G A Z E TA P O L A KÓ W W R E P U B L I C E C Z E S K I E J

www.glos.live

weekend

Piątek
14 sierpnia 2020
nr 61 (LXXV)
cena: 17 kč

Pismo
ukazuje się
we wtorki
i piątki

WIADOMOŚCI
JEST WODA I GAZ.
NIE MA WINDY
STR. 2-3

PODRÓŻE
W GÓRSKIM
AMFITEATRZE
MARZEŃ STR. 8

SPORT
JAK BAŁTYK, TO
SIATKÓWKA
STR. 13

Głosujemy na salę gimnastyczną
Jak zagłosować?
Sala gimnastyczna przy polskiej szkole w Trzyńcu została nominowana w kategorii nowych
budynków użyteczności publicznej. Jest jednym
z piętnastu zgłoszonych obiektów w tej kategorii, wśród których znajduje się m.in. Centrum
Ratownictwa w Czeskim Cieszynie oraz przybudówka hotelu „Vitality” w Wędryni. Wnioski będzie rozpatrywała komisja złożona z fachowców.
W każdej kategorii zostanie przyznana nagroda
główna oraz dwa wyróżnienia, spośród zwycięskich projektów w poszczególnych kategoriach
zostanie wyłoniony laureat Grand Prix. Prócz
tego odbywa się głosowanie publiczności. Głos
można oddać do końca sierpnia na stronie internetowej stavbamsk.cz. Elektroniczny formularz
znajduje się pod spisem wszystkich zgłoszonych
budowli. Uroczyste ogłoszenie wyników zaplanowane jest na 29 września.

• Nowoczesna bryła sali gimnastycznej przy polskiej szkole. Fot. Magistrat Trzyńca

WYDARZENIE: Sala gimnastyczna przy Polskiej Szkole Podstawowej im. G. Przeczka w Trzyńcu została zgłoszona
przez władze miasta na konkurs „Budowla Roku Województwa Morawsko-Śląskiego”. Można na nią głosować do
końca sierpnia. Wypromujemy w ten sposób polskie szkolnictwo.
Danuta Chlup

B

udynek, który zwraca na
siebie uwagę nowatorskimi
rozwiązaniami, został od-

dany do użytku 31 maja ub. roku.
Oprócz polskiej podstawówki korzysta z niego również sąsiadująca
z nią Jubileuszowa Szkoła Podstawowa Masaryka.

Anna Jeż, dyrektorka polskiej
placówki, podkreśla, że udział
sali gimnastycznej w konkursie
jest dobrą okazją do promocji
polskiego szkolnictwa. Zachęca,

100 lat od »Cudu
nad Wisłą«

aby zagłosować na ten budynek.
Wiadomość o tym, że polskie
szkoły w naszym regionie mają do
dyspozycji nowoczesne zaplecze
sportowe, może wywołać więk-

sze zainteresowanie naszą bazą
oświatową. 



Ciąg dalszy
na str. 4

REKLAMA

W

dniach 13-15 sierpnia 1920 r. na
przedpolach Warszawy rozegrała
się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Określana mianem „Cudu nad Wisłą” i uznawana za 18. przełomową bitwę w
historii świata zadecydowała o zachowaniu
przez Polskę niepodległości i uratowaniu
Europy przed bolszewizmem.
Więcej na stronie 9.
Fot. ARC
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beata.schonwald@glos.live
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tarsi pewnie pamiętają ten kawał: – Wiecie, gdzie są najlepsi
celnicy? – No przecież w Cieszynie. Bo nie wpuścili promieniowania przez granicę. Rzecz dotyczyła promieniowania
po wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu oraz tego, że
kiedy Polska podawała swoim mieszkańcom mające łagodzić skutki promieniowania preparaty jodowe, Czechosłowacja przekonywała, że nie istnieje zagrożenie dla zdrowia obywateli.
Dowcip z dobrze strzeżoną, szczelną nawet dla czegoś tak nieuchwytnego jak promieniowanie granicą przypomniał mi się ostatnio
na Pustewnach. Sytuacja była bardzo podobna, choć tym razem nie
maczała w tym palców propaganda. Nie chodziło też o granicę dwóch
państw, ale tylko województw. Tak się bowiem składa, że droga biegnąca przez Pustewny oddziela województwo morawsko-śląskie od
zlińskiego. I tak górna stacja kolejki linowej prowadzącej z Trojanowic
na Pustewny oraz sąsiadująca z nią nowoczesna restauracja leżą na
terenie naszego województwa. Natomiast stylowe schroniska włącznie z „Libušínem” stoją za „miedzą”. Nie byłoby problemu, gdyby w
obu regionach panowała ta sama sytuacja epidemiologiczna i te same
rozporządzenia. Sęk w tym, że nie panują. Turystów docierających na
Pustewny z różnych stron i na różne sposoby (oprócz kolejki linowej
w grę wchodzi również autobus, rower i, oczywiście, własne nogi),
stawia to w absurdalnym położeniu. Aby zwiedzić odrestaurowaną po
pożarze jadalnię Ďurkoviča, nie muszą mieć maseczki. Do restauracji
naprzeciwko nie mogą bez niej wejść.
Nie mam nic przeciwko przepisom sanitarnym. Obawiam się jednak, że w tej konkretnej sytuacji, kiedy spotykają się ci sami ludzie
– najpierw po jednej stronie drogi, a potem po drugiej, nie budzą one
zaufania. Bardziej śmiech. 
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DZIŚ...

sierpnia 2020

Imieniny obchodzą:
Euzebiusz, Maksymilian
Wschód słońca: 5.33
Zachód słońca: 20.05
Do końca roku: 139 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Energetyka
Przysłowia:
„Gdy z początku sierpnia
skwar trzyma, zwykle
bywa długa i śnieżna
zima”

15
JUTRO...

sierpnia 2020

Imieniny obchodzą:
Maria, Stefan, Miriam
Wschód słońca: 5.35
Zachód słońca: 20.04
Do końca roku: 138 dni
(Nie)typowe święta:
Wniebowzięcie
Najświętszej Maryi Panny
Święto Wojska Polskiego
Przysłowia:
„Gdy Zielna Matka deszcz
przynosi, to zwykle na
Narodzenie Matki (8. 9)
rosi”

Jest woda i gaz. Nie ma windy
to numer konta zbiórki publicznej ogłoszonej przez województwo morawsko-śląskie w celu złagodzenia skutków tragicznego pożaru. Osoby, które chcą pomóc tą
drogą, powinny to zrobić do 15 września br. Pieniądze na konto wpłyną również
od samego województwa. Zarząd województwa proponuje, by przekazać 100
tys. koron na każdą ofiarę śmiertelną oraz po 50 tys. koron na każdego rannego.
Wysokość wparcia muszą jednak jeszcze potwierdzić radni na swoim najbliższym
posiedzeniu, które odbędzie się 3 września.

• Im wyżej, tym większe straty.

Beata Schönwald

D

o wszystkich mieszkań udało się już podłączyć zarówno
zimną, jak i ciepłą wodę. W

Fot. DANUTA CHLUP

środę wznowiono również dostawę
gazu – informuje rzeczniczka bogumińskiego magistratu, Lucie Balca-

DĄBROWA

Fot. Ox.pl

CYTAT NA DZIŚ

Zespół doradczy ds. COVID-19
przy Polskiej Akademii Nauk
•••
W Polsce z powodu COVID-19 zmarło dotąd
ponad 1700 osób, a na grypę w tym samym
czasie 65. Choćby ze względu na pamięć
o zmarłych z powodu koronawirusa negowanie
pandemii jest nieetyczne i niegodziwe

piątek

dzień: 19 do 26 C
noc: 24 do 20 C
wiatr: 1-3 m/s
sobota

dzień: 20 do 24 C
noc: 22 do 18 C
wiatr: 1-2 m/s
niedziela

dzień: 18 do 23 C
noc: 22 do 20 C
wiatr: 1-2 m/s

BYSTRZYCA

Zarząd Gminy uchwalił w
ub. piątek przygotowanie i
złożenie dwóch wniosków
o dotacje. W ramach naboru ogłoszonego przez
Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego samorząd
będzie zabiegał o wsparcie
finansowe budowy parku
wypoczynkowego w części
wsi Na Pasiekach. Łączne
koszty opiewają na 2,5 mln
koron, dotacja ma wynieść
60 proc. Drugi wniosek,
który zostanie zgłoszony
do Fundacji ČEZ w ramach
programu „Pomarańczowe
boisko”, będzie dotyczył
budowy obiektu parkour.
Koszty tego projektu oscylują wokół 1 mln koron,
dotacja może pokryć 60
proc. z nich. 
(dc)
DĄBROWA

Pogotowie ratunkowe
udzieliło w poniedziałek
wczesnym popołudniem
pomocy 74-letniemu
mężczyźnie, który spadł z
dachu domu, z wysokości
siedmiu metrów. Na miejsce zdarzenia wysłano karetkę pogotowia z Orłowej
oraz śmigłowiec z Ostrawy. Senior był w momencie

przyjazdu
TRZYNIEC
ratowników
BYSTRZYCA
nieprzytomny,
świadek zdarzenia
robił mu masaż serca.
Lekarz ustalił, że obrażenia pacjenta są poJABŁONKÓW
ważne i zagrażają jego
życiu. Ranny został
przetransportowany
helikopterem do Szpitala Uniwersyteckiego w
TRZYNIEC
Ostrawie. 
(dc) Władze miasta ogłosiły
kolejną edycję konkursu
„Budowla Roku”. Odbywa
JABŁONKÓW
się on w trzech kategoW związku z kwarantanną zostało zamknięte
riach: budynki mieszkalne,
Jabłonkowskie Centrum
budynki komercyjne oraz
Kultury i Informacji.
odnowa elewacji istnieRównocześnie zostały
jących budynków oraz
odwołane wszystkie orga- przestrzeni publicznych.
Można zgłaszać obiekty
nizowane przez Centrum
oddane do użytku w terimprezy w terminie do
21 sierpnia, mianowicie:
minie od 1 listopada ub.
„Biblioteka w Parku”, „Filroku do 31 października
mohrátky”, „Lato w parku”, br. Termin upływa z końkino letnie oraz spacer po
cem października. ZgłoJabłonkowie. W związku
szenia należy wysyłać do
z zamknięciem Centrum
Wydziału Budownictwa i
nie można także oglądać
Planowania Przestrzennezapowiadanej przez nas
go. Szczegółowe informawe wtorkowym numerze
cje można znaleźć na strowystawy obrazów Ewy
nie internetowej ratusza.
Ćmok. 
(dc) 
(dc)

ażdego roku 15 sierpnia cała
Polska uroczyście obchodzi
Święto Wojska Polskiego, przypominając rocznicę pamiętnej bitwy zwanej „Cudem nad Wisłą”. Przyłączając się do tegorocznych obchodów
uczczenia 100. rocznicy pamiętnej
Bitwy Warszawskiej Konsulat Generalny RP w Ostrawie serdecznie
zaprasza wszystkich, którym historia Polski nie jest obojętna, w sobotę
15 sierpnia o godz. 10.00 do złożenia
kwiatów i zapalenia zniczy przed
pomnikiem Legionistów w Parku
Adama Sikory w Czeskim Cieszynie. Zaolzie pamięta!
Izabella WołłejkoChwastowicz,
konsul generalna RP w Ostrawie

Kolejni ranni rowerzyści
Seria wypadków rowerowych w
górach zdaje się nie mieć końca. We
wtorek zranił się cyklista w Beskidach.
– Rowerzysta w średnim wieku
podczas zjazdu po nierównej leśnej
drodze w pobliżu Ligotki Kameralnej
przeleciał przez kierownicę, przy
upadku ciężko się zranił i stracił
przytomność – poinformował Radek
Zeman, rzecznik Pogotowia Górskiego. Wypadek zgłosiła żona kolarza.
W momencie, kiedy do rannego do-

tarło pogotowie, był już przytomny.
Miał ciężkie obrażenia w okolicach
miednicy. Po udzieleniu pierwszej
pomocy, na materacu próżniowym,
przewieziono rannego na łąkę, gdzie
wylądował śmigłowiec. Drogą lotniczą został przetransportowany do
szpitala.
Dwa dni wcześniej osiemnastolatek
na trasie do cyklo trialu w Białej wjechał w drzewo. Z obrażeniami głowy
został przewieziony do szpitala w
Ostrawie-Porubie. 
(dc)

•••

Tragiczne malowanie
pogotowia medycznego, wezwano
również śmigłowiec ostrawskiego
pogotowia. W czasie interwencji
25-latek był przytomny, wykazywał
objawy uszkodzenia mózgu. Lekarz
stwierdził u niego ponadto obrażenia kręgosłupa oraz kończyn. Rannego przetransportowano do Szpitala
Uniwersyteckiego w Ostrawie. (sch)

Nieszczęśliwe zakończenie miała
renowacja dachu na jednym z jabłonkowskich domów. 25-letniemu
mężczyźnie osunęła się drabina.
Spadł z kilkumetrowej wysokości.
Do zdarzenia doszło w środę, ok.
godz. 17.00.
Z pomocą poszkodowanemu
mężczyźnie pośpieszyli ratownicy

•••

Podejrzana uprawa
Policja zainteresowała się ogródkiem
60-letniej kobiety, która w jednej
z wiosek w powiecie frydecko-misteckim wyhodowała dziesięć roślin
konopi. Będzie odpowiadała przed
sądem za nielegalną uprawę roślin
zawierających substancje odurzające
lub psychotropowe. Może zostać
ukarana karą pozbawienia wolności
w wymiarze do sześciu miesięcy,
karą grzywny lub konfiskatą rzeczy.
Kobieta utrzymuje, że w żadnym

K

sierpnia 2020

POGODA

Obecnie rozmiary strat wyrządzonych przez płomienie starają
się udokumentować pracownicy
ubezpieczalni, w której miasto wykupiło polisę. Oprócz powierzchni
wspólnych przeprowadzają również oględziny wszystkich sześćdziesięciu mieszkań.
– Najbardziej poszkodowane
gospodarstwa domowe mogą się
zwrócić do miejscowego urzędu
pracy o nadzwyczajne natychmiastowe wsparcie finansowe
– podkreśla Balcarowa. Z kolei
ochotniczy strażacy oraz wolontariusze oferują pomoc z wynoszeniem z mieszkań zniszczonego
przez ogień wyposażenia. Miasto
przestrzega jednak, by nie robić
tego wcześniej, niż sprawa zostanie
załatwiona z ubezpieczalnią.


Zaolzie pamięta!

DZIEJE SIĘ W REGIONIE
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• W środę w Centrum Kultury i Sztuki Dwór Kossaków w Górkach Wielkich,
w ramach bajek u Kossaków, wystąpiły Bajkowe Skarbki Śląska. Przedstawiły
„Opowieść o dwóch siostrach”.

rowa. Dodaje jednak, że sytuacja
z prądem jest o wiele bardziej
skomplikowana. Mieszkania do

6. piętra zostały już co prawda
podłączone do sieci, w przypadku pozostałych siedmiu pięter
będzie trzeba wymienić uszkodzone części instalacji oraz przeprowadzić rewizję. – Im bliżej
ogniska pożaru, tym szkody są
większe. Naprawa może potrwać
do dziesięciu dni – precyzuje
rzeczniczka.
Lista problemów, które powstały na skutek sobotniego pożaru w
miejskim domu przy ulicy Nerudy, na tym się jednak nie kończy.
Ogień uszkodził mniejszą windę
łącznie z maszynownią, w związku
z czym urządzenie jest całe do wymiany. W przypadku większej windy zostaną przeprowadzone testy,
jak tylko uda się ją podłączyć do
głównej sieci elektrycznej.

♩ 3

W SKRÓCIE

868686/2700

Część lokatorów już
wróciła. Ci, których
mieszkania zostały
przez sobotni pożar
zniszczone, będą
musieli poczekać na
remont. W niespełna
tydzień po tragedii,
w której zginęło
11 osób, w tym 3
dzieci, w domu przy
ulicy Nerudy 1158
w Boguminie, pomimo
wszelkich starań nie
może być jeszcze
mowy o powrocie
do normalności.

POJUTRZE...

Imieniny obchodzą:
Diomedes, Roch
Wschód słońca: 5.36
Zachód słońca: 20.02
Do końca roku: 137 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień
Latarni Morskich
Przysłowia:
„Na święty Roch,
w stodole groch”

WIADOMOŚCI
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wypadku nie zamierzała dystrybuować konopi. Nasiona, które nabyła
u znajomego, posiała podobno
z czystej ciekawości, aby sprawdzić,
czy w ogóle uda jej się wyhodować
rośliny.
Ogród nie był własnością kobiety,
policjantom powiedziała, że właściciel powierzył jej opiekę nad
ogrodem.

(dc)

KRESKĄ MALOWANE

• Jedna z plansz wystawy MSZ RP poświęcona wojnie z 1920 roku. Fot. ARC

Powstało Covid Centrum
W

obiektach na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w
Ostawie zostało wczoraj otwarte
nowe Covid Centrum. Na razie
skupia ono wszystkie punkty
testowania oraz centrum informacyjne. Wkrótce zostanie poszerzone o laboratorium, które
będzie w stanie przebadać co
najmniej tysiąc testów na dobę.
Z 250 do 1 tys. testów wzrosła
również wydajność dotychczasowych punktów testowania.
– System został tak stworzony, by
odpowiednio nas przygotować na
ewentualne pogorszenie się sytuacji epidemiologicznej w naszym
województwie. Nie chcemy robić
dramatu, ale też nie chcemy niczego bagatelizować. Podjęliśmy
te działania, by ludzie wiedzieli,
że w razie potrzeby mają do kogo
się zwrócić i niczego sie nie obawiali – wyjaśnił dyrektor Szpitala

Uniwersyteckiego w Otrawie, Jiří
Havrlant.
Takim miejscem, gdzie można
i nawet należy zaczerpnąć informacji nt. koronawirusa, jest
właśnie centrum informacyjne.
Udziela rady w sprawie profilaktyki, objawów choroby oraz
wskazuje, jak postępować w razie
podejrzenia, że doszło do zakażenia. Informacji będą udzielali
zarówno pracownicy szpitala, jak
i specjaliści z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Ostrawie. – COVID-19 to ostra
choroba infekcyjna. Profilaktyka
przed zakażeniem jest taka sama
jak w przypadku pozostałych wirusowych infekcji układu oddechowego, np. grypy. Oznacza to
mycie rąk, unikanie osób z dolegliwościami dróg oddechowych
oraz większych skupisk ludzi.
Można zatem powiedzieć, że

Fot. ARC

prewencja tkwi w osobistej odpowiedzialności każdego człowieka
– zaznaczyła dyrektorka ostrawskiego sanepidu, Pavla Svrčinowa.
Badania w ostrawskim Covid
Centrum będą przeprowadzane
codziennie, również w weekendy,
w godz. 7.00-15.00. Osoby, które chcą się otestować na własny
koszt, mogą skorzystać z rejestracji na stronie szpitala https://
pomoc.fno.cz/193764. Wejście do
Covid Centrum Szpitala Uniwersyteckiego w Ostrawie-Porębie
jest od ulicy K Myslivně.
(sch)

Rys. JAKUB MRÓZEK
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W rubryce tej publikujemy materiały nadesłane przez czytelników, wyrażające ich opinie, poglądy i przekonania. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów.

CO NAM POWINIEN UZMYSŁOWIĆ CZESKOCIESZYŃSKI SŁUP GRANICZNY
Wnioski i pytania
1. Okazuje się znowu, że duch
Šnejdárka i Uhlířa jest ciągle
żywy, żywy wprawdzie nie
masowo, ale może się tu gorzko mylę, choć przecież i łyżka
dziegciu beczkę miodu zepsuje.
2. Żyjemy w XXI wieku, kiedy
Europa burzy granice, burzy,
ale poza Czeskim Cieszynem,
który je wznosi i utwierdza mówiąc: Tu jesteśmy my, a tam wy.
Budowanie symboli nieporozumienia, współżycia, ale konfliktów, nieporozumień, ludzkich tragedii niszczy wszelkie
idee i wysiłki stojące u podstaw
współczesnej
cywilizowanej
Europy.
3. I co na to przedstawiciele obu
stron Euroregionu Śląsk Cieszyński, mający strzec unijnych
zasad jedności? Są przecież i za

to płaceni. Pan dyr. B. Kasperek
już się wypowiedział. A reszta?
Znaczący byłby też głos europoslów z czeskiej i polskiej
strony (np. J. Olbrychta czy J.
Buzka).
4. Zaproszenie burzmistrz Cieszyna (i jej nieostrożna, i nie tylko
jej, obecność na tym akcie) dowodzi, że stawianie słupa miało charakter międzynarodowy,
przynajmniej czesko-polski. I
co na to Polska? Nic. Nie kiwnie
palcem. Gdyby do tego doszło
na granicy z Białorusią czy Rosją, byłaby co najmniej nota dyplomatyczna, ale tu? Przecież
tęsknimy za tobą, Czechu! W
takim Komárnie – Komárom,
także na granicy, tyle że słowacko-węgierskiej, nikomu by
się nawet o czymś takim nie
śniło. Wiadomo, jakie byłyby

konsekwencje. Ale to Węgrzy.
Odwieczna prawda głosi, że
przeciwnik gra tak, jak mu się
na to pozwala.
5. Słup ten dokumentuje więc to,
że społeczność polska na Zaolziu nie ma żadnej siły sprawczej, a dotyczy to również jej
naczelnych organizacji (KP,
ZG), nikt się z nią i z nimi nie
liczy, a powód tkwi między innym w punkcie poprzednim.
Generalnie jednak pracujemy
na to sami.
6. Mała to pociecha, że słup ten
wpisuje się w chichot historii. Niestety, historia chichot
szybko zapomni, ale kamień
utrwali jako symbol czeskiej
państwowości (przecież Polaków tu nigdy nie było, dlatego
jest tylko po czesku!), a zdjęcia
tam obecnych jako tych, którzy

ten akt swoją obecnością, chcąc
nie chcąc, legitymizowali, pozostaną.
7. Ostatnim naszym wielkim,
prawdziwym reprezentantem
w najwyższych organach państwowych, którego głos było
wyraźnie słychać w parlamencie praskim, był poseł Karol
Śliwka, człowiek odważny i
zdecydowany Polak. Nie kalkulował, tylko bił się o swoich. Ale
to już ponad 80 lat.
8. Członek Rady Miasta Czeskiego
Cieszyna i wiceprezes Kongresu Polaków, Tomasz Pustówka,
powiedział „Głosowi” z 31 lipca
br., iż słup stoi na gruncie wojewódzkim i miasto nie miało
tu nic do powiedzenia, ponadto słup jest dziełem sztuki (!) i
jako taki nie wymaga zezwolenia na budowę. Wynika z

tego, że decydentem jest Urząd
Wojewódzki. Trzeba to jednak
sprawdzić i wyraźnie o tym napisać.
9. I tu pytania: Która instytucja i
kto imiennie orzekł, że to dzieło sztuki i wydał zezwolenie na
jego umieszczenie przed Muzeum w Czeskim Cieszynie?
Czy zajmie się tym Kongres
Polaków z wicehetmanem w
swoim składzie? Może senator
Jerzy Cienciała zapytałby o to
ministra Zaorálka? Mamy też
kogoś w komisji rządowej ds.
mniejszości narodowych w RC?
Oto sprawdzian naszych możliwości i determinacji. A może, zaolziańskim sposobem, pójdziemy
na wódkę i damy sobie spokój. Dla
świętego spokoju.

Daniel Kadłubiec

Estetyka liczy się nawet w górach
J

est szansa, że ikona Beskidów,
Łysa Góra, będzie miała bardziej estetyczny wygląd. Województwo morawsko-śląskie postanowiło wyjść naprzeciw żądaniom
Klubu Czeskich Turystów, Zarządu Parku Krajobrazowego Beskidy, samorządowców okolicznych
gmin, przedstawicieli Lasów RC
oraz osób związanych z Łysą Górą,

którzy zabiegają o uatrakcyjnienie
przestrzeni publicznej na najwyższym szczycie Beskidu MorawskoŚląskiego.
Pierwszą wizję stopniowo przeprowadzanych przemian na wierzchołku Łysej Góry przygotowali na
zamówienie województwa architekci, Zdeněk Liška i Václav Kocián ze studia architektonicznego

KLAR. Według nich, problem Łysej
Góry tkwi przede wszystkim w tym,
że stał się przypadkowo zurbanizowanym skupiskiem kilku budynków, które w ciągu ostatnich 150 lat
wznosiły tutaj różne, niezależne od
siebie podmioty. Ponieważ każdy
obiekt lub grunt ma swojego właściciela, korzysta z własnych rozwiązań zagospodarowania prze-

strzeni, systemów nawigacyjnych
oraz powierzchni reklamowych,
zamiast jednolitej koncepcji panuje chaos. Aby to zmienić, zdaniem
Liški i Kociána, warto zainspirować
się przykładami innych podobnych miejsc w kraju i za granicą.
Jednym z priorytetów przemiany
wierzchołka jest bardziej estetyczne zagospodarowanie placu wokół

obelisku z tzw. miejscem do pogłaskania oznaczającym szczyt Łysej
Góry. Architekci upatrują możliwe rozwiązanie w zainstalowaniu
kamiennych murków, podobnych
do tych, które wykorzystano przy
przebudowie legendarnej mogiły
Iwanczena, leżącej na szlaku prowadzącym z Malenowic właśnie na
Łysą Górę. 
(sch)

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.

PLACE ZABAW

GŁOSIK I LUDMIŁKA

BUKOWIEC, obok czeskiej szkoły
Gminny plac zabaw wybudowano na ogrodzonym terenie. Rozciąga się na łagodnym zboczu. Fakt ten umiejętnie wykorzystano, planując rozkład i umieszczenie poszczególnych atrakcji.

Co na Was
czeka?
Zjeżdżalnia zapuszczona w terenie, tunel, piaskownica z
osłoną przeciw słońcu, linowe tory przeszkód, zestaw koryt
do zabawy z wodą.
Ozdobą placu są dwa
wiatraki, każdy o innym kształcie. Konstrukcje wykonano
z drewnianych pali o
naturalnych, powyginanych kształtach.

Kiedy można
się tam wybrać?
Kiedykolwiek, prócz godzin nocnych. Plac przeznaczony jest dla
dzieci w wieku 3-14 lat.

Fot. ARC rodziny

Gdzie można kupić lody
lub ciastko?
W sąsiedztwie placu nie ma żad-

Fot. DANUTA CHLUP

nego punktu gastronomicznego,
po przekąski czy napoje trzeba
się udać do centrum wsi. (dc)

HELENKA urodziła się 18 maja br. w Trzyńcu-Sośnie. W dniu urodzin ważyła 3620 g i mierzyła 49 cm. Jest córką Beaty Bulawy i Leoša
Liški zamieszkałych w Kuńczycach pod Ondrzejnikiem. W domu czekał na Helenkę dwuletni braciszek Daniel. Zdjęcie przysłali dziadkowie: Maryla i Bolesław z Karwiny.
Imieniny Heleny przypadają na nadchodzący wtorek. Imię to wywodzi się z języka greckiego i ma bardzo poetyckie znaczenie – oznacza blask księżyca. Do znanych osób o tym imieniu należała polska
pisarka dla dzieci Helena Bechlerowa, w Czechach najbardziej znaną
Heleną jest piosenkarka Vondráčkowa. (dc)

Głosujemy na salę Na basenach liczą ludzi
U
gimnastyczną
Dokończenie ze str. 1

N

owa sala jest chlubą sportową Trzyńca i okolicy, sala
jest bardzo funkcjonalna i nowoczesna – przekonuje Anna Jeż.
– W budynku znajduje się również salka lustrzana do zajęć baletu, rytmiki i tańca oraz gimnastyki sportowej. Zaplecze stanowią
cztery szatnie z prysznicami dla
uczniów, a także gabinety dla
nauczycieli oraz magazyn. Sala
jest przeznaczona do uprawiania
różnych sportów zespołowych,
ale też indywidualnych, przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Wyposażona jest w
ruchomą trybunę, elektroniczną
tablicę oraz kurtynę, która umożliwia podział przestrzeni i równoczesne korzystanie z sali dwóch
grup. Z sali korzystają uczniowie,
nasi absolwenci, polskie zespoły
taneczne, kluby sportowe, rodzice uczniów lub grupy zapaleńców. Dzięki znakomitej akustyce
odbywające się w sali koncerty
szkolne są porównywalne do koncertów w salach teatralnych.
Daniel Martynek, kierownik
Wydziału Rozwoju Miasta trzynieckiego Magistratu, wymienia
walory techniczne obiektu:
– Nowy budynek jest specyficzny pod kilkoma względami. Połączył bez barier dwa samodzielne
obiekty (dwa budynki szkolne
– przyp. red.), które na dodatek
miały wejścia na różnych poziomach. Specyficznym elemen-

tem jest szklana ściana z południowo-zachodniej strony. We
wnętrzu najbardziej wyraźnym
elementem jest boazeria w sali
gimnastycznej z drewnianych
listew mocowanych poziomo i
pionowo. Boazeria w połączeniu
z akustycznym sufitem podwieszonym zapewnia wspaniałe warunki akustyczne, nietypowe dla
sal gimnastycznych.
Budowla zasługuje na uwagę
także z innego powodu. Podczas
przygotowania i realizacji budowy wdrażano i sprawdzano
w praktyce procesy bazujące na
Koncepcji BIM dla Republiki Czeskiej, opracowanej przez Czeską
Agencję Standaryzacji. Jest to
projekt pilotażowy na skalę całego państwa.
– Główną korzyścią było wykorzystanie specjalnej aplikacji Common Data Environment
(CDE), która bardzo ułatwia zarządzanie oraz komunikację pomiędzy uczestnikami budowy, w tym
wypadku pomiędzy wydziałem
inwestycyjnym, nadzorem technicznym i autorskim, wykonawcą
i innymi podmiotami. W aplikacji
tej, która wykorzystuje łącza internetowe i pracuje z najróżniejszymi
formatami danych, jest zapisana
zarówno dokumentacja projektowa, jak i pozostałe informacje dotyczące budowy, wprowadzanych
zmian itp. – wyjaśnia Martynek.

(dc)

pały panujące
w tym tygodniu zachęcają do
korzystania z basenów letnich. Liczba odwiedzających
została w związku
z koronawirusem
ograniczona, lecz
– jak się przekonaliśmy – raczej nie
stwarza to problemów.
Zgodnie z rozporządzeniem
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Ostrawie na jednego odwiedzającego
musi
przypadać
dziesięć
metrów
kw.
powierzchni
kompleksu basenowego.
– U nas to oznacza, że możemy
pomieścić 2,1 tys. osób. To o 700
mniej niż było w poprzednich latach. Ale nie mamy problemu z
liczbą odwiedzających, nie zdarza
się, że nie moglibyśmy kogoś wpuścić. Do takich sytuacji dochodziło
wcześniej, kiedy było ograniczenie
do 500 osób. Wtedy bywało, że ludzie czekali w kolejce przed wejściem, nim ktoś inny opuścił teren
– powiedział naszej redakcji Eduard Huczala, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Czeskim
Cieszynie. Dodał, że przy wejściu,
w szatniach i toaletach musi być
dostępny środek dezynfekcyjny
o działaniu wirusobójczym. Także dezynfekcja wody w basenach

• Jeden z basenów w parku wodnym w
Hawierzowie. Fot. DANUTA CHLUP

musi być bardziej intensywna niż
normalnie.
Hawierzowski park wodny, zaliczający się do najbardziej rozległych w regionie, może pomieścić 3
tys. osób. Jak się przekonaliśmy na
miejscu, nawet w upalne wtorkowe
popołudnie nie było problemów z
limitem, każda osoba czy rodzina
mogła znaleźć dla siebie miejsce do
wypoczynku w dostatecznej odległości od innych. Punkty gastronomiczne działały tak, jak w poprzednich latach. Osoby, które przed
przyjazdem chciałyby się upewnić,
czy basen działa w normalnym
trybie i czy liczba osób nie jest już
przekroczona, mogą dzwonić na te-

lefoniczną linię informacyjną podaną na stronie internetowej basenu.
– Nie ma obaw, że ktoś nie zostałby
wpuszczony, ponieważ nasz kompleks jest duży i pojemność 3 tys.
osób jest wystarczająca – odpowiedziała wczoraj na pytanie „Głosu”
pracownica obsługująca numer.
Na terenie basenu „Ameryka” w
Jabłonkowie może wypoczywać 1,2
tys. osób, na letnim basenie miejskim w Trzyńcu 1,4 tys. – Pojemność jest o kilkaset osób niższa niż
w poprzednich sezonach, ale na razie nam wystarcza, nie musimy odmawiać ludziom wstępu – zapewnił
redakcję Radek Kyselý, kierownik
trzynieckiego basenu. (dc)

Rozwiązania przysyłajcie w terminie do 24 sierpnia na adres mailowy danuta.chlup@glos.live, ewentualnie klasyczną pocztą na adres redakcji. Rozwiązanie poprzedniej
krzyżówki brzmiało: Gąsienicowa. Nagrodę książkową otrzymuje Joanna Baron z Brna.
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Piękno mocniejsze od ognia
Po sześciu latach od pożaru jadalnia „Libušín” na Pustewnach powstała wreszcie z popiołów. Turystom ukazała się
w nieznanej dotąd krasie. Restauratorzy przywrócili jej wygląd, jaki miała w czasach, kiedy to w latach 1897-1899
słowacki architekt, Dušan Jurkovič, osobiście doglądał postępu prac.
Beata Schönwald

J

est piątek 7 sierpnia. Tydzień
wcześniej dyrektor Wałaskiego Muzeum w Rożnowie pod
Radhoszczem, Jindřich Ondruš,
oraz minister kultury RC, Lubomír
Zaorálek, otwierali z wielką pompą
wyremontowaną restaurację, która
doszczętnie spłonęła na początku
marca 2014 roku. Odtąd jej drzwi
się nie zamykają. Okazuje się, że
pomysł, by na cały sierpień udostępnić ją turystom do zwiedzania
jako obiekt historyczny i zarazem
dzieło sztuki, to strzał w dziesiątkę.
Chociaż pierwsze wejście ma nastąpić dopiero o godz. 10.00, ludzie
ustawiają się przed obiektem tuż
po dziewiątej. – Nawet kiedy padał
deszcz, chętnych było dużo. Ludzie
chcą to zobaczyć – przewodniczka
Pavla potwierdza moje przypuszczenia.
Ponieważ przed wejściem (uwaga dla tych, którzy chcą się wybrać:
wchodzi się z boku, od drogi prowadzącej koło górnej stacji kolejki
linowej), zebrał się już tłum, przewodniczka zaprasza pierwszą grupę
już 20 minut wcześniej. Tyle akurat
trwa zwiedzanie.
Pierwszy przystanek znajduje
się w o kilka lat starszym budynku
„Pustevňa”. O jego wieku świadczy pochodząca z 1891 roku belka
na suficie. Turyści robią pierwsze
zdjęcia, a pani Pavla opowiada,
jak to towarzystwo turystyczne
„Horská jednota Radhošť” w obawie przed germanizacją Beskidów
postanowiło wybudować czeskie
schroniska na Pustewnach. Wtedy
powstała stojąca tuż obok „Šumná”
oraz „Pustevňa”, do której w kilka
lat później dobudowano jeszcze
jadalnię. Nazwano ją patriotycznie
– „Libušín”. – Schroniska nie były
w stanie pomieścić wszystkich turystów, dlatego towarzystwo zwróciło się do Wsecińskiej Kancelarii
Budowlanej o zaprojektowanie kolejnych obiektów. Wtedy to Dušan
Jurkovič zabrał się do pracy i w
stylu secesyjnej architektury ludowej zaprojektował schronisko
„Maměnka” oraz jadalnię „Libušín” – wyjaśnia przewodniczka.
Wybuch drugiej wojny światowej
zahamował rozwój ruchu turystycznego na Pustewnach. Czeskie schroniska stały się kwaterami członków
Hitlerjugend i innych organizacji
nazistowskich, które zostawiły je w
żałosnym stanie. – W 1947 roku pan
Jurkovič przyjechał tutaj osobiście,
by nie dopuścić do ich wyburzenia.
„Libušín” był bowiem jego oczkiem
w głowie. Sam doglądał budowy i
podobno bez jego zezwolenia nie
można było wykonać nawet jednego cięcia siekierą. Wkrótce potem
obiekty na Pustewnach zostały
upaństwowione – zaznacza pracownica Wałaskiego Muzeum, które
obecnie nimi zarządza. Osoby, które były na Pustewnach przed pożarem, zapamiętały „Libušín” i sąsiadującą z nią „Maměnkę” w postaci
po remoncie przeprowadzonym w
latach 60. ub. wieku. Dlatego pani
Pavla podkreśla, że ich obecny wygląd to nie wybryk współczesnych
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Solowy rajd
brzegiem Bałtyku
Wybrzeże Bałtyku jest popularnym miejscem turystyki rowerowej. Jedni zadowalają się krótkimi przejazdami
pomiędzy sąsiednimi kurortami, inni ruszają na wielodniowe wyprawy. Roksana Waraksa z Czeskiego Cieszyna pod
koniec lipca w pojedynkę pokonała trasę ze Świnoujścia do Elbląga o długości 580 km.

117,5

Danuta Chlup

mln koron kosztowało odrestaurowanie
„Libušína”. Kwotą 60,2 mln koron wsparło remont Ministerstwo Kultury RC,
finansowo i materialnie pomagały firmy
i prywatni darczyńcy. Zbiórka publiczna,
która została ogłoszona zaraz po pożarze,
okazała się jedną z największych w ciągu
ostatnich lat. Tą drogą udało się zebrać
niespełna 11 mln koron.

Ile kilometrów przejechała pani wówczas?
– Cała trasa prowadząca przez wschodnią część Polski liczy ok. 2 tys. kilometrów, ja w ciągu siedmiu dni przejechałam niespełna połowę – 860.
Wyjechałam z Janowa Podlaskiego i
skończyłam trasę w Elblągu. I również
w tym roku celem mojej wyprawy był
Elbląg, z tym że jechałam ze Świnoujścia wybrzeżem Morza Bałtyckiego.
Wcześniej nie uprawiała pani turystyki
rowerowej?
– Nie, w ogóle. Ani w dzieciństwie,
ani później. Dopiero w zeszłym roku
zaczęłam pokonywać dłuższe trasy –
najpierw trzydzieści, czterdzieści kilometrów, potem starałam się wydłużać
etapy do stu kilometrów. Liczyłam się
z tym, że na wielodniowej trasie mogę
nie dać rady. Bo co innego jechać cały
dzień, a następnego dnia odpoczywać,
a co innego siadać na rower dzień w
dzień, przez cały tydzień. Nie wiedziałam, jaka będzie ta trasa, nie miałam
pewności, czy rower zda egzamin. Nie
mam żadnego wypasionego sprzętu,
tylko taki bardzo zwykły rower trekkingowy. Jechałam po prostu „w ciemno”. Ale na szczęście trasa Green Velo
jest świetnie oznakowana, jest też do
niej aplikacja na komórkę. Pod tym
względem było dobrze. Z drugiej strony oczekiwałam płaskiego terenu, a
tymczasem było dużo pagórków. Nie
były wysokie, ale kiedy się je pokonuje
przez cały dzień, to dają się we znaki.
Drogi były często piaszczyste, rower
na nich chwilami niemal stawał. Nie
spodziewałam się tego, że na trasie
będzie bardzo mało sklepów. Od razu
po pierwszym dniu się nauczyłam, że
trzeba mieć zapas żywności na cały
dzień.

• Tu wszystko warte jest uwiecznienia na zdjęciu.

• Na ściany wróciły również freski przedstawiające zbójników.

• W latach 60. ub. wieku znak towarzystwa turystycznego
„Radhoszcz” zaginął. Po pożarze odnalazł się na Słowacji.
Wrócił na belkę dokumentującą założenie „Pustevni”.

Ale pewnie są też zatłoczone?
– Tak – w Kołobrzegu, Ustce, Ustroniu
Morskim trzeba było czekać w kolejce,
aby przejechać trasę. Tam ludzi było
bardzo dużo, też dlatego, że działają
tam wypożyczalnie rowerów. Dlatego
wstawałam o piątej rano, aby jak najwcześniej wyruszyć na trasę, kiedy kurorty, zmęczone nocnym życiem, jeszcze śpią.

Niewiele jest chyba mam, które ośmielają się wyrwać z codzienności i w pojedynkę wyruszyć na tygodniową wyprawę rowerową?
– Bardzo kocham swoje dzieci i bardzo
lubię swoją pracę, ale raz na jakiś czas
potrzebuję się „zresetować”. Odkryłam,
że dla mnie rower jest właśnie takim
dobrym „resetem”. A tak w ogóle to
bardzo późno, w porównaniu z rówieśnikami, nauczyłam się jeździć na rowerze, dopiero w wieku piętnastu lat.
W zeszłym roku zaczęłam bardziej intensywnie jeździć po okolicy, a potem
wyruszyłam na trasę Green Velo, która
od wielu lat chodziła mi po głowie.

• „Libušínowi” przywrócono kolorystykę sprzed 120 lat.

restauratorów, ale powrót do oryginału sprzed stu lat.
No i wchodzimy do jadalni. Jak na
komendę wszyscy obecni podnoszą
w górę telefony i pstrykają zdjęcia.
Wszystko tu warte jest uwiecznienia
– misterne ozdoby na żyrandolu,
gołąbki na suficie z rozpostartymi
skrzydłami jakby do lotu, piec kaflowy, który odbudowano na podstawie jednego odłamka i czterech
zdjęć, a także freski przedstawiające
starego Słowianina, boga Radegasta, św. Wacława, bacy i czterech
zbójników – śląskiego Ondraszka
i Juraszka, słowackiego Janosika i
ich przeciwnika Portasza Stawinogę, namalowanych według projektu
słynnego Mikolaša Aleša. Wdychając ostry zapach świeżej farby, aż nie
chce się wierzyć, że jeszcze kilka lat
temu wszystko to, czego nie zdołały zniszczyć płomienie, pokrywała
czarna sadza. – Samo wyrzeźbienie
tego kredensu zajęło restauratorom
tysiąc godzin, nie wliczając w to malowania – podkreśla przewodniczka.
Zanim wejdzie do jadalni kolejna
grupa, zwiedzający mają czas, by
zrobić jeszcze ostatnie zdjęcia i nacieszyć się odnowionymi wnętrzami
„Libušína”. Jaromír Jindrák próbuje
nawet usiąść na jednym z krzeseł.
Czemu nie? W końcu to restauracja,
a nie muzeum. Mówi, że wygodne i
lżejsze od tych, które wcześniej tu
stały. Na Pustewny przychodził już
jako dziecko. Teraz wybrał się tutaj z
synem i wnuczką. – Byłem ciekawy,
jak to będzie wyglądało, skoro remont przeprowadzano według pierwotnego wzoru. Znajomi byli już tutaj, postanowiłem więc nie zwlekać.
W moim wieku, dziś jestem, a jutro
już mnie nie ma – śmieje się witalny
siedemdziesięciolatek. – Wszystko
jest tutaj takie piękne. To przecież
tradycja – przekonuje. 
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• Ten piec kaflowy odbudowano na podstawie jednego
odłamka i czterech fotografii. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

Nocowała pani pod namiotem?
– Tylko raz. W większości udawało mi
się załatwić nocleg, najczęściej w jakimś gospodarstwie agroturystycznym.
Nie zamawiałam noclegów z wyprzedzeniem, zazwyczaj było tak, że mniej
więcej koło obiadu wiedziałam, dokąd
zdołam tego dnia dojechać i wtedy szukałam zakwaterowania w Internecie i
zamawiałam. Albo wypatrywałam jakichś noclegów na trasie. Chociaż raz
zdarzyło się, że około dziewiętnastej

• Roksana Waraksa
nad Bałtykiem.

• Oznakowanie
międzynarodowych
tras rowerowych.
Zdjęcia: ARC R. Waraksy

dojechałam do większej miejscowości
– byłam pewna, że tam coś znajdę, a
tymczasem nic nie było. Na szczęście
spotkałam miłą panią, która wskazała
mi nocleg w pobliżu.
Zeszłoroczny rajd był taką próbą sił. Próba się udała i wobec tego postanowiła
pani w tym roku ponownie wyruszyć na
trasę?
– Najpierw myślałam o południowej
części Green Velo, ale tam teren na
pewno jest bardziej górzysty, w dodatku miałam mniej czasu, najwyżej pięć
dni na samą jazdę. I tak zdecydowałam
się na trasę wybrzeżem Bałtyku, która
jest częścią Euro Velo. Trasa prowadzi
przez całe wybrzeże, ja zaliczyłam polski odcinek ze Świnoujścia do Elbląga.
Trasa częściowo jest dobrze oznakowana, częściowo nie, ale znajomi doradzili
mi aplikację, która okazała się bardzo
pomocna i dobrze mnie prowadziła.
Nie jechałabym chyba bez nawigacji,
bo trasa często prowadzi przez las, pola,

drogi się rozwidlają i łatwo można się
zgubić. Aplikacja dawała mi poczucie
bezpieczeństwa.
Do Świnoujścia dotarła pani pociągiem.
Nie było problemu z przewozem roweru?
– Jechałam z Cieszyna do Katowic, a
następnie nocnym pociągiem do Świnoujścia. Tak wyszło taniej niż pociągiem międzynarodowym z Bogumina
nad morze. Na pewno trzeba sobie z
dużym wyprzedzeniem zarezerwować
miejsce i kupić bilet na rower, bo tych
biletów jest bardzo mało. Nie są drogie,
to kwestia dziesięciu złotych.
W Świnoujściu od razu ruszyła pani na
trasę?
– Pociąg dotarł tam koło południa.
Pierwszego dnia pojechałam tylko do
Międzyzdrojów, gdzie nocowałam. Nie
chciałam się tarmosić po nieprzespanej
nocy w pociągu. Następnego dnia rozpoczęły się już regularne etapy.
Znała pani wcześniej Bałtyk chociażby z
klasycznych wczasów nad morzem?
– Nie, nigdy tam nie byłam. Kiedy w
zeszłym roku kończyłam trasę w Elblągu, po raz pierwszy stanęłam na brzegu
Bałtyku.
Można sądzić, że trasa rowerowa wzdłuż
wybrzeża jest łatwa, bo jedzie się po
płaskim terenie. Ale pewnie zdarzają się
także trudniejsze etapy?
– Są bardzo różne odcinki. Napotykałam nowiutkie, pięknie wykończone,
dopiero co oddane do użytku ścieżki asfaltowe, fajne, utwardzone drogi
polne, ale są też trasy, gdzie jedzie się
lasem, zdarzają się bagna, piasek. Był
taki odcinek, nieco bardziej oddalony
od morza, gdzie było więcej pagórków
i dziurawe drogi. Najlepsze są ścieżki
prowadzące pomiędzy znanymi kurortami, te są pięknie zrobione, bo turyści
masowo z nich korzystają.

Miała pani okazję zwiedzić miejscowości, przez które pani przejeżdżała?
– Trochę tak, choć to nie było moim
głównym celem. Jeżeli nie byłam za
bardzo zmęczona, pospacerowałam
sobie trochę po mieście, zwiedziłam
dwie latarnie morskie, przeszłam się
na plażę. Ale nie było pogody na kąpiel,
a ostatnie dwa dni były wręcz zimne,
musiałam sobie nawet dokupić ciepłe
bluzy, bo strasznie wiało. Do morza nie
wolno było wtedy wchodzić, wywieszono pomarańczowe, a nawet czerwone flagi. Było zupełnie inaczej niż
w zeszłym roku, kiedy na Green Velo
miałam upalną pogodę. Z jednej strony
było więc lepiej, ale z drugiej wiatr czasem tak mocno wiał w bok roweru, że o
mało się nie przewróciłam.
Problemów technicznych nie było?
– Drugiego dnia miałam usterkę na
rowerze, ale trafiłam na miłego pana,
który od razu zabrał się za mój rower i
go naprawił. Do końca trasy już nie było
żadnych problemów. W zeszłym roku
miałam gorzej, pod koniec złapałam
kilka razy gumę. Ale miałam zawsze
szczęście do dobrych ludzi, którzy mi
pomogli.
Miała pani okazję poznać nad Bałtykiem
jakichś ciekawych ludzi? Należy pani do
osób, które dosiadają się do innych i nawiązują kontakty?
– Raczej należę do tych, do których inni
się dosiadają (śmiech). Były okazje, aby
poznać ludzi, ale mi nie zależało, chciałam mieć spokój. Na co dzień, w pracy
i poza nią, obracam się wśród wielu
ludzi, nie czułam potrzeby nawiązywania nowych znajomości. Zresztą
gdybym chciała poznać jakichś rdzennych mieszkańców, to trudno było na
nich trafić. Nawet wtedy, gdy chciałam
o coś zapytać, trafiałam za każdym razem na turystów – nie tylko Polaków,
ale też Niemców, a nawet Czechów. Największym minusem tej trasy były ceny
noclegów – na Green Velo udawało mi
się przenocować za dwadzieścia złotych, nad Bałtykiem minimum to było
pięćdziesiąt. Ale nie jest prawdą, że jedzenie jest na Wybrzeżu bardzo drogie.
Ryby są tanie, a ponieważ bardzo je lubię, codziennie się nimi objadałam.
Będzie pani kontynuowała wyprawy
rowerowe?
– Chciałabym je kontynuować. To dla
mnie bardzo dobry relaks. Ale to trzeba
lubić – liczyć się z tym, że nie zawsze
będzie komfortowo, że coś tam będzie
uwierało, bolało. Niemniej uważam, że
nadmorską trasę potrafiłby przejechać
praktycznie każdy – wystarczyłoby ją
podzielić na krótsze odcinki. 
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W górskim amfiteatrze marzeń

100 lat od »cudu nad Wisłą«

65 tysięcy kilometrów – tyle wynosi długość pieszych szlaków w Szwajcarii. Choć wydaje się to niemożliwe, ten
mały europejski kraj może się pochwalić najgęstszą siecią szlaków wędrownych na świecie. A skoro jest ich tak
dużo, to turyści z całego świata rozkładają się na nich równomiernie. Słowo „tłok”, tak dobrze znane z Beskidów
czy Tatr, w Alpach nie ma swojego lokalnego odpowiednika.

W dniach 13-15 sierpnia 1920 r. na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polskobolszewickiej. Określana mianem „cudu nad Wisłą” i uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata
zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem.

Tomasz Wolff

20

lipca, poniedziałkowy poranek. Terenowe suzuki połyka
kolejne górki i wzniesienia, najpierw płynnie radzi sobie z asfaltem, równie dobrze jest na szutrowych nawierzchniach. Samochód
z napędem na cztery koła to znak
rozpoznawczy Szwajcarów. 30-kilometrową odległość z kwatery do
punktu wyjścia na szlak pokonujemy w nieco ponad godzinę. Niby
wolno, ale rozpoczynamy marsz na
wysokości około 2000 metrów nad
poziomem morza. Naszym celem
jest Barrhorn w Alpach Pennińskich, wnoszący się na wysokość
3610 metrów n.p.m.. Przyjmuje
się, że to najwyższy szczyt w Europie, na który można wejść szlakiem turystycznym. Momentami
jest stromo, do pokonania jest na
przykład 100-metrowy kominek
zabezpieczony klamrami i łańcuchami, potem ubezpieczona grzęda, ale tak naprawdę trudności nie
przekraczają tych, z jakimi mamy
do czynienia w Tatrach Wysokich
czy w rejonie Rohaczy w Tatrach
Zachodnich.

Andrzej prosi:
napisz reportaż

Na trzytysięcznik ruszamy w pięć
osób. To międzynarodowy skład,
który tworzą: Ewelina i Dionis,
małżeństwo Szwajcarów mieszkające w kanonie Valais, Marek – Polak na co dzień żyjący w Szwajcarii,
Andrzej, Polak ze Lwowa i moja
skromna osoba. To Andrzejowi zawdzięczam słowa, które właśnie piszę. Kiedy dowiaduje się, że jestem
dziennikarzem, raz za razem pyta,
czy napiszę o naszym wyjściu jakiś
artykuł. Dość mocno się opieram.
On nie daje się jednak zbić z tropu,
nawet wtedy, kiedy wyjaśniam mu,
że „Głos” jest gazetą opisującą codzienne sprawy Polaków żyjących,
a nie górskie wyprawy. – Ale przecież są wakacje, sezon ogórkowy.
Chyba możesz napisać coś o Alpach. Przecież Polacy z Zaolzia też
chodzą po górach – próbuje mnie
przekonać, a ja w końcu mówię:
dobrze.
Trzy tygodnie od zdobycia szczytu wspomnienia wciąż są żywe.
Chodzę po górach od 30 lat, ale
takiego zastrzyku adrenaliny i pozytywnych emocji nigdy jeszcze
nie doznałem, mimo że mam na
koncie już kilka alpejskich trzytysięczników. Być może to bliskość
lodowca, ogromna przestrzeń, górski amfiteatr, który rozciąga się,
gdzie okiem sięgnąć. Do tego pogoda jest wymarzona: na niebie ani
jednej chmurki, jest ciepło, ale nie
upalnie.
Z mozołem zdobywamy wysokość. Na 3000 metrów Andrzej
zgłasza drobne problemy z oddychaniem. Nasza karawana zwalnia
więc nieco tempo. Szczyt jest już
na wyciągnięcie dłoni, ale wciąż do
góry trzeba jeszcze podejść blisko
400 metrów. Dionis, sympatyczny, dobrze zbudowany 50-latek,

który ma uprawnienia przewodnika wysokogórskiego, startujący w
ekstremalnych biegach na nartach,
zwraca naszą uwagę na sąsiednie
szczyty. Oba pokryte są białą pierzyną i oba mają ponad 4000 metrów. Z naszej perspektywy wygląda to tak, jakby były przytulone do
siebie.
– Kiedyś zrobiliśmy dłuższą trasę, a oba szczyty były po drodze.
Przejście z jednego wierzchołka na
drugi zajęło nam prawie sześć godzin – rozmarza się Dionis, który
– choć jest najbardziej doświadczonym wspinaczem z naszej piątki
– na Barrhornie jeszcze nie był. A
kiedy wchodzimy na wierzchołek,
cieszy się jak dziecko. Albo inaczej,
cieszą się wszyscy, ale Dionis co
kilka minut wydaje okrzyk radości.
Na szczycie kilkanaście osób, co
jak na warunki w Alpach Pennińskich – jest wynikiem rewelacyjnym. Na innych wycieczkach w sumie spotkaliśmy kilka osób. Jedni
okutani w ciepłe kurtki, inni – jak
ja sam – w krótkich spodenkach.
Każdy ma w końcu inną termikę.
Widoki zapierają dech w piersiach. W którą stronę nie spojrzeć,
piętrzą się góry. Dionis sięga po
telefon i uruchamia specjalną aplikację. Po kilku minutach kalibracji
wiemy już, że odległy niepozorny
wierzchołek to Mont Blanc, najwyższy szczyt Europy. Radości
z odnalezienia płaskiego jak stół
szczytu nie ma końca...

Obowiązkowy toast
na szczycie

Dzień przed wędrówką Marek
schodzi do piwnicy. Przynosi półlitrową butelkę wina. Oczywiście
pochodzącego z winnic w Valais. Tutaj mała dygresja. Mało kto
z nas pewnie wie, że Szwajcaria
oprócz „fioletowej” Milki oraz serów, specjalizuje się także w winach. Pewnie wynika to z faktu,
że na sklepowych półkach w Czechach i Polsce napoju bogów, który powstał z winorośli rosnących
w kantonach Gryzonia czy Valais,
nie uświadczymy. Ciekawostką
jest fakt, że wioska Visperterminen
(kanton Valais), położona na wysokości blisko 1400 metrów nad poziomem morza, to najwyższe miejsce w całej Europie, gdzie znajdują
się winnice.
– Daj do lodówki. Przygotuję
jeszcze coś do przekąszenia na
szczycie – mówi i zabiera się do
krojenia serów oraz wołowiny ze
słynnych „czarnych” krów.
Na szczycie uczta trwa więc w
najlepsze, a ja nie mogę się nadziwić, że na wysokości 3600 metrów
piję wino w nagrodę za trud włożony w zdobycie szczytu. Coś, z czym
nie spotkałem się nigdzie indziej
na świecie. Inna sprawa, że jest
samo południe, czyli dla Szwajcarów idealny moment na „appero”
– małe co nieco w postaci wina. W
drogę powrotną ruszam pierwszy,
kwadrans przed resztą zespołu,
jakby w obawie przed wpływem
wina na mój organizm. Szwajcarzy
mogą sobie jednak pozwolić nie

Geneza i początek wojny
polsko-bolszewickiej

● Przez całą drogę na Barrhorn widoki
dosłownie zapierają dech w piersiach.

tylko na lampkę wina na szczycie, ale potem jeszcze na piwo w
schronisku. Dopuszczalne stężenie
alkoholu u Helwetów wynosi 0,5
promila. Mimo takiej tolerancji, pijanych kierowców na ulicach jakoś
nie widać.

Układ z Petlurą
i zajęcie Kijowa

Jak w szwajcarskim
zegarku...

Szwajcaria jest krajem kolejek linowych. Według nieoficjalnych danych, w całym kraju jest ich blisko
2500. Imponująca liczba jak na kraj,
rozciągający się na powierzchni 41
tysięcy metrów kwadratowych, z
8,5 mln mieszkańców. Z większości
korzystają turyści z całego świata,
ale wiele z nich traktowana jest
dodatkowo jako zwyczajny środek
transportu dla mieszkańców. Alpejskie wioski położone są wysoko
nad dolinami, do większości prowadzą wprawdzie wygodne, choć
ciasne drogi, ale problemy zaczynają się w zimie; inna sprawa, że
wielu kierowców woli zostawić
auto pod domem, a do pracy udać
się kolejką linową, a potem pociągiem czy autobusem. W wielu
miejscowościach, nawet małych –
do 1000 mieszkańców, istnieją rozbudowane centra przesiadkowe.
Dobrym przykładem będzie Fiesch. Na poziomie parteru znajduje
się stacja kolejowa, piętro wyżej
odjeżdżają autobusy, znajdują się
także kasy biletowe. Turyści kupują w nich bilety na kolejki na Aletschgletscher, największy lodowiec
Alp. Wagoniki kolejki gondolowej
startują z drugiego piętra. Wszystko działa jak w zegarku. Oczywiście
szwajcarskim... Dla mieszkańców
kolejki stanowią normalny środek
lokomocji, dla turystów są atrakcją samą w sobie, pozwalającą na
szybkie pokonywanie wysokości.
Na tatrzańskie szczyty wyruszamy z wysokości około 1000-1330
metrów nad poziomem morza.

Wojna polsko-bolszewicka rozpoczęła się krótko po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości. Będąca początkiem wojny Operacja
„Wisła” rozpoczęta została z rozkazu Lenina już 18 listopada 1918
roku. Pokonanie Polski było dla Lenina celem taktycznym – głównym
było udzielenie pomocy komunistom, którzy w tym samym okresie
próbowali rozpocząć rewolucję w
Niemczech i w krajach powstałych
z rozpadu Austro-Węgier.
Walki polsko-bolszewickie trwały do października 1919 roku. Przerwały je na trzy miesiące rozmowy pokojowe, które toczyły się w
Moskwie i w Mikaszewiczach na
Polesiu. Rozmowy te były swoistą
„zasłoną dymną”, bolszewicy cały
czas bowiem przygotowywali plany inwazji przeciwko Polsce. Poza
tym uwolnienie części sił Armii
Czerwonej pozwoliło bolszewikom
zadać ciężkie straty wojskom „białego generała” Antona Denikina,
a także zmusić ukraińskiego przywódcę, walczącego zarówno z Rosjanami, jak i z Polakami, Semena
Petlurę, do wycofania się na terytorium Polski.

● Do szczytu (z lewej) coraz bliżej, ale
wciąż trzeba pokonać ponad 300 metrów różnicy wzniesień.

● Górski amfiteatr Alp Pennińskich.
Zdjęcia: Tomasz Wolff

Do pokonania mamy ponad 1000
metrów przewyższenia. W Alpach
Pennińskich jest podobnie, tyle
że – często dzięki kolejkom właśnie – startujemy z poziomu 2000
metrów, by osiągać szczyty o tysiąc
metrów wyższe.

Czas na 4000 metrów
Po zejściu z Barrhornu Ewelina
rozciąga się nad jeziorem. Jak tłumaczy, ma problemy ze stawami,
a taka krótka gimnastyka pozwala
na ich lekką regenerację. Potem
jeszcze obowiązkowe chodzenie

po kamieniach w wodzie, które poprawia krążenie, i można wracać
do domu. – To jaki następny cel? –
pyta Dionis, kiedy pijemy wieczorną kawę w ogrodzie z widokiem na
majestatyczne góry. – Coś powyżej
4000 metrów – wyrywa się do odpowiedzi Andrzej, a mówi także w
moim imieniu. – Jest taki w miarę
prosty czterotysięcznik – uśmiecha
się Dionis...
To już jednak zupełnie inna historia. Lodowiec, specjalistyczny
sprzęt: raki, czekany, liny, obycie
ze ekspozycją. Może za rok...


Z Petlurą rząd polski zawarł jednak porozumienie – w zamian za
uznanie przez Ukrainę praw Polski
do Małopolski Wschodniej (zwłaszcza do Lwowa), Polska uznała rząd
Ukraińskiej Republiki Ludowej.
Podpisano też wspólną konwencję
wojskową.
7 maja 1920 roku siły polsko-ukraińskie wkroczyły do Kijowa.

Ofensywa
Tuchaczewskiego

W tej sytuacji Armia Czerwona
rozpoczęła ofensywę, dowodzoną
przez Michaiła Tuchaczewskiego,
jednego z najzdolniejszych dowódców sowieckich. Zdecydowany
atak Tuchaczewskiego miał na celu
zdobycie Warszawy, jednocześnie
armia Siemiona Budionnego zaatakowała Polaków w rejonie Lwowa, a korpus kawalerii Gaj-Chana
miał opanować północne Mazowsze, aby w ten sposób otoczyć i
ostatecznie pokonać siły polskie.
Wydawało się, że stolica jest nie
do obrony. Jednak w czasie, kiedy
Armia Czerwona zbierała siły do
ostatecznej bitwy, Polacy przegrupowali wojska.
Marszałek Józef Piłsudski już w
pierwszej połowie lipca planował
doprowadzenie do wielkiej bitwy.
Początkowo zamierzał zatrzymać
odwrót polskiej armii na linii Narwi i Bugu. Jednak szybszy i bardziej dramatyczny odwrót polskich
wojsk wymuszał wybranie nowej
lokalizacji.

Plan operacyjny
Bitwy Warszawskiej

Bitwa Warszawska rozegrana została zgodnie z planem operacyjnym,
który na podstawie ogólnej koncepcji Józefa Piłsudskiego opraco-

● Polscy żołnierze podczas walk z Armią
Czerwoną w rejonie Radzymina w 1920
r. Fot. PAP/CAF

wali szef sztabu generalnego gen.
Tadeusz Rozwadowski, płk Tadeusz Piskor i kpt. Bronisław Regulski. Głównym celem operacji było
odcięcie korpusu Gaj-Chana od
armii Tuchaczewskiego i od zaplecza oraz wydanie skoncentrowanej
bitwy na przedpolu Warszawy.
Operacja składała się z trzech
skoordynowanych, choć oddzielonych faz: obrony na linii Wieprza,
Wkry i Narwi – co stanowiło rodzaj
działań wstępnych; rozstrzygającej
ofensywy znad Wieprza (na północ, na skrzydło sił bolszewickich)
oraz wyparcia Armii Czerwonej za
Narew, pościgu, osaczenia i rozbicia armii Tuchaczewskiego.
W czasie polskich przygotowań
do ostatecznego rozstrzygnięcia
bolszewicy zbliżali się do Warszawy. Sądzili, że podda się ona w
ciągu kilku godzin. Stolicę miały
bezpośrednio atakować trzy armie:
III, XV i XVI, natomiast IV Armia
wraz z konnym korpusem Gaj-Chana maszerowała na Włocławek i
Toruń z zamiarem przejścia Wisły
na Kujawach, powrotu na południe
i wzięcia stolicy w kleszcze od zachodu.

Bitwa Warszawska
Bitwa Warszawska rozpoczęła się
13 sierpnia walką o przedpole stolicy, m.in. o Radzymin, który kilkanaście razy przechodził z rąk do
rąk. Ostatecznie polscy żołnierze,
za cenę wielkich strat, utrzymali
Radzymin i inne miejscowości, odrzucając nieprzyjaciela daleko od
swoich pozycji.
14 sierpnia działania zaczepne
na linii Wkry podjęła 5. Armia gen.
Władysława Sikorskiego, mająca
przeciw sobie siły sowieckiej IV i
XV armii. W zaciekłej walce pod
modlińską twierdzą wyróżniała
się m.in. 18. Dywizja Piechoty gen.
Franciszka Krajewskiego. Ciężkie
boje, zakończone polskim sukce-

sem, miały miejsce również pod
Pułtuskiem i Serockiem.
16 sierpnia gen. Sikorski śmiałym atakiem zdobył Nasielsk.
Mimo to inne jednostki sowieckie
nie zaprzestały marszu w kierunku
Brodnicy, Włocławka i Płocka.
Jednym z ważnych fragmentów
Bitwy Warszawskiej było zdobycie 15 sierpnia przez kaliski 203.
Pułk Ułanów sztabu 4. armii sowieckiej w Ciechanowie, a wraz z
nim – kancelarii armii, magazynów i jednej z dwóch radiostacji,
służących Sowietom do utrzymywania łączności z dowództwem w
Mińsku.
Szybko podjęto decyzję o przestrojeniu polskiego nadajnika na
częstotliwość sowiecką i rozpoczęciu zagłuszaniu nadajników wroga, dzięki czemu druga z sowieckich radiostacji nie mogła odebrać
rozkazów. Warszawa bowiem na
tej samej częstotliwości nadawała
przez dwie doby bez przerwy teksty Pisma Świętego – jedyne wystarczająco obszerne teksty, które
udało się szybko odnaleźć. Brak
łączności praktycznie wyeliminował więc 4. Armię z bitwy o Warszawę.
Faza obronna Bitwy Warszawskiej trwała do 16 sierpnia, kiedy
to, dzięki działaniom marszałka
Piłsudskiego, nastąpił przełom.
Dowodzona przez niego tzw. grupa
manewrowa, w skład której wchodziło pięć dywizji piechoty i brygada kawalerii, przełamała obronę
bolszewicką w rejonie Kocka i Cycowa, a następnie zaatakowała tyły
wojsk bolszewickich nacierających
na Warszawę. Tuchaczewski musiał wycofać się nad Niemen. Ostateczną klęskę bolszewicy ponieśli
pod Osowcem, Białymstokiem i
Kolnem.
Według nowej koncepcji (opracowanej wraz z gen. Rozwadowskim) polska grupa uderzeniowa

miała zgromadzić się nad dolnym
Wieprzem, między Dęblinem a
Chełmem, i wejść w skład gruntownie zreorganizowanych polskich
oddziałów.
Linię obrony (liczącą ok. 800
km) Piłsudski oparł o rzeki: Orzyc
– Narew – Wisła – Wieprz – Seret.
Podzielił ją na trzy fronty, przydzielając dowództwo generałom,
do których miał największe zaufanie: Józefowi Hallerowi (Front Północny – obrona Warszawy), Edwardowi Rydzowi-Śmigłemu (Front
Środkowy – uderzenie na armię
Tuchaczewskiego) i Wacławowi
Iwaszkiewiczowi (Front Południowy).
18 sierpnia, po starciach pod
Stanisławowem, Łosicami i Sławatyczami, siły polskie znalazły się
na linii Wyszków – Stanisławów –
Drohiczyn – Siemiatycze – Janów
Podlaski – Kodeń.
W tym czasie 5. Armia gen. Sikorskiego, wiążąc przeważające
siły sowieckie nacierające na nią
z zachodu, przeszła do natarcia w
kierunku wschodnim, zdobywając
Pułtusk, a następnie Serock.

Działania pościgowe
wojsk polskich
19 sierpnia jednostki polskie na
rozkaz Piłsudskiego przeszły do
działań pościgowych, starając się
uniemożliwić odwrót głównych
sił Tuchaczewskiego, znajdujących się na północ od Warszawy.
21 sierpnia rozpoczęła się decydująca faza działań pościgowych: 1.
dywizja piechoty z 3. Armii polskiej
sforsowała Narew pod Rybakami,
odcinając drogę odwrotu resztkom
XVI armii sowieckiej w kierunku
na Białystok, natomiast 15. dywizja piechoty z 4. Armii polskiej,
po opanowaniu Wysokiego Mazowieckiego, odcięła odwrót oddziałom XV Armii sowieckiej z rejonu
Ostrołęki.

Osiemnasta przełomowa
bitwa w historii świata
W wyniku Bitwy Warszawskiej straty
strony polskiej wyniosły: ok. 4,5 tys.
zabitych, 22 tys. rannych i 10 tys.
zaginionych.
Straty zadane Sowietom nie są znane. Przyjmuje się, że ok. 25 tys. żołnierzy Armii Czerwonej poległo lub
było ciężko rannych, 60 tys. trafiło
do polskiej niewoli, a 45 tys. zostało internowanych przez Niemców.
Według odnalezionych w ostatnich
latach i ujawnionych w sierpniu 2005
roku dokumentów Centralnego Archiwum Wojskowego, już we wrześniu 1919 roku szyfry Armii Czerwonej zostały złamane przez por. Jana
Kowalewskiego. Manewr polskiej
kontrofensywy udał się zatem m.in.
dzięki znajomości planów i rozkazów
strony rosyjskiej i umiejętności wykorzystania tej wiedzy przez polskie
dowództwo.
Bitwa Warszawska została uznana
za 18. przełomową bitwę w historii
świata. Zadecydowała o zachowaniu
niepodległości przez Polskę i zatrzymała marsz rewolucji bolszewickiej
na Europę Zachodnią.

Podobnie 5. Armia polska przesunęła się w kierunku Mławy. IV
Armia bolszewicka, nie wiedząc
o klęsce pod Warszawą, zgodnie z
wytycznymi atakowała Włocławek
– zamykając sobie w ten sposób
drogę odwrotu.
W tej sytuacji jedynym wyjściem
dla oddziałów sowieckich było przekroczenie granicy Prus Wschodnich, co też zrobiły 24 sierpnia. Tam
część z nich została rozbrojona. 25
sierpnia polskie oddziały doszły do
granicy pruskiej, kończąc tym samym działania pościgowe.
Dzieje.pl/
Polska Agencja Prasowa
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pre-teksty i kon-teksty /126/

OD CIESZYNA DO BOGUMINA /27/ – KOPYTÓW KOŁO BOGUMINA

Jak jo chodziyła do szkoły, to był
trzinosty, sztyrnosty rok, przed
piyrszóm wojnóm. To tam mioł tyn
rechtór tako ksiónżka. Nazywoł sie
Helm. Uczyło sie po polsku. A to ón
nóm czytoł o tym, jako Kopytów
powstoł a Szunychel. Ale ón prawiół, że tu były lasy a że to ludzie
wykopowali ty pnie, co sie chcieli
osiedlić. A tak były taki kopy, a ty
pnie. Tak zaś z tego były taki doły.
No i że to był tak niby kopydół. A
że z tego zrobili Kopytów. A to miano Pustki też tu je. To sóm taki pola
miyndzy Kopytowym a Szunychlem. Mówi sie tu fórt „Na Pustkach”. A w Szunychlu na krziżu
był taki napis: „Ci wszyscy, którzy
przechodzicie tą drogą, przyjrzyjcie się mojej boleści, czyli twoja
boleść równa się mojej”. Tyn krziż
fundowoł Chlebik. Pochodził z Kocobyndza.
Opowiadała Anna Rakusowa

O grzibach
To chodziół świynty Pieter z Jezusym a dostali tam kansi chleba.
A tyn Pieter go mioł. A mioł taki
głód, tak se wzión a ugryz. A Pan
Jezus sie go cośka spytoł. A łón, tóż

teraz ni móg odpowiadać, bo mioł
pełnóm gymbym. Tak to wypluł a
pociepnół. A zaś szoł kónsek, a zaś
se ugryz. Myśloł se: „Teraz sie mie
nie bydzie pytoł”. A tyn zaś poczuł,
że se cośka ugryz, tak zaś sie go
pyto, a łón to zaś wypluł. A tak potym na tym miejscu teraz ty grziby
rosnóm.
A człowiek je fórt głodny z tych
grzibów, bo ón, tyn Pieter, tego nie
dojod, dycki to wypluł.
Opowiadała Amalia Nadaża

O morach
Jak se matkym tata wziyni, tak
mieli matkym tacikowóm przi sobie. A dycki: „Uż zaś mie dłaboczyła”. Ojciec prawi: „Jo jóm bydym
chytoł”.
No tóż mietła postawić na próg do
dwiyrzi. To wiycie, że kiejsi były yny
pryncianne. Pryncim do wyrchu
postawić. A siekiyrka zaś ostrzym
do wyrchu też. A potym iść, a po
te pierzinie macać, a co namaco,
przipióńć do róma na okno, a tam
mora rano przidzie. Ja, ojciec mietła postawiół, sikiyrki ni mioł. Tak
szoł a macoł te pierzine. A starka sie
spamiyntała, a prawi: „Pafeł, Pafeł”.
Jymu było Paweł. A ojciec prziszoł

NASZE KOCHANE ZWIERZAKI

N

SŁOWA Z KAPELUSZA /150/

Krzysztof Łęcki

K.D. Kadłubiec

O Kopytowie
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do łóżka, lyg a prawi: „Wiynce a
wiynce mory nie idym chytać”. A
matka sie go pyto: „Tóż czymu?”.
– „Jakech zaczón po pierzinie macać, to tak jakby ociypka słómy zapolił. Do oczy mi to gichło a kulało
sie to do dwiyrzi”. Mory nie chytnół
i wiyncy jóm nie chytoł.
Babki nasze mówiyły, że jak sie
dziecko urodzi a mo zymby, tak je
mora. A dyż dostanie piyrsze pierś,
tak idzie na ludzi, a jak mu dajóm
kołek, z jakigo stróma tyn kołek je,
na taki stróm chodzi. A teraz sie
dzieci rodzóm we szpitolu, a sóm
przipady, że im robióm ze zymbami, tak uż morów nie bydzie.
Opowiadała Anna Rakusowa

O pieczyniu chleba
To była tako wielko dziyżka, potym
była kopyść a tam sie to zarobiało.
Wieczór sie niechało kónszczek
nociastki. To sie niechało z każdego pieczynio. A tam sie to dało. Ali
włażne wody, trocha kminu, trocha
mónki a zrobiyło sie taki rzodki
ciasto. A potym sie to przikryło.
Niechało sie to do rana poruszać.
Potym sie pokulało a dało sie na
słómiónki. A jak sie ruszało, to sie
słożyło ogiyń w piekaroku. Tam

wlazło dziewiyńć pecynków, to my
to mieli na tydziyń. Drzewa sie tam
dało twardego, zahajcowało sie, potym było grzebło zieleźne, to sie to
wygrzebało to wóngliczy. A potym
było pomietło ze slómy zrobióne,
na takim patyku, a to sie potym
wypucowało, aby tam nie było popiołu, a potym to ciasto na chlyb
było we słómiónkach, z kierych sie
to przewróciyło na takóm wielkóm
łopate, posuło trocha mónkóm, w
wodzie sie chlyb obmył a dziurka
sie zrobiyła do tego piyrszego. Sie
przeżegnało a styrczyło do pieca. A
ze dwie godziny to tam było.
Opowiadała Amalia Nadaża

O Cygónie
Jak tyn Cygón szoł na fara, a teraz
tamyk tyn farorz gynś w trómbie
mioł. A tyn farorz go niechoł tamyk spać a prawół mu: „Cygónie,
kómu sie bydzie piekniejszy śnić,
tak dostanie ta gynś upieczóno”.
Tak dobre.
Cygón leżoł, ale uż też tam kansika dość blisko. A strasznie mioł
chynć na ta gynś. Tak se teraz myśli: „Piernika, do rana nie wydyrżym”. Tak se, panie, doł do gynsi.
I gynś zjod.

Jak ta gynś zjod, legnół i społ se
uż wiesioło. Rano sie obudzi, farorz
idzie ku niymu a prawi: „Cygónie,
cóż ci sie śniyło?”. – „Nale, wielebny panie, mówcie wy piyrszy, dyście sóm dostojny”. – „Tóż dobre.
Tóż wiysz co, Cygónie. Mi ci sie
śniyło, że ci była tako wielko drabina do nieba. I jo tam po ni loz”.
– „Jej, wielebny panie, mi sie wóm
też to śniyło. Jo was widzioł a jo se
myśloł, że uż nie przidziecie, takech ta gynś zjod”.
Opowiadała Amalia Nadaża

Cygón na dachu

Roz był jedyn Cygón a założół sie
z gospodorzym, że kiery wydyrży dłóży na dachu. Niech tam je
mróz, jaki chce. Gospodorz se tam
wzión pierzina, zegłowek, poprzikrywoł sie, a tyn Cygón prawi: „A
jo nie potrzebujym nic, a jo wydyrżym.
A teraz było tak kole dziesiónte
godziny, mróz zaczynół ścinać. Tyn
uciyk aji z pierzinóm na spodek. Na
a Cygón był fórt.
Rano, dziwo sie, Cygón twardy.
Cygónka prawi: „Ale wydyrżoł, gospodorzu, wydyrżoł”. Choć zmorz.
Opowiadała Amalia Nadaża

Zgrupowanie »Suszan«

EDEK

a z y wam się
Edward
Lizakiewicz,
ale mówią na
mnie
Edek.
Urodziłem się
przed siedemnastu laty w
Ostrawie
na
ulicy
Mongolskiej i tam
mnie odnaleźli
moi dzisiejsi
opiekunowie.
Była to z ich
strony miłość
od pierwszego wejrzenia,
chociaż moja
ówczesna
właścicielka starała się
przekonać kupujących, że w
ogóle nie opływam urodą. Ze
swoimi nowymi opiekunami zamieszkałem w uroczej
Bystrzycy. W
Fot. ARC
młodości namiętnie lubiłem aportować piłeczkę, „śpiewać” oraz prezentować inne
sztuczki, dlatego znajomi podsuwali opiekunom pomysły wysłania mnie
jako artystę do cyrku „Berousek”.
Lubiłem także wspaniałe wspólne wycieczki naszym samochodem –
stąd nazwano mnie kierownikiem samochodu albo psem tatrzańskim, ponieważ wspinałem się też jako jamnik po przepięknych trasach Tatr Wysokich. Często jeździłem z panami do uzdrowisk, ale źli ludzie zakazali nam,
psom, wspólnego relaksu z powodu alergii na nas. Jak na razie cieszę się
dobrym zdrowiem i żyję miłością dla moich opiekunów. Najbardziej lubię
codzienne spacery z moją Panią, która ma do mnie bardzo dużo cierpliwości i bardzo mnie lubi. Chyba należę do najstarszych psich obywateli
Bystrzycy.
Łabojowie

Joanna Jurgała-Jureczka

Klasy polityczne

Łaskawe muzy

J

W

eśli współcześni politycy próbują mnie
zachwycić, to czynią to na ogół niespecjalnie nachalnie. Mój brak zachwytu nimi
nie jest pewnie powszechny, ale chcę wierzyć, że chyba nie jest tylko moją przypadłością. Jeśli się nie mylę, to ów – delikatnie
rzecz ujmując – brak zachwytu ma przynajmniej dwa powody. Po pierwsze – mass media sprawiły, że dzisiaj każdy zwykły szary
człowiek może zobaczyć polityka „z bliska”;
może być świadkiem – albo oglądanych „na
żywo” w telewizji, albo na YouTubie – rozlicznych wpadek polityków i polityczek. I
nie idzie tu bynajmniej o wpadki modowe.
Te są, wbrew współczesnym przesądom,
najmniej ważne. Nie, szło by raczej o to, że
im dokładniej się politykom przysłuchuje
i im bardziej się politykom przygląda, tym
bardziej urok pryska. Oczywiście, jeżeli kiedykolwiek wcześniej miał szansę się pojawić.

I

cztery oczy. „Jaka szkoda, że ten wielki człowiek jest tak źle wychowany” – skwitował to
z właściwą sobie klasą Talleyrand opuszczając salon. Co chciał osiągnąć tymi słowami?
No cóż, inny wytrawny polityk tamtych czasów, Metternich na wieść o śmierci Talleyranda miał pono zapytać: „Ciekawe, co też
on chciał przez to osiągnąć?”.

III
Fouché, ówczesny wieloletni minister policji i Talleyrand nie mieli co do siebie złudzeń („Fouché dlatego tak bardzo gardzi
ludźmi, że zbyt dobrze zna siebie” – Talleyrand), ale przecież w jakiś sposób cenili
się nawzajem („Pan Fouché bez wątpienia
popełnił błąd, ale gdybym miał szukać dla
niego następcy, mógłby być to jedynie sam
pan Fouché” – znowu Talleyrand). „Występek opierający się na zdradzie” – powie
o spotkaniu Fouchégo i kulejącego Talleyranda Chateubriand. Kiedy Napoleon każe
porwać i rozstrzelać księcia d’Enghien, Fouché wypowiada słynne słowa: „To gorzej
niż zbrodnia, to błąd”. Niekiedy przypisuje
się tę uwagę Talleyrandowi.

Dawno temu Marshall McLuhan przekonywał, że już w epoce telewizji Adolf Hitler nie
zrobiłby wielkiej politycznej kariery. Kanadyjski spec od mass mediow dowodził, że
IV
słynne radiowe przemówienia Führera nie
zelektryzowałyby jego publiczności gdyby
Talleyrand, jeden z architektów Kongresu
połączyć je z widokiem Hitlera na telewiWiedeńskiego (1815), był politykiem wybitzyjnym ekranie. No cóż, ja sam mam ciąnym. Był na kongresie ministrem Francji,
kraju wówczas pokonanego. Wcale jednak
gle przed oczyma sceny z zabawnego filmu
nie odczuwał pomieszanej z dumą satysfakCharlie Chaplina „Dyktator” z 1940 roku…
Ale też przypominam sobie, jak w czasie
cji, że oto zwycięzcy Napoleona pozwalają
jednej z kampanii wybormu się podpisać pod postaczych, pewna pani wyznała
nowieniami ambasadorów
przed kamerą TV, że będzie
tryumfujących mocarstw.
głosowała na Włodzimierza
A przecież właśnie taką
Im dokładniej
Cimoszewicza, bo przypopostawę chciano na nim
wymóc. Talleyrand przemina jej Adama, jednego
się politykom
z bohaterów popularnego
ciwnie, przejął inicjatywę
wówczas serialu „Dynai zdołał wprowadzić jako
przysłuchuje i (...)
podstawową dla kongresu
stia”…
tzw. zasadę prawowitości.
Jednak inna kwestia
przygląda, tym
Pokonany Napoleon nie był
wydaje mi się wszelako
w jej myśl – prawowitym
dalece ważniejsza niż pobardziej urok pryska –władcą
Francji, ale uzurpawszechna dzisiaj medialna
„dostępność”
polityków.
torem. Narzucił w ten spoOtóż dzisiejsi, funkcjonujący w systemie
sób Talleyrand nową „definicję politycznej
demokratycznym politycy są niezwykle
sytuacji”. Zgodnie z nią „mocarstwa sprzysilnie uzależnieni od nastrojów elektoratu.
mierzone” pokonały Napoleona, ale nie
Niektórzy sami – mniej czy bardziej udatFrancję. I tak zdołał Talleyrand wygrać Konnie – kształtują poziom emocji suwerena,
gres Wiedeński dla upokorzonej niedawną
to prawda. Tyle że czasami przypominają w
klęską ojczyzny. Proste? Ależ tak! Ale skrajtym uczniów czarnoksiężnika – nie zawsze
nie trudne do przeprowadzenia. Talleyrand
umieją nad emocjami, które współtworzyli
był politykiem o takim wyczuciu sytuacji, że
zapanować. Czytam właśnie na Facebooku
nie pozwalało mu ono dać się zwieść tanim
post znanego polityka opozycji, w którym
pozorom szacunku, którego ochłapy miałydoradza internautom związanym z tzw. opoby zastąpić realne polityczne korzyści. Ot,
choćby zapytano go w czasie obrad Kongrezycją demokratyczną, by starali się ocieplić
stosunki z prezydentem Dudą. Komentarze
su Wiedeńskiego: „Czemuż nie chcesz ksiąpod postem na ogół nie były tej przychylne.
żę, być razem z nami ministrem Europy?”.
Ale jeden był szczególnie dosadny: „Żegnam
Odpowiedział z klasą, jednoznacznie: „Dlapana, jest pan albo idiotą, albo bydlakiem”.
tego, że chcę być tylko ministrem Francji,
No cóż, demokratyczny polityk bez elektoa panowie możecie to poznać ze sposobu,
w jaki odpowiedziałem na waszą notę”. O
ratu nie istnieje, więc przyjdzie się pewnie
współczesnych mu polskich politykach
autorowi posta nad treścią publikowanych
także nie był najlepszego zdania. W „Paprzez siebie porad zastanowić.
miętnikach” przypomina, jak to Napoleon
II
przyjmując nowe władze w Polsce „wyróżnił
szczególnie najbardziej zapalonych spośród
Nie wiem, czy znał on uwagę Talleyranda,
tych, co się zjawili: należeli oni do patriotów,
że politykowi słowa służą do skrywania myzawsze gotowych biec naprzeciw wszelkiej
śli. Talleyrand… Żyjący na przełomie XVIII
zmianie w urządzeniu ich kraju”. Czy Nai XIX wieku – w czasach ancien regime’u,
Wielkiej Rewolucji, Napoleona i restauracji
poleon miał dla nich szacunek? No cóż, na
Burbonów – Talleyrand był politykiem gaprawdziwy cesarski szacunek trzeba było
sobie zasłużyć. Wyróżnienia zachował Bobinetowym. O poparcie wyborców nie musiał zabiegać. Nie znaczy to, że on – arystonaparte dla tych, którym podsunąć można
było pozory. Był przekonany, że to im w zukrata, prawdziwy mistrz oryginalnego bon
motu i ciętej riposty nie słyszał pod swoim
pełności wystarczy. Bo też Cesarz – znowu
adresem przykrych uwag. „Jest pan łajnem
przywołuję Talleyranda – „wiedział, że tylko
w jedwabnych pończochach” – krzyczał na
wyobraźnia rządzi w tym osobliwym kraju”.
niego Napoleon. I nie była to rozmowa w



•••

● Zespół Pieśni i Tańca „Suszanie” spędził na początku sierpnia pięć dni na zgrupowaniu w Češkovicach koło Blanska.
Uczestniczyło w nim 57 osób: tancerze, członkowie kapeli i kadra. – Warsztaty były bardzo intensywne, mieliśmy zarówno
zaprawę taneczną dla młodej grupy, jak i przygotowanie konkretnych układów. Tancerze ćwiczyli m.in. pod okiem instruktorów z brneńskiego zespołu tanecznego „Ondráš” – poinformowała redakcję Barbara Mračna, kierowniczka zespołu działającego w ramach MK PZKO w Suchej Górnej. Zachwalała ośrodek wczasowy „Vyhlídka” jako bardzo odpowiedni dla grup
tanecznych, przede wszystkim ze względu na dwie sale. (dc)
Zdjęcia: ARC zespołu

półmroku przyćmionej
lampy
leżała na kanapie piękna kobieta, przy niej na
krześle usiadł wpatrzony w nią mężczyzna.
Niezwykle romantyczna poza, sytuacja pełna
napięcia, iskierki w jej
oczach, a w jego – zachwyt. Miał powstać
obraz oddający ten intymny klimat. Malarz
usiadł do sztalugi i sumiennie odmalowywał
fałdy i obręb muślinowej sukni, a na drgającą
życiem i namiętnością
kobietę patrzył jak na
manekin owinięty draperią. Powstał obraz
słaby. Nijaki. Nie było w
nim życia.

•••
Sytuację tę podpatrzył
i opisał artysta – Stanisław Witkiewicz –
ojciec artysty ekscentrycznego i przeciw
niemu zbuntowanego,
który sam siebie nazwał
Witkacym.
Po co przywołałam
tę scenę? Bo zdarza się,
że skupieni jesteśmy na
drobiazgach, a tymczasem upozowana zostaje
jakby specjalnie dla nas
scena godna mistrza.
Scena pełna emocji, namiętności i znaczeń.

•••
Pojechałam do Gubina
w województwie lubuskim. Najpierw myśl moją i uwagę zajęło
rozważanie, która spośród dwóch wież jest
krzywa. Ratusz i zniszczony w czasie wojny
stary kościół sąsiadują ze sobą, a malownicze ruiny są bardzo romantyczne. Podobnie
jak historia o zakonnicy, która uciekła przed
husytami i zabrała ze sobą kozę. Obie przeżyły. Miasto, jak Cieszyn – przedzielone granicą. Za mostem jest już Guben. Niemieckie
kamienice, niemieckie napisy, niemiecka
ziemia. Tuż przy rzece piękny park, alejki…
i coś jakby pomnik bez głowy. Kolumna, cokół i jego podstawa schowana w kwiatach.
Zatrzymuję się. Może warto… Było warto!
Czytam dwa wersy po polsku i po niemiecku:

Muzy okazały jej wszelką łaskę
A natura stworzyła w niej sztukę.
Podpisał się pod tym skrzydlatym zdaniem
Goethe, a obok wizerunek dziewczyny z wysoko upiętymi włosami o twarzy ładnej, rysach regularnych, oczach bystrych i leciutkim uśmiechu.

•••
Teraz już wiem, że urodziła się w Gubinie i
że na imię miała Corona. I że uśmiechała się
do niego, a on do niej. Była nie tylko piękna,
ale także utalentowana. Mężczyźni ją kochali, kobiety jej zazdrościły i utrzymywały, że
jest po prostu przeciętna.

Fot. JOANNA JURGAŁA-JURECZKA

Corona Elisabeth Wilhelmine Schröter
przeciętna na pewno nie była. Jej ojciec –
oboista w wojskowej orkiestrze nauczył ją
grać i śpiewać. Była nie tylko doskonałą
śpiewaczką, ale i świetną aktorką. I miała
wielki wdzięk.
Czy można się dziwić, że znany niemiecki
poeta, Johann Wolfgang Goethe jej wdziękowi uległ? Uległ do tego stopnia, że stał się
kimś w rodzaju jej menedżera. To na prośbę
Goethego Coronę zatrudnił weimarski teatr
dworski. Kiedy ją poznał, miała piętnaście
lat. Wystąpiła razem z nim na scenie w sztuce, której był autorem. Wszyscy byli zachwyceni, oprócz Charlotty, aktualnej przyjaciółki romansowego pisarza.
– Ta mała Schröter jest przeciętna – skwitowała zapewne, ale to niewiele pomogło.
Inny niemiecki pisarz – Leon Schiller dołączył do adoratorów Corony, ale ona nie
wybrała żadnego z nich. Jedyne na co mogli
liczyć, to delikatny uścisk dłoni. Kochali ją,
inspirowała ich, ale była niedostępna. Prawdopodobnie.
Umarła młodo, a w miejscu, gdzie przyszła na świat, w 1905 roku odsłonięto jej popiersie z brązu na kolumnie z czerwonego
szwedzkiego granitu. Została kolumna. Popiersie zniknęło. Zniknęła też autobiografia,
którą podarowała Goethemu. Być może w
niej zapisała historię ich miłości, która była
tylko ich tajemnicą. Goethe to wszystko zgubił, albo celowo zniszczył. Bo może chciał,
żeby tajemnica tajemnicą pozostała. Na zawsze.
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Bo oszalałem dla niej
Piątek 14 sierpnia, godz. 21.30

PIĄTEK 14 SIERPNIA
7.35 Polonia 24 8.00 Pytanie na śniadanie 11.30 Na sygnale 12.00 Teatr
na ten czas. Włodzimierz Staniewski
12.15 Co niesie dzień 12.30 Za marzenia 2 (s.) 13.20 Lekkie kino letnie. Bo
oszalałem dla niej 15.00 Muzeum Polskiej Piosenki. „Przeżyj to sam” - Lombard 15.15 Wojciech Cejrowski - boso
przez świat. Peru. Amazonia 15.45
Wakacyjne kino młodych. Maszyna
zmian. Królik doświadczalny 16.15
Domisie (dla dzieci) 16.40 Wielka podróż Bolka i Lolka 17.00 Wakacyjne
kino młodych. Ucieczka - wycieczka.
Czy umiesz doić krowy? 17.30 Dziennik regionów 17.50 Gra słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.20 Rok 2020
18.50 Wszystko przed nami 19.20
Przystanek Ameryka. Skarby Orchard
Lake 19.40 Alarm! 20.00 Polonia 24,
pogoda, sport 20.35 Strażacy 2. Stan
gotowości 21.30 Lekkie kino letnie.
Bo oszalałem dla niej 23.15 Paranienormalni Tonight. Katarzyna Bujakiewicz.

SOBOTA 15 SIERPNIA
6.15 Barwy szczęścia (s.) 7.35 Polonia
24 8.00 Pytanie na śniadanie 11.35
Wolny Ekran 11.55 Święto Wojska
Polskiego 2020 13.05 Ojciec Mateusz
18 (s.) 13.55 Strażacy 2. Stan gotowości 14.45 Piosenką przez historię.
Cud nad Wisłą 15.00 Święto Wojska
Polskiego 2020 - defilada 16.35 Kulturalni PL 17.30 Dziennik regionów
17.50 Za marzenia 2 18.40 „Tak jest”
- piosenki Jacques’a Brela 19.45 Dobranocka 20.00 Polonia 24, pogoda,
sport 20.30 Piłsudski na Maderze
20.45 1920. Wdzięczni bohaterom
22.25 1920. Wojna i miłość. Odwrót
23.20 Chopin. Pragnienie miłości.

NIEDZIELA 16 SIERPNIA
7.15 Koło pióra 7.35 Bodo 9.30 Ziarno.
Lecimy do szkoły! 10.00 Transmisja
mszy świętej z bazyliki pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja w
Piekarach Śląskich 12.30 Ranczo Wilkowyje 14.15 Fajna Polska 15.10 Film
dokumentalny 16.30 Leśniczówka
(s.) 17.30 Dziennik regionów 17.50
Za marzenia 2 18.50 Prywatne życie zwierząt. Mówić ludzkim głosem
19.15 Czy wiesz, że... 19.25 Nela Mała
Reporterka. Kościoły wykute w skale
19.45 Dobranocka 20.00 Polonia 24,
pogoda, sport 20.45 Lato, muzyka,
zabawa. Wakacyjna trasa Dwójki 2020 22.50 Zniewolona 23.45 Niedziela z... rolami Bogumiła Kobieli.

PONIEDZIAŁEK 17 SIERPNIA
7.35 Polonia 24 7.55 Rok 1920. Kalendarium 8.00 Pytanie na śniadanie
11.30 Barwy szczęścia (s.) 12.00 Koło
pióra 12.15 Co niesie dzień 12.30 1920.
Wojna i miłość 13.20 Lekkie kino
letnie. Dziewczyna szuka miłości
14.55 Przystanek Ameryka. Skarby
Orchard Lake 15.15 Zakochaj się w
Polsce. Brzeg 15.45 Wakacyjne kino
młodych. Maszyna zmian. Baletnica
16.15 Zwierzaki Czytaki. Przedszkolada 16.30 Supełkowe ABC 16.45 Figu
Migu. Kłamczucha 17.00 Wakacyjne
kino młodych. Ucieczka - wycieczka.

Tyle różnych spraw 17.30 Dziennik
regionów 17.50 Gra słów. Krzyżówka
(teleturniej) 18.20 Marta Żurowska
A.D. 1925 18.50 Barwy szczęścia (s.)
19.20 Nad Niemnem (mag.) 19.40
Alarm! 20.00 Polonia 24, pogoda,
sport 20.35 Wiedźmin. Dolina kwiatów 21.30 Mocne kino nocne. 07 zgłoś
się 23.35 The Bilingual Revolution po
polsku.

WTOREK 18 SIERPNIA
7.05 Zrób to ze smakiem 7.35 Polonia
24 8.00 Pytanie na śniadanie 11.30
Barwy szczęścia (s.) 12.00 Informacje
kulturalne 12.15 Co niesie dzień 12.30
Wiedźmin. Dolina kwiatów 13.20
Lekkie kino letnie. Blondynka 14.55
Nad Niemnem (mag.) 15.15 Przyrodnik na tropie. Dąb 15.45 Wakacyjne
kino młodych. Maszyna zmian. Sobowtór 16.15 Przyjaciele Misia i Margolci 16.40 Margolcia i Miś zapraszają
dziś 17.00 Wakacyjne kino młodych.
Ucieczka - wycieczka 17.30 Dziennik
regionów 17.50 Gra słów. Krzyżówka
(teleturniej) 18.20 Co dalej? Czy koronawirus dobił imperialną Rosję?
18.50 Barwy szczęścia (s.) 19.20 Przystanek Zaolzie 19.40 Alarm! 20.00
Polonia 24, pogoda, sport 20.35 Ojciec Mateusz 18 (s.) 21.30 Mocne kino
nocne. 07 zgłoś się. Brudna sprawa
23.30 Ocaleni.

ŚRODA 19 SIERPNIA
7.35 Polonia 24 8.00 Pytanie na śniadanie 10.00 Cesarskie cięcie 11.30
Barwy szczęścia (s.) 12.00 Języczek
u wagi (5) 12.15 Co niesie dzień 12.30
Echo serca 3 13.20 Lekkie kino letnie.
Przystań 14.55 Przystanek Zaolzie
15.15 Żywy Bałtyk. Ryby 15.45 Wakacyjne kino młodych. Maszyna zmian
16.15 Zagadki zwierzogromadki. Ryjówka 16.35 Nela Mała Reporterka.
Kościoły wykute w skale 16.50 Podwodne ABC. Rośliny i glony 17.00
Wakacyjne kino młodych. Ucieczka - wycieczka. Do przyszłego roku
17.30 Dziennik regionów 17.50 Gra
słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.20
W obiektywie Polonii. Najpiękniejszy
widok z okna 18.50 Barwy szczęścia
(s.) 19.20 Poland in Undiscovered
19.40 Alarm! 20.00 Polonia 24 20.35
Echo serca 3 21.30 Mocne kino nocne.
07 zgłoś się 22.45 Ostatni taki kabaret
23.30 Fajna Polska.

CZWARTEK 20 SIERPNIA
7.05 Rączka gotuje. Loty nad Katowicami 7.35 Polonia 24 8.00 Pytanie
na śniadanie 11.30 Barwy szczęścia
(s.) 12.00 Informacje kulturalne 12.15
Co niesie dzień 12.30 Za marzenia 2
13.20 Lekkie kino letnie. Alternatywy 4 15.25 Poland in Undiscovered
15.45 Wakacyjne kino młodych. Maszyna zmian. Słodkie mandarynki
16.15 Al-chemik. Samotne pierwiastki 16.30 Baw się słowami. Nożem czy
widelcem? 16.50 A to polski właśnie...
Ubrania 17.00 Wakacyjne kino młodych. Siedem stron świata. Samowar
17.30 Dziennik regionów 17.50 Gra
słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.20
W obiektywie Polonii. Wschód 18.50
Barwy szczęścia (s.) 19.20 Wilnoteka
19.40 Alarm! 20.00 Polonia 24, pogoda, sport 20.35 Komisja morderstw.
Korzenie 21.30 Mocne kino nocne.
07 zgłoś się. Grobowiec rodziny von
Rausch 22.50 Za zasługi dla Polski i
Polaków poza granicami kraju. Recital Moniki Borzym 23.30 Marta Żurowska A.D. 1925.
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Tabliczka obok pomnika
Mickiewicza będzie po polsku
Tabliczka obok pomnika Adama Mickiewicza, który znajduje się
przy skwerze koło kościołów św. Anny i śś. Franciszka i Bernarda
w Wilnie, zostanie umieszczona w języku polskim, a skwer będzie
nosił imię polskiego wieszcza.

P

od koniec czerwca Komisja Historycznej Pamięci
w stołecznym samorządzie rozpatrywała prośbę Romana Goreckiego,
żeby napis obok pomnika Adama Mickiewicza
był także w języku polskim. Komisja zgodziła
się, że tabliczka obok
pomnika ma być w kilku językach. Komisja
zamówiła kilka wersji
tabliczek, żeby ostatecznie zadecydować,
jak ma wyglądać tabliczka i w jakich językach ma być zapisana.
Na początku września
komisja podejmie ostateczną decyzję – powiedziała
„Kurierowi
Wileńskiemu” Ewelina
Dobrowolska,
radna
● Poeta opiera się na przełamanej kolumnie, co
miasta Wilna.
symbolizuje jego przynależność do dwóch kultur:
O zapis w języku pollitewskiej i polskiej. W okienku Roman Gorecki-Micskim obok pomnika w
kiewicz. Fot. ARC
imieniu
Europejskiej
Fundacji Praw Człoobok pomnika Adama Mickiewiwieka wspólnie z Romanem Gocza umieścić tablicę z napisem po
reckim-Mickiewiczem ubiegano
polsku. Argumentując to tym, że
się przez dłuższy czas. – Niestety,
to miejsce często odwiedzają tuautorzy pomnika na to się nie zgoryści z Polski i to byłby przyjazny
dzili, więc nadanie skweru imienia
znak miasta. Z komisją dokładnie
Mickiewicza oznaczało nową próprzeanalizowaliśmy sprawę i pobę. W końcu wielojęzyczna tabliczstanowiliśmy, że obok pomnika
ka skweru będzie. Cieszę się, że
powinna być umieszczona tablica
moje wejście do samorządu oznaz napisem po polsku, angielsku,
cza rozwiązywanie problemów
białorusku, no i oczywiście po liważnych dla polskiej mniejszości
tewsku. Obok znajduje się także
na Litwie – podkreśliła Ewelina
skwer, więc postanowiliśmy zaDobrowolska.
mieścić tablicę z napisami po polGediminas Jaunius, przewodsku i w innych językach. To ma
niczący komisji historycznej pabyć tablica informacyjna, na której
mięci samorządu miasta Wilna, w
zostanie zamieszczona informacja
rozmowie z „Kurierem Wileńskim”
o skwerze i pomnikach, które znajzaznaczył, że decyzja już zostadują się nieopodal. Więc teraz dała podjęta, napisy obok pomnika
liśmy zadanie projektantom, żeby
Adama Mickiewicza będą w języku
wykonali wzory takich tablic. Gdy
polskim, angielskim i białoruskim.
już otrzymamy wzory, wybierzemy
– Ewelina Dobrowolska, radna
najbardziej odpowiadający – podmiasta Wilna, zwróciła się z zakreślił Jaunius.
pytaniem, czy byłaby możliwość

sierpnia 2020 roku, z okazji 76.
rocznicy powstania warszawskiego, na nabrzeżu ukraińskiego
miasta Dnipro rozległa się syrena
alarmowa. Dokładnie o godz. 17.00
czasu polskiego – w godzinę rozpoczęcia powstania warszawskiego.
Członkowie Centrum Kultury
Polskiej im. Karola Wojtyły zebrali się w centrum Dnipro, by uczcić
poległych w walkach o niepodległość Polski.
„Kurier Galicyjski”/UKRAINA

● Pamiątkowe zdjęcie uczestników symbolicznej uroczystości. Fot. ARC

Sportowe zmagania w siatkówce w przyjacielskiej atmosferze – w takich klimatach
rozegrano w tym tygodniu II Międzynarodowy Polonijny Turniej Piłki Siatkowej w Gdyni.
W turnieju, który zagościł na obiektach Akademii Marynarki Wojennej, z korzystnej strony
pokazali się siatkarze z Zaolzia. Drużyna PTTS „Beskid Śląski” wywalczyła drugie miejsce.
Janusz Bittmar

W

Skwer Adama Mickiewicza pojawi się w miejscu, gdzie stoi pomnik
wieszcza. To miejsce w zakątku gotyckim Wilna tuż obok kościołów
św. Anny i św. Franciszka od dawna
było nazywane przez wilnian skwerem Mickiewicza, jednak teraz zyska oficjalną nazwę.
– Trudno mi jest odpowiedzieć
na pytanie, dlaczego w ciągu tych
czternastu lat nie pozwalano na
zapis po polsku. Przewodniczącym
komisji historycznej pamięci samorządu miasta Wilna jestem dopiero pierwszy rok i moim celem jest
takie sprawy nie odkładać na potem, ale tam, gdzie jest możliwość,
zmienić na lepsze jak najszybciej. U
każdego jest inny priorytet. Moim
priorytetem jest to, że Wilno jest
miastem wielokulturowym i każdy
w nim powinien czuć się dobrze –
powiedział Gediminas Jaunius.
„Kurier Wileński”/LITWA

Oddali hołd powstańcom
1

Jak Bałtyk, to siatkówka

zawodach, które odbyły się pod patronatem
honorowym
Prezesa
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusza Piotra Bonisławskiego oraz Rektora-Komendanta
Akademii Marynarki Wojennej Tomasza Szubrychta, wzięły udział
trzy męskie drużyny – z Austrii,
Polski i Republiki Czeskiej. W
ostatniej chwili z przyjazdu zrezygnowała mocna ekipa Litwy, którą
zatrzymały obostrzenia związane z
epidemią koronawirusa (zawodnicy po powrocie na Litwę musieliby
zafundować sobie kwarantannę).
Pomimo udziału zaledwie trzech
zespołów turniej stał na wysokim
poziomie. Zwłaszcza zwycięska reprezentacja Wyższego Szkolnictwa
Wojskowego, czyli połączone siły
Lotnictwa i Marynarki Wojennej,
pokazała siatkówkę na najwyższym poziomie. – Ci chłopcy z powodzeniem mogliby rywalizować
w rozgrywkach ligowych – powiedział „Głosowi” Henryk Cieślar,
opiekun zaolziańskiej drużyny, na
co dzień wiceprezes PTTS „Beskid
Śląski”.
Właśnie pod szyldem tej organizacji, a w efektownych koszulkach
z napisem „Klub Kibica Boconowice”, wystartowali w zawodach
nasi siatkarze. W pierwszym dniu
Zaolziacy solidnie się zahartowali
w turnieju, wygrywając z Austrią
3:1. Poza zasięgiem naszej drużyny
była natomiast mocna ekipa młodych marynarzy i lotników, która w
pierwszej bezpośredniej konfrontacji nie straciła seta, wygrywając
3:0. Bardziej zacięty był natomiast
drugi wzajemny pojedynek w Gdy-

OFERTA
PIŁKA NOŻNA – DYWIZJA F: N. Jiczyn – Trzyniec B (sob., 10.15), Witkowice – Dziećmorowice (sob., 16.30),
Hawierzów – Karwina B (niedz.,
10.15), Bogumin – Bruntal (niedz.,
16.30). MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA: Bruszperk – Bystrzyca,
Datynie D. – Cz. Cieszyn, L. Piotrowice – Karniów (sob., 17.00). IA KLASA
– gr. B: Lutynia Dolna – Jabłonków,
Gnojnik – Jistebnik, Sl. Orłowa – St.
Miasto (sob., 17.00), Śmiłowice – Stonawa (niedz., 17.00). IB KLASA – gr.
C: Wędrynia – Starzicz, Pietwałd – I.
Piotrowice, Mosty k. J. – Zabłocie,
Sucha G. – Wierzniowice, Sedliszcze
– Oldrzychowice (sob., 17.00), Nydek
– Raszkowice (boisko w Milikowie,
niedz., 17.00), L. Piotrowice B – Rzepiszcze (niedz., 17.00).
PIŁKA NOŻNA – SPARING: MFK
Karwina – FK Fotbal Trzyniec (sob.,
10.00, Miejski Stadion w Raju).  (jb)

W SKRÓCIE

● Siatkarze PTTS „Beskid Śląski” zajęli w
Gdyni drugie miejsce. Fot. ARC

ni rozegrany następnego dnia, w
którym nasza reprezentacja zdołała wywalczyć jeden set, przegrywając ostatecznie 1:2. Identycznym wynikiem zakończyła się też
ostatnia walka w turnieju, w której
drużyna PTTS „Beskid Śląski” uległa Austrii 1:2. Jednak te dwa zdobyte sety w rewanżowych meczach
przesądziły ostatecznie o srebrnym
medalu dla naszej drużyny. – Cieszymy się z drugiego miejsca, bo
rywale wysoko ustawili poprzeczkę – stwierdził Grzegorz Skupień,
kapitan drużyny. Ze zwycięstwa radowała się reprezentacja Wyższego
Szkolnictwa Wojskowego, a trzecie

miejsce przypadło Austrii. Rywalizacja sportowa odbyła się zgodnie
ze wszystkimi wytycznymi zawartymi w ustawie o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19.
Organizatorzy turnieju ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zatroszczyli się o uczestników wręcz
wzorowo. – Zakwaterowanie, wyżywienie, logistyka, to wszystko
było pozapinane na przysłowiowy
ostatni guzik. Chciałbym, żeby ten
turniej na stałe wpisał się w kalendarz polonijnych imprez sportowych. Wspólnie z organizatorami

Skład drużyny
siatkarskiej
PTTS „Beskid Śląski”
Grzegorz Skupień (kapitan), Czesław
Kantor, Robert Kobielusz, Roman Cymorek, Aleš Jurtík
zastanawiamy się właśnie nad
przyszłoroczną formułą. Ja zgłosiłem pomysł, żeby w 2021 roku
zorganizować wspólny turniej dla
kobiet i mężczyzn na zasadach rywalizacji mieszanej – zdradził nam
Cieślar. Taka formuła mogłaby
zwabić do Gdyni znacznie więcej
polonijnych drużyn. 


EFEKTOWNA SERIA BANIKA KARWINA. Piłkarze ręczni Banika Karwina
w ramach przygotowań do startu
nowego sezonu w ekstralidze zaliczyli
serię czterech meczów kontrolnych
z polskimi zespołami z Superligi. We
wszystkich radowali się ze zwycięstwa,
pokonując kolejno Opole (28:22), Piotrków Trybunalski (32:22), Górnik Zabrze
(25:20) i w rewanżu ponownie Gwardię
Opole (30:25). Z korzystnej strony
pokazali się w meczach pozyskani w
letnim okienku transferowym – Vojtěch
Patzel i Slavomír Mlotek. Bliżej o przygotowaniach Banika Karwina w najbliższym numerze gazety.
MILIK CHCE UCIEC Z NAPOLI. PYTANIE, GDZIE? Nie milkną pytania związane z najbliższą karierą Arkadiusza
Milika. Polski piłkarz był przymierzany
do gry w słynnym Juventusie Turyn, ale
po odejściu trenera Sarriego szanse na
transfer do Starej Damy zmalały. Ostatnio we włoskich mediach pojawiła się
informacja, że Milik – wciąż jeszcze
napastnik SSC Napoli – osiągnął słowne porozumienie z Atletico Madryt.
Według dziennikarzy, Milik postawił
wszystko na jedną kartę.
(jb)

Polowanie czas zacząć
C

zasu coraz mniej, najwyższa
klasa piłkarska w RC rusza bowiem 22 sierpnia. Wiedzą o tym doskonale również piłkarze Karwiny,
którzy szykują się do swojego kolejnego sezonu w gronie elity. Jak na
razie sprawdzają się słowa trenera
drużyny, Juraja Jarábka, który w
większej mierze chciałby stawiać
na czeskich i słowackich piłkarzy,
a egzotyczne transfery realizować
dopiero w ostateczności.
W środku tygodnia karwiniacy
zaliczyli bardzo dobry mecz kontrolny z GKS Jastrzębie, wygrany
2:0 po bramkach Michala Papadopulosa i Tomáša Ostráka. – Cieszę
się ze zwycięstwa i czystego konta.
Przeciwnik lepiej zagrał w pierwszej połowie, my z kolei po zmianie
stron. Znajdujemy się na trochę
innym etapie przygotowań, niż

piłkarze Jastrzębia, co pokazała
druga połowa meczu – skomentował Jarábek spotkanie rozegrane w
tropikalnym upale.
Udany mecz w barwach Karwiny
zaliczył doświadczony napastnik
Michal Papadopulos, którego zaolziańscy fani z pewnością kojarzą z występów w Baniku Ostrawa.
35-letni snajper w ostatnich latach
występował jednak zagranicą, m.in.
w Bayerze Leverkusen, Energii Cottbus i FK Rostów, zaś od 2012 związany był wyłącznie z polskimi klubami
– Zagłębiem Lubin, Piastem Gliwice
i Koroną Kielce. Papadopulos, który rozważa też kilka innych ofert,
poprosił włodarzy Karwiny o czas
do namysłu. Do wczorajszego zamknięcia numeru jego stanowisko
nie było jeszcze znane.
Świetny mecz z GKS Jastrzębie

rozegrał jednak również 20-letni
Tomáš Ostrák, o którym bliżej pisaliśmy już w poprzednim numerze
gazety. Młody chłopak wypożyczony z bundesligowego FC Koeln
biegał w środę po boisku niczym
w kreskówce „Tom i Jerry”. Stylem
gry przypomina napastnika Ondřeja Lingra, sprzedanego w zeszłym
tygodniu do Slavii Praga. Na lewej
flance obrony dobry mecz zaliczył
Filip Twardzik, pozyskany w tym
tygodniu z MFK Ružomberok. – Filip jest alternatywą na lewą stronę
defensywy, mógłby zastąpić Rundica, którego zwabiło Podbeskidzie
Bielsko-Biała – ocenił debiut 27-letniego Twardzika dyrektor sportowy MFK Karwina, Lubomír Vlk.
Zawodnik skądinąd pochodzi z piłkarskiej rodziny. Jego ojciec René
Twardzik, który zakończył karierę

● Michal Papadopulos (w środku) znalazł się na celowniku Karwiny. W środę zaliczył udany mecz z GKS Jastrzębie. Fot. mfkkarvina

w 2019 roku, bronił bramki Trzyńca
czy Slavii Praga, a brat-bliźniak Patrik też gra wyczynowo w piłkę.
I to nie koniec letnich zakupów
w Karwinie. – Na celowniku mamy

jeszcze trzech piłkarzy, ale na konkrety za wcześnie – powiedział
nam wczoraj Adam Januszek,
rzecznik prasowy karwińskiego
klubu. 
(jb)
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 GŁ-436

TRZYNIEC – Kosmos: Casting na
lásku (14, godz. 17.30; 15, 16, godz.
20.00); Sen kalifornijski (14, godz.
20.00); Trolle 2 (15, godz. 17.30);
Havel (16, godz. 17.30); Za snami (17,
godz. 17.30); Palm Springs (17, godz.
20.00); KARWINA – Centrum:
Trolle 2 (14, godz. 17.30; 16, godz.
17.00); The Wrentched (14, godz.
20.00); Scooby-Doo! (15, godz.
17.00); Casting na lásku (15, godz.
19.30); V síti (16, godz. 19.30); Włoskie wakacje (17, godz. 17.30); V síti
18+ (17, godz. 20.00); HAWIERZÓW
– Centrum: Le lion (14, godz.
21.00); #tuiteraz (15, godz. 21.00);
Incepcja (16, godz. 19.30); Casting
na lásku (17, godz. 19.30); CZ.
CIESZYN – Central: Le lion (14,
godz. 18.00); Casting na lásku (15,
16, godz. 17.30); Ava (15, 16, godz.
20.00); CIESZYN – Piast: Scooby-Doo! (14-17, godz. 16.00); Turu. W
pogoni za sławą (14-17, godz. 16.30);
Arab Blues (14-17, godz. 18.15); Polowanie (14-17, godz. 20.15).

CO NA ANTENIE
POLSKIE AUDYCJE. po-pt. godz.
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec
105,3 MHz.
RADIO KATOWICE. „U Polaków
za Olzą” – niedz. godz. 13.05 na 103
FM. Archiwum audycji: radio.katowice.pl/Zaolzie.

CO W TERENIE

GŁ-121

Ogłoszenia do »Głosu«

KLUB 99 – Spotyka się w poniedziałek 17. 8. o godz. 11.00 w restauracji
Ośrodka Kultury „Strzelnica” w Czeskim Cieszynie.
LESZNA DOLNA – MK PZKO zaprasza na XIV edycję Przeglądu Kapel
Ludowych i Zespołów Tanecznych
do Domu PZKO. Impreza odbędzie
się w sobotę 15. 8. o godz. 14.00. W
programie wystąpią: ZT „Bystrzyca”,
ZT „Sucha Górna”, KL „Dudoski” z
Jasienicy, KL „Bezmiana”. Imprezą
towarzyszącą jest wystawa fotografii

pt. „Polska Sahara” autorstwa Romana Dzika. Oferujemy bogaty bufet, placki z blachy i inne specjały.
Wstęp: wolne datki, maseczka obowiązkowa.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 19. 8. na środowy spacer z Trzyńca-Centrum do
ujścia Wędryńki do Olzy. Trasa długości około 4 km prowadzi nad malowniczy piaskowcowy brzeg Olzy.
W drodze powrotnej na dworcu w
Trzyńcu-Centrum jest Plackarnia,
ponadto na rynku Masaryka kebab i
dwie cukiernie. Odjazd pociągu z Cz.
Cieszyna o godz. 9.20 do TrzyńcaCentrum. Prowadzi Zofia Franek, tel.
731 244 346.
 zaprasza 28. 8. na Rajd Nocny. Trasa około 15 km: Łomna Górna – Lacznow – Sławicz – Ostry – Koziniec –
Oldrzychowice. Start o godz. 20.30
z przystanku autobusowego Łomna
Górna-Sałajka. Odjazd pociągu z Cz.
Cieszyna o godz. 19.20 do Nawsia,
odjazd autobusu z Nawsia do Łomnej
Górnej-Sałajka o godz. 20.00. Meta
oraz śniadanie (oldrzychowicki kołacz dożynkowy, kawa, herbata) w
Oldrzychowicach w ogrodzie Jadzi
Kuchejdy w godzinach porannych.
Trzeba zabrać ze sobą czołówki, kijki,
kanapki, wodę... Zgłoszenia prosimy
nadsyłać do 27. 8. na adres mailowy
w.farnik@seznam.cz lub telefonicznie 607 005 678, Władka Lubowiecka. Każdy uczestnik startuje w rajdzie na własną odpowiedzialność!

OFERTY

pani STANISŁAWA KOKOTEK
ze Stonawy

Z okazji zacnego jubileuszu wszystkiego co najlepsze, a przede wszystkim dużo zdrowia, życzy liczna rodzina.
GŁ-434

WSPOMNIENIA
11 sierpnia obchodziłby 92. urodziny
nasz Najdroższy Ojciec, Dziadek, Pradziadek, Prapradziadek, Teść, Szwagier i Wujek

MALOWANIE DACHÓW i płotów,
skrobanie, 3 x lakier, 140 kc/m2 z farbą. Balicki, 732 383 700.
GŁ-189
PRZEPROWADZKI + ekipa oraz usługi transportowe.
Tel. +48 601 532 642.
GŁ-004

WYSTAWY

śp. JAN KALETA
z Ropicy

zaś 28 sierpnia minie 17. bolesna rocznica, kiedy nas na zawsze opuściła
Jego Żona i nasza Najdroższa Mama

śp. GERTRUDA KALETOWA
Wszystkich, którzy znali naszych najdroższych rodziców, prosimy o ciche wspomnienie. Z największą wdzięcznością i bólem w sercu wspominają córki Krysia, Janka, Irka, syn Tadek, zięciowie Alojzy i Paweł oraz
cała rodzina.
GŁ-441
W naszych sercach stale żyjesz z nami.
Dzisiaj mija 30 lat, kiedy od nas odeszła na zawsze nasza Kochana Mama,
Babcia i Prababcia

Z miłością wspominają córka Halina i wnuczka Grażyna z rodziną.GŁ-402
Nie umiera ten,
kto pozostaje w sercu i pamięci bliskich.
Dnia 12 sierpnia minęła trzydziesta rocznica śmierci
naszego Ojca
z Jabłonkowa

Z miłością i szacunkiem wspominają córki z rodzinami.


15.30, tel. 558 731 766 e-mail: info@

Kamieniarstwo " Wrzos" zapewnia dostęp do pełnej obsługi i świadczenia usług w naszej filii –

Vendryně 1044, telefon : Tel. kom. 736 702 526 Tel. kom. +48 606 452 479

– czynne od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.00
Jeżeli mają państwo pytania, udzielimy wszelkich informacji kosztorysowych
z możliwością umówienia się na konkretną godzinę w biurze lub na cmentarzu.
Proponujemy wyjątkowo korzystne ceny i dogodne rozwiązania.

kamieniarstwo.wrzos@vp.pl

GŁ-096

z Olbrachcic

Kochani Jubilaci!
50 lat temu przysięgaliście sobie miłość, która
trwa na dobre i na złe. W jej blasku wychowaliście
swoje dzieci i wnuki. Pragniemy pogratulować
Wam wytrwałości i życzymy, aby każdy dzień
przynosił Wam szczęście!
Życzą córki Ula i Magda z rodzinami.
AD-019

GŁ-445

Trzynaście lat, które dziś mijają od nagłego odejścia naszej Nieodżałowanej

śp. DANUTY PRZECZEK
nie zasklepiły ran w naszych sercach i niczym nie były
w stanie zastąpić Jej obecności w naszym życiu. Wszystkim, którzy z nami nadal dzielą żal i poświęcą Jej ciche
wspomnienie, dziękuje najbliższa rodzina.
GŁ-446

Nie umarłem, bo wiem,
że żyję w sercach tych, których kochałem.
W głębokim żalu i smutku zawiadamiamy, że dnia 7
sierpnia 2020 w wieku 74 lat zmarł

śp. WIESŁAW NOŻKA

urodzony w Łąkach nad Olzą,
później zamieszkały w Divišovie
Ostatnie pożegnanie ze śp. Wiesławem Nożką odbyło
się dnia 13 sierpnia 2020 w kościele pod wezwaniem
św. Jilji w Vlašimi. Zasmucona rodzina.
GŁ-442

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy
wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia
11. 8. 2020 zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w wieku
91 lat nasz Kochany Ojciec, Teść, Dziadek, Pradziadek,
Brat, Szwagier i Wujek
Przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury RC wydaje Kongres Polaków w RC, ul. Grabińska 33, 737 01 Czeski Cieszyn, IČO: 00535613, w wydawnictwie POL-PRESS, s.r.o. IČO:
26792575 • Adres: Redakcja „Głosu”, ul. Strzelnicza 28, Czeski Cieszyn 737 01 • Redaktor naczelny: Tomasz Wolff, wolff@glos.live • Zastępca redaktora naczelnego, redaktor sportowy: Janusz Bittmar, bittmar@glos.live • Redaktorzy terenowi: Danuta Chlup, danuta.chlup@glos.live • Witold Kożdoń, kozdon@glos.live • Szymon Brandys, brandys@glos.live • Fotoreporter: Norbert Dąbkowski, dabkowski@glos.live • Doradca ds. reklamy: Beata Schönwald, beata.schonwald@glos.live • Projekt makiety: Jacek Utko • Telefony: sekretariat/centrala
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„Głos” należy do Stowarzyszenia
Dzienników
Mniejszości Narodowych i Etnicznych Europy MIDAS

5.59 Dzień dobry 8.30 Urząd pocztowy
w krainie pingwinów 9.20 Josef Vágner
9.40 Europejska historia 10.35 Proces:
państwo rosyjskie kontra Oleg Sencov
11.50 Ilustrowane felietony Ludvíka Vaculíka 11.55 Tajemniczy Mont Saint-Michel 13.00 Historia bombardowania:
od Guerniki po Hiroszimę 13.50 Najbardziej niesamowite mosty na świecie 14.45 Życie ssaków 15.35 Laos, kraj
słoni 16.30 Sąsiedzi 17.00 Lwy 17.50
Cudowna planeta 18.45 Wieczorynka
18.55 Magazyn religijny 19.20 Geografia świata 19.50 Wiadomości w czeskim
j. migowym 20.00 Zapach cebuli (film)
21.40 Maratończyk (film) 23.45 Most
nad Sundem (s.) 0.45 Gomorra (s.).

NOVA

śp. ANTONIEGO KLUZA

CZ. CIESZYN, KONGRES POLAKÓW, ul. Grabińska 458/33: do
14. 8. wystawy pt. „Jan Górniak,
właściciel cegielni i filantrop” i
„Alfred Farny, pedagog i przyrodnik”. Czynne od wtorku do piątku
w godz. 8.00-15.00.

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.50 Downton Abbey (s.) 10.45
Przedział 11.05 Opowiadaj (s.) 12.00
Południowe wiadomości 12.30 Rodzina
Horáków (s.) 13.25 Borsuk (film) 14.05
100% alibi (film) 15.15 Losy gwiazd
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 20.15 Żandarmskie
humoreski (s.) 21.35 Wszystko-party
22.30 Zawodowcy 23.25 Sprawy detektywa Murdocha (s.) 0.10 AZ kwiz.

TVC 2

z Suchej Górnej

państwa HALINY i WŁADYSŁAWA
FOLWARCZNYCH

Sza n owny kl ie n c ie :

servis@hudeczek.cz.

Dnia 17 sierpnia 2020 obchodzi swoje 90. urodziny

Dnia 15. 8. 2020 mija 50. rocznica ślubu

czej 28, Czeski Cieszyn w godz. 8.30-

ska 340, w godz. 8.00-15.00, e-mail: ad.

TVC 1

Henryk Jasiczek

NEKROLOGI

w dni powszednie:

Service sp. z o.o., Olbrachcice, Stonaw-
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ŻYCZENIA

• W redakcji „Głosu” przy ul. Strzelni-

sp. z o.o. - Studio Graficzne, Hudeczek

Są ludzie, co płyną jak okręt bez steru,
gnani przez życie przeznaczenia falą.
Są ludzie, choć szkoda, że takich niewielu,
jak morskie latarnie dla innych się palą.

śp. MARIA KONIECZNA

przyjmowane są

glos.live • W firmie Hudeczek Service,

PROGRAM TV

ŻYCZENIA

śp. BOLESŁAW GRIM

zamieszkały w Karwinie-Mizerowie
Pogrzeb naszego Drogiego Zmarłego odbędzie się we
wtorek 18 sierpnia 2020 o godzinie 12.00 z kościoła
rzymskokatolickiego w Stonawie. W smutku pogrążona rodzina.
RK-061

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40 Comeback (s.) 9.45 Policja kryminalna Anděl
(s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00
Południowe wiadomości 12.30 Krok za
krokiem (s.) 12.50 Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 14.05 Dowody zbrodni (s.) 15.55 Dr House (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o tym
sądzą Czesi 18.15 Comeback (s.) 19.30
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Policja Modrava (s.) 21.30 Dama i Król (s.)
23.00 O życie (film) 0.45 Dr House (s.).

PRIMA

6.10 Rodzina piratów (s. anim.) 7.00
Nowy dzień 9.10 M.A.S.H. (s.) 10.25
Róża w burzy (film) 12.25 Strażnik
Teksasu (s.) 13.25 Gliniarz i prokurator
(s.) 14.30 Policja Hamburg (s.) 15.30
Agenci NCIS (s.) 16.30 Wiadomości kryminalne 16.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 19.55
Showtime 20.05 Pogoda 20.15 Katarzyna Wielka (s.) 21.25 Niebezpieczna Mallorca (s.) 22.25 Jack Reacher: Jednym
strzałem (film) 1.05 Agenci NCIS (s.).

SOBOTA 15 SIERPNIA

TVC 1

7.20 Przyjaciele Zielonej Doliny (s.) 7.50
Losy gwiazd 8.40 Jak się zranić w trakcie pracy (film) 10.00 Bez kobiety i tabaki (s.) 11.00 Wszystko-party 12.00 Z
metropolii, Tydzień w regionach 12.25
Nasze hobby 13.00 Wiadomości 13.05
Szewc i diabły (bajka) 14.15 A nie boisz
się, królewno? (bajka) 15.10 O trzech synach (bajka) 15.35 Morderczy tydzień
(film) 16.55 Dobra Woda (s.) 18.25 Chłopaki w akcji 18.55 Prognoza pogody,
wiadomości, sport 20.10 Wszystko-party 21.05 Pr. rozrywkowy 22.20 Goście,
goście (film) 0.05 Detektyw Endeavour
Morse (s.) 1.35 Światowcy.

TVC 2

6.00 Teleranek 6.05 Zou (s. anim.)
6.20 Bali 6.30 Świnka Peppa (s. anim.)
6.45 Lego Friends: Dziewczyny z celem
(s. anim.) 7.00 Rodzina Treflików (s.
anim.) 7.05 Zou (s. anim.) 7.20 Baranek
Shaun (s. anim.) 7.30 Studio Kolega

9.00 Na rowerowym szlaku 9.10 Lotnicze katastrofy 10.00 Transmisja mszy
11.40 Miejsce zamieszkania wieś 12.00
Przygody w nieznane 12.55 Niesamowite zjawiska 13.40 Baťa, pierwszy
globalista 15.00 Film o filmie: Szarlatan
15.15 Morscy predatorzy 16.00 Planeta
Ziemia 16.55 Kamera w podróży 17.50
Cudowna planeta 18.45 Wieczorynka
18.55 Sąsiedzi 19.25 Czechy a klimat
19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00 Ivanhoe (film) 21.50 Gra
(film) 0.00 Pod jednym niebem (film)
1.35 Grzeszna dusza (s.).

NOVA

5.55 Psi patrol (s. anim.) 6.50 Looney
Tunes Show (s. anim.) 7.15 Kacze opowieści (s. anim.) 8.00 Jaś i Małgosia
(bajka) 9.30 W doborowym towarzystwie (film) 11.45 Dama i Król (s.) 12.50
Tajemniczy szef 14.10 Poradnik domowy 14.35 Zamieńmy się żonami 15.55
Akademia policyjna VII: Misja w Moskwie (film) 17.35 Jak ukraść Księżyc
(film anim.) 19.30 Wiadomości, sport,
pogoda 20.20 Kapitan Ameryka: Wojna
bohaterów (film) 23.05 I stanie się koniec (film) 1.30 Akademia policyjna VII:
Misja w Moskwie (film).

PRIMA

6.05 Rodzina piratów (s. anim.) 6.35
Lego Jurassic Park (s. anim.) 7.05
M.A.S.H. (s.) 7.40 Autosalon.tv 8.45
Gliniarz (s.) 10.05 V.I.P. Morderstwa (s.)
12.35 Morderstwa w Brokenwood (s.)
14.45 Rendezvous (film) 16.45 Cnotliwe panie z Pardubic (film) 18.55 Wiadomości 19.55 Showtime 20.05 Pogoda
20.15 Gliniarz (s.) 21.35 Dojrzałe wino
(film) 23.30 Jack Reacher: Jednym
strzałem (film).

NIEDZIELA 16 SIERPNIA

TVC 1

Krok za krokiem (s.) 8.40 Karzeł Długonos (bajka) 10.30 Lilo i Stitch II: Mały
feler Stitcha (film anim.) 11.45 Strachy
z lukarnii (bajka) 13.25 Znamię (film)
15.20 Mistrzostwa powiatu: Ostatni
mecz Pepika Hnátka (film) 17.35 Przyjaciel na niepogodę II: Historia z Brooklynu (film) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Delikatne fale (film) 22.15
Bękarty wojny (film) 1.15 Przyjaciel
na niepogodę II: Historia z Brooklynu
(film).

PRIMA

6.20 Rodzina piratów (s. anim.) 6.50
Lego Jurassic World (s. anim.) 7.20
M.A.S.H. (s.) 7.50 II wojna światowa
8.55 Prima Świat 9.30 Prima maskotka
9.55 Niebezpieczna Mallorca (s.) 11.00
Partia 11.45 Poradnik domowy 12.40
Poradnik Pepy Libickiego 13.00 Poradnik Ládi Hruški 13.45 Jak zbudować
marzenie 14.50 Dojrzałe wino (film)
16.50 Winnetou i król nafty (film) 18.55
Wiadomości 19.55 Showtime 20.05
Pogoda 20.15 Słońce, siano, truskawki
(film) 21.55 Porachunki (film) 0.15 Wieczór panieński (film).

PONIEDZIAŁEK 17 SIERPNIA

TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.50 Parówka (film) 10.00
Dobra Woda (s.) 11.30 Śladami gwiazd
12.00 Południowe wiadomości 12.30
Rodzina Horaków (s.) 13.25 Bajki z lasu
(s.) 13.40 Wszystko-party 14.15 Pr. rozrywkowy 15.25 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 20.10 Zaginione wrota (s.) 21.20 Każdy musi umrzeć
(film) 22.45 Kryminolog (s.) 23.50 Chomik (film) 0.15 AZ kwiz.

6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 Latający kufer 6.35 Borsuk (film) 7.20
Morderczy tydzień (film) 8.35 Wszystko, co lubię 9.05 Uśmiechy J. Kepki 9.45
Kalendarium 10.00 Kamera na szlaku
10.30 Obiektyw 11.00 Hotel Herbich
(s.) 12.00 Pytania Václava Moravca
13.00 Wiadomości 13.05 Kwiat róży
(bajka) 14.20 Vohnice i Kilian (bajka)
15.25 Błękitna krew (bajka) 16.10 Velké sedlo (s.) 17.05 Przyjedź po mnie, tu
straszy (film) 18.00 Co teraz, a co potem? (s.) 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.10 Czarni baronowie
(film) 21.50 Grzeszni ludzie miasta
Brna (s.) 22.55 Detektyw Endeavour
Morse (s.) 0.25 Maneż Bolka Polívki.

TVC 2

6.55 Rodzina Treflików (s. anim.) 7.05
Zou (s. anim.) 7.20 Baranek Shaun (s.
anim.) 7.30 Studio Kolega 9.00 Czechosłowacki tygodnik filmowy 9.15
Poszukiwania czasu utraconego 9.45
Czołgi w walce 10.40 Ratowanie Nowego Jorku 11.25 Na paryskich dachach
12.30 Uczucia zwierząt 12.55 Miejsce
zamieszkania wieś 13.15 Urodzeni 1918
– spojrzenie sześciu 14.10 Magazyn
religijny 14.40 Egipt z lotu ptaka 16.10
Królowa matka – portret 17.00 Słonie
17.50 Tajemnicze południowe Indie
18.45 Wieczorynka 18.55 Podróże po
Czechach 19.20 Ciekawostki z regionów 19.50 Wiadomości w czeskim j.
migowym 20.00 Firecreek (film) 21.45
Obietnica (film) 23.50 Czechosłowacja:
Portret tragedii.

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.35 Comeback (s.) 9.45 Policja Modrava (s.) 11.00
Co o tym sądzą Czesi 12.00 Południowe
wiadomości 12.25 Krok za krokiem (s.)
12.45 Przychodnia w różanym ogrodzie
(s.) 14.05 Dowody zbrodni (s.) 15.55 Dr
House (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport,
pogoda 20.20 Spece (s.) 22.20 Agenci
NCIS: Nowy Orlean (s.) 23.15 Dr House
(s.) 0.10 Dowody zbrodni (s.).

TVC 2

NOVA

5.55 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.15
Psi patrol (s. anim.) 7.05 Looney Tunes
Show (s. anim.) 7.30 Kacze opowieści (s.
anim.) 7.55 Tom & Jerry (s. anim.) 8.15

5.59 Dzień dobry 8.30 Kamera w podróży 9.25 Morscy predatorzy 10.15
Planeta Ziemia 11.05 Czechosłowacki
tygodnik filmowy 11.20 Wyjątkowe
projekty 12.20 Strawa dla duszy & ciała 12.50 Emocje i my 13.15 Ratujmy
dzieci 14.20 Birma 15.10 Lotnicze katastrofy 16.00 Ratunek Nowego Jorku 16.50 Film o filmie Szarlatan 17.05
Niesamowite zjawiska 17.50 Ostatni
łowcy w Mongolii 18.45 Wieczorynka
18.55 Uczucia zwierząt 19.25 Historie
domów 19.50 Wiadomości w czeskim j.
migowym 20.00 Zakładnik (film) 21.45
Tajemnica (film) 23.30 Grzeszna dusza
(s.) 0.15 Generał Patton.

NOVA

PRIMA

7.00 Nowy dzień 9.10 M.A.S.H. (s.) 9.50
Muzyka w sercach (film) 11.50 Strażnik
Teksasu (s.) 12.50 Gliniarz i prokurator
(s.) 13.50 Policja Hamburg (s.) 14.50
Agenci NCIS (s.) 15.50 Policja w akcji
16.45 Wiadomości kryminalne 17.05
Nakryto do stołu! 18.10 Słoneczna (s.)
18.55 Wiadomości 19.55 Showtime
20.05 Pogoda 20.15 Old Firehand (film)
22.15 Hudson i Rex (s.) 23.25 Policja w
akcji 0.20 Agenci NCIS (s.).
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WEHIKUŁ CZASU

Tak było...

...tak jest

• Dziś zapraszamy na wycieczkę do Ligotki Kameralnej. Na archiwalnym
zdjęciu (źródło: album „Beskydy a Podbeskydí 1895-1939”,
wydawnictwo Wart) kościół katolicki pw. Serca Jezusowego. Został on
zbudowany w 1885 roku.
Czekamy na propozycje współczesnego ujęcia. W gazecie zamieścimy
pierwsze bądź najlepsze zdjęcie, jakie dostaniemy. Fotografie prosimy
wysyłać na: dabkowski@glos.live bądź info@glos.live. Serdecznie
zapraszamy do współpracy!

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA
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Rozwiązaniem krzyżówki jest dokończenie fraszki, której autorem jest Jan Izydor Sztaudynger (ur. 28 kwietnia 1904 w Krakowie, zm. 12 września 1970 tamże) – polski poeta, fraszkopisarz, satyryk, teoretyk lalkarstwa, tłumacz:
„Czasem się właśnie mówi: „Nie”,...”
POZIOMO:
1. ...życia, czyli codzienność, powszedność
2. bóg świata zmarłych w mitologii greckiej
3. odpowiednik pułkownika w marynarce
wojennej
4. amerykańska liga koszykarska
5. Jones, filmowy archeolog lub stan w
USA
6. antyczne miasto portowe
7. Bratny albo Polański
8. król Tracji, syn Aresa

9. bylina na włókno, siemię i olej
10. Adrianeczka, gdy dorośnie
11. ROZWIĄZANIE DODATKOWE
12. błyszczący przedmiot, biżuteria
13. scenariusz baletu, pantomimy, opery
14. koleżanka posłanki
15. niegodziwy, podły, nieżyczliwy,
amoralny
16. specjalista od racjonalnego żywienia
17. hurtownik dostarcza mu towar.

PIONOWO:
ADIDAS, ADORNO, ANALOG, BOGINI,
BUDRYS, CIELEC, CYTRYN, DYMSZA,
EBONIT, EDYTKA, HARNAŚ, CHASYD,
HAWAJE, INTIMA, KABINA, KAZACH,
OCOTAL, OŁTARZ, PROSIĘ, ROLADA,
SINAED, TALMUD, YAKUZA, ZABIEG.
Wyrazy trudne lub mniej znane:
DIOMEDES, OSTIA

W

śród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy wysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin upływa w środę 26 sierpnia. Nagrodę książkową za
poprawne rozwiązanie krzyżówki kombinowanej
z 31 lipca otrzymuje Leszek Foltyn z Olbrachcic.
Autorem dzisiejszego zadania jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej
z 31 lipca:
A MĄDRY WZGARDZI I OMIJA

