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WYDARZENIE: Hawaii Party, popularna impreza organizowana przez Klub Młodych „Gróń” w Bystrzycy, 
odbędzie się po dwuletniej przerwie. Organizatorzy poszli na całość, zapraszając gwiazdę dużego formatu, 
polską kapelę Enej. Zabawa już niebawem.

Danuta Chlup

P
iaszczysta „plaża”, 
na której po po-
łudniu bawią się 
dzieci, a wieczorem 
tańczy młodzież, 
drinki przywołują-
ce hawajską atmos-

ferę, muzyka i taniec – to wszystko 
nieodłącznie kojarzy się z imprezą 
Hawaii Party, która w poprzednich 
latach zdobyła popularność wśród 
młodzieży, ale też rodzin z dziećmi 
z całej okolicy. Kolejna edycja odbę-
dzie się w bystrzyckim Parku PZKO 
w piątek 22 lipca. Początek progra-
mu o godz. 15.00, a w nim m.in. gry 
i konkursy dla dzieci oraz pokazy i 
warsztaty tańców polinezyjskich 
w wykonaniu szkoły tańca „Kha-
tiana”. Zespół Enej wystąpi o godz. 
20.00. Po koncercie odbędzie się 
dyskoteka z DJ-em Bobo. 

– Hawaii Party odbędzie się po 
dłuższej przerwie, bo podczas pan-
demii jej nie było. Nigdy nie mie-
liśmy tak znanego wykonawcy jak 
Enej. Na dodatek to polska kapela, 
co jest fajne, bo umożliwia spotkanie 
z polską kulturą – przyznał Michał 
Wolny, wiceprezes Klubu Młodych 
„Gróń”. Przekonuje, że także w regio-
nie kapela jest znana wśród młodych 
fanów muzyki.

– W moim gronie kolegów w gim-
nazjum, a nawet już w bystrzyckiej 
podstawówce, znaliśmy i słuchali-
śmy Eneja. Myślę, że spodoba się 
także tym, którzy kapeli nie znają. To 
szybka, wesoła muzyka – dodał.

Zaproszenie tak znanego wyko-
nawcy wiąże się z pokaźnymi kosz-
tami. Część z nich pokryje Fundusz 
Rozwoju Zaolzia Kongresu Polaków 
w RC. 

– Z wielką satysfakcją przyznali-
śmy 100 tys. koron na pokrycie ho-

norarium grupy Enej, która na tej 
imprezie wystąpi. Bardzo pozytyw-
nie nas zaskoczyło, że organizatorzy 
zaprosili jedną z czołowych polskich 
formacji – powiedział prezes Kongre-
su Mariusz Wałach po posiedzeniu 
Rady Kongresu na początku czerw-
ca, na którym zatwierdzono podział 
grantów na trzeci kwartał. 

– Mamy nadzieję, że dopisze po-
goda i ludzie, a później nie będzie-
my żałowali, iż zaprosiliśmy wyko-
nawcę takiego formatu. Promujemy 
imprezę w mediach społecznościo-
wych, mamy plakaty – także w Pol-
sce, bo również z polskiej strony 
granicy mogą przyjechać fani ze-
społu – stwierdził Wolny. Zachęca, 
aby bilety na Hawaii Party kupować 
z wyprzedzeniem na platformie in-
ternetowej GoOut. Wejściówki w 
przedsprzedaży internetowej są tań-
sze niż na miejscu, a ich posiadacze 
szybciej wejdą na teren imprezy. 

– Oczywiście, jak zawsze na Hawa-
ii Party będzie świeży piasek, który 
przywiozą dwie ciężarówki. Będą 
drinki, dyskoteka, hawajska atmosfe-
ra – obiecał działacz Klubu Młodych. 

Enej to polski zespół rockowo-
-folkowy, założony w 2002 roku w 
Olsztynie przez braci Piotra i Pawła 
Sołoduchów oraz Łukasza Kojrysa. 
Jego nazwa wywodzi się od „Enejdy” 
– jednego z najważniejszych dzieł 
literatury ukraińskiej. Główny boha-
ter Enej jest wesołym Kozakiem po-
dróżującym po świecie. Zaintereso-
wanie muzyką folkową, szczególnie 
ukraińską, wzięło się z pochodzenia 
członków zespołu – rodzina braci 
Sołoduchów ma ukraińskie korzenie, 
natomiast Mirosław Ortyński, który 
dołączył do zespołu w 2005 roku, 
urodził się we Lwowie. 

Debiutancka płyta Enej pt. „Uli-
ce” (2008) cieszyła się powodzeniem 
jedynie wśród lokalnej olsztyńskiej 

społeczności. „Okres wielkich sukce-
sów na szeroką skalę miał dopiero na-
dejść” – czytamy w materiałach pra-
sowych zespołu. Obecnie Enej ma na 
koncie występy w całej Polsce i wielu 
innych krajach (m.in. w USA, Wielkiej 
Brytanii, Irlandii, Belgii, Włoszech, 
Czechach, na Ukrainie i Litwie). Na-
grał kolejne płyty, w sumie jest ich 
osiem. Niektóre uzyskały status zło-
tych i platynowych. O ogromnej po-
pularności zespołu świadczą także 
dziesiątki milionów odsłon na takich 
portalach, jak choćby YouTube. 

Enej cały czas jest w trasie. Jak 
wynika z kalendarza opublikowa-
nego na stronie zespołu na Facebo-
oku, koncert w Bystrzycy będzie 10. 
(i bynajmniej nie ostatnim) w lipcu. 
Już następnego dnia po Hawaii Par-
ty grupa będzie grała w Murowanej 
Goślinie w województwie wielkopol-
skim, czyli o ponad 400 km dalej na 
północ. 

»Gorolski Święto« 
też zbliża się wielkimi krokami
Przed nami najważniejsza w roku impreza 
folklorystyczna Polskiego Związku Kulturalno-
Oświatowego. 75. Międzynarodowe Spotkania 
Folklorystyczne „Gorolski Święto” odbędą się 
w Jabłonkowie w dniach 5-7 sierpnia. Wiadomo już, 
że główną gwiazdą będzie Golec uOrkiestra. Szczegóły 
dotyczące programu „Gorolskigo Święta” poznamy na 
konferencji prasowej w przyszły czwartek. 

Enej gwiazdą Hawaii Party
• Kapela Enej przyjedzie 
do Bystrzycy. 
Fot. MICHAŁ ZDANOWICZ

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
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sobota

niedziela

dzień: 18 do 21oC 
noc: 17 do 14oC 
wiatr: 1-4 m/s

dzień: 19 do 22oC 
noc: 16 do 12oC 
wiatr: 2-5 m/s

dzień: 16 do 20oC 
noc: 15 do 10oC 
wiatr: 1-3 m/s

DZIŚ...

15
lipca 2022

Imieniny obchodzą: 
Bonawentura, Dawid, 
Henryk, Roksana, 
Włodzimierz
Wschód słońca: 4.31
Zachód słońca: 20.52
Do końca roku: 169 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień bez Telefonu 
Komórkowego
Przysłowie: 
„W lipcu pszczeli rój, 
nie opłaci trudu znój”

JUTRO...

16
lipca 2022

Imieniny obchodzą: 
Maria, Marika
Wschód słońca: 4.33
Zachód słońca: 20.51
Do końca roku: 168 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień Węża
Przysłowie: 
„W lipcu gdy służą 
pogody, bój się wielkiej 
wody”

POJUTRZE...

17
lipca 2022

Imieniny obchodzą: 
Aneta, Bogdan, Jadwiga
Wschód słońca: 4.34
Zachód słońca: 20.50
Do końca roku: 167 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Lodów
Przysłowie:
„W lipcu upały, 
styczeń mroźny cały”

POGODA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BOGUMIN
Interaktywny dzień woj-
skowy dla dzieci i młodzie-
ży organizują w sobotę 
16 lipca Bogumiński Klub 
Historii Wojskowości oraz 
K3 Bogumin. W formie 
konkursów i zabaw dzieci 
dowiedzą się, co musiał 
zrobić żołnierz służący w 
koszarach. W planie są 
m.in. strzelanie z wiatrów-
ki, szyfrowane wiadomości, 
tor przeszkód, maskowa-
nie twarzy, orientacja na 
mapie. Wydarzenie zapla-
nowano w godzinach od 
14.00 do 19.00 przy bun-
krze MO-S4 „Szara Willa” 
(ul. Śląska, przy moście 
autostradowym, kierunek 
na Stary Bogumin).

(klm)

CZESKI CIESZYN
W najbliższy poniedziałek 
rozpocznie się remont 
ulicy Ostrawskiej. Prace 
będą prowadzone na od-
cinku o długości 1,6 km – 
od sygnalizacji świetlnej w 
centrum miasta do rampy 
wjazdowej na obwodnicę 
miasta. W pierwszym eta-

pie 
prac, 
od 18 lipca 
do 13 sierpnia, 
część ulicy zostanie 
całkowicie zamknięta 
dla ruchu. Przejazd nie 
będzie możliwy na od-
cinku między skrzyżo-
waniami z ulicami Wia-
duktową i Studencką. 
Kolejne etapy będą pro-
wadzone przy częściowym 
zamknięciu drogi, wtedy 
będzie obowiązywał ruch 
wahadłowy sterowany 
sygnalizacją świetlną. Wy-
jątkiem będzie planowana 
na wrzesień przebudowa 
ronda, kiedy trzeba spo-
dziewać się całkowitego 
zamknięcia ulicy.
 (klm)

KARWINA
Targi rolne odbędą się 
we na rynku Frysztacie w 
najbliższą środę 20 lipca. 
Lokalni producenci będą 
sprzedawali swoje pro-
dukty od godziny 8.00.  W 
ramach wydarzenia prze-
widziano także atrakcje 

dla dzieci – między 10.00 
a 14.00 będzie można 
skorzystać z dmuchanego 
zamku i elektrycznych 
samochodzików. Targi 
potrwają do 17.00.
 (klm) 

TRZYNIEC
Kryty basen i sauna 
(STARS) będą nieczynne 
do 19 sierpnia. Powodem 
jest coroczna konserwacja 
i konieczne naprawy, a w 
przypadku basenu dodat-
kowo modernizacja zbior-
nika. W pomieszczeniach 
sauny remontu wymaga 
podłoga w zewnętrznym 
pomieszczeniu wypoczyn-
kowym oraz izolacja obiek-
tu. (klm)

CZESKI CIESZYN

Przemysław Major, wiceburmistrz Cieszyna, 
w odpowiedzi na nasz komentarz zamieszczony we 
wtorkowym „Głosie” w sprawie wykorzystania płotu 
odgradzającego remontowany Rynek 

CYTAT NA DZIŚ

ZDANIEM... Danuty Chlup

Mogę zapewnić w imieniu burmistrz Gabrieli Staszkiewicz 

i własnym, że ogrodzenie zostanie częściowo wykorzystane 

dla celów informacyjno-promocyjnych. Pracujemy 

w tym zakresie już od kilku tygodni i docelowo na 

ogrodzeniu rozstawionym wokół Rynku pojawią się banery 

z wizualizacjami i informacjami o tej inwestycji

BOGUMIN

KARWINA

Skończyło się trzyletnie odliczanie do 
rozpoczęcia festi walu Colours of Ostrava 2022. 
W środę w samo południe w industrialnej strefi e 
Dolne Witkowice w Ostrawie ruszyła pierwsza 
po lockdownach edycja, która pierwotnie 
miała się odbyć w… 2020 roku. Z reakcji osób, 
które już we wtorek ustawiły się w kolejce po 
akredytację, można 
wywnioskować, że 
warto było czekać trzy 
lata. 

Janusz Bitt mar

T
o moje pierwsze 
Coloursy, więc z 
jednej strony je-
stem ciekawa, jak 
będzie, ale z opinii 
moich znajomych, 
którzy gościli na 

wcześniejszych odsłonach, wiem, że 
te cztery dni zapowiadają się rewela-
cyjnie – powiedziała „Głosowi” Anita 
Strumień. Widzowie znad Wisły sta-
nowią od wielu lat pokaźną grupę na 
Coloursach. Organizatorzy wiedzą o 

Cztery dni świetnej zabawy
tym doskonale, co przekłada się 
nie tylko na polskojęzyczne ulot-
ki festiwalowe, ale też sztab osób, 
które biegle władają polszczyzną. 
„Głos” przekonał się o tym od 
razu we wtorek, stojąc w kolejce 
po dziennikarską akredytację za 
parą polskich żurnalistów zadają-
cych ekipie trudne pytania o cha-
rakterze logistycznym. Poszło jak 
po maśle. 

Dla uczestników festiwalu przy-
gotowano 19 scen – od muzycz-
nych, po teatralne i gawędziarskie, 
400 stoisk przeróżnej maści i wiele 
innych atrakcji. Colours of Ostrava 
od środy do soboty zdominuje kul-
turalną ofertę w stolicy wojewódz-
twa morawsko-śląskiego, przejmu-
jąc pałeczkę po dużym tanecznym 
festiwalu Beats for Love. Do głów-
nych gwiazd tegorocznej odsłony 

należą zespoły The Killers, Twenty 
One Pilots i Franz Ferdinand, barw 
Polski broni m.in. folkowo-punko-
wa formacja Kapela ze Wsi Warsza-
wa. 

Artyści z całego świata zjeżdża-
li do Ostrawy stopniowo. Amery-
kańska grupa rockowa The Kil-
lers znalazła się w czwartkowym 
programie – ten występ należał 
wczoraj do najbardziej wyczeki-
wanych. Na dziś zaplanowano 
m.in. koncert amerykańskiej pio-
senkarki LP, w sobotę na zakoń-
czenie festiwalu zagra gwiazda 
muzyki tanecznej Martin Garrix. 

W ramach festiwalu przewi-
dziano też szereg dyskusji na 
scenie Meltingpot. Z zaprosze-
nia skorzystali wybitni naukow-
cy, dziennikarze czy przywódcy 
duchowi z Tybetu. Według Zlaty 
Holušowej, szefowej Coloursów, 
również w tej sekcji festiwalowej 
każdy znajdzie coś dla siebie. 
Mamy też dobrą wiadomość dla 
muzycznych fanów, którzy ską-
dinąd stanowią o sile Coloursów 
– w tym roku organizatorzy sko-
rzystali z  jeszcze lepszgo sprzętu 
do nagłośnienia. – Staramy się 
udoskonalać naszą ofertę, równeż 
pod względem jakości dzwięku 
podczas koncertów – powiedział 
dziennikarzom Dan Krečmer, kie-
rownik festiwalu.  

Mosteckie szańce znam od dawna. Teraz, po przebu-
dowie, o wiele bardziej przypominają umocnienia 
obronne, jakimi były przez ponad dwieście lat. Chęt-
nie skorzystałam ze spaceru z przewodnikiem (efek-
tem jest reportaż w niniejszym wydaniu gazety), który 

ciekawie opowiadał o historii tego miejsca. 
Przyznam, że choć lubię zgłębiać historię, to moje zainteresowania 

skupiają się na najnowszych dziejach, przede wszystkim na XX wieku. 
Kiedyś w szkole uczyłam się, oczywiście, o bitwie pod Mohaczem, lecz 
mgliście tylko zapamiętałam, że chodziło o starcie Turków z Węgrami. 
Nie widziałam żadnego kontekstu łączącego zwycięską dla Turków 
batalię z Mostami czy ogólnie ze Śląskiem Cieszyńskim. A przecież 
właśnie zagrożenie ze strony Imperium Osmańskiego było impulsem 
do budowy obwarowań chroniących Przełęcz Jabłonkowską i granicę 
śląsko-węgierską. Zwiedzając Szańce, przypominamy sobie o tym, ale 
też o wojnie trzydziestoletniej oraz pierwszej wojnie śląskiej toczonej 
między Austrią a Prusami. I nagle dawna europejska historia staje się 
historią „tutejszą”, namacalną i przez to ciekawszą. 

Wyznaję pogląd (za który nauczyciele mnie pewnie skrytykują i 
napiszą, że się na tym nie znam i że tak się nie da), że idealnie byłoby 
uczyć dzieci historii, zabierając je w różne miejsca w regionie, które 
mają jakiś związek z tymi wydarzeniami i przybliżać im fakty metodą 
„od szczegółu do ogółu”, a nie odwrotnie. Zaryzykuję twierdzenie, że 
można poświęcić dzień, aby zabrać młodzież na szańce i na ich przy-
kładzie opowiedzieć im o konfl iktach wojennych w XVI-XVIII wieku, 
nawet jeśli później nie będzie czasu na wkuwanie wielu innych dat i 
faktów z tego okresu. Podobnie można postępować w wielu innych 
przypadkach – na przykład wizyta w Muzeum Tragedii Żywocickiej 
może być okazją do przybliżenia represji, jakie stosowali hitlerowcy 
podczas II wojny światowej wobec ludności Śląska Cieszyńskiego. 

Wiem, że nie zawsze można korzystać z takiej metody, w końcu zde-
cydowanie nie wszystkie wydarzenia historyczne, o których uczymy 
się w szkole, miały przełożenie na nasz region. Ale w przypadku tych, 
które miały, jestem za takim podejściem. 

Piszę te słowa nie jako wymądrzająca się dziennikarka czy też autorka 
powieści opartych na faktach historycznych, ale jako osoba, która także 
kiedyś chodziła do szkoły oraz jako matka dzieci, które uczęszczały do 
niej niedawno. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że moje racje przebije 
argument, iż w przypadku częstych wyjazdów w teren nauczyciele nie 
zdążyliby zrealizować wymogów ramowego programu nauczania.  

TRZYNIEC

• Emocje już tylko do jutra. Recenzja 
czterodniowego festi walu pojawi się 
w najbliższym wydaniu rubryki Pop Art. 
Fot. JANUSZ BITTMAR

Feralna passa

Na ponad 25,5 mln koron oszaco-
wano straty powstałe w wyniku 
wykolejenia się w Boguminie pocią-
gu przewożącego zwoje drutu. To 
kolejny wypadek w tym miejscu w 
ostatnim miesiąca – w tym ostatnim, 
środowym, nikt nie został ranny. Do 
zdarzenia doszło ok. godz. 14.00. 
– Badamy przyczyny i okoliczności 
tego wypadku – poinformował 
dziennikarzy rzecznik Czeskiej In-
spekcji Kolejowej, Marti n Drápal. 
Wypadek spowodował duże utrud-
nienia, między innymi opóźnienie 
pociągów międzynarodowych.  (szb)

•••
Cenne odkrycia
Trwają wykopaliska archeologiczne 
na Rynku w Cieszynie. Jakie tajem-
nice skrywa to miejsce? Z odpowie-
dziami przybywa Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego.
– Na bieżąco ziemia sprawdzana 
jest przez specjalistów z wykrywa-
czami 
metali, 
dzięki 
czemu 
pozy-
skano 
już kilka 
monet 
średnio-
wiecz-
nych 
z XV 
wieku, 
no-
życzki 
żelazne, 
noże, 
elemen-
ty me-
talowe 
strojów 
(sprzączki, guziki), podkowy i naj-
liczniejsze – gwoździe. Na tę chwilę 
najcenniejszym zabytkiem wydaje 
się być fragment fi gurki ceramicznej 
z przedstawieniem Marii trzyma-
jącej Dzieciątko (na zdjęciu), którą 
wstępnie możemy datować na 
okres pełnego lub późnego średnio-
wiecza! – informują w MŚC. (szb)

•••
Jest porozumienie
Minister przemysłu Czech Jozef Si-
kela i minister gospodarki Niemiec 
Robert Habeck podpisali w ponie-
działek w Pradze porozumienie o 
wzajemnej pomocy w przypadku 
zakłóceń w dostawach gazu.
Ministrowie napisali we wspólnym 
oświadczeniu, że solidarność bę-
dzie kluczową zasadą, jaka będzie 
przestrzegana w przypadku braków 
w dostawach gazu. Uzgodnili też, 
że konkretne kroki dotyczące wza-
jemnego gwarantowania bezpie-
czeństwa energetycznego powinny 
zostać ustalone przed rozpoczę-
ciem sezonu zimowego.
– Będziemy sobie pomagać – za-
pewnił Habeck dziennikarzy i pod-
kreślił, że solidarność w kryzysie 
gazowym jest najważniejsza. Sikela 
powiedział, że solidarność polega 
na gotowości krajów mniej dotknię-
tych „rosyjską wojną energetyczną” 
do pomagania tym, które są uzależ-
nione od Rosji w większym stopniu.
Podpisanie wspólnej deklaracji 
zbiegło się z rozpoczęciem corocz-
nej konserwacji Nord Stream 1 
– największego rurociągu transpor-
tującego rosyjski gaz do Niemiec i 
dalej, m.in. do Czech. Rządy, rynki 
i fi rmy obawiają się, że wyłączenie 
przepływu gazu, które powinno po-
trwać 10 dni, może zostać przedłu-
żone z powodu wojny na Ukrainie. 
 (szb)

W SKRÓCIE

17,2
proc. – taki jest najnowszy odczyt 
infl acji w Republice Czeskiej. Niestety 
wskaźniki za czerwiec, opublikowane 
przez Czeski Urząd Statystyczny, zno-
wu poszły w górę. 
17,2 proc. to najwyższy wynik od 
grudnia 1993 roku. Ceny w porówna-
niu między dwoma ostatnimi miesiąca-
mi wzrosły o 1,6 proc. 
Do największych wzrostów cenowych 
w ujęciu rocznym zaliczyć trzeba pa-
liwo (47,5 proc.), z kolei gaz ziemny 
podrożał o 57,8 proc. Wzrost cen żyw-
ności przyspieszył do 18 proc., a usługi 
gastronomiczne i noclegowe podrożały 
o około jedną piątą. Ceny ogrzewania 
i ciepłej wody skoczyły o 18,1 proc. 
względem czerwca zeszłego roku. 
W sumie ceny towarów wzrosły o 19,3 
proc., a usług o 13,9.  (szb)

Zaproszenie na spacer 

Letni spacer po Suchej Śred-
niej i Dolnej jest jednym z 
wydarzeń wpisanych w 
obchody 170-lecia założe-

nia polskiej szkoły ewangelickiej w 
Suchej Średniej. Prezes Miejscowe-
go Koła PZKO Franciszek Jasiok za-
prasza chętnych do przemierzenia 
trasy, na której znajdują się – lub 
znajdowały w przeszłości – obiekty 
oświatowe, sakralne, przemysłowe 
oraz transportowe. 

– Trasa będzie zbliżona do tej, 
która jest w projekcie gry planszo-
wej przygotowanej z okazji jubile-
uszu. Prace nad grą dobiegają koń-
ca, gotowa jest plansza i karty, teraz 
przygotowuję opisy poszczególnych 
miejsc – powiedział nam Jasiok. 

Spacer zaplanowany jest na so-
botę 30 bm. Rozpocznie się o godz. 
9.00. Miejscem zbiórki będzie dwo-
rzec kolejowy w Hawierzowie-Su-
chej. Długość trasy będzie wynosiła 
ok. 14 kilometrów, jej przemierze-
nie zajmie ok. trzech godzin. 

– Obejrzymy m.in. kościoły – ka-
tolicki i ewangelicki – oraz otacza-
jące je cmentarze, kopalnię Dukla, 
miejsce, gdzie stała polska szkoła 
w Suchej Dolnej (dziś rozciąga się 
tam pole), dawny dworzec kole-
jowy w Suchej Średniej (po nim 
zostały tory – dziś jest to bocznica 
kolejowa) – wymienia Jasiok. 

Na fi niszu są także prace związa-
ne z publikacją okolicznościową, 
nad którą pracuje Józef Słowik we 

współpracy z 
pastorem Janu-
szem Kożuszni-
kiem. Główne 
obchody 170-le-
cia pierwszej 
polskiej szko-
ły połączone z 
t r a d yc y j ny m i 
Suskimi Dożyn-
kami odbędą 
się w niedzie-
lę 4 września. 
Wspólnie przy-
gotowują je MK 
PZKO w Hawie-
rzowie-Suchej 
oraz tamtejszy zbór ewangelicki. 

 (dc)

• Projekt planszy do gry poświęconej 
Suchej Średniej i Dolnej. 
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Zdjęcia: ARC
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Jubileuszowe i ostatnie? 

Po wakacjach wystartuje ju-
bileuszowe, 30. Babie Lato 
Filmowe w Bystrzycy. Z po-
mysłodawcą i dyrektorem 

festiwalu fi lmowego Tadeuszem 
Wantułą rozmawiamy o przygoto-
waniach do tej imprezy. Wstępem 
do jej organizacji był tradycyjnie 
pobyt w Łagowie, gdzie w tym roku 
od 26 czerwca do 3 lipca odbywało 
się 51. Lubuskie Lato Filmowe. 

Jak było w Łagowie? 
– Przyjemna pogoda, repertuar 
bardzo dobry, spora liczba gości, 
reżyserów, aktorów i to podnosi 
na duchu. Tym bardziej ze wielo-
letni dyrektor festiwalu Andrzej 
Kawala zmarł niestety ponad rok 
temu i imprezę organizują teraz 
jego następcy. Bardzo dobrze im to 
wyszło, a ja miałem okazję poroz-
mawiać z twórcami i producentami 
o wielu tytułach fi lmów na potrze-
by 30. Babiego Lata Filmowego. 
Chodzi o produkcje z ostatniego 
sezonu, bardzo bogatego zresztą w 
polskim kinie. Mam nadzieję, że to 
zaowocuje dobrym repertuarem.

Babie Lato Filmowe w Bystrzycy to 
jednak nie tylko kino współczesne... 

– Tak, mamy tendencję do sięgania 
do skarbnicy polskiego kina z mi-
nionych lat. Tym bardziej że teraz 
nadarza nam się specjalna jubile-
uszowa okazja. Okrągła rocznica 
wprost prowokuje do powrotu do 
pierwszego festiwalu, który odbył 
się w Cierlicku. Chodzi o fi lmy Ka-
zimierza Kutza z udziałem akto-
ra Przemka Brannego, który sam 
zresztą był współorganizatorem 
cierlickiego przeglądu. Wówczas 
nie mogliśmy jeszcze pokazać 
„Śmierci jak kromka chleba”, fi lm 
był bowiem przed ofi cjalną pre-
mierą. Teraz zaprezentujemy go w 
październiku razem z dwoma in-
nymi dziełami polskiego reżysera, 
zmarłego w 2018 roku. Przemek już 
zapowiedział swój udział. Zapro-
siłem też innych współorganiza-
torów, Danutę Branną i Bogdana 
Kokotka i chciałbym móc zaprosić 
także Marka Michałka, ale – jak 
wiadomo – to już dawno fi zycznie 
jest niemożliwe. Na pewno będzie-
my go wspominali...

Czyli szykuje się mocno sentymen-
talna podróż fi lmowa?
– Jak najbardziej. Do tego jeszcze 
pokażemy „Wesele” Andrzeja Waj-

dy, ale to dopiero z okazji Naro-
dowego Święta Niepodległości 11 
listopada. Trzymamy się bowiem 
tej w miarę nowej formuły rozcią-
gnięcia imprezy w czasie od wrze-
śnia do grudnia. Wystartujemy 8 
września od fi lmu „Opowieści Hol-
lywood” w reż. Kutza z udziałem 
Janusza Gajosa. Może uda nam 
się zaprosić tego wybitnego akto-
ra do nas. Potem będziemy zapra-
szali publiczność co dwa tygodnie 
w czwartkowe wieczory w kinie 
w Bystrzycy aż do 9 grudnia. Tra-
dycyjnie zaś w październiku, od 6 
do 8, nastąpi kumulacja seansów, 
przyjadą do nas goście i będziemy 
razem świętowali ten jubileusz.

A więcej szczegółów dotyczących 
programu?
– Wprawdzie teoretycznie już 
mógłbym go opublikować, cze-
kam jednak na to, aż będę miał w 
ręku ofi cjalnie prawa licencyjne 
do wszystkich projekcji. To też, jak 
wiadomo, walka o to, na ile organi-
zatorowi wystarczy pieniędzy. Na 
pewno jednak mogę już zaprosić 
czytelników na imprezy towarzy-
szące. Oprócz Przemka Brannego 
do Bystrzycy przyjadą także aktor 

Jan Szymik i piosenkarka Krystyna 
Skalická. I wszyscy troje zapowie-
dzieli swoje recitale w ramach Ba-
biego Lata Filmowego.

Trzydzieści lat 
minęło i co 
dalej?
– Rozma-
wialiśmy 
z organi-
zatorami 
C i e r l i c -
kiego Lata 
Filmowego, 
które ma 
się odbyć we 
wrześniu, o 
połącze-
n i u 
o b u 
i m -

prez. Na razie jednak różnimy się 
koncepcyjnie. Może to się zmie-
ni. A czy Babie Lato w Bystrzycy 
przetrwa jako osobna impreza? 
Nie wiem, wiek i zmęczenie robią 
swoje... Tak czy owak niezmiennie 
jestem zwolennikiem dobrego kina 
w... kinie. Bo fi lm tak naprawdę 
istnieje dopiero wtedy, kiedy jest 
zaprezentowany w dobrej sali, w 
towarzystwie innych osób, z ich 
reakcjami, bez pożerania prażonej 
kukurydzy. Dopiero ta wspólna 

atmosfera daje ten prawdziwy 
efekt. Ale może jestem 

s t a r o m o d n y ? 
 (szb)

Trzydzieści lat 
minęło i co 
dalej?
– Rozma-
wialiśmy 
z organi-
zatorami 
C i e r l i c -
kiego Lata 
Filmowego, 
które ma 
się odbyć we 
wrześniu, o 
połącze-
n i u 
o b u 
i m -

Nie wiem, wiek i zmęczenie robią 
swoje... Tak czy owak niezmiennie 
jestem zwolennikiem dobrego kina 
w... kinie. Bo fi lm tak naprawdę 
istnieje dopiero wtedy, kiedy jest 
zaprezentowany w dobrej sali, w 
towarzystwie innych osób, z ich 
reakcjami, bez pożerania prażonej 
kukurydzy. Dopiero ta wspólna 

atmosfera daje ten prawdziwy 
efekt. Ale może jestem 

s t a r o m o d n y ? 
(szb)

Danuta Chlup

Od jak dawna śledzisz losy kobiety, któ-
ra stała się bohaterką książki?
– Bohaterkę znam bardzo długo, ale 
o jej problemie rozmawiałam z nią po 
raz pierwszy w 2015 roku, kiedy była 
u nas z wizytą. Widziałam, że bardzo 
drżą jej ręce. Zapytałam ją, czy coś się 
dzieje, a ona po chwili wahania zaczęła 
zwierzać się z tego, jak wygląda jej mał-
żeństwo. Byłam tą historią tak wstrzą-
śnięta i poruszona, że spytałam, czy 
chciałaby się swoimi przeżyciami po-
dzielić, by pomóc osobom w podobnej 
sytuacji. Powiedziała, że to przemyśli, 
a po roku zgodziła się, że wszystko mi 
opisze. Dwa lata później zaczęłam nad 
tym pracować (wcześniej pisałam inne 
książki). Ale w tak zwanym międzycza-
sie – było to w okresie pandemii – w 
jej życiu miały miejsce następne wy-
darzenia, jeszcze trudniejsze i bardziej 
szokujące, bo dotyczące dzieci – co też 
mi opisała. Opowiedziana przeze mnie 
historia kończy się w ubiegłym roku, 
zatem jest całkiem świeża.

Opis na okładce sygnalizuje dramatycz-
ną historię… 
– Bo ona jest dramatyczna. Kiedy pi-
sałam tę powieść, myślałam, że to, co 
opisuję, będzie spektakularne, że mało 
osób przez coś podobnego przechodzi. 
Okazało się, że jest inaczej. Pracując 
nad tą powieścią, na spotkaniach au-
torskich zdradzałam, że będzie poru-
szała temat przemocy emocjonalnej. Po 
każdym z tych spotkań przynajmniej 
jedna osoba (raz zdarzyło mi się, że na-
wet trzy) zgłosiła się do mnie ze słowa-
mi: „U mnie jest tak samo”. Okazuje się, 
że przemoc psychiczna jest problemem 
o wiele powszechniejszym niż nam się 
wydaje. Książka jest w sprzedaży od 

Nie dać się spalić na popiół 
W ustrońskim wydawnictwie Szaron ukazała się na początku lipca nowa, ósma z kolei powieść wiślańskiej pisarki 
Lidii Czyż. Autorka zdradza, że „Popiół czy diament?” opiera się na autentycznej historii. Bohaterką jest kobieta, 
która staje się ofi arą przemocy psychicznej stosowanej przez narcystycznego męża.

tygodnia, a już przychodzą do mnie 
osoby, które opowiadają, że widzą w 
bohaterce kogoś bliskiego – jedna czy-
telniczka powiedziała mi, że płakała 
podczas lektury, bo zobaczyła w boha-
terce swoją córkę. Po wybuchu wojny 
w Ukrainie widzimy, jak zachowują się 
osoby narcystyczne na szczytach wła-
dzy. I ten sam mechanizm manipulacji 
i kłamstwa pojawia się w domach, tylko 
jest mniej widoczny, bo w domu ofi ary 
milczą, wstydzą się i boją.

W swoich książkach opisujesz praw-
dziwe, złożone ludzkie relacje. W życiu 

zwykle bywa 
tak, że każdy 
z bohaterów 
widzi pewne 
wydarzenia z 
innej perspek-
tywy, każdy 
ma „swoją 
rację”. W 
powieści „Na 
dwa głosy” ce-
lowo oddałaś 
głos i kobiecie, 
i mężczyźnie. 
W „Popiele 
czy diamen-
cie?” również 
miałaś taką 
możliwość?
– Zawsze sta-
ram się pa-
trzeć na hi-
storię z dwóch 
stron. Tak 
było chociaż-
by w powie-
ściach „Moc-
niejsza niż 
śmierć” czy 
„ N a r o d z i n y 
perły”, gdzie 

poruszyłam problem alkoholizmu. Pi-
sząc „Popiół czy diament?” również się 
zastanawiałam, czy nie wysłuchać dru-
giej strony. Dużo czytałam na ten temat 
– na końcu powieści jest obszerna bi-
bliografi a – i zrozumiałam, że nie da się 
tego zrobić. Narcyz (zwany też psycho-
patą, socjopatą, manipulatorem) bo-
wiem nigdy się do niczego nie przyzna, 
zawsze się wybieli. Na zewnątrz jest 
człowiekiem cudownym, czarującym, 
zrobi wszystko, aby przedstawić siebie 
w pozytywnym świetle. Niestety w tej 
osobowości nie da się doszukać żadnej 
dobrej cechy.

W swoich powieściach przedstawiasz 
ludzkie losy przez pryzmat wiary w Boga. 
We wspomnianej już książce „Na dwa 
głosy” opisujesz ratowanie małżeństwa, 
które przeszło przez niejeden kryzys, a 
także moc wybaczania. Podejrzewam, że 
osobom niewierzącym takie podejście 
jest często obce. 
– Liczę się z tym, że tę książkę będą 
czytały różne osoby. Nikogo nie chcę 
„walić Biblią po głowie” i twierdzić, 
że musi za każdą cenę ratować mał-
żeństwo. „Popiół czy diament?” jest 
zresztą totalnym przeciwieństwem 
powieści „Na dwa głosy”. Tam mał-
żeństwo, choć po ludzku wydawało 
się to niemożliwe, dało się uratować, 
tutaj – w przypadku stosującego prze-
moc męża narcyza – nawet ja, osoba 
wierząca, mówię kobiecie: uciekaj! Nie 
da się ocalić takiego małżeństwa, chy-
ba że chcesz cierpieć do końca życia. 
Jeżeli się na to godzisz, to jest to twój 
wybór, nikt ci tego nie zabroni, ale je-
żeli chcesz ratować siebie i dzieci, to 
odejdź. Narcyz nigdy się nie zmieni. 
W przypadku innych problemów, alko-
holizmu, nawet narkomanii, jest taka 
nadzieja, u osoby narcystycznej jej nie 
ma. 

Co jest w powieści popiołem, a co dia-
mentem? 
– Jedno i drugie to czysty węgiel. Bo-
haterka sama musiała zdecydować, czy 
to, przez co przeszła, spali ją na popiół, 
czy też oszlifuje ją jak diament. Zdecy-
dowała, i teraz dzieląc się tą historią z 
innymi, chce zachęcić: ty też możesz 
być diamentem. Więc jeśli czytając tę 
powieść odnajdziesz w niej siebie albo 
kogoś bliskiego – współmałżonka, ro-
dzica, szefa – i zrozumiesz, że jesteś 
ofi arą, chcę cię zachęcić: twoja historia 
nie musi się skończyć źle! Uwierz, że 
dasz radę!  

Wybrane 
książki

2013 
„Mocniejsza 
niż śmierć”

2015 
„Narodziny 
perły”

2017 „Tato!”

• Lidia Czyż prezentuje swoją nową powieść poświęconą problemowi 
przemocy psychicznej. Fot. DANUTA CHLUP

Obóz pełen 
różnorodności 
Wspólnym ogniskiem z rodzicami i świętowaniem urodzin jednego z uczestników 
zakończy się dzisiaj w Łomnej Dolnej pierwszy turnus pięciodniowego obozu dla 
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, organizowanego przez stowarzyszenie „Nigdy 
nie jesteś sam” z Trzyńca. Druga odsłona zaplanowana jest na sierpień i odbędzie się 
w Mostach koło Jabłonkowa. 

Danuta Chlup, (nod) 

W 
o b o z i e , 
który ma 
bazę w 
łomniań-
skim pen-
s j o n a c i e 
„ R z e h a -

czek”, bierze udział jedenaścioro 
podopiecznych stowarzyszenia, 
którymi opiekuje się na zmianę bli-
sko 30 wolontariuszy. Obecna jest 
także pielęgniarka, która odpowia-
da m.in. za prawidłowe dawkowa-
nie lekarstw. 

– W tym turnusie mamy pię-
cioro dzieci na wózkach, turnus 
sierpniowy w Mostach będzie 
tylko dla dzieci poruszających 
się o własnych siłach, dlatego 
program będzie trochę inny, 
także turystyczny – powiedziała 
nam Renata Czader, kierownicz-
ka obozu i prezes stowarzysze-
nia „Nigdy nie jesteś sam”. Pod-
kreśliła, że obozy nie mogłyby 
się odbyć, gdyby nie zaangażo-
wanie wolontariuszy, którzy z 
wprawą i z empatią zajmują się 
niepełnosprawnymi uczestnika-
mi. 

– Pieniądze zawsze się znajdą, 
ale bez wolontariuszy nie mogła-
bym organizować tych obozów. 
Sama nic bym nie zdziałała – 
podkreśliła pani Renata. 

– Jestem tu 
już drugi raz. 
To piękne, kie-
dy można po-
móc ludziom 
p o t r z e b u j ą -
cym asysten-
cji przy pod-
s t a w o w y c h 
czynnościach 
– przyznała 
wolontariusz-
ka-opiekunka 
Karolina Filip-
czyk. 

– Ja jestem 
na obozie po 
raz pierwszy. Spędzenie części 
wakacji z pożytkiem dla innych 
to ciekawa propozycja i przydat-
ne doświadczenie dla kogoś wią-
żącego przyszłość z edukacją lub 
czymś podobnym – stwierdziła jej 
koleżanka Daniela Veit. 

Obozowicze mają codziennie 
zapewniony ciekawy program 
dostosowany do ich potrzeb. 
We wtorek obóz odwiedziła Me-
dica z Trzyńca, fi rma oferująca 
profesjonalną opiekę zdrowot-
ną w warunkach domowych. 
Uczestnicy – w zależności od 
stopnia niepełnosprawności – 
mogli zmierzyć siły w udzielaniu 
pierwszej pomocy, także przy po-
mocy defi brylatora, zamykaniu i 
otwieraniu zamka błyskawiczne-

go, guzików czy spinek. Medica 
przywiozła także gry aktywiza-
cyjne, dzieci tworzyły świece że-
lowe dla swoich bliskich. 

W środę odbyły się zajęcia 
z arteterapii – dzieci tworzyły 
wspólnie obrazy na dużych plan-
szach. Po południu pojechały na 
wycieczkę do stajni „Cheval” w 
Bystrzycy. Wykonywały proste 
czynności przy koniach, a w na-
grodę mogły się przejechać na 
końskim grzbiecie. Na czwartek 
zaplanowano olimpiadę oraz po-
kaz posługiwania się bronią Air 
Soft Gun. Ta różnorodność zajęć 
jest możliwa dzięki bezpłatne-
mu zaangażowaniu osób współ-
pracujących z „Nigdy nie jesteś 
sam”.  

• Jedną z gier aktywizacyjnych było łowienie rybek. 

• Daniela Veit z podopiecznym. 
Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

Jakub Ol-
szar przy-
szedł na 
świat 16 
lipca 2021 
w Uherskim 
H r a d z i s z -
czu (jutro 
będzie ob-
c h o d z i ł 
p i e r w s z e 
urodziny). 
Ważył 3380 
g i mierzył 
49 cm. Jest 
pierwszym 
dzieckiem 
Barbory i 
Romana Ol-
szarów i mieszka z rodzicami w miejscowości Míkovice na Morawach 
Południowych. Rodzice poznali się w Wojskowym Zespole Artystycz-
nym  „Ondráš” w Brnie. Ojciec Roman pochodzi z Bystrzycy, gdzie tań-
czył w miejscowym zespole tanecznym. Zdjęcie nadesłali dziadkowie 
Grażyna i Zbyszek Olszarowie, a wykonane zostało na weselu rodzi-
ców, które odbyło się w maju tego roku. 

Imię Jakub wywodzi się od hebrajskiego Jaaqob, które można tłu-
maczyć jako: „ten, którego Bóg ochrania”. Imię to bywa także łączone z 
arabskim słowem jakub – władca. Do znanych osób o tym imieniu na-
leży czeski skoczek narciarski Jakub Janda czy też szwajcarski pisarz, 
fi lozof i pedagog Jan Jakub Rousseau. (dc)

Tort ze szpinaku
W okresie letnim w naszym przedszkolu w Cierlicku przygotowywa-
liśmy się do spędzania wolnego czasu w naturze, planowaliśmy wy-
cieczki górskie i myśleliśmy o wakacjach! 

W dużej mierze korzystaliśmy z naszego dużego ogródka, który ofe-
ruje wiele atrakcji – tutaj drzewa, kamyki, liście, piasek, trawa działają 
na fantazję dzieci. 

W ogródku uprawiamy też różne warzywa i zioła. Powodzi się tu 
uprawom groszku, marchewki, ziemniaków, cebuli, jak również krza-
kom malin, porzeczek, agrestu, tu i ówdzie można zerwać poziomki 
czy dojrzałe czerwone truskawki.

W tym roku jednak wszelkie rekordy bije szpinak! Lubiany lub nie-
lubiany, dzieci kojarzą go głównie jako zielony dodatek do obiadu, 
nie zawsze zjadany ze smakiem. Podczas tygodnia, w którym dzieci 
zaznajamiały się z  tematem „Wycieczki górskie”, postanowiłyśmy 
spożytkować gigantyczne liście szpinaku z  naszych grządek. Dzieci 
do tematu tygodnia planowały trasy turystyczne, poznawały nazwy 
naszych gór, dowiadywały się, co należy spakować do plecaka. Przed 
każdą wycieczką w góry należy dobrze się przygotować i zjeść porząd-
ny posiłek. Taki posiłek dla dzieci przygotowała pani Danielka, a był 
nim smaczny tort szpinakowy w kształcie góry! Dzieciom pokonanie 
takiej góry zajęło zaledwie kilkanaście minut. Tort smakował wszyst-
kim, a najbardziej cieszyły się panie, które połączyły przyjemne z po-
żytecznym.  (J. P.)

• Tadeusz Wantuła. 
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
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Polska na 
pierwszym miejscu
Blisko 70 procent Polaków planuje w te wakacje wyjazd – wynika z raportu, który 
opublikowała Polska Organizacja Turystyczna na podstawie badań, które przeprowadziła 
z fi rmą ARC Rynek i Opinia. Większość naszych rodaków spędzi wolne nad Wisłą – aż 71 
procent badanych.

Tomasz Wolff 

Z
agraniczny wypo-
czynek planuje co 
piąty Polak. – Naj-
częściej wyjazdy 
deklarują osoby w 
wieku 25-34 i 45-
65 lat. Bliżej dol-

nej granicy deklaracji wyjazdów 
są grupy 18-24 i 35-44-latków – in-
formuje Polska Organizacja Tury-
styczna. Z badań wynika, że blisko 
3/4 planujących wyjazd za granicę 
pojedzie nad morze, co dziesiąty 
do innego miasta, a mniej więcej 
co dwudziesty – w góry lub nad 
jezioro. W przypadku planujących 
wyjazdy krajowe – 41 procent wy-
bierze morze, co czwarty – góry, 
co szósty – wyjazd nad jezioro, a 
co dwudziesty – wyjazd do inne-
go miasta. Jak zauważają autorzy 
raportu, nad morze jeździmy bez 
względu na wykształcenie.

Najwyraźniej galopująca infl a-
cja ma wpływ na to, gdzie będzie-
my spali podczas wypoczynku 
poza domem – w przypadku Pol-

ski zatrzymanie się w hotelu de-
klaruje zaledwie 5 procent respon-
dentów, a najczęściej wybierane 
są apartamenty i domki letnisko-
we. Inaczej rzecz ma się w przy-
padku osób, które wybierają się 
za granicę – blisko połowa będzie 
spała w hotelu. Coraz wyższe ceny 
mają także przełożenie na dłu-
gość pobytu. – W sezonie letnim 
2022 dominować będą krótkie wy-
jazdy urlopowe – w przypadku po-
nad połowy planujących wyjazdy 
badanych najdłuższy wyjazd wy-
poczynkowo-turystyczny obejmie 
nie więcej niż pięć noclegów. Co 
siódma osoba planuje, że jej naj-
dłuższy wyjazd wypoczynkowo-
-turystyczny będzie miał charak-
ter weekendowy lub zbliżony do 
weekendowego (obejmie maksy-
malnie dwa noclegi – doby). Dzie-
więciu na dziesięciu badanych 
planuje wyjechać na maksymal-
nie 10 dób – czytamy w opraco-
waniu. Co ciekawe, mimo trudnej 
sytuacji fi nansowej procent Pola-
ków, którzy zadeklarowali wyjazd 
na urlop od czerwca do września 

2022 roku wzrósł w stosunku do 
roku ubiegłego o 10 punktów. 
Trzeba jednak pamiętać, że przed 

rokiem liczba wyjazdów była niż-
sza z uwagi na trwającą pandemię 
koronawirusa.  

Jakub Skałka

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE. Poleca Jakub Skałka /23/

• Jedna czwarta osób, które zadeklarowały spędzenie urlopu w Polsce, wybierze 
się w góry. Najwięcej gości od lat przyciągają Tatry. Na zdjęciu Kopa Kondracka 
w Tatrach Zachodnich. Fot. TOMASZ WOLFF

Kontynuując rozpoczęty 
przed dwoma tygodnia-
mi wątek pedagogów, 
których los rzucił na 

Śląsk Cieszyński, wybierzemy się 
do Czułowa. Jak wiele podkrakow-
skich miejscowości, staje się obec-
nie sypialnią aglomeracji. Urokli-
wa miejscowość przyciąga także 
turystów, zwłaszcza ze względu na 
„Zimny Dół” – najmniejszy rezer-
wat na Jurze Krakowsko-Często-
chowskiej. Jaskinie, labirynty 
skalne i wiekowe, porośnięte blusz-
czem drzewa od lat trwają na straży 
tego zakątka, pozwalając spacero-
wiczom przynajmniej na chwile za-
pomnieć o szalejących kilkanaście 
kilometrów dalej deweloperach 
i  tłumach zalewających miasto 
Kraka.

•••
Nieopodal, w śmierdzącej dy-
mem kurnej chałupie o ścianach 
uszczelnianych gliną i mchem, 154 
lata temu przyszedł na świat Fran-
ciszek Popiołek. Jego ojciec, Józef, 
był bezrolnym chłopem, który do-
piero zaczął poprawiać swój status. 
Ożenił się z wdową, wnoszącą w 
posagu kilka mórg pola; wkrótce 
dokupić miał kolejnych kilka i po-
stawić, ku zazdrości sąsiadów, dom 
z kominem.

Swoją edukację „wybitny i chy-
ba jedyny dziejopis ziemi cieszyń-
skiej”, jak nazwie go już po śmier-
ci Gustaw Morcinek, rozpoczął 
w miejscowej szkole. Nim docze-
kała się nowego gmachu, lekcje 
odbywały się na piętrze ponad 
szynkiem – budynek karczmy był 
bowiem jedynym murowanym 
obiektem na terenie wsi. Czułów 
opuścił jako 13-latek, kontynuując 
naukę najpierw w Gimnazjum im. 
św. Anny w Krakowie, później im. 
Sobieskiego, zaś po ukończeniu 
szkoły średniej na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Po zakończeniu 
kilkuletniej przygody z teologią 
rozpoczął studia historyczne, a po 
nich – karierę nauczycielską. Posa-
dy w Jaśle i w Sanoku przekreśliły 
jego plany na doktorat, ale ustaliły 
plany na życie – poznał tu swoją 
żonę, z którą w 1899 r. sprowadził 
się do Cieszyna.

•••
Śląsk Cieszyński w II połowie XIX 
w. był już areną międzynarodo-
wej rywalizacji, także na gruncie 
oświatowym. Otwarcie w Opawie 
pierwszego gimnazjum czeskie-
go ponagliło działaczy polskich, 
którzy powołali do życia Macierz 
Szkolną dla Śląska Cieszyńskiego, 
ta zaś rozpoczęła przygotowania 

do utworzenia szkoły polskiej. Po-
piołek skorzystał z okazji i wkrótce 
po powstaniu placówki, jako peda-
gog z pełnymi kwalifi kacjami, objął 
stanowisko profesorskie.

Równolegle z pracą nauczy-
cielską nabierała tempa jego ak-
tywność społeczno-kulturalna. 
Uczestniczył w pracach cieszyń-
skiej „Czytelni Ludowej”, redago-
wał „Miesięcznik Pedagogiczny” i 
„Zaranie Śląskie”, organ Polskiego 
Towarzystwa Ludoznawczego, któ-
rego prezesem został po śmierci ks. 
Londzina. Prowadził też nieustan-
nie badania historyczne, coraz czę-
ściej poświęcone dziejom naszego 
regionu.

Do awansu Popiołka w struktu-
rach szkoły doprowadziły wydarze-
nia z października 1918 r. Władzę 
przejęła wówczas Rada Narodowa 
dla Księstwa Cieszyńskiego, z któ-
rą nawiązał bliską współpracę. Po 
przetasowaniach związanych z 
zastępowaniem Niemców na sta-
nowiskach kierowniczych pojawił 
się wakat dyrektorski, a nominacja 
przypadła w udziale właśnie jemu. 
Gimnazjum polskie, nazwane póź-
niej z inicjatywy dyrektora imie-
niem Antoniego Osuchowskiego, 
zostało wkrótce przeniesione do 
nowego budynku, gdzie znalazło się 
także lokum dla rodziny Popiołków.

Choć uczniowie wspominali dy-
rektora jako szorstkiego, surowego 
w ocenach, skłonnego do wybu-
chów i niezbyt lubianego, starał się, 
jak mógł, by usprawniać funkcjono-
wanie szkoły. Ściągał co lepszych 
pedagogów, sam często hospitował 
ich zajęcia, troszczył się także o los 
uczniów, w trudnych powojennych 
czasach organizując dożywianie 
szczególnie potrzebujących.

Ze stanowiskiem dyrektorskim 
pożegnał się w 1932 r., po części z 
uwagi na wiek, po części przez za-

targi polityczne z sanacyjną wła-
dzą, która po przewrocie majowym 
coraz śmielej obstawiała swoimi 
zaufanymi decyzyjne stanowiska. 
Do końca pozostał jednak odda-
ny pracy pedagogicznej i Śląskowi 
Cieszyńskiemu – także w Krako-
wie, gdzie przeniósł się na stałe po 
śmierci żony i zmarł 23 paździer-
nika 1960 r. Regionowi zostawił 
w spadku owoce swej naukowej 
pracy, księgozbiór oraz syna, któ-
ry kontynuował badawcze dzieło 
ojca. 

Małopolski regionalista

1
stycznia 2023 roku w Chorwacji ofi -
cjalnym środkiem płatniczym stanie 
się euro. Tym samym będzie to 20 
europejski kraj, w którym będzie obo-
wiązywała wspólna waluta. 
Transakcje bezgotówkowe w euro za-
częto realizować 1 stycznia 1999 roku, 
rok później doszły w formie gotów-
kowej. Na początek wspólna waluta 
obowiązywała w Austrii, Belgii, Finlan-
dii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, 
Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, 
Portugalii i we Włoszech.
Republika Czeska oraz Polska, które są 
formalnie zobowiązane do przyjęcia 
wspólnej waluty, na razie nie wskazały 
konkretnej daty, kiedy ma to nastąpić.

(wot)

•••
Pytanie brzmi, czy dobrze jest 

być turystą w takiej chwili? 
Zdecydowanie tak. Wydając 

pieniądze w Polsce bezpośrednio 
wspierasz tych, którzy pomagają 

Ukraińcom – właścicieli 
hoteli oferujących darmowe 

noclegi uciekinierom, szefów 
restauracji dostarczających 

darmowe posiłki do ośrodków 
dla uchodźców i zwykłych 

Polaków, od właścicieli 
sklepów i kelnerów, po 

barmanów i taksówkarzy, 
którzy zaoferowali milionom 
uchodźców miejsca do spania 

w swoich domach. 
Caroline Eden w brytyjskim dzienniku 
„The Guardian”, gdzie zamieściła relację 

z podróży do Polski

Szańce z przewodnikiem 
Kiedy i dlaczego wybudowano Jabłonkowskie Szańce? Jak byli uzbrojeni żołnierze pełniący tam służbę? Kim 
byli wybrańcy, od których pochodzi do dziś występujące w okolicy nazwisko? Odpowiedzi na te pytania można 
usłyszeć podczas zwiedzania Wielkiego Szańca w Mostach z przewodnikiem.

Danuta Chlup

P
ierwszy waka-
cyjny spacer po 
przebudowanych 
u m o c n i e n i a c h 
ziemnych, któ-
ry prowadził Petr 
Kolčárek z  Cen-

trum Zwiedzania Fortyfi kacji 
Szańce, odbył się w ub. piątek. 
Uczestnicy wysłuchali informacji 
i ciekawostek nt. historii tego miej-
sca, obejrzeli eksponaty i materiały 
multimedialne w Centrum Zwie-
dzania, a spacerując po szańcach 
mogli obejrzeć odbudowane wały i 
rowy oraz nacieszyć oczy pięknymi 
widokami na okolicę. 

Najważniejszy 
był Wielki Szaniec
Jabłonkowskie Szańce były całym 
systemem umocnień ziemnych, 
budowanych i przebudowywanych 
od XVI do XIX wieku. Najważniej-
szy był Wielki Szaniec w Mostach, 
który też zachował się w najlep-
szym stanie. W pozostałych miej-
scach trudno już znaleźć ślady po 
umocnieniach. 

Szańce stawiano na ówczesnej 
granicy śląsko-węgierskiej. Miej-
scowości, w których się znajdo-
wały, leżą dziś na terenie trzech 
państw: Czech (Mosty, Bukowiec), 
Polski (Koniaków), Słowacji (Świer-
czynowiec i Czerne). 

– Szańce budowano tak, aby były 
nawzajem widoczne i załogi mogły 
ostrzegać się jakimiś sygnałami 
optycznymi, na przykład ruchem, 
pochodniami… – zwrócił uwagę 
przewodnik, wskazując w odda-
li miejsce po słowackiej stronie, 
gdzie znajdował się Stary Szaniec.

– Dlaczego je w ogóle budowano? 
Jednym z  powodów była ochrona 
samej Przełęczy Jabłonkowskiej, 
przez którą prowadził ważny szlak 
handlowy. Nazywano go miedzia-
nym, ponieważ głównym arty-
kułem, który tędy wożono, była 
miedź. Zresztą także dziś prowadzi 
tędy ważna droga, choć transporto-
wane są już zupełnie inne towary – 
stwierdził Kolčárek. 

Drugi powód był militarny. Sy-
tuacja zaostrzyła się w 1526 roku 
po bitwie pod Mohaczem, w której 
wojska węgierskie zostały rozgro-
mione przez armię osmańską, a 
niedługo po tym wydarzeniu wy-
buchła wojna turecko-austriacka, 
której celem było przejęcie władzę 
na Węgrzech. Umocnienia budo-
wane na granicy śląsko-węgierskiej 
miały chronić kraj przed Turkami, 
zaś w późniejszym okresie przed 
węgierskimi powstańcami. Pierw-
sze wzmianki o budowie systemu 
obronnego na Przełęczy Jabłon-
kowskiej pochodzą z 1529 roku i 
1541 roku, natomiast Wielki Sza-
niec zaczęto stawiać w 1621 roku. 

Miejscowi zastąpili 
barbarzyńskich Włochów
– Początkowo służył tu przydzielo-
ny oddział armii austriackiej. Byli 
tu żołdacy zwerbowani we Wło-
szech, jednak ci wobec miejscowej 
ludności zachowywali się tak barba-

rzyńsko, że pod presją ówczesnego 
zwierzchnictwa zostali wycofani, z 
tym, że musieli ich zastąpić miej-
scowi poddani. Księżna cieszyńska 
Elżbieta Lukrecja zadecydowała, 
że do służby na szańcach zosta-
nie wybrany co szósty mężczyzna. 
Mieli służyć nie tylko na Wielkim 
Szańcu, ale także na innych w oko-
licy. Za służbę otrzymywali żołd. 
Brali udział w ćwiczeniach, musieli 
pomagać w naprawach i przebudo-
wywaniu umocnień. A ponieważ 
zostali wybrani, nazywano ich wy-
brańcami – opowiadał Kolčárek. 

Dodajmy, że do dziś pojawia się 
w okolicy nazwisko Wybraniec (lub 
w czeskiej wersji Vybraněc). Co cie-
kawe, w Mostach popularne jest 
również nazwisko Turek, pomimo 
że Turcy do Mostów nigdy nie do-
tarli. Na Jabłonkowskich Szańcach 
nie stoczono nigdy żadnej większej 
bitwy. Wielki Szaniec tylko raz zo-
stał zajęty przez wroga – i to bez 
walki, w 1741 roku. 

– Szańce były pierwotnie budo-
wane tak, aby chroniły kraj od po-
łudniowego wschodu. Ale w XVIII 
wieku zagrożeniem dla monar-

chii habsburskiej stały się wojska 
pruskie nacierające z północnego 
zachodu. Dotarły aż na Śląsk Cie-
szyński i w 1741 roku zajęły Wielki 
Szaniec i to bez bitwy. Prusowie 
pozwolili załodze odejść, a nawet 
zabrać jakieś armaty. Armia pruska 
przebywała tu chyba z półtora mie-
siąca, po czym otrzymała rozkaz 
odwrotu – mówił przewodnik. 

Znaczenie obronne szańców po-
woli upadało. W 1848 roku zostały 
wyłączone z systemu austriackich 
umocnień wojskowych. 

Kwarantanna 
na Szańcach
– Pewna ciekawostka, która budzi 
skojarzenia z dzisiejszą sytuacją 
związaną z COVID-19, wiąże się 
z okresem już po demilitaryzacji 
szańców. Wówczas na Węgrzech 
wybuchła epidemia cholery. Baraki 
na Wielkim Szańcu przez jakiś czas 
służyły jako miejsce kwarantanny 
dla przybywających na Śląsk Wę-
grów – zdradził Petr Kolčárek. 

Do obrony szańców służyły 
przede wszystkim armaty. Prze-
wodnik zapoznał uczestników z 

bronią ręczną używaną przez zało-
gę szańców, pokazał, jak ładowano 
muszkiety lontowe. Ich obsługa 
była dość skomplikowana. Prócz 
prochu strzelniczego, który wy-
brańcy nosili na szyi, w małych 
drewnianych miarkach nazywa-
nych apostołami, potrzebny był 
lont, krzesiwo, zatyczki z papieru 
czy słomy oraz kula. Zręcznemu 
żołnierzowi przygotowanie musz-
kietu do strzału zajęło ok. 7 minut!

Już w 1724 roku doprowadzono 
do Wielkiego Szańca wodociąg, 
ponieważ w studni (choć była głę-
boka) wody było mało. Rury były 
drewniane, wykonane z pni drzew, 
w których wydrążono otwory. Jed-
ną z takich rur wykopano niedawno 
podczas prac rekonstrukcyjnych. 

Oprowadzając grupę po szańcach, 
przewodnik pokazywał miejsca, 
gdzie widać resztki fundamentów 
baraków koszarowych (tak zwa-
nych blockhausów), domu dowód-
cy (jedyny, który był ogrzewany), 
prochowni usytuowanej na uboczu, 
aby ewentualna eksplozja nie uszko-
dziła pozostałych zabudowań. 

– Pojemność fortyfi kacji wyno-
siła aż 700 żołnierzy. Taka liczba 
przebywała tu jednak tylko przej-
ściowo, na próbę – i co ciekawe, w 
zimie – dodał Kolčárek. 

Co stało się z budynkami po wy-
łączeniu szańca z systemu obwaro-
wań wojskowych? Zostały rozebra-
ne przez miejscową ludność, która 
wykorzystała materiał do budowy 
własnych domów.  

Przewodnik na żywo i w tablecie 
Wejście na Wielki Szaniec jest darmowe. Opłaty w wysokości 30 koron są 
pobierane podczas zwiedzania z przewodnikiem. Kolejne wakacyjne terminy 
to: 19 lipca, 2, 16 i 30 sierpnia – zbiórka zawsze o godz. 9.30 w Centrum 
Zwiedzania. Tam też można pożyczyć (za kaucją) tablet, na którym wyświetlają 
się informacje w językach czeskim, polskim i angielskim. Drukowane materiały 
i opisy eksponatów w Centrum Zwiedzania również są w języku polskim.
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Człowiek zwany  
Śląskim Szeryfem
Kto teraz jeszcze kręci westerny? Znacie kogoś takiego? Na Górnym Śląsku jest taki jeden wariat, który robi to 
nieprzerwanie od lat 60. ubiegłego wieku. To Józef Kłyk, rocznik 1950, filmowiec-amator rodem z Bojszów koło 
Pszczyny…

Grzegorz Sztoler*

W 
wielkim skrócie 
– filmowa wę-
drówka naszego 
bohatera zaczęła 
się już w młodo-
ści od wprawek 
komediowych w 

latach 60. XX w., nie do odróżnienia 
od oryginałów (Kłyk naprawdę uda-
nie naśladował Charliego Chaplina 
czy Bustera Keatona). Potem pojawi-
ły się odważniejsze fabularne tema-
ty, jak choćby „Trzej muszkietero-
wie” (pierwsza realizacja w kolorze), 
do realizacji których Kłyk i przyja-
ciele z dzieciństwa przymierzali się 
po kryjomu. – Trochę się wstydzili-
śmy tej naszej pasji, mieliśmy po kil-
kanaście lat – przyznaje pan Józef.

Nagroda specjalna za 
»dotarcie do korzeni kina«
Niedługo później przyszedł czas 
na poważniejsze próby westerno-
we, m.in. „Dyliżans do Kansas” 
(1969), „Emigrant” (1970/71), „Sze-
ryf Wyatt” (1976), czego efektem 
była zrealizowana w latach 80. 
westernowa trylogia „Szlakiem 
Bezprawia” o przygodach Śląza-
ka Wawrzyna Złotko złożona z 
trzech części: „Człowieka znikąd” 
(1980/83), „Fulla śmierci” (1984/86) 
i „Wolnego człowieka” (1988/91). Do 
tego gatunku bojszowski filmowiec 
powrócił wielokrotnie nagradzaną 
produkcją „Dwaj z Teksasu” (1999 
r.), a także realizowanym w latach 
2010-2014 „Śląskim szeryfem”. 

Bojszowskie produkcje filmowe 
były wielokrotnie nagradzane. Za 
western „Człowiek znikąd” na festi-
walu polskich filmów fabularnych 
w Gdańsku w 1984 roku Józef Kłyk 
otrzymał nagrodę specjalną dzien-
nikarzy za „dotarcie do korzeni 
kina”. Zawodowi filmowcy nie kryli 
zaskoczenia tą ambitną produkcją, 
która wymykała się spod wszelkich 
reguł (film nie dość, że ambitny, 
imponujący rozmachem, to jeszcze 
realizowany bez budżetu).

Inny aspekt filmowej twórczości 
pana Józefa jest typowo „niewester-
nowy”, choć nie brakuje tu strzela-
nin i bijatyk. To przeważnie wojna 
albo powstania. W dorobku twór-
czym naszego bohatera znajdują 
się filmy o trudnej śląskiej historii, 
jak choćby powstańczy, „Bracia” 
(premiera w 2006 r.) czy paradoku-
ment  z lat 70. „Ku Polsce”. A także 
filmy mówiące o przymusowym 
zaciągu Ślązaków do niemieckiego 
Wehrmachtu i tragediach rodzin z 
tym związanych („Czterech synów 
ojciec miał” – realizacja w latach 
2001/3, „Nie wszystko mi wojna za-
brała” – realizacja w latach 2007/9 
roku). Bojszowski filmowiec nie 
unikał tematyki oświęcimskiej 
(„Różaniec z kolczastego drutu”). 

Jak nieraz podkre-
ślał jego przyjaciel 
Alojzy Lysko,  śląski 
pisarz,  podobnie 
jak Kazimierz Kutz 
stworzył Kłyk wła-
sną wizję śląskiej hi-
storii. Historii ziemi 
pszczyńskiej, która 
różni się przecież 
od tej typowej dla 
„czarnego”, prze-
mysłowego Śląska, 
kutzowskiej wizji 
powstań śląskich.

Deficytowa  
taśma filmowa
Pan Józef jest w za-
sadzie filmowym 
dinozaurem. Bo 
jest człowiekiem 
taśmy filmowej. Nie 
uznaje techniki cy-
frowej. To znaczy 
– dla niego liczy się 
tylko taśma. Na niej 
kręcił (choć kame-
ra wędrowała też w 
ręce aktorów – „fil-
mowali ci co mieli 
wolne ręce”), sam 
montował wszyst-
kie swoje filmy w latach 60., 70., i 
80. No, tu już z niewielką pomocą 
nieistniejącej już telewizyjnej wy-
twórni Poltel i jej katowickiego od-
działu. A także zagranicznych ekip 
telewizyjnych (od niemieckich, 
przez austriackie, po amerykań-
skie), które „zasilały” bojszowskie-
go filmowca w deficytową taśmę 
filmową, 16 mm. Wcześniejsze pro-
dukcje, z reguły nieme (dźwięk od-
twarzano z magnetofonu szpulo-
wego), nasz bohater realizował na 
ósemkach, taśmie 8 mm. Do dziś w 
jego saloonie-archiwum znajdują 
się oryginalne kamery (głównie ro-
syjskie), włącznie z analogowymi 
projektorami. Działają. Widziałem 
na własne oczy…

Dopiero lata 90. i technika wideo 
wymusiła na bojszowski szeryfie 
współpracę z filmowcami, którzy 
mieli opanowaną tą technikę. Tak 
samo było z późniejszą cyfrową re-
woltą. Stąd też od lat 90. nasz bohater 
współpracuje kolejno z filmowcami 
amatorami: Wojciechem Wikarkiem, 
Janusz Wyderką, czy ostatnio – ze 
Sławomirem Dąbrowskim. Osoby te 
wspomagały go w montażu i udźwię-
kowieniu jego dzieł. 

Aktorzy trochę zaczęli 
gwiazdorzyć…
Produkcje Kłyka dostępne są na-
wet w amerykańskim muzeum 
westernu w Los Angeles. A stacji 
telewizyjnych, radiowych – z ca-
łego świata – przewinęło się przez 
westernowe plany filmowe dzie-
siątki... – Samych artykułów będzie 
z pół tysiąca – słyszę, gdy goszczę 

u niego w legendarnym saloonie, 
w piwnicy, wertując skrzynię z wy-
cinkami prasowymi. – W pewnym 
momencie dziennikarze i cały ten 
medialny szum zaczął mi przeszka-
dzać w realizacji filmów. Bo nie tyl-
ko zabierał czas, dezorganizował 
robotę, ale powodował, że aktorzy 
trochę zaczęli gwiazdorzyć przed 
kolejnymi ekipami telewizyjnymi.

Receptą na autentyzm filmów 
Kłyka jest to, że aktorzy nie grają. 
Aktorzy są sobą. – Tekst daję do 
poczytania tuż przed kręceniem 
– opowiada filmowiec – bo wcze-
śniej nie warto. Kiedyś dawałem 
rozpisane dialogi, ale chłopcom w 
barze przy piwie, myliły się te kart-
ki i cyrki z tego później wychodziły. 
Nauczyłem się, że lepiej idzie bez 
scenariusza, naturalnie.

– Poza tym, zawsze żech chłop-
com godoł, jak się mocie bić przed 
barem i płacić kolegia, to przyjdź-
cie do mnie na plan. Tu bijatyki 
zawsze były na serio – puentował.

Nic też dziwnego, że jak Józek 
za długo filmu nie kręcił, bojszow-
skie chłopaki same dopominały 
się o produkcję. Żyli tym filmem. 
– Kręciliśmy zwykle w niedzielne 
przedpołudnia, po mszy a przed 
obiadem, i mieliśmy zaliczoną ja-
kąś bijatykę i kilku zabitych w poje-
dynku – wspominał jubilat.

Przez długi czas problemem była 
dostępność do produkcji Kłyka. 
Dawniej filmy pana Józefa dosyć 
regularnie i często wyświetlane 
były w rodzinnych Bojszowach. 
Organizowano też przeglądy jego 
twórczości, nie tylko w okolicach 

Pszczyny, ale i dalej – a choćby w 
Sosnowcu, czy Krakowie, czy w 
Warszawie. Zdarzało się, że ktoś 
– jak powiat bieruńsko-lędziński 
– wydał płyty z filmami Kłyka, ale 
było to okazjonalne działanie. Do-
piero od kilku dobrych lat udało się 
umieścić najważniejsze produk-
cje w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej 
(www.sbc.org.pl, hasło „filmy Jó-
zefa Kłyka”, można też klasycznie, 
przez „ujka googla”), gdzie za dar-
mo obejrzeć można i te najnowsze 
(jak „Śląski Szeryf”), i te najbardziej 
klasyczne (trylogia „Szlakiem Bez-
prawia” o przygodach Wawrzyna 
Złotki spod Pszczyny), i te najdaw-
niejsze produkcje pana Józefa (mój 
ulubiony to western „Emigrant”, 
ale polecam też komedie á la Cha-
plin, czy też film „Ku Polsce”, uj-
mujący prostotą wyrazu).

Trafnie zdiagnozował swego czasu 
znaczenie twórczości pana Józefa, 
jego przyjaciel i krajan, pisarz Alojzy 
Lysko: – Józek, to wyśniony bojszow-
ski mit. To będzie mit dopiero za ileś 
lat, kiedy przyjdą nowe pokolenia i 
zaczną się wkopywać w cały doro-
bek twórczy Józefa Kłyka. I wtedy on 
przejdzie do historii naszej gminnej 
wspólnoty. Będzie mitem bojszow-
skim. To jest człowiek niezwykły.

Tak, pan Józef, to wyśniony mit 
– nie tyle bojszowski, co śląski. Za-
dziwia.

Więcej o moim zachwycie – i po-
naddwudziestoletniej znajomości 
(by nie rzec przyjaźni) – z tym bli-
skim mi człowiekiem, w następnej 
westernowej opowieści, która uka-
że się za dwa tygodnie.

* Dr Grzegorz Sztoler to śląski pu-
blicysta i historyk archiwista. Miesz-
kaniec gminy Bojszowy, zawodowo 
związany jest z redakcją „Dziennika 
Zachodniego”, gdzie pracuje jako ar-
chiwista. Jest miłośnikiem śląskiego 
westernu, od ponad dwóch dekad 
upowszechnia twórczość niezależne-
go filmowca Józefa Kłyka. Prowadzi 
stronę Bojszowskiej Krainy Snów, 
wydał także w 2018 roku album o 
twórczości bojszowskiego filmowca 
pt. „Józef Kłyk. Serce mam w filmie”. 
Należy do Górnośląskiego Towarzy-
stwa Literackiego w Katowicach.

● Migawki z planu śląskiego westernu. Oczywiście tych produkcji jest całe zatrzęsienie. Tu wybraliśmy najbardziej intrygujące z realizacji 
cyklu „Szlakiem bezprawia”.

● Kariera filmowa niezależnego fil-
mowca amatora Józefa Kłyka została 
dokładnie opisana w albumie pt. „Jó-
zef Kłyk. Serce mam w filmie” wyda-
nym w 2018 roku. Zdjęcia: ARC

Kolekcjoner potrafi 
zbudować historię...
Na pewno jest to fenomen. Bo choć Cieszyn nie jest dużym miastem, jak Gdańsk czy Kraków, to może pochwalić 
się targami staroci, które od blisko 50 lat odbywają się nad Olzą. Wymyślił je Cieszyński Klub Hobbystów, najstarsza 
organizacja kolekcjonerska w Polsce. O jego działalności rozmawiamy z prezesem klubu – Stefanem Królem.

Łukasz Klimaniec

Cieszyński Klub Hobbystów jest naj-
starszą organizacją kolekcjonerską i 
najdłużej nieprzerwanie działającym 
klubem hobbystów w Polsce. Jaka 
jest jego historia?
– Klub powstał 15 czerwca 1972 
roku na spotkaniu entuzjastów, 
którym zależało na tym, by dbać 
o opiekę nad tradycjami Śląska 
Cieszyńskiego. Bo w latach komu-
nistycznych były one różnie trak-
towane. Przemiany, jakie dokony-
wały się w latach 60., 70. XX wieku, 
kiedy ludzie często przenosili się 
ze wsi do miast, powodowały, że 
bardzo dużo przedmiotów dotych-
czas wykorzystywanych i prze-
chowywanych w domach, było 
po prostu wyrzucanych. Ludzie 
nie mieli miejsca, by je przecho-
wywać. Dlatego w tamtych latach 
potrzebą było zadbanie o tę kultu-
rę materialną. Szanowano kulturę 
ludową w sposób zorganizowany, 
ale w sposób kolekcjonerski już 
nie bardzo. To była potrzeba chwi-
li, by te rzeczy ratować, bo często 
były one wyrzucane na śmietnik. 
Dlatego też targom staroci, jakie 
zorganizował Cieszyński Klub 
Hobbystów, przyświecała idea ra-
towania przedmiotów związanych 
z kulturą Śląska Cieszyńskiego, 
które ze względów cywilizacyj-
nych odchodziły w przeszłość. 
Niewiele było osób, które potrafiły 
docenić ich wartość. Targi staroci 
przyjęły się w Cieszynie bardzo 
dobrze i właściwie mają tyle lat, 
co klub hobbystów, który zaczął je 

organizować. Przez szereg lat od-
bywały się w Domu Narodowym, 
a po 2012 r. zagościły także na cie-
szyńskim Rynku. Nie odbywały 
się tylko w okresie stanu wojenne-
go oraz podczas pandemii, która 
uniemożliwiła ich organizację.

Można mówić o fenomenie?
– To rzeczywiście jest pewien fe-
nomen, bo Cieszyn nie jest prze-
cież dużym ośrodkiem. Takie targi 
staroci, te najbardziej znane, to 
targi dominikańskie w Gdańsku 
czy targi w Krakowie. Ale to nie-
porównywalnie większe miasta 
z większą liczbą turystów i ludzi, 
którzy mogą to zorganizować. W 
Cieszynie targi organizowane są 
tak naprawdę przez kilka osób. W 
moim odczuciu są one jedną z naj-
większych zasług Cieszyńskiego 
Klubu Hobbystów – była to bardzo 
ważna działalność dla uratowania 
wielu pamiątek. Przysłużyła się 
dbałości o przeszłość materialną 
Śląska Cieszyńskiego. Brzmi to 
górnolotnie, ale taka jest prawda. 
Oczywiście to też się zmieniło. Po 
1990 r. nastał nowy trend – poszu-
kiwania staroci, bo obrót takimi 
rzeczami stał się dochodowy. O 
ile kiedyś targi staroci polegały na 
wymienianiu się między kolekcjo-
nerami określonymi rzeczami, to 
od lat 90. tendencja – ku nasze-
mu niezadowoleniu – zmierza w 
kierunku komercyjnym. Pojawia 
się bardzo dużo wystawców, któ-
rzy nie tyle są kolekcjonerami, ale 
jeżdżą z jednych giełd na inne, a 
Cieszyn jest tylko jednym z przy-
stanków.

A taki prawdziwy kolekcjoner, to 
kto?
– To człowiek, który czasem szuka 
dla siebie czegoś miesiącami czy 
nawet latami. A jak już znajdzie 
upragnioną rzecz, to jest gotów 
stanąć na głowie, by móc ją nabyć. 
Wbrew pozorom kolekcjonerzy są 
w stanie wyłożyć bardzo duże pie-
niądze na coś, co może obiektyw-
nie nie jest wiele warte, ale dla nich 
stanowi niezwykle cenną rzecz.

W Cieszynie mamy takich kolekcjo-
nerów?
– Jak najbardziej. W 1972 roku Cie-
szyński Klub Hobbystów zakładało 
17 członków-założycieli. Teraz w 
klubie zostało tylko dwóch z grona 
założycieli. A takich, którzy mogą 
pochwalić się 40-letnim stażem, 
jest pięciu. Sam zajmuję się tym od 
lat 90. Niestety, nasze smutne do-
świadczenie jest takie, że czasem są 
kolekcje, które po śmierci właści-
ciela ulegają rozproszeniu, bo nie 
znalazł on następcy w swojej rodzi-
nie. Ktoś wtedy zdaje sobie sprawę, 
że można to spieniężyć i przy okazji 
pozbyć się tego. Niektóre rzeczy są 
takie, które pasjonowały tylko ko-
lekcjonera, a dla innych nie stano-
wią wartości. I bywa, że rodziny po-
zbywają się ich, bo zajmują miejsce 
w mieszkaniu. Do zbierania trzeba 
mieć pasję. Jeśli to jest tylko rzecz, 
którą stawia się na półce, żeby była 
przysłowiowym „łapaczem kurzu”, 
to nie jest to kolekcjonerstwo. Ko-
lekcjoner to człowiek, który często 
potrafi zbudować historię wokół 
tego przedmiotu, opowiedzieć o 
tradycjach jego wyrobu. Weźmy 

najprostszy przykład – butelki, w 
których sprzedawano różne napoje 
w Cieszynie od XIX wieku. Takie, 
które mają tłoczone napisy. Kolek-
cjonerzy albo zbierali etykiety albo 
same butelki. Wokół tego można 
zbudować historię o zakładach 
szklarskich, o firmach, których 
nazwy na tych butelkach się znaj-
dowały – one innym ludziom nie-
wiele mówią, ale kolekcjoner po-
trafił wokół nich stworzyć historię. 
Etykiety obiektywnie nie mają żad-
nej wartości, ale są kolekcjonerzy, 
którzy mają całe klasery etykiet z 
piwa czy wina i mogą powiedzieć o 
zakładach, które je produkowały, a 
czasem nawet o drukarni, w jakiej 
zostały wydrukowane. Leszek Gań-
czarczyk zbiera elementy stroju 
cieszyńskiego, zwłaszcza ozdoby 
typu hoczki. Potrafi opowiedzieć 
całą historię zakładów rzemieślni-
czych i mistrzów, którzy je wyra-
biali oraz o technikach ich wyrobu. 
Swoje zbiory ma skatalogowane, a 
na ich podstawie można napisać 
gruby tom historii nie tylko tego 
przedmiotu, ale także rzemiosła 
cieszyńskiego. Pod tym konkret-
nym względem ma większe zbiory, 
niż Muzeum Śląska Cieszyńskiego. 

To najbardziej niezwykła rzecz w 
Cieszyńskim Klubie Hobbystów?
– Mamy w klubie dwóch członów, 
którzy dali początek powstaniu 
osobnych instytucji muzealnych. 
Karol Franek to wielki ekspert w 
dziedzinie fotografii, który ma ko-
lekcję aparatów fotograficznych. 
Ale przede wszystkim to wieloletni 
pracownik cieszyńskiej drukarni 
wydawniczej, którego zasługą jest 
powstanie Muzeum Drukarstwa w 
Cieszynie, które utrwala całą prze-
szłość Cieszyna i Śląska Cieszyń-
skiego z dziedziny drukarstwa. To 
muzeum robi wrażenie na ludziach 
z zewnętrz, tymczasem cieszy-
niacy mało na ten temat wiedzą. 
Drugą osobą jest Krzysztof Neścior, 
który założył Muzeum 4. Pułku 
Strzelców Podhalańskich w Cie-
szynie. Nie dość, że sam stworzył i 
inwestuje w to przedsięwzięcie, to 
skupił wokół siebie ludzi pasjonu-
jących się podobnymi dziedzina-
mi. 
A nawiązując do lewego brzegu 
Olzy – w tym roku przypada 90. 
rocznica katastrofy w Cierlicku, w 

której zginęli Żwirko i Wigura. Kil-
ka lat temu mieliśmy okazję współ-
działać z osobami, które zajmują 
się historią polskiego lotnictwa w 
XX wieku, zwłaszcza w czasie II 
wojny światowej. Nasz kolega Grze-
gorz Kasztura przygotował taki wy-
kaz osób ze Śląska Cieszyńskiego, 
które miały swój udział w polskim 
lotnictwie w Anglii. Okazało się, 
że znalazł ponad 230 osób z tere-
nu Śląska Cieszyńskiego, które w 
nim służyły! Jak mówi się o tym 
ludziom z innych regionów kraju, 
nawet historykom lotnictwa, to są 
mocno zdziwieni.

Czy działalność klubu zahacza o Za-
olzie? 
– Oczywiście, że tak. Wszyscy pa-
sjonaci naszego klubu w swoim 
zbieraniu kolekcjonerskim nie 
zważają na granice. To, co zbie-
ramy, ma swoje początki, a wręcz 
swój największy rozkwit, przed 
1920 rokiem. Dla kolekcjonerów 
granica po 1920 r. w sensie obsza-
ru, jakich ich interesuje w hobby-
stycznej pasji, nie ma znaczenia. 
Nawet, jak badamy tematy po 
1920 r. jak wspomniane wcześniej 
lotnictwo to okazuje się, że spora 
część pilotów pochodziła z lewego 
brzegu Olzy. W samej bitwie o An-
glię uczestniczyło trzech lotników 
ze Śląska Cieszyńskiego – dwóch 
z polskiego lotnictwa – Wilhelm 
Kosarz z Karwiny i Paweł Niemiec 
z Cieszyna oraz pochodzący z Ja-
błonkowa Antoni Welebnowski z 
czeskiego lotnictwa. 

W jakiej kondycji jest dziś Cieszyń-
ski Klub Hobbystów?
– Zmienia się jego forma działal-
ności. Osoby, które go zakładały, 
kolekcjonowały związane ze Ślą-
skiem Cieszyńskim przedmioty, 
które można pokazywać w muze-
ach, bo miały historyczną wartość. 
W 1995 r. powstała Sekcja Miłośni-
ków Militariów, gdzie znaleźli się 
ludzie, którzy kolekcjonują nie tyle 
przedmioty, co… wiedzę. W dzisiej-
szych czasach trudniej ściągnąć 
hobbystów, którzy mają tak zwane 
twarde, materialne kolekcje, bo ko-
lekcjonerstwo się zmienia. Bywa, 
że ludzie boją się przyznawać, że 
mają coś materialnego z obawy, że 
zostaną okradzeni. I czasem wolą 
się nie ujawniać.  

● Stefan Król, prezes Cieszyńskiego Klubu Hobbystów, w murach Domu Narodowego, gdzie do końca lipca można oglądać 
wystawę poświęconą klubowi. Fot. ŁUKASZ KLIMANIEC

Pierścień w Domu Narodowym
Do końca lipca na parterze Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” (za-
raz za drzwiami wejściowymi po lewej stronie) można oglądać wystawę poświę-
coną działalności Cieszyńskiego Klubu Hobbystów. Ekspozycja jest zarazem for-
mą oddania hołdu osobom, które zakładały klub i przez wiele lat działały w nim, 
przekazując i dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Wśród eksponatów można 
zobaczyć najcenniejsze odznaczenie kolekcjonerskie – Pierścień Kolekcjonerów 
Polskich, nadawany przez Muzeum Kolekcjonerstwa Polskiego w Krośniewicach. 
Pierścieniem hetmana Jerzego Dunin-Borkowskiego zostali uhonorowani: Karol 
Franek, Leszek Gańczarczyk, Eugeniusz Kozak, Krzysztof Neścior i Cieszyński 
Klub Hobbystów. Można też zobaczyć m.in. plakietki targów staroci, jakie towa-
rzyszyły tym wydarzeniom, archiwalne zdjęcia, plakaty i dokumenty.
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NA POSIÓNKU PISANE /64/

Korzynie  
jednego strómu

Siedzym se pod dymbym na skraju po-
siónka i czytóm „Głos”. W głowie móm 
„mętlik” i „smutno mi, Boże”. Odkło-
dóm gazete i opiyróm sie plecami o 

szyrokucny piyń, kiery już ani we dwóch nie 
obejnymy. Wiela roków było trzeba, coby tak 
wyrosnył? Dziwóm sie do wyrchu na rozłoży-
ste, pokryncóne kónory, na zielyń liści. Cóż to 
za nieobadano siła wyniósła tela materiału tak 
wysoko? Od podstawy pnia wypełzajóm hru-
bucne gady korzyni i po chwili sie chowióm 
pod ziym. Ponikiere sie miarkujóm w stróne 
żyznego posiónka, insze pomiyndzy kamiynie 
jałowego forotu. Jedne wrostajóm głymboko 
do ziymi, drugi sie wijóm płytko, ale o to szy-
rzij. To dziynki wszyckim tym korzynióm tu 
tyn dómb wyrosnył, to óny go tu dziyrżóm i 
żywióm.

•••
Zeszły pióntek my siedzie-
li pod Tatrami na widowni 
amfiteatru we Wychodnej i 
oglóndali program „Letokru-
hy tanca”. Wyświetlali tam 
stare obrozki, fotki i urywki 
filmów, puszczali opowiastki 
byłych słynnych tancerzi o 
tym, jako sie to kiejsi tańco-
wało, a na scynie było ukoza-
ne, jako to czujóm i tańcujóm 
dzisiejsi młodzi. Było widać, 
jako na pniu tradycji ludo-
wych przibywajóm lata dal-
szych i dalszych generacji. 
Były tam ukazowane tańce 
z  rozmaitych słowiackich 
regiónów: Liptowa, Spisza, 
Poważo, Gemera, Podpo-
lania, Kysuc, Horehronia, 
Szarisza i dalszych. Do tego 
sie tam ponikiedy prziplónt 
aji jakisikej Madziar, Rusin abo Cygón, kierzi 
robili program jeszcze bardziyj barwny i cieka-
wy. Na kóniec sie wykonawcy wygarnyli przed 
scyne i wymiyszali miyndzy sobom, jako owce 
na wiosne. Wychodniar tańcowoł z kysuczan-
kóm, horehroniec porwoł myjawianke, a gorol 
z  Głodówki wywijoł z Cygónkóm. Ludzie na 
widowni postowali z  miejsc i nie trzeba było 
żodnych fan, godeł czy hymnów państwowych 
a czuło sie, jako w tym wychodniańskim am-
fiteatrze z rozmaitych regionalnych ludowych 
korzyni wyrosto stróm słowiackij dumy naro-
dowej. Też my stanyli i naszym sómsiadóm od 
serca zaklaskali.

•••
Bierym nazod „Głos” do rynki. Czytóm tu teraz 
o „mętlikach” w głowach naszej zaolziańskij 
młodzieży, dowiadujym sie, że niepodpisany i 
tym samym dlo czytelnika nieznany autor czy 
autorka absolutnie nima anomimym, bo prze-
ca jego imie i nazwisko sóm znane redakcji. 
Przed tym żech czytoł, czy polski hymn pań-
stwowy je zbyndny, czy też niezbyndny przi 
rozdowaniu gimplorskich świadectw matural-
nych, czytołech o Polokach i pół-Polokach, o 
tym, że „tustelanizm” je erzacym, o tym, jako 
to tu mómy wszycy ukazować, że nasze serca 
bijóm na biało-czerwono i o tym jako sie Sło-
wacki, jako patron naszego gimpla, naisto w 
grobie przewraco. No, jo już by tam Słowacki-
go niechoł spoczywać w pokoju i raczyj kapke 
przeszkartowoł jego utwory. Myślym, że jak w 
jego czasach ponikierzi polscy echt-patrioci 
poczytali se „Grób Agamemnona”, to też moż-
ne lamyntowali, że sie Piastowie w grobach ob-
racajóm po tym, co sie ón o Ojczyźnie i swoich 

rodakach odwożył napisać. A przi tym, o co 
Julkowi szło?

•••
Tyn dómb tu na nydeckim posiónku stoji i ro-
śnie do dziś dnia, choć już też naisto przeżył 
aji ciynżki czasy. Opiyro sie wiatróm dziynki 
swoim starym mocnym korzynióm. Ale aji ón 
potrzebuje nowych młodych korzónków, kiere 
nie wdycki bedóm róść posłósznie pozdyl tych 
starych, ale bedóm se chladać swojóm ceste. 
Nie bróńmy im w tym. Nie przikazujmy, jako 
i w kieróm stróne majóm rosnyć i co se przi 
tym majóm śpiywać. Jejich zadaniym je wci-
skać sie pomiyndzy dalsze kamiynie, czerpać 
wode i siłe dlo strómu z nowych źródeł. Poni-
kiere z  nich sie nawzajym poprzerostajóm aji 
z  korzyniami lipy, co prowie kwitnie i hóczy 
pszczołami zaroz wedle dymbu. Kónsek dalij 

rośnie trześnia, z drugij stró-
ny jawor, grab i lyska. Moż-
ne, że jak przidzie naprow-
de wielko burza, to tyn cały 
lasek zostanie stoć prowie 
dziynki tym wzajymnie prze-
pleciónym korzynióm. Nie 
lajnujmy naszym młodym, 
od czego majóm zacznynać 
rozmowy, nie przikazujmy, 
czy na piyrszym miejscu ma-
jóm mieć literackóm czy też 
gwarowóm forme ojczyste-
go jynzyka, bo to je tak, jako 
by my im kozali wybiyrać 
miyndzy mamóm a tatóm 
abo miyndzy Ojcym, Synym 
i Duchym Świyntym, kieryż 
to z  nich je ważniejszy i mo 
być na piyrszym miejscu. Tu 
przeca nie o forme idzie, ale 
o treść: „Jestem Polakiem” i 
„Jeżech Polok” znaczy jedno 

i to samo i żodnego by to już nimiało dziwić ani 
drażnić. Sóm my korzymiami jednego strómu 
i chwała Bogu nie rosnymy wszycy jyny w jed-
nóm stróne, ale sóm my rozmaici. Dlo jednego 
je patriotyzm połónczóny z  hymnami, sztan-
darami, defiladami i salwami hónorowymi, 
drugi se na głowe wdzieje bioło-czyrwónóm 
kudłatóm peruke i idzie kibicować sportow-
cóm, a u trzecigo sie przejawio tak, że na Go-
rolskim Świyncie stoi calutki dziyń przi roz-
polónej blasze, piecze placki i nuci se przi tym 
pod nosym „Płyniesz Olzo”.

•••
Jak dobrze pudzie, to za rok bedzie na gimplu 
maturowoł nasz Mateusz. Latoś był na rozda-
niu świadectw jednym z tych, kierzi irytowali 
ponikierych widzów tóm pieśniczkóm o chłap-
cach z Bukowca. Na rok bedym dumny, jak go 
na tym rozdaniu uwidzym wroz z  kolegami i 
koleżankami śpiywać „Mazurka Dąbrowski-
go”, ale tymu, bo tak sami bedóm chcieć, a ni 
tymu, że im to gdosi przikoże abo ze strachu, 
że na widowni zaś siedzi jakisi imie i nazwisko 
znane tylko redakcji. Tak samo uroczyście sie 
ale bedym czuł, jak sie zdecydujóm zaśpiywać 
baji „Gaude Mater Polonia” abo hymn gimpla 
do słów swoigo patrona, bo też tekst „Lecz za-
klinam: niech żywi nie tracą nadziei/ i przed 
narodem niosą oświaty kaganiec” mo dlo 
mnie osobiście wiynkszóm siłe i wymowe niż 
„Dał nam przykład Bonaparte,/ jak zwyciężać 
mamy”. Bedym też rod, jak tam zabrzmi jaki 
opowiadani czy pieśniczka aji po naszymu… A 
jak ni, to sie w piynte nie ugryzym. I pod to sie 
podpisujym, tym razym całym mianym i na-
zwiskym. 

Ludzie jak bogowie

Tytuł tego felietonu zapożyczyłem 
z powieści George’a Herberta Wel-
lsa. W pierwszym odruchu chcia-
łem zatytułować go „Globalna 

wyspa”, bo jego kanwą jest inne dzieło an-
gielskiego powieściopisarza (i wizjonera), 
mianowicie „Wyspa doktora Moreau”. Osta-
tecznie uznałem jednak, że fraza „ludzie 
jak bogowie” lepiej oddaje istotę problemu, 
któremu warto się przyjrzeć – tj. samoubó-
stwieniu człowieka. Dokładniej – samoubó-
stwieniu istoty ludzkiej zarówno w liczbie 
pojedynczej, jakiegoś, powiedzmy, Kowal-
skiego, jak i Człowieka jako gatunku.

I
Najpierw o deifikacji człowieka. Uznawanie 
jakiegoś człowieka za boga, oddawanie mu 
boskiej czci nie jest oczywiście w ludzkiej 
historii niczym nowym. Pewnie jeszcze wię-
cej było takich, którzy w swym szaleństwie 
sami za bogów się uważali, przy braku, by 
tak rzec, społecznej akceptacji dla ich cho-
rych wyobrażeń. Zresztą jeśli był to – na 
przykład – ktoś taki, jak Kaligula, to umiał 
wymusić akceptację swych boskich aspira-
cji – a przynajmniej zewnętrznych oznak 
należnego Bogu uwielbienia, jakiego żądał 
dla swojej osoby. Nie wspominam tu o rze-
szy bóstw pomniejszych, tzn. tych, którzy 
uznali siebie jeśli nie po prostu za wysłan-
ników Opatrzności, to przynajmniej za ko-
goś przez Opatrzność namaszczonych do 
wielkich czynów. Nie ma co specjalnie da-
leko szukać w dawnych dziejach – za takie-
go właśnie, będącego pod specjalną opieką 
Opatrzności, człowieka uważał się wszak 
nie kto inny, tylko Adolf Hitler.

II
W jednej z ekranizacji „Wyspy doktora Mo-
reau” (w reżyserii Johna Frankenheimera, z 
roku 1996), w rolę przeprowadzającego eks-
perymenty genetyczne doktora wcielił się 
Marlon Brando. Co interesujące, w „Czasie 
apokalipsy” (reż. Francis Ford Coppola, rok 
1979), ten sam aktor wcielił się w rolę puł-
kownika Kurtza, który – praktycznie rzecz 
ujmując – stał się bogiem plemienia żyją-
cego na obrzeżach cywilizowanego świata. 
Moreau nie był zresztą jakimś takim sobie 
doktorem, był laureatem nagrody Nobla. 
Na wyspie, dla stworzonych przez siebie hy-
bryd ludzi i zwierząt był bogiem. Ale nie dla 
próżnej chwały przyjął tę rolę. Miał misję – 
szczytną misję, dodajmy. 

III
Opowiada o niej tak: 
„Przez siedemnaście 
lat próbuję znaleźć 
sposób na udosko-
nalenie istoty ludz-
kiej. I właśnie tutaj, 
na tej wyspie, odna-
lazłem prawdziwą 
esencję Szatana. Zo-
baczyłem Szatana w 
moim mikroskopie 
i ujarzmiłem go. Można też powiedzieć, 
że rozbiłem go na kawałki. Szatan którego 
znalazłem to tylko kolekcja genów. Z całą 
odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że 
Lucyfer już nie istnieje”. 

Na pytanie, czym są potwory, które stwo-
rzył, doktor Moreau odpowiada: „To przy-
kłady kolejnych stopni procesu, którego 
zadaniem jest wyeliminować destrukcyjne 
elementy z ludzkiej psychiki. Jestem bliski 
stworzenia boskiej istoty. Czystej, harmonij-
nej, wolnej od zła. Fakt, że w tym procesie 
nie udało się zachować ludzkiej postaci w 
niezmienionej formie to tylko szczegół”.

No cóż powiedzieć – w wielkich wizjach 
zwykle wszystko rozbija się o szczegóły. Nie 
na darmo mawiają, że diabeł tkwi właśnie w 
szczegółach.

Moreau chciał zmienić zwierzęta w ludzi, 
a ludzi w bogów. Skończyło się – jak dzieje 
się zawsze w takich i podobnych projektach, 
kiedy ludzie poczują się bogami – katastro-
fą.

Na zgliszczach pozostałych po bitwie 
„wszystkich ze wszystkimi”, jedyny ocalały 
człowiek obiecuje tym stworzonym przez 
doktora Moreau na poły ludzkim, na poły 
zwierzęcym istotom, które zdołały przeżyć, 
że wróci – „Znajdę kogoś, kto będzie umiał 
wam pomóc – lekarza, naukowca, który 
zrozumie badania doktora Moreau. Może 
wynajdą serum”. I cóż słyszy w odpowiedzi? 
„Żadnych naukowców. Żadnych laborato-
riów. Koniec z eksperymentami”.

IV
Stworzenie idealnego świata to stare i stale 
odradzające się marzenie. Niekiedy myśli 
się o nim w kontekście inżynierii społecz-
nej, czasem w kontekście inżynierii gene-
tycznej. Rewolucje społeczne mają zwykle 
skromniejsze ambicje. Chcą stworzyć nowe-
go człowieka i nowe społeczeństwo. Nawet 
jeśli się to udaje, to rezultat „nowego” zwy-
kle odbiega od deklarowanych zamierzeń 
społecznych eksperymentatorów. Doktor 
Moreau miał ambicje znacznie większe, 
choćby tylko (na początek?) na małej zapo-
mnianej przez ludzi wyspie. Chciał stwo-
rzyć idealnego człowieka – poza dobrem i 
złem. Ale na każdej takiej wyspie, jak ta dok-
tora Moreau, którą w całości potraktować 
można jak naukowe laboratorium, do głosu 
wreszcie dochodzi ciemna strona ludzkiej i 
zwierzęcej natury. Nie można nawet na tak 
małą, że mikroskopijną skalę stworzyć świa-
ta, w którym wszystko jest i będzie na całą 
wieczność pod kontrolą niechby i dobrotli-
wego boga z noblowską nagrodą na koncie. 
Każdy „park jurajski” kończy się chaosem 
i „wojną wszystkich ze wszystkimi” – i po 
to, by dojść do takiej konkluzji nie potrze-
ba żadnej teorii, „teorii chaosu” również. 
Utopie, to miejsca, których nie tylko w rze-
czywistości nie ma, ale też być nie może. To 
mniej czy bardziej atrakcyjnie wyglądające 
literackie światy, do których nigdy nie prze-
nika brud szarej rzeczywistości. A przecież 
to nie przypadek, że w historii literatury i 
– szerzej – myśli ludzkiej większe znacznie 

zyskują dystopie, ta-
kie jak „1984” Geor-
ge’a Orwella, „Nowy 
wspaniały świat” 
Aldousa Huxleya, 
„My” Jewgienija Za-
miatina czy ostatnio 
powieści Margaret 
Atwood.

V
A stworzenie ide-
alnego człowieka? 

A osiągnięcia nauki? No cóż, jestem prze-
konany, że większość ludzi zapytanych 
o Frankensteina, powie, że to stworzony 
przez człowieka potwór. A przecież ów zna-
ny z powieści Mary Shelley czy ekranizacji 
z 1931 (reż. James Whale) albo z 1994 (grają 
Robert de Niro i Kenneth Branagh) potwór, 
to dzieło naukowca Wiktora Frankensteina, 
który odkrywszy jak można ożywić materię 
nieożywioną zapragnął stworzyć człowieka 
doskonałego, który nie ma nic wspólnego 
z ludzką szarzyzną. A jak wyszło? No cóż – 
chciało się dobrze jak zawsze, a wyszło, jak 
wyszło.  

Krzysztof Łęcki

pre-teksty i kon-teksty /223/

•••
Stworzenie idealnego świata to 

stare i stale odradzające się marzenie. 

Niekiedy myśli się o nim w kontekście 

inżynierii społecznej, czasem 

w kontekście inżynierii genetycznej

Dwa dni wyśmienitej zabawy
W weekend odbyła się kolejna edycja Jabłonkowskiego Jarmarku. Jak zawsze rynek wypełnił się artystami, 
publicznością i stoiskami z produktami regionalnymi i nie tylko.

W 
niedzielę 
nastąpiło 
k u l m i -
n a c y j n e 
wydarze-
nie – wrę-
c z e n i e 

nagród, tradycyjnych „Jabłek”, za 

zasługi dla miasta. Otrzymali je 
między innymi Wanda Kufa z MK 
PZKO w Jabłonkowie, Jan Gomo-
la, nauczyciel wychowania fizycz-
nego w polskiej podstawówce czy 
Fotoklub Jabłonków.

Podczas imprezy nie zabrakło 
muzyki. Poza grupą Bidon, wy-

stępującą w sobotę, czy Blafem 
grającym w niedzielę, było też 
coś dla dzieci. W pierwszy dzień 
Ewa Troszok rozkręciła dzieci za 
pomocą tańca, w niedzielę rów-
nież było tanecznie. Pojawiły się 
także elementy sportowe. Sobot-
nie popołudnie było zdominowa-

ne przez „Bieg dla Jabłonkowa”, 
a w niedzielę charytatywna or-
ganizacja „Nigdy nie jesteś sam” 
wraz z Caritasem Jabłonków 
zorganizowali rajd hulajnogami. 
Uczestnikami byli wychowanko-
wie obu organizacji oraz każdy 
chętny. Jednym z miłych akcen-

tów było poświęcenie wozów z 
centrum wyjazdowego. Więcej 
zdjęć oraz film z Jabłonkowskie-
go Jarmarku można zobaczyć na 
naszej stronie internetowej www.
glos.live. 

 Tekst i zdjęcia:  
 NORBERT DĄBKOWSKI
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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

Fot GRZEGORZ JAKUBOWSKI/KPRP

S P O R T Osiecka  
Niedziela 17 lipca, godz. 20.10 

PIĄTEK 15 LIPCA 

6.00 Polonia 24 6.30 Zakochaj się 
w Polsce. Bardo 7.00 Wojciech Cej-
rowski - boso przez świat. Peru 7.30 
Pytanie na śniadanie 10.35 Panora-
ma kraj 10.45 Pytanie na śniadanie 
11.15 Poland in Undiscovered. Wło-
cławek 11.30 Na sygnale (s.) 12.00 
Wiadomości 12.15 Za marzenia 
(s.) 14.00 Szansa na sukces. Opole 
2022. Piosenki Anny German 15.00 
Wiadomości 15.20 Dzieje hymnu 
polskiego 15.45 Bajki naszych ro-
dziców. Wyprawa profesora Gąbki 
16.00 Zakochaj się w Polsce. Park 
Krajobrazowy Dolina Bobru 16.30 
Na sygnale (s.) 17.00 Teleexpress 
17.20 Lekkie kino letnie. Rycerze i 
rabusie 18.30 Informacje kultural-
ne 18.50 Polonia Express 19.10 Olá 
Polônia 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.15 Ratownicy (s.) 21.10 
Kabaret Letnią Porą (pr. roz.) 22.05 
Polonia 24 22.35 Dziewczyny ze 
Lwowa 2 (s.) 

SOBOTA 16 LIPCA 

6.00 Polonia 24 6.30 Co dalej? 6.55 
Prasa donosi. Edukacja w II RP 7.05 
Giganci historii. Mikołaj Kopernik 
7.55 Pytanie na śniadanie 11.40 
Księga Ksiąg. Rut 12.10 Szaleństwo 
Majki Skowron. Powroty (s.) 12.50 
Ratownicy (s.) 13.40 Kabaret Letnią 
Porą (pr. roz.) 14.30 Piłka nożna. 
Mistrzostwa świata drużyn polonij-
nych - Leszno 2022 14.40 Przysta-
nek slow food 3. Anna Skowrońska 
i jej ekologiczne pstrągi 15.10 Piłka 
nożna. Mistrzostwa świata drużyn 
polonijnych - Leszno 2022 15.15 
Kulinarne wędrówki z Jolą Kleser 
15.45 Piłka nożna. Mistrzostwa 
świata drużyn polonijnych - Lesz-
no 2022 18.45 Z ziemi włoskiej do 
Polski 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 1920. Wojna i miłość. 
Pierwsze uderzenie 21.15 Anatomia 
zła 23.15 Z ziemi włoskiej do Polski 
23.30 Polacy to wiedzą! 0.00 Mid-
night News. 

NIEDZIELA 17 LIPCA 

6.00 Hity wszech czasów 6.55 
Tygrysy Europy. Powrót z wakacji 
(s.) 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 z 
parafi i Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny we Włoszczowie 14.15 
Tygrysy Europy. Urodziny (s.) 15.10 
Fajna Polska. Duszniki-Zdrój 16.00 
Wojciech Cejrowski - boso przez 
świat. Peru 16.30 Polacy to wie-
dzą! (teleturniej) 17.00 Teleexpress 
17.20 Za marzenia 2 (s.) 18.15 Kaba-
ret. Super Show Dwójki 19.10 Infor-
macje kulturalne 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.10 Osiecka (s.) 
21.00 Program rozrywkowy 23.25 
Słownik polsko@polski 0.00 Mid-
night News. 

PONIEDZIAŁEK 18 LIPCA 

6.00 Polacy to wiedzą! 6.30 25 lat 
Redakcji Ekumenicznej 6.50 Rok 
1982. Kalendarium 7.00 Smaki 
świata - pośród mórz 7.30 Pytanie 
na śniadanie 10.35 Panorama 10.45 
Pytanie na śniadanie 11.05 Zoom 
Polonii 11.10 Polonia Express 11.30 
Barwy szczęścia (s.) 12.00 Wiado-
mości 12.15 1920. Wojna i miłość. 
Pierwsze uderzenie (s.) 13.05 Osiec-
ka (s.) 14.05 Leśni mocarze 15.00 

Wiadomości 15.20 Figu Migu na 
planecie Czochras 15.35 Zwierzaki 
Czytaki. Pa, Pa 16.00 Leśniczów-
ka (370) 16.30 Barwy szczęścia (s.) 
17.00 Teleexpress 17.20 Lekkie kino 
letnie. Rycerze i rabusie (s.) 18.15 
Lato, muzyka, zabawa. Wakacyjna 
trasa Dwójki - 2021 18.30 Informa-
cje kulturalne 18.55 Kamperem po 
południu 19.20 Polacy światu 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Czas honoru 5. Szczęśliwe miejsce 
(s.) 21.55 Zoom Polonii 22.05 Polo-
nia 24 22.35 Fajna Polska. Duszniki-
-Zdrój 23.30 Leśniczówka (s.) 0.00 
Midnight News. 

WTOREK 19 LIPCA 

6.00 Polonia 24 6.30 Pożyteczni.pl 
7.00 Okrasa łamie przepisy. Smak 
mięsa z kością 7.30 Pytanie na 
śniadanie 10.35 Panorama 10.40 
Pytanie na śniadanie 11.05 Zoom 
Polonii 11.10 Kamperem po połu-
dniu (mag.) 11.30 Barwy szczęścia 
(s.) 12.00 Wiadomości 12.15 Czas 
honoru 5 (s.) 14.05 Giganci historii. 
Patroni Polski (teleturniej) 15.00 
Wiadomości 15.15 Zagadki zwierzo-
gromadki. Kozy 15.30 Przyjaciele 
Misia i Margolci 16.00 Leśniczów-
ka 16.30 Barwy szczęścia (s.) 17.00 
Teleexpress 17.20 Lekkie kino let-
nie. Rycerze i rabusie 18.10 Lato, 
muzyka, zabawa. Wakacyjna trasa 
Dwójki - 2021 18.30 Informacje kul-
turalne 18.50 Nad Niemnem 19.10 
Studio Lwów 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Ojciec Mateusz 
10 (s.) 21.55 Zoom Polonii 22.05 Po-
lonia 24 22.35 Lato, muzyka, zaba-
wa. Wakacyjna trasa Dwójki - 2021 
23.30 Leśniczówka (s.). 

ŚRODA 20 LIPCA 

6.00 Polonia 24 6.25 Niemy Nie-
men 7.00 Qulszoł - kulinarne po-
tyczki 7.30 Pytanie na śniadanie 
10.35 Panorama 10.45 Pytanie na 
śniadanie 11.05 Zoom Polonii 11.10 
Studio Lwów 11.30 Barwy szczęścia 
(s.) 12.00 Wiadomości 12.15 Ojciec 
Mateusz 10 (s.) 14.00 Siłaczki 15.00 
Wiadomości 15.20 Animowanki. 
Rodzina Trefl ików. Duch 15.40 Nela 
Mała Reporterka. Dalekie plemio-
na Birmy 16.00 Leśniczówka (s.). 
16.30 Barwy szczęścia (s.) 17.00 Te-
leexpress 17.20 Lekkie kino letnie. 
Rycerze i rabusie. Człowiek w kaj-
danach 18.15 Lato, muzyka, zabawa. 
Wakacyjna trasa Dwójki - 2021 18.30 
Informacje kulturalne 18.50 Kieru-
nek Zachód 19.10 Magazyn z Wysp 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Życie nad rozlewiskiem (s.) 
21.55 Zoom Polonii 22.05 Polonia 24 
22.35 Lato, muzyka, zabawa. Waka-
cyjna trasa Dwójki - 2021 23.30 Le-
śniczówka (s.) 0.00 Midnight News. 

CZWARTEK 21 LIPCA 

6.10 Polonia 24 6.40 Muzeum Pol-
skiej Piosenki 7.00 Zrób to ze sma-
kiem 7.30 Pytanie na śniadanie 
10.35 Panorama 10.45 Pytanie na 
śniadanie 11.05 Zoom Polonii 11.10 
Nad Niemnem 11.30 Barwy szczę-
ścia (s.) 12.00 Wiadomości 12.15 
Życie nad rozlewiskiem (s.) 14.00 
Stadion Śląski. W kotle czarownic 
15.00 Wiadomości 15.30 Bajki na-
szych rodziców. Reksio 15.35 Pomy-
słowy Dobromir 16.00 Leśniczów-
ka (s.) 16.30 Barwy szczęścia (s.) 
17.00 Teleexpress 17.20 Kino Letnie 
– Rycerze i Rabusie 18.15 Wakacyj-
na Trasa Dwójki 18.30 Informacje 
kulturalne 18.50 Wilnoteka 19.10 W 
obiektywie Polonii – Wschód 19.30 
Wiadomości 20.00 Sport 20.05 Gli-
na (s.) 21.05 Glina (s.) 22.00 Zoom 
Polonii 22.05 Polonia 24  22.35 Ka-
baret. Super Show Dwójki 23.30 Le-
śniczówka (s.) 0.00 Midnight News.

Muzyka odkrywana 
na nowo
Kapela góralska „Lipka” z Jabłonkowa wystąpiła w sobotę przed publicznością 
„Lata z Kresami 2022”, organizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 
w ramach Festi walu Kresowa Dusza w amfi teatrze Domu Polonii w Pułtusku. 
Otwierając koncert wiceprezes „Wspólnoty Polskiej” Krzysztof Łachmański powiedział, 
że „Lipka” to „żywy dowód na to, iż każdą muzykę da się odkrywać na nowo”.

„L
ato z Kre-
sami” to 
cykl im-
prez orga-
n i z o w a -
nych przez 
Stowarzy-

szenie „Wspólnota Polska” w lipcu i 
sierpniu 2022 roku w ramach Festi-
walu Kresowa Dusza w Domu Po-
lonii w Pułtusku. Wydarzenia kul-
turalne odbywać się będą jeszcze 
raz w lipcu (w najbliższy weekend) 
oraz w dwa sierpniowe weekendy. 
Więcej informacji można znaleźć 
na stronie internetowej:  wspolno-
tapolska.org.pl/kresowadusza.

Znana i lubiana na całym Zaol-
ziu Kapela „Lipka” z Jabłonkowa 
reprezentuje Polski Związek Kul-
turalno-Oświatowy w Republice 
Czeskiej. W repertuarze ma mu-
zykę górali śląskich oraz innych 
narodów łuku karpackiego. Jak 
sami piszą o sobie: „Jesteśmy gó-
ralską kapelą pochodzącą z Beski-

du Śląskiego, która w tradycyjnych 
oraz zupełnie nowych aranżacjach 
wykonuje muzykę całych Karpat. 
Tworzymy też własne piosenki (te 
swym charakterem nawiązują do 
regionu, z którego się wywodzi-
my). Nasz repertuar to przebogata 

podróż przez skoczne polki i czu-
łe walczyki Śląska Cieszyńskiego, 
tęskne pieśni łemkowszczyzny, 
zawrotne czardasze słowackie, 
urzekające kantyczki z okolic Ja-
błonkowa czy rozmiłowane melo-
die ukraińskie...”.  (szb)

● „Lipka” podbiła serca publiczności w Pułtusku. 
Fot. AGATA PAWŁOWSKA/Polonijna Agencja Informacyjna

3700
hrywien udało się zebrać w czasie charytatywnego maratonu on-line „Chce się żyć”, który trwał od 4 do 8 lipca. Wiktoria 
Maksymczuk, Wiktoria Kutasiuk i Anastazja Hulita, absolwentki polonistyki Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi 
Ukrainki, zbierały środki na wsparcie ukraińskich żołnierzy. – W czasach, gdy inni aktywnie „piszą historię”, chcemy też być 
użyteczne. Wszystkie jesteśmy koleżankami z uczelni, mamy za sobą ponad sześć lat wspólnego studiowania fi lologii pol-
skiej na Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki. Więc od dawna jesteśmy nauczone, jak wspólnie osiągać 
oczekiwany wynik. W tym projekcie połączyłyśmy przyjemne z pożytecznym, bo dla każdej z nas język polski jest żywiołem 
– mówią organizatorki, które przekazały zebrane środki centrum wolontariuszy „Hangar”. Organizatorki uważają, że jak na 
początek jest to całkiem niezła kwota, każda hrywna przecież jest obecnie ważna.
 Polonijna Agencja Informacyjna

Duże zmiany w skokach narciarskich

To jeszcze wprawdzie nie 
pora, żeby martwić się 
brakiem śniegu, ale wło-
darze Międzynarodowej 

Federacji Narciarskiej nawet w 
lipcu nie próżnują. Właśnie przed-
stawili rewolucyjne plany doty-
czące nowego sezonu 2022/2023 w 
skokach narciarskich. Powinniśmy 
się martwić?

W kalendarzu Pucharu Świata 
2022/2023 pojawi się szereg no-
winek, które w znaczący sposób 
wpłyną na rywalizację. Nowe prze-
pisy zostały ustalone już wcześniej, 
ale dopiero w tych dniach otrzy-
mały zgodę władz FIS. I będzie się 
działo. Zawodnicy z zadowoleniem 
skwitują na pewno wydłużenie 
czasu żółtego światła świecącego 
podczas oczekiwania na oddanie 
skoku. Do tej pory żółte światło 
towarzyszyło skoczkom przez 45 
sekund, w nowych przepisach zo-
stanie wydłużone do 60 sekund. 

Na liście nowych przepisów 
znajdują się m.in. zawody „Su-
per Team”, w których skoczkowie 
będą rywalizowali w parach. Jak 
czytamy w regulaminie, takie kon-
kursy będą się składać z trzech 

serii. W pierwszej z nich udział we-
zmą wszystkie zgłoszone wcześniej 
duety.  Każdy kraj może do takich 
zawodów wystawić tylko dwóch 
zawodników. Do drugiej części 
konkursu  awans będzie mogło 
wywalczyć dwanaście drużyn, zaś 
w rundzie fi nałowej  znajdzie się 
osiem najlepszych duetów. Pomię-
dzy fi nałową ósemką rozstrzygnie 
się później walka o podium. Reguły 
na pierwszy rzut oka są poniekąd 
zawiłe, ale znając życie, wszystko 
zweryfi kuje dopiero ostra rywaliza-
cja. Podobne obawy towarzyszyły 
wcześniej zmianom w prestiżo-
wym Turnieju Czterech Skoczni, 
ostatecznie jednak system KO zdał 
egzamin i teraz świąteczno-no-
woroczny turniej rozgrywany w 
Niemczech i Austrii jest hitem Pu-
charu Świata. 

Jak udało się ustalić dziennika-
rzom portalu „Skijumping.pl”, spo-
ro zmian pojawi się też w konkursie 
drużynowym. „W nowym sezonie 
w każdym zespole będzie musiało 
znaleźć się co najmniej trzech za-
wodników, którzy w swojej karierze 
zdobyli choć jeden punkt Pucharu 
Świata, Letniej Grand Prix lub ta-

kich, którzy w poprzednim sezonie 
zdobyli punkt Pucharu Kontynen-
talnego. Czwartym zawodnikiem 
natomiast może być skoczek, który 
w obecnym, bądź poprzednim se-
zonie  zdobył punkt w klasyfi kacji 
generalnej zawodów trzeciej rangi, 
FIS Cup” – piszą dziennikarze „Ski-
jumping.pl”. Dodatkowe zmiany 

kosmetyczne pojawią się podczas 
konkursów drużynowych na skocz-
niach mamucich. Włodarze FIS po-
informowali, że każda drużyna bę-
dzie musiała składać się wyłącznie 
ze  skoczków punktujących w Pu-
charze Świata, Letniej Grand Prix 
lub w Pucharze Kontynentalnym.

 (jb)

● Piotr Żyła z nowych przepisów na pewno nie będzie panikował. To jeden z naj-
bardziej „wyluzowanych” skoczków w Pucharze Świata. Fot. PZN

Z Papadopulosem 
będzie łatwiej
Piłkarze Karwiny powoli aklimatyzują się w drugoligowej rzeczywistości. Na razie 
wyłącznie w meczach sparingowych poprzedzających start nowego sezonu FNL. 
Podopieczni trenera Tomáša Hejduška w ostatnim meczu kontrolnym zremisowali 
bezbramkowo na wyjeździe z Liptowskim Mikulaszem, w najbliższą sobotę (11.00) 
zagrają u siebie z rezerwami Sigmy Ołomuniec B. W barwach gospodarzy powinien 
pojawić się również doświadczony napastnik Michal Papadopulos, który w środę 
podpisał nowy kontrakt nad Olzą. 

Janusz Bitt mar

T
rzy porażki i je-
den remis – tak 
wygląda niezbyt 
chlubny bilans 
Karwiny w do-
tychczasowych 
starciach w ra-

mach przedsezonowych przygo-
towań. Na początek karwiniacy 
przegrali z Żyliną (0:3), następnie 
sromotnie polegli w sparingu z 
Termalicą Nieciecza (1:5), by „do 
trzech razy sztuka” przegrać rów-
nież ze Zlinem (0:2). Rumieńców 
nabrała gra ekipy Tomáša Hej-
duška dopiero wraz z powrotem 
Michala Papadopulosa z urlopu 
w Grecji. Pochodzący z Ostrawy 
37-letni napastnik o greckich ko-
rzeniach wprawdzie po spadku 
karwińskiego klubu do drugiej ligi 
zapowiadał koniec kariery, w trak-
cie wakacyjnego relaksu nad Mo-
rzem Egejskim przemyślał jednak 
sprawę od nowa i pomoże drużynie 
również w drugoligowych czasach.

– Organizm jeszcze się nie zbun-
tował, a głowa mówi „tak” – powie-
dział dziennikarzom Papadopulos, 
który włączył się do zremisowane-
go spotkania z Liptowskim Mikula-
szem w świetnym stylu, należąc do 
najlepszych piłkarzy na murawie. 
– Michal w pierwszej połowie so-
botniego meczu siał duży popłoch 
w defensywie rywala. Jestem zado-
wolony jednak również z postawy 
innych moich zawodników. Po-
prawnie zaprezentował się Jakub 
Rezek, na stoperze Dominik Souke-
nik – relacjonował trener Hejdušek, 
który do sparingu ze słowackim ry-
walem desygnował dwóch bramka-
rzy. W pierwszej odsłonie karwiń-
skiej bramki bronił Jiří Ciupa, po 
zmianie stron na boisku pojawił się 
Vladimír Neuman. Ta dwójka, któ-
ra doświadczenie zdobyła w pierw-
szoligowych meczach, powinna 
powalczyć o pozycję pierwszego 
golkipera w drużynie. 

Na rynku transferowym trwa let-
nia krzątanina, ale Papadopulos  
będzie prawdziwym gwiazdorem 
drugoligowych rozgrywek. Według 

znawców tematu, właśnie jego 
obecność w Karwinie w znaczącym 
stopniu poprawi notowania zespołu 
w walce o szybki powrót do Fortuna 
Ligi. Z drugiej ligi do elity Papado-
pulos awansował w przeszłości z 
Zagłębiem Lubin, gdzie atmosfera 
była zbliżona do tej z Karwiny. – 
Młodych piłkarzy wspierała grupa 
doświadczonych zawodników, ta-
kich jak ja. Ta mieszanka zdała eg-
zamin i wróciliśmy do ekstraklasy 
– zaznaczył Papadopulos. 

Jak będzie w przypadku Karwi-
ny, o tym przekonamy się w nowym 
sezonie 2022/2023, który startuje w 

ostatni weekend lipca. Od razu na 
początek – w pierwszej kolejce FNL 
(30. 7.) – doczekamy się atrakcyj-
nych derbów pomiędzy Trzyńcem 

a Karwiną. U siebie podopieczni 
Tomáša Hejduška zaprezentują się 
po raz pierwszy 5 sierpnia w starciu 
z Vlašimią.  

SKŁAD MFK KARWINA 
W OSTATNIM 
SPARINGU
Ciupa (46. Neuman) – Krčík 
(46. Zedníček), Teplan (60. Motyčka), 
Šindelář (46. Stropek), Mikuš 
(46. Kokovas) – Nešický (46. Boháč), 
Soukeník – Čmelík (60. Clement), 
Málek (60. Tavares), Bartl (46. Rezek) 
– Papadopulos (46. Svoboda).

● Michal Papadopulos (na tylnym planie) włączył się do treningów z Karwiną. 
Dla fanów to świetna wiadomość. Fot. mfk karvina

Rozmowy w Belwederze

W piątek 8 lipca w Bel-
wederze gościł pre-
zes Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” 

Dariusz Bonisławski. Tematami 
spotkania z Agatą Kornhauser-Dudą 
były działania edukacyjne skiero-
wane do Polonii i Polaków za grani-
cą oraz do mieszkańców krajów ich 
obecnego pobytu, jak również na-
uczanie polonijne i pomoc Ukrainie.

Pierwsza dama rozmawiała z 
Dariuszem Bonisławskim o działa-
niach organizacji w bieżącym roku 
oraz planowanych przedsięwzię-
ciach. Mówiono o międzynarodo-
wych projektach edukacyjnych dla 
szkół polskich i polonijnych, w tym 
lekcjach pokazowych, środowisko-
wych działaniach kulturalnych i 

publikacjach edukacyj-
nych w ramach projektu 
mającego na celu popula-
ryzację i upowszechnianie 
wiedzy o Mikołaju Koper-
niku. Inicjatywa została 
zaplanowana na przyszły 
rok i szacuje się, że weź-
mie w niej udział ok. 75 
tysięcy dzieci i młodzieży 
z 32 krajów świata.

W trakcie spotkania podjęto rów-
nież temat prowadzonej od lat ini-
cjatywy „Lato z Polską”, dedykowa-
nej dzieciom i młodzieży polskiego 
pochodzenia mieszkającym poza 
Polską oraz akcjom poświęconym 
pomocy mieszkańcom Ukrainy. 
Stowarzyszenie wysłało do ogar-
niętego wojną kraju już kilka tysię-

cy paczek pomocowych, a w Polsce 
prowadzi, cieszące się dużym zain-
teresowaniem pedagogów, kursy 
języka ukraińskiego dla nauczycie-
li. Dodatkowo organizowany jest 
wypoczynek letni dla ukraińskich 
dzieci przebywających w Polsce.

Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska”

Szkocka lekcja
Komplet widzów (15 123) oglądał 
środowy towarzyski mecz Banika 
Ostrawa z Celti kiem Glasgow. Świę-
tujący jubileusz 100-lecia klubu 
piłkarze Banika sprawili fanom sporo 
radości strzelając mistrzom Szkocji 
dwa gole – pierwszego zdobyli już 
w 7. minucie meczu, gdy Nemanja 
Kuzmanović dokładnie zacentrował z 
prawej strony w pole karne do zamy-
kającego akcję Eldara Šehicia. Goście 
szybko otrząsnęli się i objęli prowa-
dzenie – o ile przy wyrównującym 
golu wykorzystali niefrasobliwość i 
błędy ostrawskich defensorów, o tyle 
drugi i trzeci gol były efektem wyso-
kiego kunsztu. Fani Banika cieszyli się 
natomiast w 71 min. kiedy Muhamed 
Tijani skutecznie zamknął akcję po 
podaniu Petra Jaroňa dając jeszcze 
nadzieję na korzystny wynik. Rozwiał 
ją Liel Abada, który krótko potem 
trafi ł do siatki Banika i ustalił rezultat 
meczu na 4:2 dla mistrzów Szkocji.
– Szkoda, że nie utrzymaliśmy dłużej 
wyniku 2:3 – żałował Pavel Vrba, tre-
ner Banika. – Zagraliśmy z zespołem, 
który zasłużenie wygrał ligę szkocką 
i awansował do Ligi Mistrzów. Cel-
ti c to europejska fi rma, co pokazali 
zwłaszcza w pierwszej połowie, kiedy 
grali mocniejszym składem – przy-
znał. (klm)
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CO W TERENIE

KARWINA-RAJ – MK PZKO zapra-
sza w niedzielę 24. 7. na tradycyjny 
Odpust św. Anny i Festyn Polski. Na-
bożeństwa odbędą się w kaplicy św. 
Anny o godz. 8.00 w języku polskim, 
a o godz. 10.00 w języku czeskim. Od 
samego rana można będzie kupić ko-
łacze, serca, śniadania. W tym roku 
ponownie zapraszamy na smaczne 
domowe obiady. Ponadto od godz. 
14.00 zapraszamy na Festyn Pol-
ski, gdzie będzie przygrywać kapela 
„Bukóń”, od godz. 15.00 podziwiać bę-
dzie można ZR „Błędowice”, o godz. 
17.00 zaprezentują się finaliści Kar-
wińskiego Talentu (Adam Swaczyna i 
Terezie Houdkowa), a o godz. 17.30 za-
praszamy do zabawy przy kapeli Blaf. 
Oczywiście nie zabraknie różnych 
atrakcji dla mniejszych i dużych, fe-
stynowego bufetu i miłej atmosfery.
PTTS „BŚ” – zaprasza 16. 7. w ramach 
zabawy turystycznej „Przez Kopce” 
do odkrywania uroków najmniej-
szego rezerwatu przyrody w Parku 
Krajobrazowym Beskidy – Kiczmol 
z Jankiem Michalikiem. Jeśli chcesz 
dowiedzieć się czegoś więcej o flo-
rze i faunie mokradeł, dołącz do nas! 
Spotykamy się na przystanku auto-
busowym Łomna Górna, Koupaliště 
o godz. 9.30. Dalej wycieczkę przez 

Mały Połom do Łomnej nieoznakowa-
nymi ścieżkami poprowadzi Tadeusz 
Farnik.
 zaprasza 20. 7. na drugą z kolei 
wędrówkę tematyczną po Cieszynie 
z przewodnikiem. Tym razem Wła-
dysław Żagan będzie oprowadzał po 

Wzgórzu Zamkowym. Spotykamy 
się przed różowym jelonkiem o 9.30. 
Opłata w wysokości 10 zł pobiera-
na będzie na miejscu. Zakończenie 
proponujemy w kawiarni Presso w 
pobliżu Zamku lub w Browarze Zam-
kowym na degustacji miejscowego 
piwa.

OFERTY

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

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, KONGRES POLA-
KÓW, ul. Grabińska 458/33: do 21. 
7. wystawy pt. „Twórcze życie Pawła 
Kalety”, Józef Gacek, żołnierz Le-
gionów Polskich”. Czynne od wtor-
ku do piątku w godz. 8.00-15.00. 
CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓW-
NY PZKO, Strzelnicza 28, gale-
ria w holu na parterze: do 21. 7. 
wystawa pt. „1. Drużyna Harcerska 
im. Tadeusza Rejtana w Orłowej”. 
Czynna w godzinach otwarcia bu-
dynku. 
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-
-pt: w godz. 9.00-17.00; nie: w godz. 
13.00-17.00.

I N F O R M AT O R

NEKROLOGI

Największa miłość na świecie gaśnie,
gdy serce Matki na zawsze zaśnie

Pogrążeni w głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 12 lipca 2022 
roku w wieku 87 lat zmarła nasza Kochana Mamusia, 
Teściowa, Babcia, Szwagierka, Ciocia i Kuzynka

śp. STEFANIA DROBISZOWA
z domu Śliż,

zamieszkała w Trzyńcu-Końskiej
Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w poniedziałek 18 lipca 2022 roku 
o godzinie 15.00 z kościoła ewangelickiego w Trzyńcu na miejscowy 
cmentarz. 

W smutku pogrążona rodzina.
 GŁ-418

Z żalem zawiadamiamy, że 12 lipca 2022 roku w wieku 
84 lat zmarł nasz kochany Brat, Wujek, Stryj, emeryto-
wany duszpasterz parafii Sucha Górna

ks. ZYGMUNT FARNIK
Pogrzeb odbędzie się dnia 18 lipca o godz. 15.00 w ko-
ściele św. Wawrzyńca w Cierlicku na Kościelcu. Zmarły 
zostanie pochowany w grobie rodzinnym na miejsco-
wym cmentarzu.

Zasmucona rodzina. 
 GŁ-422

Największa miłość na świecie zgaśnie,
gdy serce matki na zawsze zaśnie.

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy krew-
nych, przyjaciół i znajomych, że zmarła w wieku nie-
spełna 83 lat nasza Ukochana Mamusia, Babcia, Pra-
babcia, Ciocia, Szwagierka, Krewna

śp. JADWIGA PRZECZEK
z domu Buda, rodaczka z Jabłonkowa,

nauczycielka PSP w Bystrzycy i Jabłonkowie,
zamieszkała w Bystrzycy pod nr. 901

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w wąskim kręgu rodzinnym w ko-
ściele parafialnym w Jabłonkowie.

Zasmucona rodzina.
 GŁ-419

Dnia 15. 7. 2022 mija 20 lat, kiedy odeszła do wieczności

śp. DANIELA BIEŃ
z domu Mrózek,  

z Czeskiego Cieszyna,
Wspominają syn Tomasz i brat Michał z rodzinami. 
 GŁ-413

Dziś, 15 lipca 2022 roku, obchodziłby 80. rocznicę uro-
dzin nasz Kochany

śp. inż. HENRYK JOSIEK
z Trzyńca-Końskiej

zaś 25 listopada 2022 minie już czwarta rocznica 
Jego zgonu. 
Z miłością i szacunkiem wspominają żona Cecylia, syn 
Zenon i córka Dorota z rodzinami 
 GŁ-415

Czas szybko mija, lecz pamięć w naszych sercach pozostaje.  

W dniu 17 lipca minie 20. rocznica odejścia 

śp. JÓZEFA KAWULOKA 
zaś 10 lipca minęło 13 lat od odejścia jego żony 

śp. ZUZANNY KAWULOK 
z Nawsia-Jasienia 

Z miłością i szacunkiem wspominają najbliżsi.
 GŁ-417

Dnia 19 lipca 2022 minie 3. bolesna  rocznica śmierci naszego Kochanego 
Syna, Męża, Ojca i Dziadka

śp. inż. MARIANA MIECHA
O chwilę wspomnień proszą najbliżsi. 
 RK 052

Dnia 17 lipca 2022 r. minie 30. rocznica zgonu naszego 
Drogiego

śp. LESZKA KRZYŻANKA
z Karwiny

O chwilę wspomnień prosi żona Helena, córka Urszula 
i syn Andrzej z rodzinami.
 RK 051

Poszeł żech cichutko, bo mnie zawołali…
Dnia 25 czerwca 2022 obchodziłby 90. urodziny, a zara-
zem 18. 7. 2022 minęło smutnych 9 lat od chwili, kiedy 
odszedł do wieczności

śp. ALOJZY WACŁAWEK
z Lesznej Dolnej

Wszystkich, którzy Go pamiętają, prosimy o ciche 
wspomnienie i modlitwę.

Najbliżsi.
 GŁ-398

Szczęście bez łez nie istnieje, 
tak samo, jak nie ma życia bez śmierci. 

      Veit Etzold

Dnia 18. 7. 2022 minie pierwsza rocznica śmierci nasze-
go ukochanego Męża, Ojca, Dziadka 

pana STANISŁAWA KULI 
Z bólem w sercu wspominają żona Kristina, córki Rena-
ta i Katarzyna oraz wnuki Alicja, Agata i Dominik. 
 GŁ-414

Nie okrywajcie mojego grobu łzami,
pamiętajcie, że żyłam z wami.

W środę 13 lipca minęła ósma bolesna rocznica śmierci 
naszej Kochanej

śp. STANISŁAWY MARTYNEK
O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.
 GŁ-416

Jak różne są rzeczy ukryte
w króciutkim wyrazie żal.

Dnia 31 lipca minie 3. rocznica śmierci mojego Drogie-
go Męża

śp. JÓZEFA ZIEMNIOKA
z Olbrachcic

O pamięć prosi żona Marta.
 GŁ-361

W lipcu 2022 obchodzi swoje 90. urodziny nasza Kocha-
na Mama, Babcia oraz Prababcia

pani AURELIA PILECKA z Karwiny
Z tej okazji dużo zdrowia, szczęścia i błogosławieństwa 
Bożego na dalsze lata życzą córka Urszula wraz z mę-
żem Franciszkiem, syn Stanisław oraz wnuki i pra-
wnuczki.
 GŁ-420

PROGRAM TV
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PIĄTEK 15 LIPCA 

TVC 1 
6.59 Studio 6 9.00 Szkoła pielęgnia-
rek (s.) 9.40 Grzeszni ludzie miasta 
Pragi (s.) 11.05 Synowa 11.30 Nasze 
hobby 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Ela i jej rodzina (s.) 13.30 
Podróż po Czechach 13.55 Jak się 
żyje ogrodnikom 14.15 Pociąg dzie-
ciństwa i nadziei (s.) 15.15 Chłopaki 
w akcji 15.50 Niezwykłe losy 16.45 
Szkoła pielęgniarek (s.) 17.30 AZ 
kwiz 18.00 Wiadomości regional-
ne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Pod jednym dachem (s.) 
21.45 Wszystko-party 22.40 Sar-
dynki, czyli życie pewnej rodzinki 
(film) 0.00 Sprawy detektywa Mur-
docha (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Kolumbia 
i jej kolonialne miasta 9.25 Cuda 
starożytności 10.05 Rozwiane na-
dzieje 11.00 Tajemnice kolei żela-
znych 11.30 Lotnicze katastrofy 
12.20 Czy potrzebujemy skowron-
ka? 12.40 Królestwo natury 13.10 
Wielkie wędrówki zwierząt 14.05 
Prawa jaszczurów 14.55 Duże ma-
szyny 15.45 Gułag, sowiecka histo-
ria 16.45 Czar Afryki 17.10 Sąsiedzi 
17.40 Najbardziej luksusowe jachty 
na świecie 18.25 Niesamowita Azja 
19.10 Historie nawrócenia 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Ostatni wampir (film) 21.50 
Frank Riva (s.) 23.30 Balthazar (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40 
Policja kryminalna Anděl (s.) 9.50 
Zamieńmy się żonami 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 18.50 Go-
spoda (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Miss Hanoi (film) 
22.05 Parker (film) 0.25 Mentalista 
(s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 8.50 V.I.P. morder-
stwa (s.) 10.05 7 przypadków Hon-
zy Dědka 11.10 Strażnik Teksasu 
(s.) 12.25 Zapach zbrodni (s.) 13.30 
Policja kryminalna Montpellier (s.) 
14.35 Agenci NCIS (s.) 15.40 Tak 
jest, szefie! 16.50 Policja w akcji 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wia-
domości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Kochamy Czechy 22.00 Wy-
dział zabójstw (s.) 23.15 Tak jest, 
szefie! 0.25 Z miejsca zbrodni. 

SOBOTA 16 LIPCA 

TVC 1 
6.00 Niezwykłe losy 6.50 Jak się 
żyje ogrodnikom 7.05 Śpiący kró-
lewicz (bajka) 7.50 Czarodziejski 
dzwon (bajka) 8.30 Pieczenie na 
niedzielę 8.55 Ojciec Brown (s.) 
9.45 Slovacko się nie sądzi (s.) 11.05 
Wszystko-party 12.00 Z metropolii, 
Tydzień w regionach 12.25 Nasze 
hobby 13.00 Wiadomości 13.05 
Królowa szczęścia (bajka) 14.00 O 
srebrnym i złotym jajeczku (bajka) 
15.25 Tęczowa kulka (film) 16.45 
Hercule Poirot (s.) 18.30 Chłopa-
ki w akcji 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Królewska 
obietnica (bajka) 21.40 Anioł stróż 
(film) 23.30 Frank Riva (s.). 

TVC 2 
6.00 Słynne bitwy II wojny świa-
towej 6.50 Najciekawsze miasta na 
świecie 7.45 Dzwoni Londyn: listy 
z czasów zimnej wojny 8.45 Na ro-
werze 8.55 Małe psowate 9.50 Roz-
targniony (film) 11.10 Miasta bez 
barier 11.20 Mega-budowle 12.10 
Lotnicze katastrofy 13.05 Dzień 
wyjętych spod prawa (film) 14.35 
Kamera w podróży 15.25 Nędznicy 
(film) 17.10 Cudowna planeta 18.00 
Dzieci pustkowi 18.55 Sąsiedzi 
19.25 Czar Afryki 19.50 Wiadomo-
ści w czeskim j. migowym 20.00 
Hrabia Monte Christo (film) 21.45 
Przylądek strachu (film) 23.50 Bo-
dyguard (s.). 
NOVA 
6.15 Looney Tunes (s. anim.) 7.10 
Szczeniak Scooby-Doo (s. anim.) 
8.30 Wytańczyć marzenia (film) 
10.45 Akademia policyjna (film) 
12.40 Pojedynek na talerzu 13.40 
Karel Special 14.45 Mały pitawal z 
dużego miasta (s.) 15.50 Alfa (film) 
17.40 Comeback (s.) 18.50 Gospoda 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 2012 (film) 23.25 Likwida-
tor (film) 1.20 Akademia policyjna 
(film). 
PRIMA 
6.15 Olimpiada Bolka i Lolka (s. 
anim.) 6.50 M.A.S.H. (s.) 8.30 Cy-
klosalon.tv 9.05 Autosalon.tv 10.20 
Kochamy Czechy 12.00 Mama 
do zabicia (s.) 13.10 Morderstwa 
według Agathy Christie (s.) 15.15 
Abstynent (film) 16.55 Czekanie 
na Patryka (film) 18.55 Wiadomo-
ści, pogoda 19.55 Showtime 20.15 
Mroczny Kraj (s.) 21.30 V.I.P. mor-
derstwa (s.) 22.55 Vendetta (film) 
1.10 Sicario II (film). 

NIEDZIELA 17 LIPCA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 
Fatalne zauroczenie 7.05 Tęczowa 
kulka (film) 8.25 Uśmiechy Lenki 
Termerowej 9.05 Wszystko, co lubię 
9.45 Kalendarium 10.00 Kamera na 
szlaku 10.30 Obiektyw 11.05 Wiel-
ka Przełęcz (s.) 11.55 Pociąg dzie-
ciństwa i nadziei (s.) 13.00 Wiado-
mości 13.05 Światełka na bagnach 
(bajka) 14.00 O Jasiu i Basi (bajka) 
14.40 Niezwykła narzeczona (baj-
ka) 15.30 Psy łowieckie (film) 16.45 
Dynastia Novaków (s.) 17.40 Sar-
dynki, czyli życie pewnej rodzinki 
(film) 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.10 Jak wyrwać 
ząb wielorybowi (film) 21.35 Rewir 
strachu (film) 23.10 Sprawy detek-
tywa Murdocha (s.). 
TVC 2 
6.05 Skandale pierwszej republiki 
6.30 Miasta bez barier 6.40 Najbar-
dziej luksusowe siedziby na świecie 
7.25 Czechosłowacki tygodnik fil-
mowy 7.40 Poszukiwania utracone-
go czasu 8.00 Hitler i jego krąg zła 
8.55 Ostatni wampir (film) 10.40 
Cuda starożytności 11.20 Wielkie 
wędrówki zwierząt 12.15 Peru – 
skrzyżowanie cywilizacji 12.30 Nie-
samowita Azja – Indie 13.20 Hrabia 
Monte Christo 15.00 Atletyka: MŚ 
2022, USA (transmisja) 17.45 Chleb, 
miłość i… (film) 19.20 Ciekawostki 
z regionów 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym (film) 20.00 
Mały wielki człowiek (film) 22.20 
Kwietne pączki (film) 23.50 Forte-
pian (film). 

NOVA 
6.10 Looney Tunes (s. anim.) 7.05 
Co nowego u Scoobiego? (s. anim.) 
8.15 Czerwony Kapturek (bajka) 
9.30 Z piekła szczęście (s.) 10.40 
Państwo młodzi: Chuck i Larry 
(film) 12.55 Karetka (s.) 15.20 Miss 
Hanoi (film) 17.10 Spadek II (film) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Policja Modrava (s.) 21.30 
Policja kryminalna Anděl (s.) 22.40 
Krucjata Bourne’a (film) 0.50 Pań-
stwo młodzi: Chuck i Larry (film). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 9.05 Prima świat 
9.35 Prima Czechy 10.00 Porad-
nik złotej rączki 10.45 7 bajecznych 
przypadków Honzy Dědka 11.50 
Poradnik domowy 12.45 Poradnik 
Pepy Libickiego 13.00 Poradnik 
Ládi Hruški 14.05 Mroczny Kraj (s.) 
15.30 V.I.P. morderstwa (s.) 16.55 
Franciszek kobieciarz (film) 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showti-
me 20.15 Intruz (film) 22.20 10 mi-
nut (film) 0.20 Sama i w ciąży (film). 

PONIEDZIAŁEK 18 LIPCA 

TVC 1 
6.59 Studio 6 9.00 Szkoła pielęgnia-
rek (s.) 9.45 Gliniarze i niemowlak 
(s.) 10.50 Uśmiechy Stanislava Neu-
manna 11.30 Klejnoty naszej kra-
iny 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Ela i jej rodzina (s.) 13.40 Po-
dróż po Czechach 14.05 Panowie z 
Bombaju 14.40 Powiew skandalu 
(film) 16.15 Szkoła pielęgniarek (s.) 
17.00 Podróżomania 17.30 AZ kwiz 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.10 
Sprawy 1. wydziału (s.) 21.15 Win-
netou II (film) 22.50 Detektyw En-
deavour Morse (s.) 0.20 Klejnoty 
naszej krainy. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Kamera w 
podróży 9.20 Małe psowate 10.15 
Stulecie kotowatych 11.10 Odkry-
wanie świata 12.00 Dzieci pustkowi 
12.55 Szumawa V. Horpeniaka 13.30 
Duże maszyny 14.20 Lotnicze kata-
strofy 15.10 Gułag, sowiecka histo-
ria 16.10 Cahill, U.S. marshal (film) 
17.50 Kolumbia i jej kolonialne mia-
sta 18.45 Sto cudów świata 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Sissi – losy cesarzowej (film) 
21.55 Śmierć jest wybredna (film) 
23.30 Płonący świat (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40 Po-
licja Modrava (s.) 9.50 Zamieńmy 
się żonami (reality show) 11.05 Po-
ścig 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.35 Lekarze z Początków (s.) 
13.50 Mentalista (s.) 15.40 Zamień-
my się żonami 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.40 Pościg 18.50 Go-
spoda (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Spece (s.) 22.30 Poli-
cja Chicago (s.) 23.25 Mentalista (s.). 
PRIMA 
6.10 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 8.50 Mroczny Kraj 
(s.) 10.20 Poradnik domowy 11.10 
Strażnik Teksasu (s.) 12.20 Zapach 
zbrodni (s.) 13.30 Policja krymi-
nalna Montpellier (s.) 14.35 Agenci 
NCIS (s.) 15.40 Tak jest, szefie 16.50 
Policja w akcji 17.50 Nakryto do sto-
łu! 18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 
Showtime 20.15 Winogrodnicy (s.) 
21.30 Abstynent (film) 23.20 Tak 
jest, szefie! 

 GŁ-114

Siedziba firmy
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-087

GŁ-408
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Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej 
z 1 lipca: 
ECHO JEST CZKAWKĄ PRZESTRZENI

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie 
rozlosowana nagroda. Rozwiązania prosimy 

wysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin upływa 
w środę 27 lipca. Nagrodę za poprawne rozwiązanie 
krzyżówki kombinowanej z 1 lipca otrzymuje 
Cecylia Marcolowa ze Starego Bogumina. Autorem 
dzisiejszego zadania jest Jan Kubiczek.

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

• Dziś ponawiamy zaproszenie na wycieczkę do Jabłonkowa. Archiwalna fotografia została wykonana w latach 
międzywojennych i 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 współpracy!

...tak jest

Tak było...
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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 niemieckiej.  Autor m.in. „Myśli nieuczesanych”...

POZIOMO:
1. niewielka kabina
2. część zewnętrzna urządzenia, osłona, 

przysłona, pokrywa
3. czeskie „tak”
4. polska grupa rockowa z Arturem Ga-

dowskim
5. bez dwóch zdań, bezspornie, rzeczy-

wiście
6. absolutne przeciwieństwo szeptu
7. popularne warzywo cebulowe
8. mieszkaniec w stolicy Estonii 
9. kobieta, zwłaszcza mężatka (w dawnej 

Polsce)

10.  ROZWIĄZANIE DODATKOWE
11.  chytrość, przebiegłość, wyrachowanie
12. dominująca rola mężczyzny, zwłasz-

cza ojca, w rodzinie
13.  gruby, wielowarstwowy papier otrzy-

mywany z makulatury
14.  skondensowany, papkowaty, półpłyn-

ny, maziowaty 
15.  pogląd, że człowiek i wszelkie życie 

na Ziemi zostały stworzone w swojej 
pierwotnej formie przez Boga lub bó-
stwa

16.  Octavio, meksykański poeta i eseista
17. Adeczka oficjalnie.

PIONOWO:
AIRBAG, ALPAKA, ANNASZ, ARAUCA, 
ATTLEE, BUKIEW, COHNIA, ETAWAH, 
HOTDOG, IGROON, IROKEZ, IZOTYP, 
KIEŁŻE, KORNEL, KUFLEW, MAKALU, 
NAPALM, ODWAGA, POCIĄG, POSTĘP, 
SAMIEC, SZTORM, ŚMIECH, TARNÓW, 
ULTIMA, YAKUZA.

Wyrazy trudne lub mniej znane:  
KREACJONIZM, PAZ, TEKTURA


