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Wykorzystaj swój BENE-FIT!  
+420 736 626 848

tenis, badminton, jazda konna,  
minigolf, mini piłka nożna,  
bowling i inne

Susza zbiera żniwo
PROBLEM: Tegoroczne żniwa nie są katastrofalne, lecz nie ma też powodów, by świętować. Wiadomo już, 
że będzie brakowało rzepaku, a w niektórych regionach także zbiory zbóż są gorsze od zeszłorocznych, które 
oceniano jako bardzo słabe. Czerwcowe upały i długotrwała susza dały się we znaki. Deszcz, który pojawia się w 
ostatnich dniach, nie uratuje już sytuacji. 

Danuta Chlup

Robert Cieślar prowadzi go-
spodarstwa rolne spółki NE-
TIS w Nawsiu i Lutyni Dolnej. 

Firma gospodaruje w sumie na pow. 
2,3 tys. hektarów. Dyrektor nie na-
rzeka na tegoroczny urodzaj zbóż, 
martwią go natomiast słabe wyniki 
zbiorów trawy i spodziewany niski 
urodzaj kukurydzy. Nie wątpi, że to 
następstwo długotrwałej suszy. W 
praktyce to oznacza, że będzie pro-
blem z paszą dla bydła. 

– Żniwa są w toku. Jęczmień do-
brze w tym roku obrodził, zbiory 
pszenicy, które zakończyliśmy już w 
podgórskiej części i kończymy w Lu-
tyni, dają wynik poniżej przeciętnej, 
ale w sumie nie jest źle – mówi Cie-
ślar. Przytacza liczby, z  których wy-
nika, że pod górami zebrano w tym 
roku ok. 6,2 tony pszenicy z hektara 
(średnia ostatnich lat wynosi 6,5-7 
ton), natomiast w Lutyni ok. 8 ton 
z hektara przy długoletniej średniej 
7-8 ton. – W Lutyni żniwa zawsze są 
obfitsze, ponieważ tamtejsze pola 
są niżej położone, a gleba ma lepszą 
jakość – wyjaśnia. Zbiór owsa zakoń-
czył się wydajnością ok. 5 ton z hek-
tara, co także nie jest żadną anoma-
lią. – Była dobra zima, dlatego zboża 
ozime dobrze się rozwinęły i prze-
trwały późniejszą suszę – wyjaśnia 
gospodarz. 

Gorzej wygląda sytuacja z  paszą 
dla bydła. Dla gospodarstwa stanowi 

to problem, ponieważ trzeba wykar-
mić 1470 krów. – Co roku zbieramy 
ok. 10 tys. ton trawy na kiszonkę. 
W części nawiejskiej standardowo 
otrzymujemy z pierwszych dwóch 
sianokosów ok. 5 tys ton, a w tym 
roku mamy tylko 2,8 tys. Z kukury-
dzą, którą będziemy zbierali na ki-
szonkę na przełomie sierpnia i wrze-
śnia, nie będzie lepiej. Słabo wyrosła 
i już tego nie dogoni – przyznaje 
rolnik. Podkreśla, że niedobór wody 
stanowi spory problem nie tylko w 
tym roku. 

Czesław Sikora, prowadzący ro-
dzinną farmę w Trzanowicach, 

mówi krótko: – Sytuacja jest zła. 
Uprawiamy zboże, rzepak, soję. 
Zbiory wszystkich kultur będą o ja-
kieś 20 procent niższe od średniej. 
Najpierw była susza, a teraz deszcz 
codziennie utrudnia nam zbiory. A 
słyszałem, że narzekają także ci, któ-
rzy uprawiają ziemniaki. 

Stan zbiorów w ramach całego 
kraju ocenia Jan Doležal, sekretarz 
Izby Rolniczej RC.

– Wiosną, kiedy pogoda nam 
sprzyjała, w większości województw 
uprawy były po zimie w dobrym sta-
nie, dobrze zakorzenione. Pozytyw-
ny wpływ miał przede wszystkim 

deszczowy maj z niższymi tempe-
raturami – mówi. Ale to już koniec 
optymistycznej części jego wypo-
wiedzi. – Czerwiec i lipiec z liczbą 
upalnych dni  dużo wyższą od prze-
ciętnej miał wpływ na dojrzewanie 
kłosów i zmusił rolników, by skory-
gowali swoje oczekiwania – konty-
nuuje. – Zbiory będą raczej przecięt-
ne co do ilości, a poniżej przeciętnej 
pod względem jakości. Ekstremalne 
temperatury w czerwcu i częściowo 
w lipcu negatywnie wpłynęły na doj-
rzewanie ziarna, które w wielu przy-
padkach jest bardzo małe i zawiera 
wyższe stężenie substancji azoto-
wych. 

Wymienione przez Doležala para-
metry mają wpływ na wykorzystanie 
pszenicy w przemyśle spożywczym 
czy też jęczmienia w słodownictwie. 
W sumie urodzaj zboża ma być lep-
szy od bardzo słabego w ub. roku, 
jednak nie we wszystkich regionach. 
Tam, gdzie ekstremalnie rozmno-
żyły się gryzonie i doskwierała su-
sza, wyniki będą nawet gorsze od 
ubiegłorocznych. To dotyczy m.in. 
Południowych Moraw, Wysoczyzny, 
regionu opawskiego, zlińskiego i 
ołomunieckiego. 

Niższe od tych z 2018 roku będą 
zbiory rzepaku, który już w czerwcu, 
pod wpływem upałów, w wielu re-
gionach zaczął schnąć. Niski urodzaj 
w całej Unii Europejskiej oraz duże 
zapotrzebowanie na rzepak do pro-
dukcji biopaliw spowoduje, zdaniem 
sekretarza Izby Rolniczej, stopniowy 
wzrost ceny tego artykułu.  

• Na podgórskich polach zebrano mniej pszenicy niż wynosi 
przeciętna ostatnich lat. Fot. ARC NETIS

Robert Cieślar 
rolnik

„Była dobra zima, 

dlatego zboża ozime 

dobrze się rozwinęły i 

przetrwały późniejszą 

suszę”.

Dymisja marszałka
Marek Kuchciński, marszałek 

Sejmu RP, złoży dziś rezygna-
cję z pełnionej funkcji. Wczoraj na 
konferencji prasowej wyjaśnił, że po-
wodem są „oczekiwania społeczne”. 

– Decyzja marszałka Sejmu o dy-
misji jest dowodem postawy, która 
jest związana z naszym hasłem: słu-
chać Polaków, służyć Polsce – mówił 
obecny na konferencji prasowej pre-
zes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław 

Kaczyński. Dodał też, że w krótkim 
czasie PiS złoży projekt ustawy, który 
ureguluje w sposób rygorystyczny, 
kto i w jakich okolicznościach może 
latać samolotami rządowymi.

Pod koniec lipca media poinfor-
mowały bowiem, że Kuchciński latał 
rządowymi samolotami z rodziną. Po 
tych informacjach dyrektor Centrum 
Informacyjnego Sejmu przekazał, że 
Kuchciński wpłacił 15 tys. zł na cele 

dobroczynne za 23 loty rządowym 
samolotem, w których towarzyszyli 
mu członkowie rodziny. W ponie-
działek Kuchciński przyznał, że raz 
rządowym samolotem podróżowała 
tylko jego żona. Zadeklarował wpłatę 
28 tys. zł na Fundusz Modernizacji 
Sił Zbrojnych za lot żony, ale prze-
konywał, że w żadnym z opisanych 
wypadków nie doszło do złamania 
prawa.  (wik)
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Lipiec jest zwykle najcieplejszym miesiącem roku. Tegoroczny oka-
zał się jednak najcieplejszym miesiącem od początku pomiarów 

meteorologicznych i to na całym świecie. Przekonuje o tym europejska 
sieć badawcza Copernicus Climate Change Service. Instytucja korzysta 
z pomiarów satelitarnych, a jej szef Jean-Noel Thepaut uważa, że jeśli 
emisja gazów cieplarnianych będzie kontynuowana, w przyszłości będą 
notowane kolejne rekordy ciepła. Czy jesteśmy więc świadkami ocieple-
nia klimatu?

Wszystkie liczące się na świecie organizacje naukowe zajmujące się 
badaniem klimatu (a także akademie nauk 19 krajów) uważają, że tak. 
W dodatku przekonują, że to ludzie powodują taki stan. Oczywiście, 
istnieją pojedynczy naukowcy, którzy odnoszą się do tego sceptycznie. 
Jest ich jednak niewielu. 98 proc. klimatologów jest zdania, że klimat się 
ociepla, a sprawcą takiego stanu jest człowiek. W dodatku nigdy wcze-
śniej zmiany nie następowały tak szybko. 

Mimo to wielu ludzi odrzuca albo bagatelizuje te fakty. W naszej 
części świata może to być nawet zrozumiałe, bo przecież przez większą 
część roku chcielibyśmy, by było cieplej (ja na pewno). Kiedy więc sły-
szymy „ocieplenie klimatu”, myślimy: „no, to nie będę musiał płacić ta-
kich rachunków za ogrzewanie”. Nie ma jednak wątpliwości, że zmiany, 
jakie przyjdą, będą dla większości z nas niekorzystne. Tyle że problem 
klimatu nie bierze się ze spalanego węgla. To raczej kwestia naszego 
stylu życia i modelu gospodarki. Nie chodzi też o to, czy będziemy pić 
przez plastikowe słomki czy nie, ale o to, że mamy meble, które można 
złożyć tylko raz, a dwuletnie smartfony przestają działać. A są tak za-
projektowane nie dlatego, że nie potrafimy robić porządnych mebli czy 
telefonów, tylko dlatego, by statystyczny klient wymieniał je co kilka 
lat. Popkultura mówi nam o ciągłej zmianie, o ciągłym byciu w zgodzie 
z coraz to nowymi trendami i modami. Te zaś kreują firmy, które żyją 
ze sprzedaży. Wielkie korporacje, wbrew temu co deklarują, cały czas 
dążą do maksymalizacji zysków. Nawet jeśli jest to korzystne dla nas, 
nie jest w porządku dla klimatu. Problemem dla środowiska jest model 
światowej gospodarki funkcjonujący dzięki naszym przyzwyczajeniom. 
Jeśli więc nie zmienimy stylu życia, nie ma szansy na korzystne zmiany 
klimatu. Przygotujmy się więc, bo będzie jeszcze cieplej.

 

Witold Kożdoń 
kozdon@glos.live

NASZ »GŁOS«

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

CZESKI CIESZYN
Ławki w strefie dla pie-
szych na ul. Ruchu Oporu 
w centrum miasta mają 
od poniedziałku uchwyty, 
które dzielą je na dwie 

części. Dzięki temu nie 
można się na nich położyć 
lub spać. Rozwiązanie 
znane z lotnisk i dworców 
kolejowych jest jednym 
ze środków mającym po-
prawić sytuację, ponieważ 
ulicę upodobali sobie miej-
scowi kloszardzi. Kolejnym 
krokiem będzie instalacja 
monitoringu. Sytuację ma 
również uzdrowić konse-
kwentna praca pracowni-
ków socjalnych i strażni-
ków miejskich.  (wik)
KARWINA
W jednym z mieszkań 
przy ulicy Na Bažantnicy 
doszło we wtorek do wy-
buchu gazu. Na miejsce 
incydentu skierowano 
dwie karetki pogotowia 
ratunkowego, przybyła też 
tam straż pożarna, pogo-
towie ratunkowe, policja i 
służba gazowa. W wyniku 
eksplozji ranny został męż-
czyzna podejrzewany o jej 
celowe spowodowanie. 

55-latek doznał lekkich 
obrażeń głowy i klatki 
piersiowej i trafił na 
oddział chirurgiczny 
karwińskiego szpitala. 
Wybuch wyrwał okna 
i drzwi, uszkodził też 
ściany wewnątrz mieszka-
nia. Ratownicy medyczni 
pomogli także dwóm 
innym osobom, które w 
wybuchu nie ucierpiały, 
ale doznały szoku psy-
chicznego.  (wik)

HAWIERZÓW
W tym roku magistrat 
zamierza opracować „Wi-
zję miasta 2020+”, czyli 
dokument koncepcyjny, 
który określi przyszłe 
kierunki rozwoju Hawie-
rzowa w perspektywie do 
2028 roku. Z tego powodu 
urzędnicy proszą miesz-
kańców o wypełnienie 
specjalnego kwestionariu-
sza, który zawiera 25 py-
tań i można go znaleźć na 
internetowej stronie mia-
sta w sekcji „Nie przegap” 
albo na oficjalnym profilu 
Hawierzowa na Facebo-
oku. Udzielone informacje 
pozostaną anonimowe i 

będą wykorzystane przy 
pracach nad „Wizją”. An-
kieta potrwa do 16 sierp-
nia.  (wik)

PIOTROWICE KOŁO 
KARWINY
W niedzielę karwińscy 
strażacy pomogli pięk-
nemu łabędziowi, który 
pływając po jednym ze 
stawów w Zawadzie po-
łknął haczyk z przynętą i 
nylonową linką. Strażacy 
bezskutecznie próbowali 
zwabić stado ptaków na 
brzeg. Ostatecznie udało 
im się na chwilę oddzielić 
pechowego łabędzia od 
reszty stada, dzięki czemu 
w ciągu kilku minut został 
schwytany. Ptak trafił na 
pokład strażackiej moto-
rówki, a następnie został 
przetransportowany do 
kliniki weterynaryjnej, 
gdzie usunięto mu przynę-
tę z szyi.  (wik)

HAWIERZÓW

CZESKI CIESZYN

PIOTROWICE

W I A D O M O Ś C I

piątek

sobota

niedziela

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

dzień: 23 do 25 C 
noc: 14 do 12 C 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 23 do 25 C 
noc: 15 do 13 C 
wiatr: 1-3 m/s

DZIŚ...
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Imieniny obchodzą:  
Irena, Roman, Romuald
Wschód słońca: 5.24
Zachód słońca: 20.16
Do końca roku: 144 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Ludności Tubylczej na 
Świecie
Przysłowia: 
„Czego sierpień nie 
dowarzy, tego wrzesień 
nie dopatrzy”

JUTRO...
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Imieniny obchodzą:  
Borys, Wawrzyniec
Wschód słońca: 5.26
Zachód słońca: 20.14
Do końca roku: 143 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Przewodników i 
Ratowników Górskich
Przysłowia: 
„Gdy do Wawrzyńca 
słota trzyma, do Gromnic 
(02.02) lekka zima”

POJUTRZE...
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Imieniny obchodzą:  
Włodzimierz, Zuzanna
Wschód słońca: 5.27
Zachód słońca: 20.13
Do końca roku: 142 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Konserwatora 
Zabytków
Przysłowia: 
„Kto w lecie nie zbiera, w 
zimie głodem przymiera”

POGODA

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ...

• Nie milkną echa 72. Gorolskigo Święta w Jabłonkowie. Tymczasem w na-
szej retro-rubryce zdjęcie z „Gorola” 1993.  Fot. WIESŁAW PRZECZEK

Trzanowice – Niebory 
najpóźniej   wiosną?

13
października odbędą się w Polsce wybory parlamentarne. We wtorek prezydent 
Andrzej Duda oficjalnie ogłosił tę datę, co oznacza, że nad Wisłą rozpoczyna się 
kampania wyborcza i rusza kalendarz wyborczy. Prezydent wyjaśniał, że wskazu-
jąc datę 13 października chciał, żeby kampania przedwyborcza była jak najkrótsza. 
 (wik)

KARWINA

Fot. DOROTA HAVLIKOWA

Jerzy Stuhr
aktor i reżyser filmowy

CYTAT NA DZIŚ

•••

Jak dziś namawiają do patriotyzmu 

sztandarowego, plakatowego, 

powierzchownego – nie wierzcie 

w to. Musi przyjść moment 

historyczny, który wzbudzi równy 

sprzeciw pokoleniowy

Mieszane patrole  
przynoszą efekt
Na mocy porozumienia zawarte-

go pomiędzy Prezydium Policji 
Republiki Czeskiej a Komendantem 
Głównym Policji RP czwórka pol-
skich policjantów pełni latem służ-
bę wspólnie z czeskimi policjantami 
w rejonie Pilzna i Mladej Bolesławi. 

Dwójka polskich policjantów 
służyła już w Mladej Bolesławi w 
zeszłym roku. Czescy mundurowi 
uznali tę współpracę za niezwykle 
efektywną, w efekcie w tym roku 
policje z Czech i Polski ponownie 
zawarły porozumienie o wspólnych 
patrolach. W myśl zapisów doku-
mentu od maja do końca paździer-
nika czterech polskich policjantów 
pełni służbę w okolicach Pilzna 
i Mladej Bolesławi. Na co dzień 
wspólnie z czeskimi funkcjonariu-
szami patrolują dzielnice, w których 
mieszka i pracuje najwięcej obcokra-

jowców. Do obu czeskich regionów 
przyjeżdża bowiem liczna grupa Po-
laków, którzy podejmują tam pracę. 
Zadaniem polskich policjantów jest 
wszechstronna pomoc polskim oby-
watelom, ale także egzekwowanie 
przestrzegania miejscowego prawa 
i udzielanie językowego wsparcia 
czeskim kolegom.

Inaugurując tegoroczny projekt 
minister spraw wewnętrznych Re-
publiki Czeskiej, Jan Hamáček,  pod-
kreślił, że cieszą go dobre doświad-
czenia z Mladą Boleslawią, gdzie 
projekt wspólnych patroli policyj-
nych okazał się bardzo skuteczny. Z 
kolei komendant czeskiej policji Jan 
Švejdar przekonywał, że docenia 
zaangażowanie polskich partnerów, 
którzy zaakceptowali prośbę o kon-
tynuację sprawdzonej w przeszłości 
praktyki. – Jest to przede wszystkim 

środek zapobiegawczy, który został 
stworzony m.in. na podstawie licz-
nych rozmów między policją Repu-
bliki Czeskiej a przedstawicielami 
lokalnych samorządów – tłumaczył.

Jednym z przykładów efektyw-
ności nowej formy czesko-polskiej 
współpracy jest fakt, iż polscy po-
licjanci już po kilku dniach swojej 
obecności w Republice Czeskiej 
wzięli udział w zatrzymaniu pol-
skiego obywatela poszukiwanego 
europejskim nakazem aresztowa-
nia. Przebywał on w Czechach od 11 
lat, pracując dorywczo. Od kilku lat 
pozostawał osobą bezdomną i został 
zatrzymany właśnie w trakcie kon-
troli legalności pobytu w Czechach 
bezdomnych z zagranicy. Ostatecz-
nie trafił do Polski, gdzie odbywa te-
raz karę roku pozbawienia wolności.
 (wik)

Cieszyńska do remontu

W przyszłym tygodniu rozpocz-
nie się remont ruchliwej ulicy 

Cieszyńskiej w Hawierzowie. Droga 
będzie odnawiana na odcinku od 
skrzyżowania z ulicami 7. listopada 
i Na Nábřeží do ronda na błędowic-
kim kopcu.

Inwestycja została podzielona 
na dwa etapy. Pierwszy ma się roz-
począć 12 sierpnia i potrwać do 20 
września. W tym czasie prace będą 
się toczyły na odcinku od skrzyżo-
wania z ul. 17. listopada i Na Nábřeží 
po skrzyżowanie z ul. Frydecką i 
Okrajową. Na tym fragmencie na-
wierzchnia jezdni zostanie poddana 
kompleksowej rewitalizacji, a ruch 
pojazdów będzie się tam odbywał 
wahadłowo.

Równolegle, od 14 sierpnia do 1 
września, roboty drogowe będą się 
toczyły na odcinku od skrzyżowania 
ul. Frydeckiej i Okrajowej po rondo 
na błędowickim kopcu. To zadanie 
zostanie dodatkowo podzielone na 

odcinek od skrzyżowania z ul. Fry-
decką i Okrajową po skrzyżowanie 
z ul. U Stružníku oraz na odcinek od 
skrzyżowania z ul. U Stružníku do 
ronda. W trakcie prac ruch pojazdów 
będzie się odbywał w sposób ograni-
czony, natomiast podczas układania 
warstwy asfaltowej droga zostanie 
całkowicie zamknięta. Zgodnie z 
planem nastąpi to dwukrotnie, w 
weekend 24 i 25 sierpnia oraz w 
weekend 31 sierpnia i 1 września. 

Inną dużą drogową inwestycją, 
której start zaplanowano na począ-
tek przyszłego tygodnia, jest remont 
ul. Katowickiej w Cieszynie. Prace 
będą prowadzone na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Liburnia i Stawo-
wą do skrzyżowania z ul. Moniuszki. 
W ich trakcie stara nawierzchnia zo-
stanie sfrezowana i zastąpiona nową 
masą bitumiczną. O ograniczeniach 
i utrudnieniach będą zaś informo-
wały kierowców znaki drogowe. 
 (wik)

Odnawiają granicę

Jak informuje Śląski Oddział 
Straży Granicznej, na Śląsku 

Cieszyńskim do 29 listopada będą 
wykonywane prace terenowe na 
linii polsko-czeskiej granicy pań-
stwowej. Zakres przewidzianych 
robót obejmuje m.in. odnowienie 
znaków granicznych oraz nowe po-
miary geodezyjne. Prace zrealizują 
polskie firmy.  (wik)

Płonął dach szkoły.  
Nauka nie jest zagrożona

Na miesiąc przed rozpoczęciem 
roku szkolnego spłonął dach 

na starszej części szkoły podstawo-
wej w Boguminie-Skrzeczoniu. Do 
pożaru doszło we wtorek po godz. 
17.00. Władze ratusza przekonują, 
że straty wyrządzone przez żywioł 
nie będą miały większego wpływu 
na działalność placówki.
Ogień objął powierzchnię o roz-
miarach ok. 120 metrów kwadrato-
wych. Na miejsce wysłano zastępy 
strażackie z Bogumina, Karwiny, 
Orłowej i Czeskiego Cieszyna, a 
także bogumińskich strażaków 
ochotników. – Ognisko pożaru 
udało się zlokalizować przed godz. 
18.30, dogaszanie zajęło kolejne 
dwie i pół godziny – poinformował 

Jakub Kozák z  działu prasowego 
Wojewódzkiej Straży Pożarnej. 
Straty oszacowano wstępnie na 1,5 
mln koron, lecz prawdopodobnie 
będą wyższe. Lucie Balcarowa, 
rzeczniczka Urzędu Miasta, powie-
działa „Głosowi”, że 3 września w 
szkole normalnie rozpocznie się 
nauka. – Będą pewne ogranicze-
nia, ponieważ na jakiś czas zostaną 
wyłączone z używania klasopra-
cownie znajdujące się w starej czę-
ści budynku szkolnego, lecz to nie 
będzie miało większego wpływu 
na przebieg nauki – powiedziała. 
Na razie nie wiadomo, kiedy roz-
pocznie się remont zniszczonego 
dachu. Trwa ustalanie przyczyn 
pożaru.  (dc)

Fot. WSP

Budowa ostatniej części obwodnicy Trzyńca, 
odcinka Trzanowice – Niebory, ma się rozpocząć 
już jesienią bieżącego, ewentualnie wiosną 
następnego roku. Szef Dyrekcji Dróg i Autostrad, 
Radek Mátl, poinformował o tym podczas 
wtorkowej wizyty w województwie morawsko-
śląskim. 

Danuta Chlup

DDA planuje rozpoczęcie budo-
wy, pomimo że wciąż nie zo-
stała zakończona sprawa wy-

właszczenia jednej z działek. Wprost w 
Nieborach, w miejscu, gdzie „w polu” 
kończy się niedobudowana obwod-
nica, Mátl spotkał się z prezydentką 

Trzyńca, Věrą Palkovską. Wkrótce 
upłyną dwa lata od oddania do użyt-
ku odcinka obwodnicy Niebory – By-
strzyca. 

– W tej chwili sprawa wygląda tak, 
że budowę moglibyśmy rozpocząć w 
październiku lub listopadzie. Ale jest 
tu pewne zagrożenie, że kandydat, 
którego wykluczyliśmy z przetargu 

na budowę, odwoła się do Urzędu 
Ochrony Konkurencji – powiedział 
Mátl nt. odcinka Trzanowice-Nie-
bory podczas briefingu prasowego 
we Frydku-Mistku. 

Frydek-Mistek nie bez powodu 

był ważnym punktem wizyty dy-
rektora DDA. Obwodnica tego mia-
sta, której pierwszy etap rozpoczął 
się w ub. roku, a drugi ma ruszyć 
już we wrześniu, ma kolosalne 
znaczenie zarówno dla miasta, jak 

i dla całego regionu. Cała obwod-
nica ma być gotowa w 2022 roku. 
Kolejnymi inwestycjami, którymi 
interesował się Mátl, są obwodnice 
Opawy i Karniowa oraz przedłuże-
nie ul. Rudnej w Ostrawie. 

• Dyrektor Radek Mátl (z lewej) i wicehetman województwa, Jakub Unucka, na budowie obwodnicy Frydka-Mistka. 
Fot. URZĄD WOJEWÓDZKI W OSTRAWIE

• Władysław Kristen (drugi z prawej) rozdaje kopie fotografii ofiar Żywocickiej 
Tragedii. We wtorek, w dniu 75. rocznicy zbrodni hitlerowskiej, kilkunastoosobo-
wa grupa rowerzystów objechała pomniczki poświęcone poszczególnym ofiarom 
i oddała im hołd. Przy grobie i pomniku pomordowanych w Żywocicach kolarze 
spotkali się z przedstawicielami Miejscowego Koła PZKO. Fot. DANUTA CHLUP
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K U LT U R A

RECENZJE

Jestem jednym z tych szczęściarzy, którzy 
mieli możliwość przeżywania meczów piłki 
nożnej w czasach, kiedy to na boisku rządził 
subtelny Argentyńczyk, Diego Armando Ma-
radona. Jego niepowtarzalny drybling, pro-
wadzenie piłki w dużej szybkości, niekonwen-
cjonalne zagrania – to wszystko ukształtowało 
moje dzieciństwo na równi z książkami Wie-
sława Wernica i muzyką Samanthy Fox. 

Jako dwunastolatek zobaczyłem Maradonę 
w ćwierćfinale mistrzostw świata w Meksyku 
przeciwko Anglii. Był rok 1986, a Diego znaj-
dował się w szczytowej formie. W tamtym 
pamiętnym spotkaniu zdobył też bramkę, 
która przeszła do historii, ale w negatywnym 
słowa znaczeniu. Maradona w desancie po-
wietrznym miał znikomą szansę na nawiąza-
nie wyrównanej walki z rosłymi Anglikami. 
Traf chciał, że otrzymał wysokie podanie w 
pole karne i musiał sobie jakoś poradzić. A 
poradził sobie w swoim stylu – futbolówkę 
wepchnął do bramki ręką. Boska ręka – pi-
sały gazety na całym świecie. Ten, a także 
wiele innych momentów z życia Maradony 
zawarł w swoim dokumencie reżyser Asif Ka-
padia, dla którego to trzecia w karierze próba 
mocowania się z celebrytami. Na pierwszy 
ogień poszła Amy Winehouse, zmarła tra-
gicznie brytyjska piosenkarka, a potem była 
bardzo udana próba naszkicowania trudnego 
charakteru Ayrtona Senny, słynnego brazy-
lijskiego kierowcy Formuły 1. Z tej trójki żyje 

tylko Diego Maradona. Pytanie tylko, co to za 
życie?

Wtajemniczeni wiedzą bowiem doskonale, 
że Diego w ostatnich latach zamienia się w 
ruinę. Z siłą buldożera, konsekwentnie ruj-
nuje swoje życie. Gorzej radzi już sobie tylko 
popadający w coraz większe długi niemiecki 
tenisista Boris Becker, który mógłby być kolej-
nym wyzwaniem dla brytyjskiego reżysera. W 
filmie Kapadiego argentyński gwiazdor piłki 
zamknięty został w ośmioletniej klamrze – w 
złotej klatce najlepszego okresu w karierze, 
kiedy to bawił fanów we włoskiej Serie A. Ka-
padi wybrał najbardziej frapujące fragmenty 
z liczącego 500 godzin nagrań archiwum, na 
który złożyły się filmy rodzinne, wywiady, pro-
gramy telewizyjne, a także fragmenty legen-
darnych meczów w barwach Napoli. Marado-
na z przeciętnego włoskiego klubu grającego 
regularnie w strefie spadkowej, zrobił drużynę, 
przed którą trzęsły się takie potęgi, jak Juven-
tus Turyn, AC Mediolan czy AS Roma. Jednak 
nie piłka i sukcesy z Neapolem (dwukrotne mi-
strzostwo kraju, triumf w Pucharze UEFA) są w 
filmie Kapadiego najważniejsze. 

Najbardziej frapujący staje się drugi plan – 
koszmary Maradony, jego powiązania z neapo-
litańską mafią Camorrą, afera dopingowa. Ta 
układanka niczym perfekcyjne puzzle poka-
zuje, że Diego był i pozostał dużym dzieckiem. 
Zagubionym, słabo wykształconym dzieckiem, 
który talentem od Boga szastał na wszystkie 

strony. Najczęściej kierując się w strefę mroku, 
do piekła. Film został na tyle świetnie zmonto-
wany, że czasami można odnieść wrażenie, że 
to fikcja reżyserska albo dobry thriller, a nie do-
kument. Rewelacyjnie zostały wprowadzone 
do linii narracyjnej nagłówki z włoskich gazet. 
Sportowi dziennikarze na Półwyspie Apeniń-
skim nigdy nie owijali niczego w bawełnę. I nie 
patyczkowali się też z Maradoną. Do Neapolu 
Maradona trafił w roli gwiazdora, a opuszczał 
miasto i „tifosi” jako parszywy i niechciany. 
Prawdziwy dramat antyczny. 

„Nie będzie w stanie psychicznie udźwignąć 
ciężaru, który na nim spoczywa” – tymi oto sło-
wami Pele, najwybitniejszy piłkarz w historii, 
odpowiedział jednemu z dziennikarzy na py-
tanie, co myśli o młodym piłkarzu Argentinos 
Juniors. Brazylijczyk niczym Nostradamus 
wywróżył Maradonie karierę pełną wzlotów i 
upadków. W odróżnieniu od Maradony, Pele do 
dziś zachwyca erudycją, dystansem do życia, 
elegancją dżentelmena. Maradona z tatuażami 
na zniszczonej duszy piastuje obecnie funk-
cję trenera w drugoligowym meksykańskim 
klubie Club Social y Deportivo Dorados de 
Sinaloa, w skrócie Dorados. Co ciekawe, klub 
ma siedzibę w mieście Culiacán, stolicy stanu 
Sinaloa, w którym kartele narkotykowe czują 
się tak samo bezkarne, jak na południu Włoch. 
No cóż, jak mawiał Erich Maria Remarque, „w 
końcu wszystko staje się kwestią przyzwycza-
jenia”.  

W świetle sukcesu piłkarzy 
Zaolzia na XIX Światowych 
Letnich Igrzyskach 
Polonijnych w Gdyni w 
nowym Pop Arcie recenzja 
głośnego dokumentu „Diego 
Maradona” w reżyserii Asifa 
Kapadiego. Zapraszam!

30 SIERPNIA NOWY ALBUM 
TOOL. Ponad 13 lat czekania dobie-
ga końca. 30 sierpnia amerykańska 
formacja Tool odkryje przed fana-
mi wszystkie swoje najnowsze kar-
ty, wydając nową płytę studyjną. 
Następca albumu „10 000 Days” 
(2006) wyczekiwany jest przez fa-
nów progresywnego metalu z wy-
piekami na twarzy. Większe ocze-
kiwania związane byłyby już tylko 
z reaktywacją Elvisa Presley’a, ale 
ten, jak wiadomo, relaksuje się po 
udanej operacji plastycznej w Ko-
łobrzegu i nie planuje już powrotu 
do aktywnej kariery muzycznej. Na 
początek poznaliśmy nazwę nowe-
go albumu – „Fear Inoculum”, a na 
efekty trzynastoletniej pracy twór-
czej skomasowanej tak naprawdę 
do ostatnich dwunastu miesięcy 
musimy zaczekać do 30 sierpnia. 
Lenistwo muzyków Tool daje zresz-
tą do myślenia. Pojawiły się nawet 
teorie, że nowy, czwarty w dysko-
grafii grupy album, będzie konty-
nuacją zagrywek z „10 000 Days”, 
tyle że w wolniejszym tempie i z 
nowymi nazwami… starych utwo-

rów. Tytan pracy twórczej, brytyjski 
muzyk Steven Wilson, stwierdził 
nawet, że muzycy Tool raczej nie 
zachwycą nowym wydawnictwem. 
„Chciałbym, żeby powrócili z płytą, 
która kompletnie ich odmieni, ale 
mam złe przeczucia, że będzie to 
album, który Tool mógł nagrać rok 

po poprzednim. Mam nadzieję, że 
się mylę, ale obawiam się, że będzie 
brzmiał jak Tool. Ten zespół mógł 
przedefiniować się z tuzin razy w 
ciągu ostatnich 20 lat”. Prorocze 
słowa? Zobaczymy i usłyszymy, 
miejmy nadzieję, że naprawdę 30 
sierpnia.  

DIEGO MARADONA

TRUMP NA CELOWNIKU RIHAN-
NY. W amerykańskim show-bizne-
sie zawrzało. A wszystko za sprawą 
Rihanny, która wysłała otwarty 
list do prezydenta USA, Donalda 
Trumpa, komentując tragiczne 
zajścia z ostatnich dni w El Paso. 
„Wyobraź sobie świat, w którym ła-
twiej jest zdobyć karabin AK-47 niż 
wizę” – pisze piosenkarka. „W two-
im kraju w ostatnim czasie miały 
miejsce dwa ataki terrorystyczne, w 
wyniku których zginęło prawie 30 
niewinnych ludzi. Stało się to za-
ledwie kilka dni po kolejnym ataku 
terrorystycznym w Kalifornii, gdzie 
terrorysta mógł legalnie kupić ka-
rabin (AK-47) w Vegas, a następnie 
pojechać z nim na festiwal żywno-
ści, gdzie pozbawił życia 6 osób, w 
tym niemowlę!” – dodaje Rihanna. 
Wśród gwiazd, które zabrały głos w 
sprawie tragicznej strzelaniny, są 
także m.in. John Legend, Chuck D. 
i Cardi B. A teraz pewnie nadejdzie 
pora na klakierów Trumpa. Czeka-
my na głosy Billa Corgana, Clinta 
Eastwooda i strażnika Teksasu, 
Chucka Norrisa.  

PRZEZ LORNETKĘ CO SZEPTANE

Konie dla monarchów 
Miejsce, do którego wybrałam się niedawno na wycieczkę, zostało niedawno wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Narodowa Stadnina Koni w Kladrubach nad Łabą, bo o nim mowa, jest najstarszą hodowlą 
koni rasowych w Czechach i jedną z najstarszych na świecie. Zarazem jest pierwszą stadniną wpisaną  
na wspomnianą listę.

Danuta Chlup

Kladruby leżą 30 km od Par-
dubic, w otoczeniu łąk, la-
sów i zagajników. Wszędzie, 

gdzie okiem sięgnąć, rozciągają się 
pastwiska. Stadnina, którą założył 
przed 440 laty cesarz Rudolf II i na-
dał jej status stadniny cesarskiego 
dworu, stanowi de facto centrum 
miejscowości. Historyczne, wyre-
montowane zabudowania otacza-
ją brukowany plac przed bramą 
stadniny oraz rozległą prostokątną 
piaszczystą ujeżdżalnię. Nawet do 
kościoła wchodzi się od strony ujeż-
dżalni. 

Na placu panuje ruch, w waka-
cje pełno tu turystów. Do kasy wije 

się powoli posuwająca się kolejka 
(uniknęłam jej, kupując bilety w In-
ternecie). Stadnina oferuje zwiedza-
jącym trzy trasy z przewodnikiem. 
W cesarskich stajniach przykuwają 
uwagę nie tylko zabytkowe wnętrza, 
jakże odmienne od zwykłych wiej-
skich stajni, ale przede wszystkim 
mieszkające w nich konie. Konie 
starokladrubskie maści białej są o 
tyle ciekawym tworem natury, że 
– wbrew określeniu – nie mają jed-
nolitego koloru. – Źrebięta rodzą się 
ciemne i z upływem lat ich sierść 
się rozjaśnia, w różnym tempie, u 
każdego konia inaczej – wyjaśnia 
przewodniczka. Konie maści karej 
hodowane są w oddalonych o 40 km 
Slatinianach. Jedne i drugie przygo-
towywane są do celów ceremonial-
nych. 

– Konie białe tradycyjnie były 
hodowane na potrzeby dworów 
królewskich, kare na potrzeby Ko-
ścioła – precyzuje przewodniczka. 
Białe konie starokladrubskie nawet 
w dzisiejszych czasach trafiają na 
królewskie dwory, mianowicie skan-
dynawskie. Stosunkowo niedługo, 
bo od 1993 roku, trwa współpraca z 
dworem w Kopenhadze. Przedstawi-
ciele królewskich stajni trzy razy w 
roku przyjeżdżają do Czech i wybie-
rają zwierzęta odpowiednie do kró-
lewskich zaprzęgów. Kladrubskie 
wierzchowce służą szwedzkiej kon-
nej gardzie królewskiej. Dosiadają 
je grający na trąbkach członkowie 
gwardyjskiej orkiestry. 

Druga trasa zwiedzania prowa-
dzi do wozowni z ekspozycją histo-
rycznych karet, bryczek i innych 

powozów, do których zaprzęgano 
kladrubskie konie (znajduje się tam 
m.in. powóz używany przez prezy-
denta T.G. Masaryka czy też bryczka 
z kultowego czeskiego filmu „Trzy 
orzeszki dla Kopciuszka”), uprzę-
żalni oraz do niedawno założonego 
na poddaszu muzeum. Trzecia trasa 
obejmuje zamek urządzony w cza-
sach cesarza Franciszka Józefa I i 
jego żony Elżbiety zwanej Sisi oraz 
przylegający do niego kościół. Prócz 
tego można wspiąć się na wieżę wi-

dokową i obejrzeć cały kompleks z 
góry. 

Wycieczkę do Kladrub warto połą-
czyć z przystankiem w Pardubicach. 
Miasto to może się pochwalić pięk-
ną starówką ze starannie odrestau-
rowanymi kamienicami na rynku 
(trwa renowacja ostatnich budyn-
ków) oraz zamkiem, w którym znaj-
duje się dziś muzeum. I oczywiście 
sklepikami z pardubickim pierni-
kiem – jeden z nich znajduje się bez-
pośrednio na dworcu kolejowym.�

Lato na Dolnym Śląsku
Grupa najstarszych uczniów polskich 

szkół podstawowych na Zaolziu spę-
dziła dwa lipcowe tygodnie na Dolnym 
Śląsku. W ramach akcji „Lato z Polską” 
młodzież poznawała Wrocław oraz Kotlinę 
Kłodzką, doskonaliła język polski, zgłębiała 
historię. 

– W tym roku po raz pierwszy realizowali-
śmy program dolnośląski razem z młodzie-
żą polską z Litwy. Mieszkaliśmy wspólnie 
w bursie studenckiej, razem jeździliśmy 
tramwajami, zwiedzaliśmy miasto, wyje-
chaliśmy w góry, organizowaliśmy dyskote-
ki, nawiązaliśmy kontakty, zawiązywaliśmy 
przyjaźnie – cieszyły się nastolatki.

W wyjeździe zorganizowanym przez Dol-
nośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólno-
ta Polska” na czele z jego prezesem Toma-
szem Głowińskim uczestniczyli uczniowie 
z Jabłonkowa, Bystrzycy, Wędryni, Trzyńca 
i Gnojnika – w sumie 25 osób. Opiekunem 
grupy był Jan Zolich. 

Pierwszą część pobytu nastolatki spędzi-
ły we Wrocławiu. – Wrocław to przepiękne 

miasto i nie da się go dokładnie zwiedzić 
w parę dni – powiedział Zolich. – Ostrów 
Tumski, Rynek i Stare Miasto, park linowy 
na Wyspie Opatowickiej, Centrum Historii 
Zajezdnia, ZOO ze słynnym już Afryka-
rium, seans filmowy czy też niezapomnia-
ne chwile w miejskim Aquaparku to szereg 
wrażeń i atrakcji, które się będzie pamięta-
ło całe życie. 

Kolejne dni uczniowie spędzili w Stroniu 
Śląskim, u podnóża Śnieżnika. Zwiedzili 
Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie, dawną 
kopalnią złota w Złotym Stoku, twierdzę w 
Kłodzku oraz Polanicę-Zdrój. 

Od uczestników wymagano posługiwa-
nia się na co dzień poprawną polszczyzną. 
Do tego doszły zajęcia edukacyjne z histo-
rii i literatury polskiej. We Wrocławskim 
Centrum Historii Zajezdnia poznali kawał 
historii miasta, w Muzeum Pana Tadeusza 
spotkali się ze słynnym dziełem Adama 
Mickiewicza, jego historią i interpretacja-
mi w kontekście społeczno-kulturowym. 
 (dc) • Przed Halą Stulecia we Wrocławiu. Fot. Stowarzyszenie „Wpólnota Polska”

• Przed zamkiem znajduje się pomnik konia. Zdjęcia: DANUTA CHLUP

• Model cesarskiego zaprzęgu ośmiokonnego w kladrubskim muzeum. 
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D L A  D Z I E C IW Y W I A D

E-mail: danuta.chlup@glos.live  
Pisząc do nas, podaj swój wiek, klasę i adres szkoły, do której uczęszczasz

Prosimy o nadsyłanie listów o objętości do 2000 znaków ze spacjami.

Gazdowie  
z Beskidów
Oglądaliście w niedzielę na „Gorolskim Święcie” szkolny zespół folklorystyczny 
„Łączka” z Bystrzycy? Tancerze przygotowywali się do tego występu na zgrupowaniu 
w Domu PZKO w Milikowie-Centrum. 

Danuta Chlup

Blisko 50-osobowa grupa dzie-
ci spędziła w ub. tygodniu 
pięć dni w Milikowie. Czuwa-

ła nad nimi kadra opiekunów z Ewą 
Nemec, kierowniczką zespołu, na 
czele. Głównym celem zgrupowa-
nia było przygotowanie programu 
na zbliżający się jubileusz „Łączki”. 
Przy okazji zespół doszlifował wy-
stęp na „Gorola”. Koszty 
zgrupowania współfinan-
sowały Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska” i Gmi-
na Bystrzyca. 

Pani Ewa zapewniła 
nas, że dzieci nie tylko 
ćwiczyły program. Był 
także czas na zabawę, na 
spacery po pięknej okoli-
cy, poznawanie przyrody. 
– Wszystkie zajęcia mamy 
związane z ludowością. 
Rozmawiamy o trady-
cjach, poznajemy tajemni-
ce starej „trówły”. Pierw-
szego dnia wyciągnęliśmy 
z niej przedmioty związa-
ne z dawnym życiem na 
wsi. Każda grupa musiała 
określić, co to za przed-
miot, z jakim rzemiosłem 
był związany i wymyślić na tej pod-
stawie nazwę swojej drużyny – wyja-
śniła pani kierowniczka.

 – My mieliśmy sierp, to nie było 
trudne, używa się go do koszenia. 
Nazwaliśmy naszą grupę „Żniwio-

rze” – powiedziała nam gaździna 
Ania. Bo, żebyście wiedzieli, za-
miast drużyn były gospodarstwa, 
a zamiast przewodniczących czy 
kapitanów gazdowie. Każdy gazda 
miał pod swoją opieką pachołków i 
dzieweczki. Podczas różnych zajęć 
grupy zbierały punkty, a w czwar-
tek, przy wspólnym ognisku z ro-
dzicami, odbyło się podsumowanie 
i wręczenie nagród. 

W środę miałam okazję towa-

rzyszyć „Łączce” podczas spaceru 
edukacyjnego. Dzieci miały zapisy-
wać napotkane po drodze rośliny. 
– Mamy już lipę, świerk, pokrzywę, 
mniszek, jawor, śliwę, jabłoń – wy-
mieniał gazda Adam. W miarę 

upływu drogi kartki były coraz 
gęściej zapisane. 

Zadania i zabawy wymyślał 
Mateusz Veselý, harcerz i członek 
zespołu „Bystrzyca”. Zdradził, że 
dzieciom podobają się gry harcer-
skie, choć niektóre, przeznaczone 
dla starszych harcerzy, są ciut za 
trudne i musi je dostosować do 
wieku uczestników. 

Każdy uczestnik będzie miał 
pamiątkę ze zgrupowania. W jego 

trakcie odbyła się sesja zdjęcio-
wa w strojach ludowych. Dzieci 
otrzymały fotografie w ramkach, 
które własnoręcznie wykonały 
podczas zajęć kreatywnych.  

 

• Przerwa w drodze. Bystrzyczanie spacerują po Milikowie. Fot. DANUTA CHLUP

Wycieczki przedszkolaków 

Połowa wakacji już za nami, ale pozwólcie, że opiszemy kilka wycieczek 
w nasze Beskidy, na których byłyśmy z przedszkolakami z Hawierzowa-
-Błędowic. Być może nasze przeżycia posłużą jako inspiracja do małych 
wycieczek dla dużych odkrywców.

Pod koniec maja, w deszczu i ulewie, ale z szerokimi uśmiechami na 
buziach, odbyliśmy wycieczkę do Ustronia. Nasze kroki zmierzały do Le-
śnego Parku Niespodzianek pod Równicą. „Kolorowe pelerynki” wiły się 
ścieżkami przyrodniczo-dydaktycznymi i obserwowały zwierzęta w ich 
naturalnym środowisku. W Stacji Ptaków Drapieżnych dzieci z zapartym 
tchem obserwowały loty skrzydlatych drapieżców, w Sowiarni wysłuchały 
ciekawostek o sowach. W Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej ukryli-
śmy się przed deszczem, słuchając nagrań odgłosów lasu i oglądając liczne 
eksponaty i trofea.  

Następnie odkryliśmy fantastyczny Bajkowy Las ze sceneriami ze zna-
nych bajek i  szukaliśmy skarbu. Zbieg okoliczności sprawił, że „małe zmo-
kłe kurki” przygarnęła pani gospodyni z parafii w Ustroniu i rozgrzała nas 
serdecznością i gorącą malinową herbatką. 

Kolejnym ciekawym miejscem była Trójwieś – Istebna, Koniaków, Jawo-
rzynka. Nasze przedszkole pojechało tam w czerwcu. Pogoda tym razem 
sprzyjała. W Centrum Pasterskim w Koniakowie obserwowaliśmy jagniąt-
ka i koźlątka oraz uczestniczyliśmy w warsztatach edukacyjnych „Kto ma 
owce, ten ma sery” oraz „Po nitce do kłębka”. 

 W Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej, który urządzony 
jest z myślą o najmłodszych, opowiedziano nam wiele ciekawych rzeczy 
na temat flory i fauny beskidzkich lasów. Dzieci zauroczone były opowie-
ścią Starego Drzewa, podziwiały eksponaty zwierząt i modele roślin, a tak-
że mogły sprawdzić na własnej skórze, jak czuje się borsuk w swojej norze. 
Ostatnim punktem wycieczki była Jaworzynka – Trójstyk, gdzie stykają 
się granice trzech państw – Polski, Republiki Czeskiej i Słowacji. 

Wycieczki zostały dofinansowane przez Fundusz Rozwoju Zaolzia Kon-
gresu Polaków w RC, któremu po raz kolejny bardzo serdecznie dziękuje-
my. Dzięki Funduszowi możemy cieszyć się z urozmaicenia codziennego 
programu edukacyjnego w przedszkolu i odkrywać okoliczny świat po pol-
skiej stronie granicy. Helena Indrowa, Magdalena Halámka

• Kosztowanie serów w Koniakowie. Fot. ARC PRZEDSZKOLA 

Na turystycznym szlaku
Nasze skrzaty miały dość waka-

cyjnego próżnowania i leniuchowa-
nia. Już dwa tygodnie upłynęły od 
ich wycieczki rowerowej. Dlatego 
pomyślały o pieszej wyprawie.

Głosik z Ludmiłką najpierw pod-
jechali autobusem do malowniczej 
wioski u podnóża gór. Stamtąd, kie-
rując się znakami turystycznymi, 
ruszyli na przełęcz, z której mieli się 
udać na szczyt Wysokiej Góry. Ich 
plany turystyczne były ambitne. 

Na przełęczy odetchnęli, zjedli 
drugie śniadanie i... stanęli przed 
dylematem, czyli trudnym wybo-
rem. Na wysokim świerku umiesz-
czone były dwa znaki turystyczne ze 
strzałkami – żółty i niebieski. Żółty 
kierował turystów na leśną ścieżkę 
w lewo, niebieski na podobny szlak 

w prawo. Oba miały prowadzić na 
Wysoką Górę trasami liczącymi po 
cztery kilometry. 

– I co tu teraz wybrać? – Głosik 
podrapał się po głowie. 

Ludmiłka machnęła ręką.  
– Wszystko jedno! Chodźmy żółtym 
szlakiem. 

– Mam takie przeczucie, że żółta 
trasa będzie trudniejsza. Idę niebie-
ską – zaoponował Głosik. 

– No to idź, ja wolę żółtą!
I tak się stało, że każdy ze skrza-

tów udał się w innym kierunku. 
Głosik już po chwili zaczął żało-

wać, że upierał się przy niebieskim 
szlaku. Leśna ścieżka zmieniła się 
w kamienistą, stromą i niezacienio-
ną dróżkę. A słońce grzało niemiło-
siernie. 

– Może Ludmiłka lepiej wybrała? 

Ale ze mnie głupiec! – ganił się w 
myślach Głosik. 

Tymczasem Ludmiłka wspina-
ła się w górę równie trudną trasą i 
– tak samo jak jej przyjaciel – była 
niezadowolona ze swojego wyboru. 

Na szczyt dotarli praktycznie 
równocześnie. Zziajani, zmęczeni, 
ale szczęśliwi, że się spotkali. Bo 
mimo wszystko zdawali sobie spra-
wę, że w góry nie należy chodzić w 
pojedynkę. Tym bardziej, kiedy jest 
się małym skrzatem. 

– Jak było? Moja trasa była strasz-
nie trudna – przyznała Ludmiłka.  
– Nie wybrałam dobrze. 

– Coś ty! – parsknął Głosik. – 
Moja była chyba jeszcze trudniej-
sza!

I oboje się roześmiali.  
 (dc) Rys. WŁADYSŁAW OWCZARZY

Harcerska służba  
o godzinie »W«
Marek Konieczny, przyboczny karwińskiej Drużyny Harcerskiej Wielka Niedźwiedzica, kilka dni temu wrócił z 
Polski, gdzie brał udział w dwóch ważnych imprezach integrujących młodych Polaków – XII Zlocie Młodzieży 
Polonijnej „Orle Gniazdo 2019” oraz Zlocie Harcerskim w 75. rocznicę Powstania Warszawskiego. Przyznaje, że 
oba zloty pomogły mu nawiązać nowe kontakty, a pobyt w Warszawie był wielką lekcją patriotyzmu. 

Danuta Chlup

Pierwszy raz wyjechał pan na 
spotkanie młodych Polaków i 
Polonusów z całego świata?

– Tak, podobnie jak większość 
członków naszej ekipy. Naszą 
bazą było nieduże miasto Żerków 
w Wielkopolsce. Na Zlot zjechała 
młodzież polonijna z całego świa-
ta, od Japonii po Europę, Azję, 
Afrykę i Amerykę. Z Republiki 
Czeskiej uczestniczyło w nim 
pięć osób – trzy z Zaolzia (prócz 
mnie Urszula Pustówka i Ro-
man Wałoszek), a ponadto dwie 
osoby z organizacji polonijnej w 
Ołomuńcu. Ja reprezentowałem 
Harcerstwo Polskie w RC. 
Co było celem Zlotu?

– Wzajemne poznawanie się 
Polaków z całego świata, wymia-
na doświadczeń. Była także oka-
zja, by poznać ojczystą historię, 
ponieważ w Wielkopolsce leży 
przecież Gniezno, najstarsza sto-
lica Polski. Przez cały Zlot (trwał 
10 dni) pracowaliśmy w ramach 
warsztatów tematycznych. Ja 
razem z Ulą Pustówką zgłosiłem 
się na warsztaty dziennikarskie, 
reszta naszej delegacji na mu-
zyczne. Były także grupy polo-
nistyczne, taneczne, plastyczne, 
teatralne. W ramach warsztatów 
dziennikarskich sporządzaliśmy 
raporty z każdego dnia oraz in-
formacje o programie na następ-
ny dzień. Końcowym efektem 
naszej pracy była gazeta „Orło-
dziub”. Byłem autorem zdjęć i 
zajmowałem się opracowaniem 
graficznym gazety, razem z kole-
żanką z Białorusi. 
Odbywały się także spotka-
nia integrujące wszystkich 
uczestników?

– Tak, codziennie były wie-
czory integracyjne, na przykład 
wieczór taneczny czy wieczór na-
rodowy, podczas którego uczest-
nicy Zlotu zaprezentowali swoje 
kraje zamieszkania. W uroczystej 
ceremonii otwarcia w Sali Dzia-
łyńskich na Starym Rynku w 
Poznaniu spotkaliśmy się z wła-
dzami Wielkopolski i Poznania, a 
także z przedstawicielami Sejmu, 
Senatu i Kancelarii Prezydenc-
kiej. Organizowano dla nas wy-
cieczki krajoznawcze, rowerowe, 
zwiedzanie zabytków, spływ ka-
jakowy. 
Nawiązał pan jakieś nowe kon-
takty czy może nawet przyjaź-
nie?

– Znam już dużo osób z Biało-
rusi, Ukrainy czy Litwy, dlatego 
ważniejsze było dla mnie nawią-
zanie kontaktów z uczestnikami 
z innych krajów. Ciekawe były 
spotkania z polskimi harcerzami 
z Włoch i z Wielkiej Brytanii czy 
też z chłopakiem z USA, który 
ciekawie opowiadał o życiu Pola-

ków w Stanach. Zlot był dla mnie 
bardzo inspirujący, mogłem po-
znać nowych ludzi, dowiedzieć 
się, jak żyją i działają Polacy w 
innych krajach. 
Z Wielkopolski pojechał pan 
od razu do Warszawy?

– Tak, w Warszawie uczestni-
czyłem w Zlocie Harcerskim „Dziś 
jest pojutrze”, odbywającym się 
z okazji 75. rocznicy Powstania 
Warszawskiego. Byłem jedynym 
przedstawicielem Harcerstwa 
Polskiego w RC, pojechałem do 
Warszawy z zaprzyjaźnioną dru-

żyną harcerską z Głuchołazów. 
Byliśmy w stolicy od 30 lipca do 
2 sierpnia. Harcerze z całej Polski 
i nie tyko wykonywali służbę na 
cmentarzach, na rzecz komba-
tantów, a także na rzecz miasta 
stołecznego Warszawy.
Jakie zadana pan wykonywał?

– Pierwszego sierpnia o godzi-
nie „W”, przypominającej wy-
buch powstania, rozdawaliśmy 
ludziom ulotki – nie tylko w ję-
zyku polskim, ale też angielskim 
dla turystów – oraz znaczki Pol-
ski walczącej. Pełniliśmy służbę 

przede wszystkim na Placu Zam-
kowym, ale także na Pradze i na 
Mokotowie. Na Pradze mieliśmy 
służbę na rzecz miasta stołecz-
nego Warszawa, polegającą na 
sprzątaniu i pielęgnacji zieleni w 
parku, wycinaniu suchych gałęzi 
i tak dalej. Miasto Warszawa za-
fundowało wszystkim harcerzom 
ten wyjazd i my w ten sposób od-
wdzięczyliśmy się miastu. 
Pełnił pan także służbę na 
cmentarzach?

– Pełniłem. Drużyna, z którą 
przyjechałem, została skierowa-

na na Cmentarz Wojskowy na Po-
wązkach. Każdy miał przydzie-
loną część cmentarza, na której 
zapalał znicze na grobach po-
wstańców i zamieszczał na nich 
ulotki, z których można było do-
wiedzieć się czegoś więcej o tych 
ludziach – gdzie walczyli, jak 
zginęli, jakie były ich pseudoni-
my harcerskie czy wojskowe. To 
wszystko robiliśmy już w przed-
dzień rocznicy powstania. 
Dużo ludzi przyszło 1 sierpnia 
na Powązki?

– Bardzo dużo, panowała wspa-
niała atmosfera. Był obecny pre-
zydent i inni przedstawiciele 
władz państwowych, harcerze z 
całej Polski i nie tylko, bo prawie 
z całej Europy. W sumie przybyło 
do Warszawy 1800 harcerzy. 
Jakie wrażenie zrobiły na 
panu obchody?

– Pierwszy raz brałem udział w 
obchodach rocznicy powstania. 
To było coś nie do wiary. Łza za-
kręciła się w oku, kiedy 1 sierpnia 
o godz. 17.00 w Polsce zamarło 
życie. Zatrzymały się pociągi, 
a nawet samochody na ulicach 
Warszawy, ludzie wychodzili z ka-
wiarni i restauracji, by stanąć na 
baczność i oddać hołd powstań-
com. Sto tysięcy ludzi na Mokoto-
wie śpiewało razem hymn polski. 
To było bardzo mocne przeżycie, 
ogromny patriotyzm. 
Co przekaże pan po wakacjach 
młodszym harcerzom z Wiel-
kiej Niedźwiedzicy?

– Mam dużo nowych mate-
riałów, które wykorzystamy na 
zbiórkach, aby poszerzać wiedzę 
o Polsce i uczyć harcerzy patrio-
tyzmu. Na pewno opowiem dzie-
ciom o Powstaniu Warszawskim. 
Już oglądaliśmy przed wakacja-
mi jakieś filmy dokumentalne na 
ten temat i dzieci to bardzo inte-
resowało. 

 

MAREK KONIECZNY
mieszka w Karwinie. Jest świeżym 
absolwentem Technikum Elek-
trotechnicznego w Hawierzowie, 
wybiera się na studia marketingu. 
W Harcerstwie Polskim w RC 
działa od ośmiu lat, jest przybocz-
nym Drużyny Harcerskiej „Wielka 
Niedźwiedzica” w Karwinie. Ak-
tualnie przebywa z drużyną na 
obozie harcerskim w Budziszowie 
nad Budziszowką. Prócz pracy w 
Harcerstwie stara się pomagać 
stowarzyszeniu „Odra – Niemen”, 
które wspiera kombatantów 
polskich, szczególnie z Kresów 
Wschodnich. Jego wielką pasją jest 
fotografowanie. 

• Marek Konieczny przywiózł z Wielkopolski zdjęcie pamiątkowe oraz gazetkę, którą współtworzył. Fot. DANUTA CHLUP

• Ceremonia otwarcia zlotu „Orle Gniazdo”. Fot. PAI
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Gdzie Orient  
przenika się z Zachodem
Kiedy w zeszłym roku zdradziliśmy znajomemu, że latem wybieramy się do Gruzji, stwierdził krótko: „Przemyślcie 
jeszcze tę decyzję, bo wiecie… do Gruzji się wraca”. No i faktycznie, w tym roku wróciliśmy.

Witold Kożdoń

W przewodnikach przeczy-
tamy, że Gruzja leży po-
między Europą i Azją, na 

przecięciu szlaków handlowych, 
którymi jeszcze niedawno wędrowa-
ły karawany z przyprawami i jedwa-
biem. Mieszają się w niej wpływy 
Wschodu i Zachodu. Można tam zo-
baczyć i perski Orient, i postsowiec-
ki industrializm. Można się opalać 
w czarnomorskich kurortach, ale 
także wspinać na cztero- i pięcioty-
sięczniki, czy wreszcie zapuścić się 
w najprawdziwszy azjatycki step. 

My przed rokiem wędrowaliśmy 
przez dzikie kaukaskie ostępy. Tego 
lata naszym celem miała być Ka-
chetia – region na wschodzie Gruzji 
będący światową kolebką wina. Ka-
chetyńskie wina były wytwarzane 
i pite już w neolicie, czyli ok. 6 tys. 
-5,8. tys. lat p.n.e. Co ciekawe, we 
współczesnej Gruzji nadal kultywu-
je się starożytne tradycje i produkuje 
wino w tzw. kwerwi, czyli wielkich, 
glinianych amforach zakopywanych 
w ziemi. W ten sposób uzyskiwa-
ny jest trunek o charakterystycznej 
bursztynowej barwie, a unikatowa 
gruzińska technika produkcji zo-
stała wpisana na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Ostatecznie 
nie dotarliśmy jednak do Kachetii, 
choć wino podczas naszej wyprawy 
lało się strumieniami…

„Odpuściliśmy” Kachetię, po-
nieważ wciągnęło nas bez reszty 
magiczne Tbilisi. 1,5-milionowa 
gruzińska stolica to z jednej strony 
nowoczesna metropolia, z drugiej 
miejsce pełne pamiątek z czasów 
sowieckich. Eleganckie, często fu-
turystyczne budynki sąsiadują z 
rozpadającymi się blokowiskami. 
Tbilisi, podobnie jak inne stolice 
Zakaukazia – Baku i Erewań – stara 
się obecnie nadążyć za zmianami 
XXI wieku po stagnacji w ubiegłym 
stuleciu. Współczesna Gruzja nie 
jest jednak ani w pełni europejska 
(choć do tego dąży) ani azjatycka. 
W Tbilisi mieszają się różne wpły-
wy, zapachy, kolory. Obok typowo 
europejskich restauracji i kawiarni 
z letnimi ogródkami są sklepy z dy-
wanami i kilimami sprzedawanymi 
wprost z chodnika, bez trudu znaj-
dziemy też stoiska z mosiężnymi, 
bogato zdobionymi naczyniami, 
bawolimi rogami, z których pije się 
wino czy dewocjonaliami, wśród 
których natkniemy się na stare, pra-
wosławne ikony. Trafimy też na tra-
dycyjny bazar, na którym większość 
Gruzinów robi codzienne zakupy. 
Nowoczesne sklepy i eleganckie re-
stauracje nie są bowiem dla wszyst-
kich. 

W Tbilisi największym targowi-
skiem jest Bazar Dezerterów obok 
dworca kolejowego. Zakupy w tym 
miejscu potrafią oszołomić i na dłu-
go pozostają w pamięci. Wcześniej 
jednak Tbilisi przywitało nas mało 
gościnnie – nocną ulewą i gigan-
tyczną kolejką do odprawy paszpor-

towej na lotnisku. W dodatku samo-
lot do Tbilisi przylatuje z Warszawy 
około 5 rano, tymczasem turystycz-
ne życie w mieście rozpoczyna się 
dopiero około południa. Na szczę-
ście później było już tylko lepiej. 
Zupełnym przypadkiem przygodę 
z gruzińską stolicą rozpoczęliśmy 
od wizyty na aleji Szoty Rustawe-
lego. Ulica upamiętnia wybitnego 
gruzińskiego poetę z przełomu XII i 
XIII wieku, a znajduje się w najbar-
dziej reprezentacyjnej części Tbi-
lisi. Wznoszą się przy niej najważ-
niejsze gmachy państwowe, m.in. 
dawny budynek parlamentu (obec-
nie gruziński parlament obraduje 
w Kutaisi). Swe siedziby mają także 
najważniejsze instytucje kultury i 
muzea. Na ulicy Rustawelego spo-
tkamy ponadto najbardziej eleganc-
kie sklepy i najdroższe restauracje. 
Enklawa zachodniego luksusu 
przydała nam się jednak tylko raz, 
kiedy pokonani przez upał, posta-
nowiliśmy odpocząć na kawie pod 
dachem potężnej, klimatyzowanej 
galerii handlowej.

Pierwsze kroki w Tbilisi najle-
piej skierować natomiast na stare 
miasto. Aby poczuć jego atmosferę, 
można po prostu pobłądzić tamtej-
szymi, wąskimi uliczkami. Wśród 
zabytkowej zabudowy znajdują się 
prawdziwe perełki, słynne włoskie 
podwórka z ażurowymi balkonami, 
zapuszczone klatki schodowe w 
zniszczonych secesyjnych kamie-
nicach czy głębokie piwnice kryjące 
winiarnie i ekskluzywne restauracje 
ze specjałami gruzińskiej kuchni. 

Nocą w dziesiątkach knajp można 
przy tym posłuchać ludowej mu-
zyki i zobaczyć efektowne pokazy 
gruzińskich tańców. W innych miej-
scach, w młodzieżowych klubach i 
dyskotekach, słychać jednak świa-
towe hity oraz przeboje rosyjskiego 
disco polo.

Wieczorami wiele tbiliskich gma-
chów jest podświetlonych. Spekta-
kularny efekt potęguje ukształto-
wanie miasta, które rozłożyło się 
w dolinie między dwoma masy-
wami górskimi, a niektóre dzielni-
ce ukształtowały się tarasowo. Na 
wszystko nakłada się zaś specyficz-
na, orientalna mozaika kulturowa. 
Na tbiliskiej starówce sąsiadują 
obok siebie cerkwie gruzińskie i 
ormiańskie, meczet współdzielony 
przez sunnitów i szyitów (!), stara 
żydowska synagoga, modne restau-
racje i kluby nocne, a także kasyno 
i bary ze striptizem. Wielkie wraże-
nie robi rozświetlony diodami LED 
Most Pokoju, zwany przez miejsco-
wych „podpaską”, a także rozsiane 
po mieście subtelne rzeźby z brązu 
i piękne Gruzinki z rozpuszczonymi 
włosami.

Nad rzeką Mtkwari, niedaleko fu-
turystycznego Mostu Pokoju, znaj-
duje się dolna stacja kolejki linowej, 
którą za niecałe 20 koron dotrzemy 
do położonej na wzgórzu dawnej 
perskiej twierdzy Narikala, a także 
pomnika Matki Gruzji, która w jed-
nej ręce trzyma miecz (dla wrogów), 
a w drugiej czaszę z winem (dla 
przyjaciół). Widok ze wzgórza jest 
olśniewający, ale to niejedyna kolej-

ka w mieście. Na najwyższy punkt w 
Tbilisi – górę Mtatsminda – można 
wjechać kolejką szynową kursują-
cą tam od początku XX wieku. Na 
szczycie znajdują się park rozrywki 
oraz słynna wieża telewizyjna Funi-
cular. 

Spacerując krętymi uliczkami 
starego miasta u podnóża twier-
dzy Narikala w pewnym momencie 
poczujemy również specyficzny 
zapach siarki. Będzie to znak, że 
jesteśmy blisko słynnych tbiliskich 
łaźni. Pojawiły się one w VI wieku 
podczas panowania Persów, a znaj-
dują się w najstarszej dzielnicy mia-

sta – Abanotubani. Tbiliskie łaźnie 
siarkowe to miejsce, które zdecydo-
wanie warto odwiedzić. My zdecy-
dowaliśmy się na łaźnię Orbeliani, 
która z zewnątrz przypomina perski 
meczet. Słynie zaś z tego, że bywa-
ła w niej bohema artystyczna XIX 
wieku, m.in. Aleksander Puszkin, 
Aleksander Dumas ojciec, Michaił 
Lermontow i inni. Kąpiel w siarko-
wej wodzie o temperaturze ponad 
40 stopni Celsjusza, była spektaku-
larnym przeżyciem, dlatego jestem 
pewny, że jeszcze tam zawitam. 
Wiadomo przecież, że do Gruzji się 
wraca…  

Polskie ślady

Polacy są na pierwszym miejscu w 
gruzińskich sondażach najbardziej 
lubianych narodów. Według socjo-
logów, na sympatię Gruzinów do 
Polaków mają wpływ wielowiekowe 
związki między obu narodami. W Tbi-
lisi można się także natknąć na kilka 
związanych z Polską pamiątek.
Wśród turystów znany jest zwłaszcza 
Pub Warszawa zlokalizowany przy ul. 
Puszkina niedaleko Placu Wolności. 
Najważniejszym obiektem jest jed-
nak katolicki kościół Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny. W czasach 
sowieckich został on zamieniony na 
magazyn, ale przed wizytą papieża 
Jana Pawła II w Gruzji w 1999 r. 
przywrócono mu dawną świetność i 
funkcje sakralne. We wschodniej czę-
ści miasta znajduje się również aleja 
Lecha Kaczyńskiego. Na przylegają-
cym do niej skwerku w drugą roczni-

cę katastrofy smoleńskiej odsłonięto 
popiersie Lecha Kaczyńskiego, a sam 
skwer zyskał jego imię. Gruzini do 
dziś są wdzięczni nieżyjącemu pol-
skiemu prezydentowi za wsparcie, 
jakiego udzielił im, przylatując do 
Gruzji w 2008 r. w trakcie wojny z 
Rosją.  (wik)

Zdjęcia: WITOLD KOŻDOŃ

HISTORIE POLSKICH KOBIET (3)

Dajcie mi rozkaz
Pod wpływem doświadczeń z czasów walki o niepodległość – w ramach I wojny światowej, wojny polsko-
bolszewickiej, walk o granice na wschodnich i zachodnich kresach Rzeczpospolitej – zmienił się sposób 
postrzegania roli kobiety na wojnie. W międzywojennej Polsce Przysposobienie Wojskowe Kobiet wspólnie ze 
Związkiem Harcerstwa Polskiego i Polskim Czerwonym Krzyżem przeszkoliło około miliona kobiet do pełnienia 
służby na wypadek wojny. Powoływanie kobiet do służby pomocniczej na wypadek wojny regulowała ustawa z 
1938 roku.

Gdy 1 września 1939 Niemcy 
zaatakowały Polskę, kobie-
ty masowo zgłaszały się do 

służby – według różnych szacunków 
w wojsku w czasie II wojny było ich 
od 60 do 80 tysięcy. Działały w czte-
rech rodzajach formacji: w ramach 
podziemnego wojska polskiego, czy-
li Służbie Zwycięstwu Polski, Związ-
ku Walki Zbrojnej, a potem Armii 
Krajowej, w ramach tajnych organi-
zacji niepodporządkowanych rzą-
dowi RP na uchodźstwie, w ramach 
wojska polskiego tworzonego na Za-
chodzie oraz w Związku Sowieckim 
przez generała Władysława Andersa, 
a także w ramach wojska polskiego 
tworzonego w Związku Sowieckim 
przez generała Zygmunta Berlinga.

W kampanii wrześniowej kobie-
ty służyły jako lekarki, pielęgniarki 
i sanitariuszki, zajmowały się też 
obsługą punktów żywnościowych i 
ewakuowaniem ludności cywilnej. 
Po klęsce, w okresie konspiracji, włą-
czyły się także w akcje dywersyjne, 
mały sabotaż i wywiad. Na mocy 
prawa – przywoływanej ustawy oraz 
rozkazu Komendanta Sił Zbrojnych 
z 25 lutego 1942 roku – udział kobiet 
w działaniach bojowych możliwy był 
tylko w akcji powstańczej. I istotnie 
– walczyły zarówno w postaniu w 
getcie, jak i powstaniu warszawskim.

Zofia Zawadzka, członkini 
Przysposobienia 
Wojskowego Kobiet,  
we wspomnieniach
„Prędzej, bo się spóźnisz do szko-
ły”. Śpieszyć się? Ale właściwie dla-
czego...? Mieszkam na Kruczej nr 
7, a moje Gimnazjum im. Narcyzy 
Żmichowskiej znajduje się na rogu 
Wilczej i Mokotowskiej. Przecież 
to blisko. Przebiegnę, zdążę przed 
dzwonkiem, byle tylko kolejka do 
windy nie była zbyt długa, bo szko-
ła jest wysoko, na szóstym piętrze. 
Zakładam powoli granatowy mun-
durek szkolny z niebieskimi la-
mówkami mając nadzieję, że będę 
go nosić ostatni rok, bo na przyszły 
z pewnością założę z czerwonymi, 
będę przecież licealistką. Wypijam 
łyk ciepłego mleka i nagle, w jednej 
chwili, wszystko się zmienia. Ja i 
moje życie. 

(…) Jeszcze tylko parę minut i to, 
tak czyste, błękitne niebo przecina 
cała eskadra samolotów, a na nich 
wymalowane czarne krzyże. Huk, 
dudnienie, wycie silników. Szyby w 
oknach drżą, a moje serce wali jak 
młot i ta przerażająca myśl, że to już 
nieodwołalnie wojna. Przeleciały, z 
dala dobiega gwizd lecących bomb.

 Już nie idę do szkoły. Wszystko, 
co dotąd przeżyłam, zostawiam w 
pamięci jako pierwszy rozdział dłu-

giej książki mojego życia. Prysnęły 
marzenia, zgruchotały je na zawsze 
hitlerowskie bomby. (…) Ściągam 
gimnazjalny mundurek i zakładam 
zielono-szary mundur szkolnej or-
ganizacji PWK. To skrót: Przysposo-
bienie Wojskowe Kobiet, do którego 
należałam od roku. (…) „Mamo, nie 
mów już mi dziecko. Ja już nie mogę 
być dłużej dzieckiem”. A tu przez 
radio płyną ostrzeżenia „Uwaga. 
Uwaga nadchodzi!”. „Mamo, to nic, 
że nalot, że bomby, ja muszę stanąć 
na wezwanie”. Przecież jestem Po-
lką, warszawianką, patriotką. Biegnę 
co tchu do szkoły, kawałek Kruczą, 
potem Wilczą do Mokotowskiej i pę-
dem co drugi stopień na piąte piętro. 

Dajcie mi rozkaz...
1 września 1939,

„Wspomnienia świadków wybuchu II 
wojny światowej”, „Dziennik Zachodni” 

2009, 12 września

Bronisława Sanejko-
Kwaśnicka, ochotniczka 
w 316. Kompanii 
Transportowej Pomocniczej 
Wojskowej Służby Kobiet, 
we wspomnieniach
Dowiadujemy się, że przyjmują do 
wojska – ja nie miałam żadnych 
szans, gdyż nie miałam jeszcze 16 
lat, ale Mamusia namawia mnie, że-
bym stanęła w kolejce (…). Jaka była 
moja radość, gdy zostałam przyję-
ta! (…) Szczęście moje jednak trwa 
krótko, wzywa mnie komendant-
ka naszej grupy i mówi, że NKWD 
sprawdzało roczniki przyjęcia do 

wojska – musisz mieć 18 lat, by po-
zostać w wojsku. Masz do wyboru, 
albo zmienisz datę urodzenia, albo 
musimy cię zwolnić. Kiedy usłyszała 
tak przychylną dla mnie propozycję 
– data urodzenia w takiej sytuacji nie 
była ważna. Władza dodaje mi dwa 
lata i jeden miesiąc.

6 kwietnia 1942 
Margiełan, dziś Taszłak; Uzbekistan

Stanisława Kubiak, 
zastępczyni dowódcy  
1. kompanii fizylierek  
1. Samodzielnego Batalionu 
Kobiecego im. Emilii Plater, 
we wspomnieniach
Czasu na pisanie coraz mniej. Wy-
znaczono mnie na zastępcę dowód-
cy kompanii do spraw oświatowych. 
Jestem przerażona. Masa obowiąz-
ków: dyżury, cały czas z kompanią, 
mam prowadzić wykłady i robić ko-
munikaty, a ponadto prowadzić gim-
nastykę poranną, być na każdych 
ćwiczeniach, pilnować porządku.

Żądają, bym zjednała sobie dziew-
częta. Ale jak, u licha? Złoszczą mnie 
ich fanaberie, histerie, no i tępota. 
Jak mam podać w sprawozdaniu, o 
co pytają na zajęciach oświatowych, 
kiedy o nic nie pytają. Śpią albo tępo 
na mnie patrzą. Wywoływanie po 
nazwisku nic nie pomaga. Tego, o 
czym mówią w namiotach między 
sobą, nie mogę przecież przekazy-
wać – to byłoby donosicielstwo. Mó-
wią źle o swoim pobycie w kołcho-
zach, o Rosji. Ale nigdy przy mnie. 
Kiedy zbliżam się, milkną.

Mało tego. Każą mi chodzić z 
dziewczętami na niedzielne nabo-
żeństwa. Nudzi mnie to. Dziesięć lat 
temu zerwałam stosunki z Panem 
Bogiem i nie mam zamiaru czcić go 
tutaj. Jeśli nie wróciłam do modłów 
w Kazachstanie, to już chyba nie 
wrócę nigdy. Szkoda czasu. 

Zaczęły się ostre przygotowania 
do przysięgi. Mac (Aleksander Mac? 
zastępca dowódcy ds. linowych 1. 
Samodzielnego Batalionu Kobiece-
go im. Emilii Plater) zupełnie osza-
lał – żąda, by kompanie chodziły jak 
baletnice. Buciska latają po nogach, 
dziewuchy pocą się jak drwale. (…)

Gdybym miała ściśle określić swo-
ją funkcję, to chyba najsłuszniejsze 
byłoby: „ruchoma gderliwa ciotka”. 
Istotnie, biorę udział w ćwiczeniach 
i pogderuję na leniwe dziewuchy, z 
których pot cieknie ciurkiem. Wra-
camy do obozu i znów pogderuję, 
popędzam, to do porządków, to 
znów na zbiórkę. A najkomiczniej-
sze, kiedy w zastępstwie mam pro-
wadzić musztrę. Podaję komendy i 
nie jestem zbyt pewna, czy dobrze. 
(…).

Sielce nad Oką, ok. 7 lipca 1943,
„Berlingowcy. Żołnierze tragiczni”,  

red. D. Czapigo 

Cywia Lubetkin, członkini 
dowództwa Żydowskiej 
Organizacji Bojowej, we 
wspomnieniach
O świcie staliśmy wszyscy na na-
szych pozycjach. Z dala było widać 
niemieckich żołnierzy zbliżających 

się do getta, jakby szli na front. Na 
głównych ulicach w miejscach, 
przez które musieli przechodzić 
Niemcy, podłożyliśmy dobrze zama-
skowane miny, podłączone do sieci 
elektrycznej. Najsilniejsze oddziały 
bojowe rozstawiliśmy na rogach, by 
„przywitać” nadchodzących. Prze-
puściliśmy Niemców obok naszych 
pozycji, pozwoliliśmy im zbliżyć się 
do zaminowanych miejsc. Gdy po-
deszli, włączyliśmy prąd. Ujrzeliśmy 
na własne oczy oderwane ręce i nogi. 
Ten widok był pierwszą nagrodą, 
jaka nas spotkała. Moja grupa liczyła 
około trzydziestu osób uzbrojonych 
w kilka karabinów, pistolety, grana-
ty, bomby własnej produkcji i wiele 
butelek z koktajlem Mołotowa. (…) 
Setki radosnych, wypucowanych 
Niemców maszerowało w zwartych 
szeregach, śpiewając bojowe pieśni. 
Wszak idą na „ostatni bój” z Żyda-
mi. Zaledwie przemaszerowali przez 
nasze pozycje, zaskoczył ich grad 
bomb i granatów spadających na 
głowy. Wpadli w popłoch.

Wyszliśmy z naszych kryjówek i 
strzelaliśmy do wroga z pistoletów 
i karabinów. Strumienie niemiec-
kiej krwi zalały ulice getta. Kiedy 
ujrzeliśmy Niemców, jeszcze przed 
kilkoma minutami maszerujących 
butnie i dumnie, by zgładzić Żydów, 
teraz zaś zakrwawionych i leżących 
pokotem na bruku, nie mogliśmy 
się powstrzymać, by nie wybuchnąć 
radosnymi okrzykami. Dziewczyna 
imieniem Tamara krzyknęła nie-
swoim głosem: „Tym razem zapłacą 
nam za to!”.

Warszawa 19 kwietnia 1943,   
„Zagłada i powstanie”, Warszawa 1999

Halina Nowak, ps. 
„Ama”, łączniczka Armii 
Krajowej, więźniarka 
obozu jenieckiego, we 
wspomnieniach
Rosły nasze nadzieje, że chwila wy-
zwolenia jest niedaleka, gdyż sły-
chać było coraz wyraźniej i bliżej 
dudnienie dział. 12 kwietnia po po-
łudniu siedziałam przed barakiem, 
snując marzenia jak to będzie, gdy 
znajdę się już po drugiej stronie dru-
tów... Nagle zobaczyłam zbliżającą 
się od strony lasu kolumnę pojazdów 
wojskowych – nie niemieckich! Nie-
mal w tej samej chwili przed drutami 
zatrzymał się samochód pancerny, z 
którego wyskoczył uzbrojony żoł-
nierz w mundurze khaki, wystrzelił 
serię z pistoletu maszynowego w 
stronę wieży strażniczej i zawołał 
głośno: „Czołem koleżanki!”.

Oberlangen, 12 kwietnia 1945,  
„Z pamiętników i wspomnień harcerek 

Warszawy 1939-1945”, Warszawa 
1983

• Ćwiczenia przeciwgazowe Przysposobienia Wojskowego Kobiet. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe
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Pod złą gwiazdą
Za tydzień ma urodziny. Weszłam do salo-

nu dworu, w którym mieszkała. Na ścianie 
wielka fototapeta, przedstawiająca ją i jej ro-
dzinę w tym miejscu, w latach trzydziestych. 
Siedzi na kanapie. Nogi skrzyżowała i wsunię-
ta w głąb wygodnego mebla, pochyla głowę 
nad robotą. Coś szyje. Jest niska, najniższa ze 
wszystkich, którzy są tego dnia w salonie. Jej 
stopy nie dosięgają podłogi. Wygląda trochę 
jak mała dziewczynka. Za mała. Fotografuję 
ją, przybliżam twarz. Nagle zauważam ude-
rzające podobieństwo do znanego obrazu Ver-
meera. Tak. Ona też, podobnie jak jego „Ko-
ronczarka”, jest całkowicie pochłonięta swoją 
pracą, trzyma w rękach nici i materiał, pochy-
la głowę. I jest taka po prostu – zwyczajna.

••• 

W sierpniu mija 130 lat od tego dnia, a raczej 
nocy, w której o drugiej, zanim zaczęło świ-
tać, przyszła na świat. To że będzie niezwy-
czajna, miała zapisane w genach. Jej dziadek 
– Juliusz był znanym malarzem, a bliźniaczy 
brat jej ojca poszedł w jego ślady. O Kossakach 
mówiło się, że mają talent. Niepospolity. To 
szczęście urodzić się w takiej rodzinie. A jed-
nak, kiedy Józef Albin Herbaczewski poznał 
jej datę urodzenia, postawił tarota i spojrzał 
w gwiazdy, posmutniał. I powiedział, że Zofia 
Anna Kossak, córka Tadeusza nie ma szczę-
ścia – urodziła się pod złą gwiazdą. – Obok tej 
kobiety musiało dużo ludzi umrzeć – dodał. A 
jej kuzynki, poetka Maria Pawlikowska-Jasno-
rzewska i Magdalena Samozwaniec usłyszaw-
szy to zdanie, wspomniały pewien lipcowy 
świąteczny dzień, w którym swoje imieniny 
obchodziła matka Zofii – Anna. Wuj Kazio Ro-
mański siedział naprzeciwko Zofii. Podniósł 
w górę kieliszek, odchrząknął. Biesiadnicy 
zorientowali się, że chce wznieść toast. Zaczął 
mówić o pani domu, o jej przymiotach i o ra-
dości, bo zgromadziła ich wszystkich w tak 
pięknym dniu. I już miał przystąpić do skła-
dania życzeń, kiedy nagle pobladł, zachwiał 
się, potem upadł. Na ratunek było już za póź-
no. Kazimierz Romański wzniósł ostatni toast 
w swoim życiu. Mówiono potem, że upał go 
zabił. Szeptano też, kiedy astrolog mówił o 
złej gwieździe, że siedział naprzeciwko Zofii 
Kossak.

••• 

Jeśli wierzyć wróżbom i kartom – wszystko się 
sprawdziło. Obok Zofii, naprzeciw niej, w jej 

ramionach umierali ludzie. I ona też ociera-
ła się o śmierć. A nawet swoją własną śmierć 
przeżyła. Bo skazana w czasie wojny na 
rozstrzelanie, stanęła na dziedzińcu Pawia-
ka pewna, że to są ostatnie chwile jej życia. 
Wcześniej z więzienia wysłała gryps: – Kiedy 
ja umilknę, kamienie wołać będą. Liczy się 
tylko Bóg i drugi człowiek. Reszta – dym.

Nie wiedziała, że polskie Podziemie wyku-
piło ją z rąk Niemców. Ocalała.

Miała kilkanaście domów. Przeprowadzała 
się i wędrowała, bo życie ją do tego zmusza-
ło. Musiała uciekać i niejeden raz patrzeć na 
swój dom popadający w ruinę, opustoszały i 
pusty. Były takie chwile, że żegnała ziemię 
kresową, za którą będzie tęsknić do końca, bo 
stanie się dla niej już na zawsze ziemią utra-
coną. Tragiczna śmierć brata, który utonie 
w rzece płynącej za domem, śmierć męża, 
bolszewicka rewolucja, trzydniowa gwałtow-
na choroba najstarszego dziecka i jego odej-
ście, wojna, konspiracja, ratowanie życia in-
nych, nieustające zagrożenia własnego życia, 
obóz koncentracyjny, więzienie na Pawiaku, 
niechciana emigracja, bolesna tęsknota za 
krajem, praca na farmie: ponad siły starszej 
pani, odosobnienie, zapomnienie, samot-
ność. Śmierć. I to, co nazwała ostateczną 
przeprowadzką na górecki cmentarz. Wiecz-
ny odpoczynek…

••• 

Urodzona pod złą gwiazdą, naznaczona 
śmiercią, a jednak – szczęśliwa. Spokojna, 
pogodna, dowcipna i radosna. Nie zgłaszała 
pretensji do świata i ludzi za drogę nazna-
czoną cierpieniem. 

Autorka bestsellerów, znana pisarka, au-
torytet, kobieta charyzmatyczna, którą na-
zywano „natchnieniem Polski Podziemnej”, 
założycielka „Żegoty”, której setki Żydów 
zawdzięczają życie. Dzielna, odważna, uta-
lentowana, niezwykła.

••• 

A jednak, kiedy tuż przed jej 130. rocznicą 
urodzin weszłam do jednego z jej domów, do 
salonu dworu w Górkach Wielkich, uderzyło 
mnie podobieństwo jej twarzy, jej sylwetki do 
obrazów Vermeera. Ona też, podobnie jak jego 
„Koronczarka”, była całkowicie pochłonięta 
swoją pracą, trzymała w rękach nici i materiał, 
pochylała głowę. Była taka po prostu – zwy-
czajna.   

Czar kolei
Kolej żelazna to jeden z najpiękniejszych 

wynalazków ludzkości. Ma ona w sobie 
coś takiego magicznego, tak pociągającego, 
co trudno wyrazić słowami. Może to kwestia 
okiełznania tej ogromnej maszyny, która 
porusza się tylko po wytyczonych trasach, 
a nie jak ten nieprzewidywalny samochód, 
który potrafi wjechać i na chodnik, i na wy-
pielęgnowany trawnik.

Jest jeszcze jeden niezmiernie ważny 
aspekt – estetyczny. Odgłosy chociażby. Ten 
równomierny stukot, niekiedy usypiający, a 
czasem wprowadzający w trans: „tu-dum, 
tu-dum”, który na rozjazdach przechodzi w 
synkopę: „tu-dum tudu tu-dum”. No i widok 
z okien pociągu jest szalenie malowniczy. 
Linia kolejowa jest prowadzona najczęściej 
przez urokliwe zakątki. Nagle wpadamy w 
las, przebijamy się przez skały, jakiś tunel i 
już nasz pociąg wjeżdża na most wysoki za-
wieszony nad przepaścią, a hen tam na dole 
cieknie sobie jakaś rzeczułka. Lecz już za 
chwilę można podziwiać widniejący z odda-
li zarys wzniesień, obsypanych szachowni-
cą pól i gęstym lasem.

I cały ten pejzaż wokół można kontemplo-
wać z pozycji siedzącej lub stojącej, a nawet 
– jeśli przyjdzie nam jechać kuszetką – na 
leżąco. Można się wreszcie przejść wzdłuż 
wagonu, rozprostować nogi, czy – bo to rów-
nież jest istotne – pójść za potrzebą. Umyć 
ręce, poprawić w lustrze fryzurę lub makijaż 
i wrócić na wygodne siedzisko. To jest kom-
fort podróży! Tego nie dadzą furmanka, au-
tomobil czy autokar. Niech samolot zwinie 
swe skrzydła i ze wstydu ukryje się w hanga-
rze. Człek nie wymyślił bardziej komforto-
wego pojazdu niż pociąg, którym można w 
luksusie przebyć kilkaset kilometrów, albo i 
więcej.

„W Ameryce trzeba niekiedy robić tak da-
lekie koleją żelazną kursa, że ani ciało, ani 
duch nie mogłyby wytrzymać zmęczenia, 
gdyby zarząd kolei nie pomyślał o zabez-
pieczeniu najpierwszych potrzeb pasażera. 
Któż np. byłby w stanie w ciągłéj siedzącéj 
pozycyi (a w Europie innéj prawie nie zna-
my) przejechać z N.-Yorku do San-Franci-
sco? To też jeszcze przed zbudowaniem téj 
mammutowéj drogi żelaznéj (ponad cztery 
tysiące kilometrów – przyp. jot) postarano 
się o tak zwane wagony sypialne (»sleeping 
cars«). Pod tem nazwiskiem rozumiemy 
zwykle wytworne pojazdy, kosztujące ty-
siące dolarów (…). Amerykańskie wagony 
sypialne nie należą do towarzystw dróg że-
laznych po których krążą, tylko do oddziel-
nych towarzystw. Jest takich spółek bardzo 
wiele a najważniejsza zowie się towarzy-
stwem Pullmana od swego założyciela (Geo-
rge Pullman, 1831-97 – przyp. jot)”.

Tak zachwycał się dziennikarz warszaw-
skiego tygodnika podróżniczo-geograficz-
nego „Wędrowiec” w 1869 roku (nr 365). 

„Po większéj części są to wagony olbrzy-
mie i zbudowane massywnie, tak że ważą 
niekiedy po kilkadziesiąt tonn. Największe 
z nich mają swoje oddzielne nazwiska i pod 
takowemi są znane w całym kraju np. »Wi-
cekról« (tj. Viceroy – przyp. jot), »Pacific«  
i t. p. »Wicekról« kosztował 20,000 talarów 
(tj. dolarów amerykańskich – przyp. jot), a w 
tę cenę nie wchodzi koszt dywanów, firanek, 
porcelany, platerów i łóżek. Ma jedenaście 
stóp szerokości, przedstawia zatem tyle swo-
bodnego miejsca, tyle świeżego powietrza, 
że nie możemy się ustrzedz zazdrosnych 
myśli, gdy go porównamy z naszemi wago-
nami wielkości klatek. Na dwóch końcach 
takiego »sleeping-car« znajdują się dwa 
przedpokoje z umywalniami, wszelkiemi 
wygodami i łóżkiem dla służącego. Z takiego 
przedpokoju wchodzi się za pomocą szklan-

nych drzwi do towarzyskiego salonu, przez 
środek którego jest przejście na dwie stopy 
szerokie i wysłane dywanem. Po obu stro-
nach tego przejścia stoją kanapki na dwie 
osoby, idące prostopadle do dywanu, i na 
przemian, to zwrócone do siebie przodem, 
to znowu tyłem. Między takiemi kanapkami 
jest jeszcze tyle miejsca, że można ustawić 
stół i na nim pisać, jeść lub grać w karty”.

„Jakkolwiek ładnie to wszystko wygląda”, 
kontynuował dziennikarz, „wagon sypialny 
wykazuje swoje zalety dopiéro w nocy. We 
dnie widzimy w nim rozmaite drobiazgi, 
których przeznaczenie możemy zrozumieć 
nie prędzej aż wieczorem, gdy pasażerowie 
się schodzą. Jest to chwila bardzo przyjem-
na dla podróżnego, mianowicie takiego, 
który dwa lub trzy dni jedzie bez przerwy 
koleją, a w Ameryce rzecz to zdarzająca się 
bardzo często. Słanie łóżek odbywa się w 
bardzo dowcipny sposób. Między każdemi 
dwiema sofkami, odwróconemi od siebie ty-
łem, istnieje przedział, szeroki mniéj więcéj 
na cal; z tych szpar wyciągają się parawany, 
które sięgając pułapu dzielą cały wagon na 
oddzielne przegrody, następnie każde dwie 
sofki obrócone do siebie przodem zsuwa-
ją się i tworzą łóżko; materace, poduszki i 
kołdra, których nie widzieliśmy we dnie, 
bo były przymocowane pod spodem sofek, 
wydobywają się na wiérzch i pościel goto-
wa. Zrana, gdy pasażer wstanie, a może spać 
dopóki zechce, służba wchodzi, parawany 
zsuwa i ustawia stoły do śniadania. Co do 
pościeli, nie należy przypuszczać iżby grze-
szyła przeciw czystości. Towarzystwo Pull-
man’a posiada w Chicago własną pralnię, 
przez którą przemyka się co miesiąc prze-
szło 200,000 sztuk bielizny. (…) Przy każ-
dym prawie pociągu, zwłaszcza na ważniej-
szych liniach, jeden wagon jest urządzony 
jak najpyszniejszy salon. Po linii Chicago-
-Cleveland chodzą dwa takie salon-wagony 
»Waldstadt« i »Gartenstadt«”. 

Tu drobna uwaga. Autor najprawdopo-
dobniej korzystał w swoim tekście z jakiejś 
niemieckojęzycznej publikacji (co ukrył był 
przed swymi czytelnikami), albowiem ory-
ginalna nazwa wspomnianych wagonów 
brzmiała oczywiście po angielsku: „Forest 
City” i „Garden City”.

„Urządzenie ich jest zbytkowe, a mia-
nowicie też urządzenie budoaru dla dam. 
Mają po 60 stóp długości, ale mogą być po-
przedzielane parawanami na kilkanaście 
części stosownie do żądania pasażerów. 
»Waldstadt« kosztował 28,000 dollarów; dla 
uprzyjemnienia podróży jest nawet zaopa-
trzony w pianino”.

Redaktor „Wędrowca” opisywał również 
eleganckie i wytworne wagony kursujące po 
Starym Kontynencie – angielskie, włoskie czy 
francuskie. „Po wielu liniach francuzkich, np. 
między Paryżem i Brestem chodzą teraz wa-
gony o piętrze. Mają blisko 14 stóp wysokości, 
nie mogą zatém być użyte wszędzie; nizkie 
mosty i tunele stawałyby temu na przeszko-
dzie. Nie można, także jechać prędko, gdy 
takie wagony wchodzą w skład pociągu; nie-
bezpieczeństwo groziłoby wielkie. Niektóre 
z tych wagonów są tylko trzeciéj klassy, inne 
mają na dole klassę piérwszą i drugą, na gó-
rze trzecią. Każdy wagon o piętrze może po-
mieścić 80 osób”. A zatem trzy zabierały 240 
pasażerów.

Współczesne trzyskładowe Elefanty 
oferują 287 miejsc siedzących w drugiej klasie 
i 23 w pierwszej. Można rozsiąść się w nich 
wygodnie i oddać się rozkoszom podróży 
od Mostów, przez Cieszyn i Ostrawę, aż 
po Studenkę i dawną stolicę austriackiego 
Śląska. I podziwiać migający za oknem 
krajobraz.  

Wojna, wolność, 
konfederacje

I

Czy naprawdę toczy się w Polsce wojna? 
No cóż, chiński mędrzec Sun Tzu po-

daje kilkanaście sposobów prowadzenia 
wojny bez jednego wystrzału. Przypomnę 
tylko kilka z nich 1/ poddawaj w wątpli-
wość dobro 2/kompromituj przywódców 
3/wstrząśnij ich wiarą, niech gardzą 4/dez-
organizuj działalność władz 5/siej niezgo-
dę między obywatelami 6/podżegaj mło-
dych przeciwko starym 6/drwij z tradycji… 
Powiedziano kiedyś, że pierwszą ofiarą 
wojny jest prawda, czyżbyśmy dzisiaj żyli 
naprawdę w czasie wojennym? Czy może 
współcześni Polacy odgrywają raczej 
nowe wersje starego pojedynku na miny 
opisanego z taką przenikliwością przez 
Gombrowicza w „Ferdydurke”? Nowocze-
sny Miętus chce bratać się z parobkiem, 
ściera się z Syfonem, którego idealizm po-
dany jest w formie tak niestrawnej, że nie-
postrzeżenie zamienia się w swoje prze-
ciwieństwo. Jest zatem – pisałem o tym 
niejednokrotnie – i śmieszno, i straszno. A 
już na pewno głupio.

II
Cóż, wojny domowe mają znacznie bar-

dziej poważne konsekwencje i krwawe fi-
nały. Pisałem tu niedawno o eseju Pawła 
Jasienicy „Rozważania o wojnie domo-
wej”. Kto chce, niech zajrzy do jednego z 
lipcowych wydań „Głosu”. Kończę właśnie 
lekturę obszernego tomu poświęconego 
amerykańskiej wojnie secesyjnej – „The 
Battle Cry of Freedom” Jamesa M. Mc 
Phersona. Pisze on: „Obie strony wojny 
secesyjnej twierdziły, że walczą o wolność. 
Południe, mówił Jefferson Davies w 1863 
roku, zostało »zmuszone do chwycenia za 
broń, aby bronić praw politycznych, wol-
ności, równości i suwerenności stanów, 
które są dziedzictwem opłaconym krwią 
rewolucji naszych przodków«. Lecz jeśli 
Konfederacji (czyli Południu) powiedzie 
się ten zryw, twierdził Abraham Lincoln, 
zniszczy to Unię, »zrodzoną z wolności«, 
‘ostatnią nadzieję’ zachowania republi-
kańskich wolności na świecie. »Musimy 
w końcu rozstrzygnąć« mówił Lincoln w 
1861 roku „czy w wolnym rządzie mniej-
szość ma prawo do obalania rządu kiedy 
będzie miała na to ochotę?’”. Nie muszę 
chyba dodawać, że obie walczące strony 
czyli Północ (Unia) i Południe (Konfedera-
cja) – przypisując sobie i tylko sobie wła-
ściwe rozumienie wolności, jednocześnie 
– co jakoś oczywiste – odmawiały wolno-
ściowych przekonań stronie przeciwnej. 
Wojna secesyjna to oczywiście stare dzie-
je, acz jakiś czas temu profesor Bronisław 
Łagowski poddał pod rozwagę hipotezę, 
że jeśli w Europie dojdzie do wojny, to nie 
będzie to wojna przybyszy czyli imigran-
tów z tubylcami, ale „europejska wojna 
secesyjna”, w której „podział wśród auto-
chtonów czyli Europejczyków nabierze 
charakteru intensywnej wrogości z powo-
du imigrantów, tak jak to było w Ameryce, 
gdzie Murzyni byli powodem, ale wojnę 
toczyli Amerykanie z Północy z Ameryka-
nami z Południa. Ale wróćmy do różnego 
rozumienia wolności. Bo to, że wszyscy 
jesteśmy zwolennikami wolności, a prze-
ciwnikami zniewolenia, przyjmuję za 
oczywiste.

III
Jak wiadomo carycy Katarzynie II le-

żały na sercu sprawy równouprawnienia 
dysydentów w Polsce. Bezkompromisowo 
broniła też praw kardynalnych szlachty. 
Czy broniąc uciśnionych obywateli Rzecz-
pospolitej Katarzyna chciała osłabić Pol-
skę? No cóż, pisała do ambasadora w War-
szawie Repnina: „Nie możemy pominąć 
okazji, aby odegrać arbitra w kłótniach 
Polaków”. Kiedy dzisiaj wspomina się o 
Katarzynie II, to od razu przywołuje się 
konfederację targowicką – nie tylko szkol-
ne lekcje historii, ale i lektura „Pana Ta-
deusza” uczyły nas, jakie to zło. Przeczy-
tajmy: „Patrzy już dawno ze zdziwieniem 
Europa i dojrzeć nie może, które by to były 
istotne przyczyny, które naród polski, na-
ród wolny i swobodny (…) naród pod słod-
kim dwóch ostatnich Augustów panowa-
niem sześćdziesiąt lat pokojem szczęśliwy 
i kwitnący, co ten naród tak nędznie roz-
rywa, tak zawile miesza, tak okrutnie nisz-
czy…?”. Czyj to głos? Tak gorąco wierzący 
w siłę europejskiej opinii publicznej, czy 
raczej może europejskich dworów? Otóż 
to nie Targowica, ale głos tak fascynują-
cej dla polskich poetów romantycznych 
konfederacji barskiej. Zwykle przeciwsta-
wia się dwie konfederacje – wcześniejsza 
konfederacja barska była może niezdarna, 
nieporadna, ale w pamięci pozostaje to, 
że jej uczestnicy chcieli dobrze. Walczyli 
z Rosją. Konfederacja targowicka nie ma 
żadnej jasnej strony, dlatego epitet Tar-
gowica traktowany może być jak obelga, 
bo też zresztą tylko w tej funkcji bywa 
używany. To, że niektórzy uczestnicy od-
bieranej potocznie jako bohaterska konfe-
deracji barskiej przyłączyli się później do 
„targowicy” – dzisiaj pewnie niespecjal-
nie nas zaskakuje, ot, takie tam, partyjne 
transfery. Widać zawsze były, są i pewnie 
będą. Idźmy dalej. Znowu fragment listu 
konfederatów barskich „Konfederaci (…) 
całkowicie zdadzą się na Francję, jako na 
mocarstwo, które zawsze okazywało życz-
liwość dla dobra Rzeczpospolitej i które z 
pewnością w wyborze kandydata na (pol-
skiego króla) uwzględniać będzie jedynie 
szczęście Polski i nie wplącze jej z tego 
powodu w żadną wojnę z sąsiadami”. Tak, 
to naiwne do bólu przekonanie, że inni, 
w tym przypadku Francuzi, będą chcieli 
dla nas, Polaków, tylko dobrze, że tylko 
o szczęściu Polski myślą… A Targowica? 
Zwracając się w stronę Rosji targowicza-
nie skarżyli się, że przed uchwaleniem 
konstytucji trzeciego maja – cytuję „oby-
watel cieszył się wolnością. Tym byliśmy. 
Wielka monarchini, dziś straciliśmy i nie 
pozostaje nam nic innego, jak umrzeć lub 
wrócić do stanu dawnego”. Jak komento-
wał to sarkastycznie Stanisław Cat-Mac-
kiewicz „Katarzyna ma oczywiście czułe 
serce do ludzi tak bardzo zagrożonych 
okrutnym despotyzmem”. I jeszcze jeden 
komentarz Mackiewicza „Wielu Polaków, 
myśląc o Targowicy, sądzi pewnie, że u jej 
źródeł było przekupywanie Polaków przez 
Rosjan. Otóż – było dokładnie odwrotnie 
– Targowica zaczęła się od przekupywania 
Rosjan, by tylko zechcieli w Polsce inter-
weniować. Czytelników chcących coś z 
dziejów Polski i polityki rozumieć do lek-
tury książek Cata-Mackiewicza zachęcam. 
Naprawdę warto.   
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Wystawa i koncerty
Do końca sierpnia w galerii na piętrze 

czeskocieszyńskiej kawiarni Avion 
można oglądać zdjęcia Mariana Siedlaczka 
i Mariana Palowskiego. Fotografie powsta-
ły w trakcie ich podróży do Nowego Jorku, 
a wystawę zorganizowało Zaolziańskie To-
warzystwo Fotograficzne przy współpracy 
z Biblioteką Miejską w Czeskim Cieszynie.

Dziś w Avionie, w ramach Salonu Mu-
zycznego, odbędzie się natomiast koncert 
Akademii Śpiewu. Wydarzenie organizuje 
o godz. 17.00 cieszyńska Akademia Dźwię-
ku „Daj głos” oraz Biblioteka Miejska w 
Czeskim Cieszynie. W Avionie wystąpi 
wtedy utalentowana, 9-letnia Maja Gry-

pińska oraz jej goście. Jak podkreślają or-
ganizatorzy, dziewczynka pracuje wytrwa-
le, a jej głos rozwija się w ekspresowym 
tempie, o czym będzie można się przeko-
nać. Wstęp na koncert jest wolny.

Dla odmiany za tydzień, w piątek 16 
sierpnia o godz. 17.00, w czeskocieszyń-
skim Avionie wystąpi z koncertem Prze-
mysław Orszulik, były lider pop-rocko-
wego zespołu Ampli Fire. Publiczność 
usłyszy wówczas zarówno covery słyn-
nych przebojów, jak i własne utwory uta-
lentowanego artysty.  

 (wik)
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W SKRÓCIE

OFERTA

PIĄTEK 9 SIERPNIA

6.10 Leśniczówka 6.55 Cafe piosenka 
7.25 Domisie (dla dzieci) 7.55 Pytanie 
na śniadanie 11.00 Polonia 24 11.25 
Halo Polonia 12.10 W rytmie disco. 
Kombi 12.25 Wiadomości 12.40 Hi-
storia jednego obrazu. Zaczarowane 
miasto II - Bruno Schulz 12.50 Powroty 
13.10 Na sygnale. Iluzjonista 13.45 Mi-
łość nad rozlewiskiem (s.) 14.40 Mię-
dzynarodowy Festiwal Talentów - Zie-
lona Góra 2019 15.45 Wiadomości 15.55 
Rodzinka.pl (s.) 16.30 Baw się słowami. 
Król Popiel 16.55 Domisie (dla dzieci) 
17.20 Historia jednego obrazu. Pia-
skarze - Aleksander Gierymski  17.30 
Teleexpress 17.55 Taka to robota, czyli 
kabaretowy przegląd zawodów. Sporto-
wiec 18.55 Wszystko przed nami  19.25 
Magazyn z Ameryki 19.45 Dobranoc-
ka 20.00 Wiadomości, pogoda, sport 
20.40 Tour de Pologne - kronika 20.45 
Ratownicy 21.45 Polonia 24 22.05 Halo 
Polonia 22.45 Powroty 23.00 Spis tre-
ści 23.10 Focus on Poland 23.30 Lasko-
wik & Malicki.

SOBOTA 10 SIERPNIA

6.10 Barwy szczęścia (s.) 7.55 Pytanie 
na śniadanie 11.25 Polonia 24 11.40 
Halo Polonia 12.20 Zakochaj się w 
Polsce. Ziemia kłodzka 12.45 Ojciec 
Mateusz 20 (s.) 13.40 Ratownicy 14.35 
Lato, muzyka, zabawa. Wakacyjna trasa 
Dwójki - 2019 15.40 Wolny ekran 16.00 
Kulturalni PL 17.00 Słownik polsko@
polski 17.30 Teleexpress 17.55 Miłość 
nad rozlewiskiem (s.) 18.45 Dobranoc-
ka 19.00 Msza święta w intencji ofiar 
katastrofy smoleńskiej 20.15 Wiado-
mości  21.00 Bodo 22.00 Kobiety pol-
skiego filmu. Tylko strach 23.35 Lato, 
muzyka, zabawa - 2019. Zamość.

NIEDZIELA 11 SIERPNIA

6.35 The Extra Mile 6.55 Międzyna-
rodowy Festiwal Talentów im. Anny 
German - koncert 7.55 Pytanie na śnia-
danie 11.00 Wolny ekran  11.25 Ziarno 
11.55 Między ziemią a niebem 12.00 
Anioł Pański 12.15 Między ziemią a nie-
bem 12.50 Spis treści 13.00 Transmisja 
mszy świętej z kolegiaty św. Marcina 
w Opatowie 14.15 Fajna Polska. Byd-
goszcz 15.10 Kino familijne. Szaleństwa 
panny Ewy. W jaskini potwora 16.30 
Leśniczówka (s.) 17.30 Teleexpress 
17.55 Miłość nad rozlewiskiem (s.) 
18.50 One. Kobiety kultury. Elżbieta To-
warnicka 19.25 Nela Mała Reporterka. 
Odwiedzamy Hanoi 19.45 Dobranocka 
20.00 Wiadomości 20.45 Komediowe 
lato. Pułkownik Kwiatkowski 23.00 
Fajna Polska. Bydgoszcz.

PONIEDZIAŁEK 12 SIERPNIA

6.20 Rączka gotuje 6.55 100 lat pol-
skiej astronomii 7.25 W krainie baśni. 
Znachorka i strażnik lasu 7.55 Pytanie 
na śniadanie 11.00 Kulturalni PL 11.55 
Zrób to ze smakiem 12.25 Wiadomości 
12.40 Historia jednego obrazu. Pia-
skarze - Aleksander Gierymski 12.50 
Magazyn z Ameryki 13.10 Barwy 
szczęścia (s.) 13.45 Marszałek Piłsudski 
14.40 One. Kobiety kultury. Elżbieta 
Towarnicka 15.10 Potomkowie zesłań-
ców w Gruzji 15.45 Wiadomości 15.55 
Rodzinka.pl (s.) 16.25 Prywatne życie 
zwierząt. Zabawa 16.50 W krainie ba-

śni. Znachorka i strażnik lasu 17.20 
Historia jednego obrazu. Bitwa pod Or-
szą - Hans Krell 17.30 Teleexpress 17.55 
Nożem i widelcem. Duszona wołowina 
z warzywami, knedle ze śliwkami 18.15 
Zakochaj się w Polsce. Ziemia kłodzka  
18.40 Pod Tatrami 18.55 Barwy szczę-
ścia (s.) 19.25 Nad Niemnem 19.45 Do-
branocka 20.00 Wiadomości, pogoda, 
sport 20.45 Noce i dnie 21.45 Polonia 
24 22.10 Halo Polonia 22.55 Informacje 
kulturalne 23.10 Focus on Poland 23.30 
Lato, muzyka, zabawa - 2019. Zamość.

WTOREK 13 SIERPNIA

6.10 Fajna Polska. Bydgoszcz 7.05 Poży-
teczni.pl 7.35 Margolcia i Miś zaprasza-
ją dziś 7.55 Pytanie na śniadanie 11.00 
Polonia 24 11.25 Halo Polonia 12.10 In-
formacje kulturalne 12.25 Wiadomości 
12.40 Historia jednego obrazu. Bitwa 
pod Orszą - Hans Krell 12.50 Nad Nie-
mnem 13.10 Barwy szczęścia (s.) 13.45 
Bodo 14.45 Lato, muzyka, zabawa. Wa-
kacyjna trasa Dwójki - 2019. Zamość 
15.45 Wiadomości 15.55 Rodzinka.pl 
(s.) 16.25 Żywy Bałtyk. Słowiński Park 
Narodowy 16.50 Margolcia i Miś 17.05 
Zwierzaki Czytaki. Intruz 17.20 Histo-
ria jednego obrazu. Komuna hippisów 
II - Feliks Topolski 17.30 Teleexpress 
17.55 Okrasa łamie przepisy. Pięknie 
zalane potrawy 18.25 Cafe piosenka 
18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 Kieru-
nek Zachód 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości 20.45 Ojciec Mateusz 20 
(s.) 21.45 Polonia 24 22.10 Halo Polonia 
22.55 Muzyczna scena Halo Polonia 
23.10 Focus on Poland 23.30 Ocaleni.

ŚRODA 14 SIERPNIA

6.10 Korona królów 7.05 Amerykańskie 
półkolonie 7.35 Nela Mała Reporterka. 
Odwiedzamy Hanoi 7.55 Pytanie na 
śniadanie 11.00 Polonia 24 11.25 Halo 
Polonia 12.10 Muzyczna scena Halo 
Polonia 12.25 Wiadomości 12.40 Histo-
ria jednego obrazu. Komuna hippisów 
II - Feliks Topolski 12.50 Kierunek Za-
chód  13.10 Barwy szczęścia (s.) 13.45 
Noce i dnie. Czas miłości i czas śmierci 
14.50 Tbilisi od świtu do zmierzchu 
15.45 Wiadomości 15.55 Rodzinka.pl 
(s.) 16.25 Studio Raban 17.00 Nela Mała 
Reporterka. Odwiedzamy Hanoi 17.20 
Historia jednego obrazu. Apokalipsa - 
Jan Lebenstein 17.30 Teleexpress 17.55 
Gwiazdozbiór. Andrzej Rosiewicz 18.55 
Barwy szczęścia (s.) 19.25 Wilnoteka 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 
20.45 Zaginiona. Areszt 21.45 Polonia 
24 22.10 Halo Polonia 22.55 Informacje 
kulturalne 23.10 Focus on Poland 23.30 
Świat od świtu do zmierzchu. Tbilisi od 
świtu do zmierzchu.

CZWARTEK 15 SIERPNIA

6.10 Korona królów 7.10 wojsko-pol-
skie.pl 7.35 Borówka skrzat wyrusza 
w świat. Roztoczański Park Narodowy 
8.05 Kino retro. Ada! To nie wypada! 
9.35 Polonia 24 10.05 Halo Polonia 
10.50 Wilnoteka 11.10 Barwy szczęścia 
(s.) 11.40 Święto Wojska Polskiego. Uro-
czystości w Katowicach 13.10 Miłość 
nad rozlewiskiem (s.) 14.00 Święto 
Wojska Polskiego. Defilada 15.40 Za-
giniona. Areszt 16.30 Rodzinka.pl (s.) 
17.00 Borówka skrzat wyrusza w świat. 
Roztoczański Park Narodowy 17.20 Hi-
storia jednego obrazu. Czarniecki pod 
Koldyngą  17.30 Teleexpress 17.55 Fe-
stiwal  „Alleluja, czyli Happy Day” 19.10 
Barwy szczęścia (s.) 19.45 Dobranoc-
ka  20.00 Wiadomości, pogoda, sport 
20.45 Znachor 23.05 Festiwal Kultury 
Kresowej 2019 - koncert 23.55 Potom-
kowie zesłańców w Gruzji.

W I E Ś C I  P O L O N I J N E

Ada! To nie wypada! 
Czwartek 15 sierpnia, godz. 8.05

Czas na  
naukę 

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 
serdecznie zaprasza do udziału w II Światowym Forum Nauki 
Polskiej poza Granicami Kraju, które odbędzie się w dniach 11-14 
września w Pułtusku.

Jest to wydarzenie, w ramach 
którego chcemy zjednoczyć 
wybitnych naukowców pol-

skiego pochodzenia z dziedziny 
nauk ścisłych, przyrodniczych, 
inżynieryjno-technicznych, me-
dycyny i sztuki pracujących poza 
Polską oraz zintegrować z pol-
skim środowiskiem naukowym. 
Oprócz sesji naukowych, podczas 
których będzie można zaprezen-
tować główne idee i wyniki swoich 
badań, odbędą się panele dysku-
syjne, gdzie naukowcy będą mogli 

podzielić się swoim doświadcze-
niem.

Wśród prelegentów wykładów 
sekcyjnych swoje referaty zapo-
wiedzieli m.in. Romuald Brazis 
(Litwa), Mariusz Frączek (Polska), 
Jacek Gwizdka (USA), Krzysztof 
Klimczak (Francja), Radosław 
Kycia (Czechy), Lech Polkowski 
(Polska), Jan Wiktor Sienkiewicz 
(Polska), Wojciech Sobczyński 
(Wielka Brytania), Unislawa Wi-
liams (USA), Bogumiła Żongołło-
wicz (Australia).

Pragniemy również poinformo-
wać, że przedłużony został ter-
min wczesnej rejestracji do dnia 11 
sierpnia.

Mamy jeszcze możliwość czę-
ściowego pokrycia kosztów uczest-
nictwa w Forum. W przypadku za-
interesowania dofinansowaniem 
zapraszamy do kontaktu. Bliższe 
informacje o tym wydarzeniu 
można znaleźć na stronie www.
wspolnotapolska.org/forumnauki.

 Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska”

Pomnik odrestaurowany
Znajdujący się w Popinie Nowej na Białorusi pomnik 

upamiętniający Polaków walczących w powstaniu 
styczniowym (1863 rok) został po latach odnowiony. 31 
lipca odbyło się uroczyste odsłonięcie odrestaurowa-
nego monumentu, w któ-
rym wzięli udział między 
innymi konsul generalny 
RP w Brześciu – Piotr Ko-
zakiewicz oraz przedsta-
wiciele Związku Polaków 
na Białorusi i miejsco-
wych władz.

Zdewastowany pomnik 
Jana i Stefanii Żuków  jest 
polskim zabytkiem, który 
znajduje się w rejestrze 
obiektów chronionych 
przez państwowe Mini-
sterstwo Kultury Białoru-
si. Odnowienie pomnika 
jest owocem współpra-
cy   brzeskiego obwodo-
wego oddziału Związku 
Polaków na Białorusi z 

Fundacją „Pomoc Polakom na Wchodzie” w ramach re-
alizacji kolejnej edycji projektu „Strażnicy Pamięci”. 
Projekt sfinansowany został przez Senat RP.

Informator dla Aktywnych/www.pol.org.pl

Nasze zespoły w piłkarskiej Dywizji F 
W najbliższy weekend startuje 
czwarta najwyższa klasa rozgry-
wek piłkarskich. W nowej grupie F 
znajduje się pięć reprezentantów 
naszego terenu. 

BOGUMIN
Bramkarze: Pavel Hanusek, Jakub 
Švrčina
Obrońcy: Martin Cieslawski, Jan Fe-
renc, Roman Košťál, Vojtěch Malysz, 
Lukáš Poštulka, Jan Stošek, Daniel 
Uher
Pomocnicy: František Hanus, Milan 

Halaška, Jan Jesch, Jakub Padych, 
Dominik Palej, Denis Siekiera, Jaroslav 
Kubinski, Richard Vaclík
Napastnicy: Mario Latocha, Marek 
Lišaník, Miroslav Nadhajský
Trener: Martin Špička

DZIEĆMOROWICE
Bramkarze: Adam Kotrla, Jakub Stach
Obrońcy: Jakub Harazin, Tomáš Hr-
tánek, Jiří Ligocký, René Macko, Karel 
Skoupý
Pomocnicy: David Egri, Adam Leibl, 
Lukáš Ligocký, Martin Macko, Tomáš 

Mičola, Erik Nitka, Petr Škuta, Jan Uher
Napastnicy: David Řapek, Jan Staško
Trener: Josef Jadrný

HAWIERZÓW
Bramkarze: Miroslav Přibyl, Radim 
Směták
Obrońcy: Tomáš Bajzath, Adam Po-
dešva, Adam Ševčík, Tomáš Zbavitel
Pomocnicy: Marek Dawid, Boris Fo-
erster, Patrik Chlopek, Jan Klejnot, Mi-
roslav Matušovič, Martin Noga, Lukáš 
Skoupý, Jakub Velčovský, Pavel Zupko
Napastnicy: Marcel Baran, Pavel Mal-

charek, Marko Stanojković
Trener: Miroslav Matušovič

KARWINA B
Bramkarze: Vladimír Neuman
Obrońcy: Marek Bielan, Tomáš Hujo, 
Kristián Kaczmarczyk, Jan Motyčka, 
Patrik Mrózek, Marian Paholík
Pomocnicy: Andrej Ceniga, Adrián 
Greguš, Matúš Mader, David Seriš, 
Vojtěch Wala
Napastnicy: Michal Hladík, Martin 
Vlachovský
Trener: Čestmír Kročil

TRZYNIEC B
Bramkarze: David Misiorz, Lukáš 
Paleček
Obrońcy: Tomáš Bulawa, Marek 
Čelůstka, Petr Chloň, Daniel Jež, Mar-
tin Konečný, Stanislav Potůček, Roman 
Wilk
Pomocnicy: Jiří Cieslar, Petr Joukl, 
Jan Lasota, Francisco Nazareno, Petr 
Niemczyk, Filip Szotkowski
Napastnicy: Robert Demjan, Jan Lato-
cha, Petr Novotný, Matěj Schwendt
Trener: Jindřich Dohnal  
 (jb)

Stalowe szable  
poszły w ruch
Hokeiści Trzyńca zafundowali sobie najdłuższe wakacje w karierze. Wszystko, co piękne, 
kiedyś się jednak kończy. 

Janusz Bittmar

Drużyna mistrza RC, Stalow-
ników Trzyniec, od zwycię-
skiego finału z Libercem, a 

dokładnie decydującego meczu z 
28 kwietnia, lodowisko Werk Are-
ny omijała szerokim łukiem. Bło-
gie leniuchowanie skończyło się w 
poniedziałek 5 sierpnia, kiedy to 
podopieczni trenera Václava Varadi 
wrócili do swoich codziennych obo-
wiązków.

W ruch poszły kije do hokeja, na-
ostrzone łyżwy, a w powietrzu uno-
siła się adrenalina, bez której hokej 
byłby nudny jak flaki z olejem. Na 
pierwszym oficjalnym treningu 
zameldowało się trzech golkiperów, 
dziewięciu obrońców i piętnastu 
napastników. Trener Václav Varaďa 
zdradził m.in. dziennikarzom, że co-
raz bliżej powrotu do gry jest kapitan 
zespołu, Lukáš Krajíček, który z po-
wodu wstrząśnienia mózgu całą dru-
gą połowę ubiegłego sezonu spisał 
na straty. – Krajíček czuje się dobrze. 
Mówił mi, że już nie może się docze-
kać powrotu na lodowisko – stwier-
dził Varaďa. 

Pierwszy ostry sprawdzian zaliczą 
Stalownicy 13 sierpnia w domowym 
meczu kontrolnym z Kometą Brno. 
W zbliżającym się sparingu trenerzy 
zamierzają wypróbować wszystkich 
zdrowych hokeistów, na zapleczu 
treningowym pozostaną tylko rekon-
walescenci i kontuzjowani gracze. W 
letnim okienku transferowym pod 
Jaworowy trafiło do tej pory pięciu 
hokeistów. Największym echem 
odbiło się sprowadzenie do Trzyń-
ca bramkarza Patrika Bartošáka z 
konkurencyjnych Witkowic. Golki-
per reprezentacji RC zmienił pod 
Jaworowym pupila miejscowej pu-
bliczności, Šimona Hrubca. Jeden z 
bohaterów mistrzowskiego sezonu 
2018/2019 zdecydował się zarabiać 
na życie w KHL, w chińskim klubie 
HC Kunlun Red Star. Od poniedział-
ku z zespołem Trzyńca trenuje rów-

nież napastnik Patrik Hrehorčák, 
pozyskany z kanadyjskiego klubu 
Rouyn-Noranda Huskies grającego 
w lidze juniorów w tamtejszej konfe-
rencji zachodniej. Wychowanek HC 
Stalownicy Trzyniec wrócił w rodzin-
ne strony z pucharem dla najlepszej 
juniorskiej drużyny za oceanem, w 
roli triumfatora prestiżowego turnie-
ju Memorial Cup. – Mam tylko jeden 
cel na najbliższe tygodnie. Przebić 
się do pierwszego składu Stalowni-
ków – powiedział 20-letni napastnik. 

Na inauguracyjnych zajęciach za-
brakło z kolei Kanadyjczyka Patricka 
Kudli. 23-letni obrońca, który zwią-
zał się kontraktem ze Stalownikami 
już na początku lipca, sezon roz-
pocznie w pierwszoligowym Frydku-
Mistku – oficjalnej farmie Trzyńca. 
– W Chance Lidze może pokazać, na 
co go stać. Będziemy bacznie śledzili 
jego grę we Frydku-Mistku – stwier-
dził Varaďa. W gronie dziewięciu 
obrońców trenujących w poniedzia-
łek w Werk Arenie najbardziej rzucał 

się w oczy Tomáš Kundrátek, który 
wrócił pod Jaworowy po półrocz-
nym stażu w szwajcarskim klubie HC 
Davos. – Dosyć już miałem hokejowej 
tułaczki. Za namową żony i dzieci 
postanowiłem wrócić do Trzyńca. W 
wieku 29 lat moje życiowe priorytety 
uległy zmianie. W Trzyńcu zawsze 
czułem się świetnie – zdradził Kun-
drátek. 

Zmiany nie ominęły przed se-
zonem linii ataku. Oprócz zmian 
spodziewanych (odejście Davida 
Ciencialy), w letnim okienku doszło 
też do roszad niespodziewanych. 
Do takich zalicza się transfer Etha-
na Wereka do chińskiego klubu HC 
Kunlun Red Star. Kanadyjczyk, który 
w mistrzowskim sezonie utrzymywał 
równą formę i nierzadko był moto-
rem napędowym ofensywnych akcji 
Stalowników, postanowił spróbować 
szczęścia w najbogatszym chińskim 
klubie, podobnie jak wspominany 
wcześniej Šimon Hrubec. – W Chi-
nach hokej na lodzie cieszy się coraz 

większą popularnością. A ja chciał-
bym z Kunlunu grającego w presti-
żowej lidze KHL trafić do reprezen-
tacji Kanady – zdradził Werek. Dla 
hokejowych fanów mamy jednak 
również pozytywne wieści. Jak obie-
cali, tak też uczynili – o kolejny rok 
przedłużyli swoją karierę przyjaciele 
z boiska, napastnicy Martin Adam-
ský i Jiří Polanský. W Trzyńcu pozo-
staje także inny ulubieniec miejsco-
wej publiczności, polski napastnik 
Aron Chmielewski. – Ubiegły sezon 
w Trzyńcu był najlepszym okresem 
w mojej karierze. Rodzina też czuje 
się w Trzyńcu świetnie – powiedział 
nam Chmielewski. 

S P O R T 

Letni rozkład jazdy
13. 8. (17.00) Trzyniec – Kometa  
          Brno
15. 8. (18.00) Frydek-Mistek –  
          Trzyniec
20. 8. Kometa Brno – Trzyniec
22. 8. Trzyniec - Ołomuniec

• Bez taryfy ulgowej – tak wyglądają pierwsze treningi Stalowników w Werk Arenie. Fot. PETR RUBAL

SZCZYPIORNIŚCI BANIKA ZE 
SKALPEM DREZNA. Piłkarze 
ręczni Karwiny w kalendarzu spa-
ringowym mogą bilansować ostat-
nie dwa tygodnie. W dwumeczu 
z drugoligowym Dreznem karwi-
niacy raz sięgnęli po zwycięstwo 
(31:28), a raz przegrali (26:27). W 
korzystnym świetle Banik poka-
zał się też w towarzyskim spotka-
niu z Piotrkowem Trybunalskim. 
Uczestnika polskiej ekstraklasy 
podopieczni Marka Michaliski po-
konali 34:29. 

TOUR DE POLOGNE W TA-
TRACH. Kolarski peleton Tour de 
Pologne (na zdjęciu) złożył hołd 
tragicznie zmarłemu belgijskie-
mu zawodnikowi Bjorgowi Lam-
brechtowi również podczas wczo-
rajszego, szóstego etapu w Tatrach. 
Klasyczny górski etap z Zakopa-
nego do Kościeliska zakończył 
się po zamknięciu tego numeru. 
Czwartek był szansą dla Polaków, 
m.in. sklasyfikowanego przed tym 
etapem na 17. miejscu Rafała Majki.
 (jb)

PIŁKA NOŻNA - FORTUNA LIGA: 
Ostrawa – Bohemians 1905 (sob., 
15.00), Ołomuniec – Karwina (sob., 
17.00). DYWIZJA F: Bogumin – 
Opawa B (sob., 17.00), Hawierzów 
– W. Międzyrzecze (niedz., 10.15), 
Bruntal – Trzyniec B, Frensztat p. 
Radhoszczem – Karwina B, Polan-
ka - Dziećmorowice (niedz., 17.00). 
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZ-
TWA: Czeladna – Cz. Cieszyn, Da-
tynie Dolne – Karniów (sob., 17.00), 
Bystrzyca – L. Piotrowice (niedz., 
17.00). IA KLASA – gr. B: Stonawa 
– Śmiłowice, Luczina – Jabłon-
ków, Lutynia Dolna – Olbrachcice, 
Slavia Orłowa – Dobratice (sob., 
17.00). IB KLASA – gr. C: Sucha 
Górna . Wierzniowice, Sedliszcze 
– L. Piotrowice B, Gnojnik – Za-
błocie, Oldrzychowice – Wędrynia, 
Pietwałd – I. Piotrowice, Mosty k. J. 
– Starzicz (sob., 17.00), Raszkowice 
– Nydek (niedz., 17.00). (jb)

2
dni potrwa kolejna, już czwarta edycja Polonijnego Forum Ekonomicznego. Odbędzie się ono w ramach XXIX Forum 
Ekonomicznego, które zaplanowano na 3-5 września. Na tegoroczne Forum Polonijne w Krynicy złoży się pięć paneli 
dyskusyjnych: „Dobrze być Polakiem – jak dbamy o polskie interesy i wartości na arenie międzynarodowej”, „Jak zachę-
cić władze samorządowe do pomocy repatriantom?”, „Polska atrakcyjnym pracodawcą dla powracających z emigracji”, 
„Rola mediów i instytucji kultury w podtrzymywaniu tożsamości narodowej Polonii i Polaków za granicą” oraz „Polska 
jako partner naukowy we współpracy międzynarodowej”. (r)
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CO W KINACH

HAWIERZÓW – Centrum: W 
biały, biały dzień (9, godz. 20.00); 
Najlepsze lata (9, godz. 20.00); 
Diego Maradona (11, godz. 20.00); 
HAWIERZÓW – Kino letnie: Toy 
Story 4 (9, 10, godz. 21.00); KAR-
WINA – Centrum: Toy Story 4 (9, 
godz. 17.30; 10, 11, godz. 15.30, 17.45; 
12, godz. 17.45); Upiorne opowieści 
o zmroku (9-11, godz. 20.00); Ana-
belle (12, godz. 20.00); KARWINA 
– Kino letnie: Po čem muži touží 
(9, 11, godz. 21.00); John Wick 3 
(10, godz. 21.00); TRZYNIEC – Ko-
smos: Toy Story 4 (9, godz. 17.30; 
11, godz. 15.00); Upiorne opowieści 
o zmroku (9, godz. 20.00); Szyb-
cy i wściekli (10, 11, godz. 17.30); 
Avengers (10, 11, godz. 20.00); 
BYSTRZYCA: Captain Marvel 
(10, godz. 19.00); CZ. CIESZYN 
– Central: Toy Story 4 (9, godz. 
17.30; 10, 11, godz. 15.30); Wichro-
we wzgórza (10, 11, godz. 17.30); 
Upiorne opowieści o zmroku (10, 
11, godz. 20.00); CIESZYN – Piast: 
Praziomek (9-12, godz. 15.00); W 
deszczowy dzień w Nowym Jorku 
(9-12, godz. 16.45); I znowu zgrze-
szyliśmy, dobry Boże! (9-12, godz. 
18.30); Annabelle wraca do domu 
(9-12, godz. 20.15).

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM, 
niedziela, wiadomości regionalne 
od godz. 6.00; powtórka na antenie 
ČT2, niedziela od godz. 19.20.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 
105,3 MHz.
RADIO KATOWICE: „U Polaków 
za Olzą” – niedz. godz. 8.10 na 103 
FM.

CO W TERENIE

CIERLICKO-KOŚCIELEC – MK 
PZKO zaprasza na Odpust na Ko-

ścielcu w niedzielę 11. 8. Dom Pol-
ski Żwirki i Wigury zaprasza od 
godz. 8.30 do obejrzenia wystawy 
fotografii Romana Dzika, na domo-
wą kuchnię, smaczne obiady i do-
mowe kołacze i zimne napoje. Od 
godz. 11.30 przed Domem Polskim 
ŻiW koncert orkiestry dętej „Ha-
sičanka” z Suchej Górnej.
KARWINA-RAJ – Klub Seniora 
MK PZKO zaprasza członków na 
spotkanie 13. 8. o godz. 15.30.
KNE – Zarząd Klubu Nauczycieli 
Emerytów zaprasza na jednodnio-
wą, autokarową wycieczkę eduka-
cyjną „Kraków inaczej” w środę 4. 
9. Wyjazd o godz. 7.00 sprzed Cel-
my, ul. 3 Maja, Cieszyn (Polska). 
Przewidziany powrót około godz. 
21.00. W programie zwiedzenie 
Muzeum Podziemia Rynku, Fa-
bryki Oskara Schindlera i dziel-
nicy Kazimierz. Koszty wycieczki 
dla członków KNE 200 kc, dla nie 
członków 250 kc. Ubezpieczenie 
we własnym zakresie. Uczestnicy 
podczas zgłoszenia podają datę 
urodzenia i nr telefonu. Zobowią-
zujące zgłoszenia prosimy prze-
syłać najpóźniej do 25. 8. Janinie 
Procner nr kom. 723 158 041, lub na 
adres e-mailowy: janinaprocner@
seznam.cz. Opłatę można uiścić w 
autobusie.     
PTTS „BŚ” – Zaprasza 13. 8. na cie-
kawą wycieczkę z Třemešnej przez 
Hraniční vrch (wieża widokowa) do 
Miasta Albrechtice. Trasa długości 
11 km. W drodze można odpocząć i 
zjeść posiłek w gospodzie „U Ryb-
níčku Celňák”. Odjazd pociągu 
z Mostów k. Jabłonkowa o godz. 
6.06, z Cz. Cieszyna o godz. 6.43, z 
Karwiny o godz. 6.58, Hawierzowa 
o godz. 7.07, a wspólnie z Ostrawy-
-Svinova o godz. 8.00. Wycieczkę 
przygotowali i prowadzą Tadek 
Farny nr. tel. 608  355 574 i Hanka 
Siekelowa nr. tel. 605 845 815.
WĘDRYNIA – Klub Seniora MK 
PZKO zaprasza członków na spo-
tkanie, które odbędzie się we wto-
rek 13. 8. o godz. 15.00 w „Czytelni”. 
W programie wrażenia z podróży 
samochodem z Wędryni na Kau-
kaz.

OFERTA PRACY

SZKOŁA PODSTAWOWA w 
Hawierzowie -Błędowicach 
poszukuje wychowawczyni do 
świetlicy szkolnej od 1. 9. 2019. 
CV prosimy przesłać na adres: 
pzs.bludovice@seznam.cz. Infor-
macje można uzyskać również 
telefonicznie: 596 434 093 lub 732 
805 480.
 GŁ-469

Menedżerka projektów, praca 
w internetowej agencji tłuma-
czeń, znajomość polskiego języka 
jest niezbędna. Na początku pra-
ca przez 2 tygodnie w miesiącu, 
możliwość poszerzenia. Wyna-
grodzenie: 22 000 kc-34 000 kc za 
2 tygodnie pracy. Więcej informa-
cji na: www.prekladysro.cz/prace 
albo pod nr. telefonu 734 455 886.
 GŁ-403

OFERTY

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

PRZEPROWADZKI + ekipa 
oraz usługi transportowe. Tel. 
+48 601 478 108.
 GŁ-394

DACHY, KRYCIE I REMONTY. 
Tel. +48 601 532 642.
 GŁ-395

Malowanie dachów – blacha, 
dachy z papy (ipa), skrobanie, 3 x 
lakier pędzlem. Tel. 732  383  700. 
Balicki.
Malowanie płotów wszelkiego 
gatunku. Tel. 732 383 700. Balicki.
 GŁ-462

Czyszczenie i malowanie da-
chów i elewacji. www.nater-
-strech.cz. Tel. 776 051 335.
 GŁ-200

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

WYSTAWY

Oddział Literatury Polskiej Bi-
blioteki Regionalnej Karwina, 
Rynek Masaryka, Karwina-Frysz-
tat: do 30. 8. wystawa dokumenta-
cyjna przy współpracy z Ośrodkiem 
Dokumentacyjnym KP w RC pt. „Jan 
Kubisz – nauczyciel, poeta i dzia-
łacz społeczny. Karol Piegza – życie 
i twórczość”. Autor wystawy: Marian 
Steffek. Wystawa czynna w godzi-
nach otwarcia placówki. Kontakt: 
e-mail: polske@rkka.cz, telefon: 596 
312 477, 724 751 002.
Biblioteka Regionalna Karwina, 
Oddział Literatury Naukowej (2 
piętro), Karwina-Mizerów: do 29. 
8. wystawa fotografii pt. „Śląsk Cie-
szyński w obiektywie w roku 2018”, 
MK PZKO Cz. Cieszyn-Centrum. 
Czynna: po-pt w godz. 9.00-19.00, so 
w godz. 9.00-13.00. 
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, 
SALA WYSTAW w Jabłonkowie, 
Rynek Mariacki 14: do 29. 3. 2020 
wystawa pt. „Wałasi na Śląsku Cie-
szyńskim”; stała ekspozycja pt. „Z 
przeszłości Jabłonkowa i okolicy”. 
Czynne: po-pt: godz. 8.00-16.00; nie: 

godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Karwinie-
-Frysztacie, Rynek Masaryka 
10: do 31. 12. wystawa obrazków na 
szkle. Czynna: po-pt: godz. 8.00-
16.00; nie: godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Orłowej-Lu-
tyni, Polna 964: stała ekspozycja 
pt. „Orłowa – przeszłość i teraźniej-
szość”. Czynna: po-pt: godz. 8.00-
16.00; nie: godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Pietwałdzie, 
Do Muzeum: do 28. 2. 2020 wysta-
wa pt. „Obrazki z historii Pietwałdu”. 
Wystawa: po-pt: godz. 8.00-16.00, 
nie: godz. 13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ

MUZEUM Śląska Cieszyńskiego, 
Galeria Wystaw Czasowych, T. 
Regera 6, Cieszyn: do 31. 8. wy-
stawa Jana Wałacha pt. „Obrazy i 
muzyka”.
 Sala Rzymska: do 31. 8. wysta-
wa pt. „Cieszyn na kartach wielkiej 
polityki – w 240. rocznicę podpisa-
nia Pokoju Cieszyńskiego”.
WIEŻA PIASTOWSKA i ROTUN-
DA św. Mikołaja, Cieszyn: Czyn-
ne codziennie w godz. 9.00-19.00. 

I N F O R M AT O R

WSPOMNIENIA

I N F O R M A T O R

Ogłoszenia do »Głosu«  
przyjmowane są w dni powszednie: 

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

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

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

zamówienia ogłoszenia.

Odszedłeś cicho i bez pożegnania,
jak ten co nie chce swym odejściem smucić,
jak ten co wierzy w chwili rozstania,
że niebawem … wróci.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 11 lipca 2019 zmarł przeżyw-
szy 87 lat

śp. BOGUSŁAW BUJOK
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie dnia 13 sierpnia o godz. 
15.00 w kościele ewangelickim w Bystrzycy, po czym nastąpi złoże-
nie prochów Drogiego Zmarłego do grobu rodzinnego na miejscowym 
cmentarzu. Zasmucona rodzina.
 GŁ-477

Nie umiera ten, kto pozostaje w sercu  
i pamięci bliskich…
W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 7. 8. 
2019 zmarł w wieku 70 lat nasz Kochany Mąż, Ojciec, 
Dziadek, Teść, Brat, Szwagier i Wujek

śp. WŁADYSŁAW MOLENDA 
zamieszkały w Olbrachcicach

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w poniedzia-
łek 12. 8. 2019 o godz. 14.00 z sali obrzędowej w Ol-
brachcicach. W smutku pogrążona rodzina. GŁ-479

Wyrazy głębokiego współczucia panu Józefowi Szymeczkowi oraz Jego 
Najbliższym z powodu śmierci 

OJCA
składa  zespół Centrum Pedagogicznego w Czeskim Cieszynie. 
 GŁ-478

NEKROLOGI

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

11 sierpnia obchodziłby 91. urodziny nasz Najdroż-
szy Ojciec, Dziadek, Pradziadek, Prapradziadek, Teść, 
Szwagier i Wujek

śp. JAN KALETA
z Ropicy

zaś 28 sierpnia minie 16. bolesna rocznica, kiedy nas na 
zawsze opuściła Jego Żona i nasza Najdroższa Mama

śp. GERTRUDA KALETOWA
Wszystkich, którzy znali naszych najdroższych ro-
dziców, prosimy o ciche wspomnienie. Z największą 
wdzięcznością i bólem w sercu wspominają córki Kry-
sia, Janka, Irka, syn Tadek, zięciowie Alojzy i Paweł 
oraz cała rodzina. GŁ-411

Twoje oczy zniknęły,
ale w naszych sercach pozostałeś.

Dnia 11 sierpnia 2019 obchodziłby swoje 75. urodzi-
ny nasz Kochany Mąż, Ojciec, Dziadek, Teść, Wujek,  
Kuzyn, Przyjaciel i Sąsiad

śp. HENRYK KRUCZEK
z Suchej Górnej

Zaś 24 września 2019 minie 2. smutna rocznica, kiedy 
nas nagle na zawsze nasz Drogi Zmarły opuścił. Z mi-
łością i szacunkiem wspominają i nigdy nie zapomną 
żona i dzieci z rodzinami. GŁ-470

Dnia 8 sierpnia 2019 z miłością i szacunkiem wspomi-
namy 1. rocznicę śmierci naszego Tatusia, Brata, Teścia 
i Dziadka

śp. STANISŁAWA FRANKA
z Trzyńca-Nieborów

O chwilę wspomnień i cichej zadumy proszą najbliżsi.
 GŁ-481

POLECAMY W TELEWIZJI
Cudowna planeta
Sobota 10 sierpnia, 16.55
TVC 2

PROGRAM TV

PIĄTEK 9 SIERPNIA  

TVC 1 
6.00 Biała kotka (bajka) 6.59 Studio 
6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.45 
Uśmiechy Standy Procházki st. 10.30 
Szpital na peryferiach (s.) 11.30 Tajem-
nica wiklinowego koszyka (s.) 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Rodzina 
Horaków (s.) 13.20 Bajka 14.05 Sprawa 
miłego kierownika (film) 15.10 Losy 
gwiazd 16.05 Napisała: Morderstwo 
(s.) 17.00 Podróżomania 17.30 AZ kwiz 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 Ka-
mera na szlaku 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.05 Cudowny nos 
(bajka)  21.55 Wszystko-party 22.50 Po-
irot (s.) 23.45 Sprawy detektywa Mur-
docha (s.) 0.30 Doktor Foster (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Z kucharzem do-
okoła świata 9.30 Odkrywanie prawdy 
10.15 Puma kontra Adidas 11.05 O czym 
marzą mężczyźni 12.05 Odkryte skarby  
13.00 Piekło pod powierzchnią 13.45 
Historia śmigła 14.00 Nazistowscy 
zbrodniarze przed niemieckimi sądami  
14.50 Najważniejsze operacje II wojny 
światowej 15.50 Korfu 4 + 1  16.35 Po-
dróż po Czechach 17.00 Człowiek kon-
tra gepard  17.50 Piłka nożna: Fortuna 
liga 20.00 Królowe Dzikiego Zachodu 
(film) 21.40 Winnetou. Ostatnia walka 
(film) 23.45 Seksualna rewolucja 0.40 
Okręt (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.05 Rodzin-
ne sprawy 10.00 Policja kryminalna 
Anděl (s.) 11.10 Helena (s.) 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.30 Krok za kro-
kiem (s.) 12.50 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 14.05 Detektyw Monk 
(s.)  15.55 Agenci NCIS (s.) 16.57 Popo-
łudniowe wiadomości 17.20 Co o tym 
sądzą Czesi 18.20 Krok za krokiem (s.) 
18.50 Gospoda (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Młode wino (film)  
22.10 Specjalista (film) 0.20 Detektyw 
Monk (s.). 
PRIMA 
6.15 Astro Boy (s. anim.) 6.40 My Little 
Pony (s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 9.20 
Policja w akcji 10.20 Nasza farma w 
Irlandii (film) 12.10 Południowe wiado-
mości 12.25 Policja Hamburg (s.) 13.25 
Lekarz z gór (s.) 14.25 Komisarz Rex (s.) 
16.30 Popołudniowe wiadomości 16.50 
Policja w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 
Słońce, siano, truskawki (film) 21.55 
Most szpiegów (film) 0.50 Komisarz 
Rex (s.). 

SOBOTA 10 SIERPNIA 

TVC 1 
6.00 Śladami gwiazd 6.35 Letnia bajka   
7.25 Troje olbrzymów i pociąg (bajka)  
8.05 Tajemnica łamigłówki (s.) 8.25 
Slovácko się nie sądzi (s.) 9.00 Kame-
ra na szlaku 9.30 Columbo (s.) 11.05 
Wszystko-party 12.00 Tydzień w re-
gionach 12.25 Nasze hobby 13.00 Wia-
domości 13.05 Ale z niej numer (bajka)  
14.05 O srebrnym i złotym jajku (bajka) 
14.45 Miły człowiek (film) 16.15 Sze-
fie, w tym zamku straszy! (film) 17.30 
Poirot (s.) 18.25 Chłopaki w akcji 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport  
20.00 Cuda natury 21.10 Piękna Ange-
lika (film) 22.55 Młody Montalbano (s.) 
0.40 Bywalcy. 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.15 Ava Riko Teo (s. 
anim.) 6.25 Masza i niedźwiedź 6.30 
Nowości z natury  6.40 Rodzina Ra-
batków (s. anim.) 7.05 Dzikie przygody 

Blinky Billa 7.20 Baranek Shaun  7.30 
Studio Kolega 9.00 Rowerowe włóczęgi 
9.10 Jak ten czas ucieka  9.45 Roman-
tyczne zamki, Ren i Lorelei  10.00 
Transmisja mszy 11.35 Obrazki z Ho-
landii 12.10 Wyjątkowe projekty 13.05 
Ostatni łowcy w Kamerunie 13.55 Je-
den dzień w Niemczech 15.25 Czar 
Afryki 16.10 Niesamowity świat domo-
wych futrzaków 16.55 Cudowna plane-
ta 17.50 Kamera w podróży 18.45 Wie-
czorynka 18.55 Podróż po Czechach  
19.25 O nauce i naukowcach 19.50 Wia-
domości w czeskim j. migowym 20.00 
Anzio (film) 22.00 Wielki bazar (film) 
23.25 Sprawcy (film). 
NOVA 
5.50 Psi patrol (s. anim.) 6.45 Looney 
Tunes Show (s. anim.) 7.35 Tom & Jer-
ry Show (s. anim.) 7.55 Szczęście Hansa 
(bajka) 9.10 Był sobie chłopiec (film) 
11.10 Akademia Policyjna V: Misja w 
Miami (film)  13.00 Zamieńmy się żona-
mi 14.25 Bliźniacy (film) 16.30 Opowie-
ści z Narnii: Książę Kaspian (film) 19.30 
Wiadomości 20.20 Batman vs Super-
man: Świt sprawiedliwości (film) 23.10 
Piekielna zemsta (film) 1.05 Akademia 
Policyjna V: Misja w Miami (film). 
PRIMA 
6.15 Astro Boy (s. anim.) 6.40 My Lit-
tle Pony (s. anim.) 7.05 M.A.S.H. (s.) 
8.40 Auto Salon 9.50 Bikesalon 10.25 
Kochamy Czechy 12.10 Karol i ja (film) 
14.15 Goście, goście II – korytarz czasu 
(film) 16.50 Winnetou i król nafty (film)
18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 
Hobbit: Niezwykła podróż (film) 23.45 
Niepokonana Jane (film) 1.45 Rosa: We-
sele w Afryce (film). 

NIEDZIELA 11 SIERPNIA

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 Kura 
na śmietanie (film) 6.40 Nie zostawiaj-
cie mężów samych w domu (film) 7.05 
Miły człowiek (film) 8.35 Wszystko, co 
lubię latem 9.00 Uśmiechy Josefa La-
ufera 9.45 Kalendarium 10.00 Kamera 
na szlaku 10.25 Obiektyw 10.55 Grze-
chy dla ojca Knoxa (s.) 11.55 Pr. rozryw-
kowy 13.00 Wiadomości 13.05 Krze-
siwo (bajka) 14.05 O Feniksie 14.50 
Ostatnia szansa (film) 16.10 Dobra 
Woda (s.) 17.30 Jastrzębia wieża (film) 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Pod jednym dachem (s.) 
21.35 Straszne miejsca (film) 23.10 Tag-
gart (s.) 0.20 Maneż Bolka Polívki. 
TVC 2  
6.00 Teleranek 6.15 Ava Riko Teo (s 
anim.) 6.25 Masza i niedźwiedź 6.30 
Nowości z natury 6.40 Rodzina Ra-
batków (s. anim.) 7.05 Dzikie przygody 
Blinky Billa 7.20 Baranek Shaun 7.30 
Studio Kolega 9.00 Czechosłowacki ty-
godnik filmowy 9.15 Poszukiwania cza-
su utraconego 9.35 Lotnicze katastrofy 
10.20 Pancerniki 11.05 Apokalipsa 
Verdun 11.55 Tajemnice prezydenckich 
samochodów 12.50 Słowo na niedzielę 
12.55 Magazyn religijny 13.20 O su-
słach i ludziach 13.50 Królestwo natury
14.15 Z kucharzem dookoła świata 
15.20 Tytani otchłani 16.10 Odkry-
te skarby 17.00 Życie na Ziemi 17.50 
Oman 18.45 Wieczorynka 19.00 O na-
uce i naukowcach 19.20 Ciekawostki z 
regionów 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Gwiazda szeryfa 
(film) 21.35 Czystka (film) 23.40 Ka-
łasznikow kontra M16 0.35 Rząd (s.). 
NOVA 
5.45 Psi patrol (s. anim.) 6.40 Looney 
Tunes Show (s. anim.) 7.35 Tom i Jerry 
Show (s. anim.) 7.55 Krok za krokiem 

(s.) 8.45 O żonie rybaka (bajka) 10.00 
Mój przyjaciel delfin II (film) 12.05 
Stan rozbicia (film) 13.40 Ojciec Kon-
delík i narzeczony Vejvara (film) 15.50 
Młode wino (film) 17.40 Discopříběh II 
(film)  19.30 Wiadomości 20.20 Policja 
Modrava (s.) 21.35 Ostatni skaut (film) 
23.45 Mistrzostwa powiatu (s.). 
PRIMA 
6.15 Astro Boy (s. anim.) 6.45 My Little 
Pony (s. anim.) 7.05 M.A.S.H. (s.) 8.15 
Świat ogarnięty wojną 9.25 Jankes i 
Dama (s.) 10.30 Mama ogarnia wszyst-
ko  11.00 Jak zbudować marzenie  12.15 
Poradnik domowy 13.00 Poradnik Ládi 
Hruški 13.45 Słońce, siano, truskawki 
(film) 15.20 Hobbit: Niezwykła podróż 
(film) 18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 
20.15 Transporter (film) 22.15 Sherlock 
(s.) 0.05 1890 (s.). 

PONIEDZIAŁEK 12 SIERPNIA  

TVC 1 
6.00 Troje olbrzymów i pociąg (bajka) 
6.35 Chomik 6.59 Studio 6 9.00 Napi-
sała: Morderstwo (s.) 9.50 Slovácko się 
nie sądzi (s.) 10.25 Mały pitawal z du-
żego miasta (s.) 11.25 Tajemnica wikli-
nowego koszyka (s.) 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Rodzina Horaków 
(s.) 13.20 Szefie, w tym zamku straszy! 
(film) 14.35 Straszne miejsca (film) 
16.10 Napisała: Morderstwo (s.) 17.00 
Podróżomania 17.30 AZ kwiz 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Grzeszni lu-
dzie miasta Pragi (s.) 21.00 Każdy musi 
umrzeć (film) 22.25 Kryminolog (s.) 
23.25 Taggart (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Kamera w po-
dróży 9.25 W kierunku Pacyfiku przez 
Coast Mountains 10.05 Wyjątkowe pro-
jekty 10.55 Tytani otchłani 11.50 Ma-
gazyn religijny 12.15 Czechosłowacki 
tygodnik filmowy 12.30 Broń specjalna 
13.20 Na winnym szlaku 13.50 Trzy 
dziewczyny z Facebooka 14.45 Apoka-
lipsa Verdun 15.30 Tysiące smaków uli-
cy 16.20 Lotnicze katastrofy 17.05 Pod 
flagami międzynarodowych brygad 
18.00 Niesamowite życie domowych 
futrzaków 18.45 Wieczorynka 18.55 
Strawa dla duszy i ciała 19.20 Bohemia 
Incognita 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Udo Jowisza (film) 
21.45 Tajemnica (film) 23.25 Gwiazda 
szeryfa (film). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.05 Ro-
dzinne sprawy 10.00 Policja Modrava 
(s.) 11.10 Helena (s.) 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Krok za krokiem (s.) 
12.50 Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 14.05 Detektyw Monk (s.) 16.00 
Agenci NCIS (s.) 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.20 Co o tym sądzą Czesi 
18.20 Krok za krokiem (s.) 18.50 Go-
spoda (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Sherlock Holmes (film) 
22.40 Zabójcza broń (s.) 23.40 Bez śla-
du (s.) 0.35 Detektyw Monk (s.). 
PRIMA 
6.15 Astro Boy (s. anim.) 6.45 My Little 
Pony (s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 9.25 
Policja w akcji 10.20 Nasza farma w 
Irlandii (film) 12.15 Południowe wiado-
mości 12.25 Policja Hamburg (s.) 13.25 
Lekarz z gór (s.) 14.25 Komisarz Rex (s.) 
16.30 Popołudniowe wiadomości 16.50 
Policja w akcji 17.50 Nakryto do stołu!  
18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 
Old Firehand (film) 22.20 Tak jest, sze-
fie! 23.25 Policja w akcji 0.25 Komisarz 
Rex (s.). 

Miej serce i patrzaj w serce.
   Adam Mickiewicz

Dnia 15 sierpnia minie 10. rocznica, kiedy nas na zawsze 
opuściła

śp. HELENA HEINZ
z Hawierzowa

O chwilę cichych wspomnień prosi córka Barbara z rodziną.
 GŁ-442

Czas szybko mija, 
lecz pamięć w naszych sercach pozostaje.

Dnia 11 sierpnia obchodziłaby 100. rocznicę urodzin 
nasza Kochana Mamusia, Babcia, Teściowa

śp. JADWIGA MARTYNKOWA
z Czeskiego Cieszyna-Sibicy

Z miłością i szacunkiem wspomina córka Monika  
z rodziną.
 GŁ-482

Odszedłeś  nagle,
ale w sercach naszych będziesz żyć stale.

Dnia 10 sierpnia minie 13. rocznica tragicznej śmierci 
naszego Kochanego Syna, Brata, Wujka i Kolegi 

śp. MARIANA WIERZGONIA
z Karwiny

Z miłością i szacunkiem wspominają rodzice, bracia 
Przemek i Roman z rodziną.
 RK-084

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.
          Ks. Jan Twardowski

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy, że dnia 7 sierpnia zmarła w 
wieku 82 lat

śp. HELENA STANIEK
z domu Gawlas, zamieszkała w Warszawie

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w poniedziałek 12 sierpnia o godz. 
15.30 z kościoła rzymskokatolickiego w Ligotce Kameralnej. W smutku 
pogrążona rodzina. GŁ-484
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• Czas na kolejną fotograficzną zabawę dla naszych Czytelników. Może ktoś pokusi się o wykonanie współczesnego ujęcia miej-
sca, które prezentujemy na archiwalnej fotografii. Pochodzi ona z albumu „Beskydy a Podbeskydí 1895-1939” wydawnictwa 
Wart. Na zdjęcia czekamy pod e-mailem: info@glos.live. Miłej zabawy.

Znajdź nas 
na YouTubie



WEHIKUŁ CZASU

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

Tak było...
...tak jest

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów 

poprawnych rozwiązań 

zostanie rozlosowana książka. 

Rozwiązania prosimy wysyłać 

na e-mail: info@glos.live. 

Termin upływa w środę 21 

sierpnia. Nagrodę książkową 

za poprawne rozwiązanie 

krzyżówki z 26 lipca otrzymuje 

Jadwiga Balanda z Czeskiego 

Cieszyna. Autorem dzisiejszej 

krzyżówki jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie krzyżówki 
kombinowanej z 26 lipca: 
NAJTRUDNIEJ PODPALIĆ 
PIEKŁO

Rozwiązaniem dodatkowym krzyżówki kombinowanej jest dokończenie fraszki Jana Izydora Sztaudyngera (ur. 28 kwietnia 1904 w Kra-
kowie, zm. 12 września 1970 tamże) – polskiego poety, fraszkopisarza, satyryka, tłumacza: „Kobieta do garnków stworzona,...”. 

POZIOMO:
1. Sir Charles „Charlie” Spencer
2. kara dla malucha
3. udomowiony gatunek lamy
4. drobna awaria, defekt
5. klawisz zatwierdzenia
6. imię Stuhra, Orłosia czy Zakościelnego
7. ROZWIĄZANIE DODATKOWE
8. torbacz, symbol Australii

9. miasto zwane stolicą polskiej piosenki
10. dwunożny, mięsożerny dinozaur z wcze-

snej kredy
11. kręci się w kasynie
12. mocne argumenty lub uprzywilejowane 

karty w grze
13. imię Rejtana, polskiego patrioty

PIONOWO:
ABAKUS, AKCENT, AKTEON, AKWAMU 
ANTYKI, APACZE, APETYT, BARTEK, 
CSURGÓ, ILORAZ, LORAIN, MAGNEZ, 
NAAMAN, OROLUK, OSMOND, WARIAT.

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
INOZAUR
 (BJK)


