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Numery zostały rozdane. 
Kto chce zostać senatorem?
WYDARZENIE: W jesiennych wyborach senackich wystartuje w okręgu wyborczym nr 73, obejmującym 
głównie trzyniecko-jabłonkowską część powiatu frydecko-misteckiego oraz Czeski Cieszyn i Kocobędz, sześcioro 
kandydatów. We wtorek wylosowano ich numery.

Beata Schönwald

O 
miejsce w Se-
nacie na naj-
bliższe sześć lat 
w okręgu wy-
borczym nr 73 
walczyć będzie 
pięciu męż-

czyzn i jedna kobieta. Urzędujący 
obecnie senator Jerzy Cieńciała 
nie będzie ubiegać się o reelekcję. 
Ponownie spróbuje natomiast sił w 
polityce senator w latach 2010-2016 
Petr Gawlas z Jabłonkowa, który w 
tegorocznych wyborach startuje 
jako bezpartyjny z listy Niezależ-
nych. W swoim mieście rodzinnym 
będzie miał rywala, Petra Hamro-
ziego, członka Ruchu NEJ, który w 
Jabłonkowie znany jest m.in. jako 
dyrektor miejscowego Muzeum Bi-
blii i brat burmistrza. 

Osobą z długoletnim politycz-
nym doświadczeniem, która będzie 
się starać sforsować bramy Senatu, 
jest również Stanisław Folwarczny 
z Czeskiego Cieszyna. Wyborcom 
jest dobrze znany jako wicehetman 
województwa morawsko-śląskie-
go ds. szkolnictwa i sportu, były 
zastępca burmistrza Czeskiego 
Cieszyna, wcześniej dyrektor cze-
skocieszyńskiej polskiej szkoły 
podstawowej, a także jako działacz 
społeczny związany głównie z To-

warzystwem Nauczycieli Polskich 
w RC, ale też członek innych pol-
skich stowarzyszeń. Folwarczny, 
będąc kandydatem koalicji ODS, 
KDU-ČSL i TOP 09 oraz członkiem 
partii obywatelskich demokratów, 
jest jedynym jasno określonym 
prawicowym kandydatem na sena-
tora w 73. okręgu wyborczym. 

Opozycyjne ugrupowania ANO i 
ČSSD wystawiły tym razem wspól-
nego kandydata. Jest nim bezpar-
tyjny lekarz medycyny Zdeněk 
Matušek z  Trzyńca. Za kandydata 
ze skrajnie lewicową przeszłością 
można natomiast uznać Daniela 
Pawlasa, byłego członka partii ko-
munistycznej, z ramienia której 
przez dwa lata pełnił funkcję pre-
zydenta miasta Hawierzowa oraz 
przez jedną kadencję, do ub. roku, 
był posłem Parlamentu RC. W je-
siennych wyborach senackich star-
tuje już jednak jako bezpartyjny z 
listy DOMA. 

Hawierzowianin Pawlas nie jest 
jedynym kandydatem na senato-
ra z  miejscem zamieszkania poza 
okręgiem wyborczym, który chce 
zasiąść w izbie wyższej parlamen-
tu. W podobnej sytuacji jest eme-
rytka Gina Horylowa z  Czeladnej, 
bezpartyjna kandydatka partii 
BOS.

Tegoroczne wybory do Senatu 
RC odbędą się w tym samym ter-
minie, co wybory do samorządów 

gminnych, w piątek i sobotę 23-24 
września, i dotyczyć będą tradycyj-
nie tylko 27 okręgów wyborczych 
z  wszystkich 81. W sytuacji, gdy 
żaden z kandydatów nie zdobędzie 
ponad 50-procentowego poparcia, 

zostanie ogłoszona druga tura, w 
której pojedynek na głosy stoczy 
dwóch kandydatów z  najlepszym 
wynikiem. 

Osoba, która chce ubiegać się o 
miejsce w czeskim Senacie, musi 

skończyć 40 lat najpóźniej w dru-
gim dniu wyborów. Aby zagłoso-
wać na senatora, wystarczy na-
tomiast tak samo jak w każdych 
innych wyborach osiągnąć pełno-
letność.  

• Tegoroczne wybory do Senatu RC 
odbędą się w tym samym terminie, 
co wybory do samorządów gminnych, 
w piątek i sobotę 23-24 września. 
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

①  DANIEL PAWLAS, 46 LAT, HAWIERZÓW 

②   STANISŁAW FOLWARCZNY, 59 LAT, CZESKI CIESZYN

④   ZDENĚK MATUŠEK, 44 LATA, TRZYNIEC

⑤   GINA HORYLOWA, 64 LATA, CZELADNA

⑥   PETR HAMROZI, 41 LAT, JABŁONKÓW

⑦   PETR GAWLAS, 60 LAT, JABŁONKÓW

Kto jaki ma numer?



2  ♩ Głos   |   piątek   |   12 sierpnia 2022 ♩   3Głos   |   piątek   |   12 sierpnia 2022W I A D O M O Ś C I

W OBIEKTYWIE...

W I A D O M O Ś C I

REKLAMA

• Ostatnie spotkanie w ramach cyklu „Cymelia i osobliwości Książnicy 
Cieszyńskiej” poświęcone było cechom rzemieślniczym. Wykład „Cechy 
cieszyńskie w świetle dokumentów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego” 
poprowadziła Aleksandra Golik-Prus. Omówiła m.in. skomplikowaną drogę 
do uzyskania tytułu majstra. (Ox.pl)  FOT. Ox.pl

ZDANIEM... Łukasza Klimańca

klimaniec@glos.live

piątek

sobota

niedziela

dzień: 18 do 24oC 
noc: 18 do 14oC 
wiatr: 1-4 m/s

dzień: 18 do 24oC 
noc: 20 do 16oC 
wiatr: 2-5 m/s

dzień: 17 do 24oC 
noc: 21 do 18oC 
wiatr: 2-3 m/s

DZIŚ...

12
sierpnia 2022

Imieniny obchodzą:  
Klara, Lech
Wschód słońca: 5.13
Zachód słońca: 20.08
Do końca roku: 141 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Młodzieży, Światowy 
Dzień Słonia
Przysłowie: 
„Od świętej Klary są już 
ładne dary”

JUTRO...

13
sierpnia 2022

Imieniny obchodzą:  
Diana, Hipolit, Kasjana
Wschód słońca: 5.15
Zachód słońca: 20.06
Do końca roku: 140 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Osób Leworęcznych
Przysłowie: 
„Gdy gęś chodzi w 
sierpniu po lodzie, to w 
listopadzie chodzi po 
wodzie”

POJUTRZE...

14
sierpnia 2022

Imieniny obchodzą:  
Euzebiusz, Maksymilian
Wschód słońca: 5.17
Zachód słońca: 20.04
Do końca roku: 139 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Energetyka
Przysłowie:
„Gdy z początku sierpnia 
skwar trzyma, zwykle 
bywa długa i śnieżna 
zima”

POGODA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BOGUMIN
Park Petra Bezruča czeka 
rewitalizacja. Ostatnia 
miała miejsce piętnaście 
lat temu. Przed inwestycją 
konieczne jest nie tylko 
sprawdzenie drzewostanu 
(park liczy ok. 1500 drzew), 
ale też przeprowadzenie 
monitoringu zoologiczne-
go. Zajmuje się nim biolog 
Adrián Czernik. Monitoring 
obejmuje mieszkające w 
parku ptaki i inne zwierzę-
ta. Na podstawie wyników 
tego badania (znane będą 
jesienią) urzędnicy zapro-
ponują najbardziej odpo-
wiednią formę rewitalizacji 
parku.  
 (klm)

CZESKI CIESZYN
W tym tygodniu rozpoczę-
ły się warsztaty w ramach 
cieszyńskiej edycji „Made 
from wood”. Do 22 sierp-
nia studenci podzieleni na 
grupy zaprojektują i wyko-
nają meble miejskie, które 
będą służyły mieszkańcom 
i turystom. W Czeskim 
Cieszynie skoncentrują się 
na Grabinie, gdzie mają 
zaprojektować udogodnie-
nia dla wędkarzy, zaplecza 
piknikowe dla maksymalnie 
10 osób oraz obiekty do 

orga-
nizacji 
kameralnych 
wydarzeń, np. 
Festiwalu Herbaty. 
Mieszkańcy mogą prze-
kazać swoje sugestie na 
spotkaniu, jakie zapla-
nowano w poniedziałek 
15 sierpnia od 15.30 na 
terenie Zalewu Garbina.

 (klm)

ORŁOWA
W centrum miasta zostało 
oddane do użytku mieszka-
nie przeznaczone dla osób, 
które nagle znajdą się w 
trudnej sytuacji życiowej, 
na przykład z powodu 
spalenia się ich domu lub 
innej klęski żywiołowej. 
Takie lokum zostało urzą-
dzone w ramach projektu 
„Kryzysowe mieszkanie”, 
realizowanego przez firmę 
Heimstaden. Mieszkanie 
jest w pełni umeblowane, 
wyposażone w naczynia 
kuchenne i sprzęty AGD 
(żelazko, pralka). Można z 
niego korzystać od sześciu 
do dziewięciu miesięcy pod 
warunkiem opłacenia czyn-
szu, który wraz z mediami 
wynosi do 10 tys. koron.
 (klm)

PIETWAŁD
Ofertę turystyczną wspól-
nie z Gminą Strumień przy-
gotowali miejscowi urzęd-
nicy – dzięki współpracy 
transgranicznej koordyno-
wanej przez Stowarzyszenie 
Rozwoju i Współpracy 
Regionalnej „Olza” powstał 
„Żabi Szlak”, czyli mapa z 
trasami – rowerową i samo-
chodową. Dzięki niej turyści 
mogą zwiedzić atrakcje po 
obu stronach Olzy, m.in. 
starówkę w Strumieniu, 
staw Młyńszczok w Zebrzy-
dowicach, starówkę wraz  
z zamkiem Frysztat i par-
kiem w Karwinie, stawy 
rybne w Rychwałdzie czy 
ścieżkę edukacyjną w 
Pietwałdzie. Mapę można 
odebrać m.in. w Bibliotece 
Regionalnej we Frysztacie.

 (klm)

PIETWAŁD

ORŁOWA

Igor Bruzl, 
wiceburmistrz Bogumina 

CYTAT NA DZIŚ

•••
Stowarzyszenia i kluby przeżywają 
trudny czas. Koronawirus dał się 
im we znaki. A gdy złapały oddech 
po złagodzeniu restrykcji, nadszedł 
kryzys energetyczny i wzrosty cen. 
Dla wielu z nich może to oznaczać 
likwidację. Jednocześnie odnoszą 
sukcesy, opiekują się dziećmi i 
młodzieżą. Dlatego nie pozwolimy, 
by upadły 

BOGUMIN

Województwo 
morawsko-śląskie 
wraz z poszczególnymi 
gminami przygotowuje 
projekt, w ramach 
którego zostaną 
wybudowane trzy 
pomosty pływające. 
Jeden z nich 
powstanie na terenie 
Karwińskiego Morza, 
kolejne dwa na zaporze 
Větřkovice i na Śląskiej 
Harcie. 

Jakub Czepiec

P
omosty będą przy-
ciągały turystów nie 
tylko z naszego woje-
wództwa. Stworzyli-
śmy już dokumentację 
projektową, w której 
wytypowaliśmy trzy 

miejsca w naszym regionie, które mają 

potencjał – powiedział Jan Krkoška, 
wicehetman województwa morawsko-
śląskiego ds. turystyki i rozwoju regio-
nalnego.

Zaprojektowanie pomostów zleco-
no architektowi Jiřiemu Halfarowi. 
– Spodobał mi się motyw stworzenia 
miejsca dla relaksu nad wodą. Inspi-
racje naturą uwidaczniają się zarówno 
w kształcie ławki nazwanej gniazdem, 

Woda na wyciągnięcie ręki

jak i w całym pontonie przypomi-
nającym łodygę – wyjaśnił Halfar.

Według założeń projektu, po-
mosty powinny zostać zbudowane 
przez miasta Koprzywnica, Karwi-
na oraz mikroregion Śląska Harta, 
a następnie być przez nie utrzymy-
wane. Województwo morawsko-
śląskie podpisze z nimi porozumie-
nie o współpracy. – Na podstawie 

tych memorandów przekażemy 
naszym partnerom gotową doku-
mentację projektową. Jesteśmy też 
gotowi partycypować w kosztach – 
zapewnił Krkoška. Partnerem przy 
budowie pływającego molo na za-
porze Větřkovice będzie ponadto 
firma Tatra Trucks. Koszty budowy 
jednego obiektu szacowane są na 
około 2 mln koron.  

Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Prawda? To jedno 
z najprawdziwszych powiedzeń, z którym trudno dyskutować. 
Towarzyszyło mi podczas urlopowego wyjazdu nad Bałtyk, 
gdzie wybraliśmy się z rodziną pociągiem, zabierając oprócz 

bagaży wózek inwalidzki – syn przed wyjazdem złamał nogę i nie było 
szans, by duże odległości pokonywał kuśtykając o kulach. Sześć dni wy-
starczyło, by boleśnie przekonać się, że z likwidowaniem barier archi-
tektonicznych i tworzeniem udogodnień dla osób niepełnosprawnych 
(lub rodziców z dziećmi w wózkach) nie jest wystarczająco dobrze.

Przykład pierwszy. Przebudowywana stacja kolejowa w Czechowi-
cach-Dziedzicach. Nowe perony powstają od kilkunastu miesięcy. I 
choć jeden jest już gotowy, to osoba na wózku (lub rodzic z dzieckiem 
w wózku) nie ma szans do niego się dostać! Skandalem i głupotą trzeba 
nazwać pomysł wybudowania tunelu ze schodami prowadzącymi na 
peron bez żadnej możliwości dojazdu wózkiem. Pani w kasie prze-
prasza, bezradnie rozkłada ręce. – Z osobą w wózku na peron pan nie 
wjedzie – mówi. Cóż więc robić? Dziecko kuśtyka na jednej nodze, a 
rodzice z wózkiem pod pachą najpierw schodzą do tunelu, a następnie 
wdrapują się po schodach na peron. Docelowo będzie winda. Ale co, 
kiedy jej mechanizm się zepsuje? Wtedy znów zaczną się schody.

Przykład drugi. Gdańsk. Po wyjściu z pociągu windą zjeżdżamy z 
peronu na poziom -1 prowadzący do dworca. Ale gdy chcemy wydostać 
się do miasta, okazuje się, że jedyna winda jest nieczynna. Awaria. Po-
zostają oddalone o kilkadziesiąt metrów schody z „torami” dla wózków. 
Jest stromo, pchanie wózka to spory wysiłek. Ale jakoś trzeba dać radę. 

Przykład trzeci. – Oto mój wróg – mówi syn przed wejściem do jed-
nego ze sklepów, wskazując na prowadzące do niego schody (sześć 
stopni). To samo powtarza, gdy jadąc wózkiem po chodniku i zbliżając 
się do przejścia dla pieszych trzeba pokonać krawężnik – niby niższy od 
tych wzdłuż jezdni, ale jednak na tyle wysoki, by osoba na wózku miała 
kłopot z przejechaniem na drugą stronę ulicy. Do tego dodajmy wyko-
ślawione płyty chodnikowe, po których jazda wózkiem to udręka.

Wybrałem tylko te jaskrawo negatywne przykłady. Co nie znaczy, że 
nie dostrzegam mnóstwa już wykonanej pracy na rzecz udogodnień dla 
osób niepełnosprawnych (lub rodziców z dzieckiem w wózku). Urzędy, 
instytucje kultury, restauracje dbają o to, by osoby w wózkach mogły 
komfortowo dostać się do środka. Widziałem ławki z wydzielonym w 
środku miejscem dla osoby w wózku. Jednak – jak wspomniałem – 
punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, a wakacyjne doświadcze-
nia pokazały, że wciąż jest wiele do zrobienia.  

CZESKI CIESZYN

GŁ-172

• Realizacja projektu rozpocznie się po podpisaniu umów z wszystkimi zaangażowanymi stronami i wyłonieniu wykonawców w przetargu. Pla-
nowane zakończenie prac ma nastąpić w drugiej połowie przyszłego roku. Fot MSK/mat. architekta

Ulotkami w spóźnienia

Koleje Czeskie rozpoczęły 
nową kampanię infor-
macyjną. W jej ramach 
wyjaśniają pasażerom 

m.in., w jaki sposób prace moder-
nizacyjne na kolei wpływają na 
czas odjazdów i przyjazdów pocią-
gów. Największy czeski państwowy 
przewoźnik kolejowy poprzez taką 
kampanię stara się studzić emocje 
podróżnych, którzy są niezadowo-
leni z kolejnych opóźnionych po-
ciągów. 

Jak twierdzą przedstawiciele 
Kolei Czeskich, odpowiedzialność 
za spóźnienia nie zawsze ponosi 
tylko przewoźnik, ale  także Za-
rząd Infrastruktury Kolejowej 
(ZIK).  Dlatego w pociągach spółki 

zaczęły się pojawiać m.in. ulotki 
informacyjne, w których pasaże-
rowie znajdą informacje o pra-
cach budowlanych, jakie aktualnie 
trwają na czeskiej kolei. 

„Zarząd Infrastruktury Kolejo-
wej modernizuje linie kolejowe 
tak, byśmy my – przewoźnicy – 
mogli w przyszłości jeździć szyb-
ciej i niezawodnie” – czytamy w 
tekście ulotki. 

Jak informuje rzeczniczka Ko-
lei Czeskich, Vanda Rajnochowa, 
klientom łatwiej jest zrozumieć 
ew. komplikacje, kiedy znają ich 
powód. 

– Ulotki są tylko jednym ze spo-
sobów komunikacji z pasażerami, 
którym chcemy wyjaśniać kwestię 

wpływu remontów na czas naszych 
połączeń – tłumaczy Rajnochowa. 
Dodaje, że taka forma komunikacji 
uzupełnia dostępne już informacje 
w aplikacji Můj vlak, czasopiśmie 
ČD czy na stronie internetowej 
przewoźnika.

 Na swoim portalu spółka infor-
muje też teraz o powodach spóź-
nienia, umieszczając adnotację 
np. dotyczące błędu pracownika 
Zarządu Infrastruktury Kolejowej. 

  Jak pisze portal internetowy 
Zdopravy.cz, czescy przewoźnicy 
nie unikają krytyki ZIK. Powodem 
jest przede wszystkim zła koordy-
nacja czasowych wyłączeń linii 
kolejowych z ruchu oraz tras ob-
jazdowych.  (szb)

Pierwszoklasiści, którzy od wrze-
śnia rozpoczną naukę w szkołach 
średnich na Zaolziu, będą mogli pod 
koniec wakacji wziąć udział w obozie 
adaptacyjnym „Taniec Łączy”. Drugą 
edycję imprezy od 26 do 27 sierpnia 
w Domu PZKO organizuje w Gutach 
Zespół Pieśni i Tańca „Olza”. Jak pod-
powiada sama nazwa, motywem prze-
wodnim całego projektu jest taniec. 
– Pomysł na taką imprezę zrodził się 
w głowach naszych członków, którzy 
doskonale wiedzą, że taniec potrafi 
ludzi połączyć – przyznał w rozmowie 
z „Głosem” kierownik zespołu Roman 
Kulhanek. Grupa z Czeskiego Cieszy-
na postanowiła zadbać o integrację 
absolwentów polskich szkół podsta-
wowych i jednocześnie zaprezento-
wać im, jak tancerze rozwijają swoją 
folklorystyczną pasję. Organizatorzy 
przygotowali zarówno zajęcia integra-
cyjne, jak i taneczne, których jednak 
– jak twierdzą – nie trzeba się bać. 
Chętni, co potwierdzają uczestniczki 
poprzedniej edycji, nie muszą być za-
awansowanymi tancerzami. – Wcze-
śniej nie myślałam nigdy o folklorze. A 
ta impreza zaraziła mnie tańcem. Ale 
nie chodzi tylko o sam taniec, ważne 
są przyjaźnie w grupie i miło spędzo-
ny czas – mówi tancerka i uczestnicz-
ka poprzedniej edycji, która odbyła się 
w 2019 roku, Joanna Smiga. Więcej 
informacji o projekcie i zgłoszeniach 
można znaleźć na stronie interneto-
wej olza.info/taniec-laczy.  (kub)

•••
Jeszcze o historii kościoła 
w Marklowicach
We wtorkowym artykule dotyczącym 
remontu kościoła pw. Wniebowstą-
pienia Pańskiego w Marklowicach 
Dolnych (s. 2.-3.) pojawiła się 
nieścisłość dotycząca historii prac 
renowacyjnych w świątyni. Zwróciła 

na to uwagę mieszkanka Marklowic 
Janina Krajča, oprowadzająca po 
zabytkowym kościele. W 1952 roku 
wnętrze kościoła zostało oklejone 
tapetami, które pomalowali znani 
artyści z regionu Franciszek Świder 
i Rudolf Żebrok. Na początku lat 90. 
XX wieku pod tapetami odkryto pier-
wotne malowidła ze wzorem kwiatów. 
Polichromia ta pochodzi z XVIII wieku 
i jest unikatem na skalę państwa. Ta-
pety oderwano, ściany oczyszczono i 
odnowiono dawne ornamenty. Prace 
renowacyjne przeprowadzono z dota-
cji państwowych. Zostały dokończone 
w 1993 roku. 
 (dc)

•••
Kolejny wzrost
W Czechach znów odnotowano 
wzrost rocznej stopy inflacji. Jej obec-
na wartość to 17,5 proc., co stanowi 
zmianę w stosunku do czerwca o 0,3 
proc. Najwięcej podrożały artykuły 
spożywcze i energia. W porównaniu 
z poprzednim miesiącem chodzi o 
1,3-proc. wzrost. Ceny towarów w 
lipcu w ujęciu rocznym wzrosły o 
jedną piątą, z kolei w sektorze usług 
CzUS podaje 14-proc. wzrost. Najbar-
dziej podrożały artykuły spożywcze, 
napoje i opłaty za energię. Ceny mąki 
wzrosły prawie o dwie trzecie, chleba 
o 30 proc. Mleko pasteryzowane 
półtłuste podrożało w skali roku o 
dwie piąte, masło o ok. 61 proc., oleje 
o dwie trzecie. Ponad 30-proc. skok 
zaliczyły ceny za energię elektryczną, 
z kolei gaz zdrożał o 59,8 proc. a pa-
liwa stałe o 41,1 proc. Więcej trzeba 
zapłacić za mieszkanie – koszty opłat 
za mieszkania własnościowe wzrosły 
o ponad 19 proc., wynajem o 5 proc. 
Opłaty za ciepło i wodę podrożały 
o 20 proc. Niewielki spadek cen za-
notowano wśród warzyw, np. ceny 
ziemniaków spadły o 13,6 proc.  (szb)

W SKRÓCIE

Pieniądze na dziecko

Od poniedziałku 15 sierp-
nia rodziny, których 
dochód nie przekroczył 
w sumie miliona koron 

(brutto), będą mogły zawnioskować 
o jednorazowy dodatek w wysoko-
ści 5 tys. koron. Wystarczy wypełnić 
formularz online lub ew. odwiedzić 
punkty Czech POINT w urzędach. 

Czeski rząd uchwalił dodatek na 
dziecko początkiem czerwca, aby 
załagodzić skutki inflacji rodzinom 
z niskimi i średnimi przychodami. 
Chęci otrzymania wsparcia finanso-
wego nie muszą zgłaszać osoby, któ-
re już pobierają regularnie inne do-
datki na dzieci – nowy jednorazowy 
zasiłek otrzymają automatycznie. 

Pozostałe osoby mogą skorzystać 
z dwóch możliwości wnioskowania. 
Pierwsza to wypełnienie formula-
rza elektronicznego, który będzie 
dostępny na stronie czeskiego Mi-

nisterstwa Pracy i Spraw Socjalnych 
od 15 sierpnia. Do zgłoszenia online 
konieczne jest posiadanie profilu 
zaufanego obywatela (Mobilní klíč 
eGovernmentu, Bank iD lub Datová 
schránka).  

Druga możliwość to osobista wi-
zyta w jednym z punktów Czech 
POINT mieszczących się w urzę-
dach wojewódzkich, miejskich czy 
gminnych. Od 1 października wy-
słanie wniosku będzie możliwe też 
w Czech POINT-ach na poczcie.

Otrzymanie dodatku nie jest de-
terminowane zatrudnieniem. 5 tys. 
koron na każde dziecko otrzymają 
też osoby przebywające na urlopie 
macierzyńskim, wychowawczym, 
bez pracy oraz przedsiębiorcy. Je-
dyne warunki to dochód nieprze-
kraczający 1 mln koron brutto oraz 
wiek dziecka do 18 lat.    
 (szb)

»Olza« łączy tańcem

Fot. ARC

7403
tysięcy ton wyniosą w tym roku 
według najnowszych szacunków 
zbiory zbóż w Republice Czeskiej. 
W porównaniu z rokiem ubiegłym to 
o 2,5 proc. więcej, a w porównaniu z 
pięcioletnią średnią nawet o 6,2 proc. 
więcej. Wśród tegorocznych upraw 
zbóż zdecydowanie króluje pszenica 
ozima, na kolejnych miejscach plasują 
się jęczmień jary i ozimy. Większy 
urodzaj mają przynieść również te-
goroczne uprawy rzepaku. Szacuje 
się, że rolnicy zbiorą go 1073 tys. 
ton, czyli o prawie 5 proc. więcej 
niż rok temu. Jeśli jednak wziąć pod 
uwagę sytuację z ostatnich pięciu lat, 
zbiory rzepaku obniżyły się o ponad 
10 proc. Zdecydowanie uboższe 
będą natomiast w tym sezonie zbiory 
maku. Powodem jest znacznie mniej-
sza przestrzeń, którą przeznaczono 
pod zasiew tej rośliny. W efekcie 
statystycy oczekują o ponad 30 proc. 
gorszy wynik (20 tys. ton) niż rok 
temu, kiedy zbiory maku biły rekordy 
z ostatnich kilkunastu lat.  
 (sch)
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Pod Babią Górą dzieci
nigdy nie chodziły w stroju
Górale babiogórscy to najmniejsza grupa etnografi czna wśród górali polskich, zamieszkująca zaledwie kilka wsi. 
Chociaż mało znana, posiada swoje zwyczaje, obrzędowość, rzemiosło, a także… strój. Jaki on jest, jakim ulegał 
wpływom, kto i jak powinien go ubierać, to pytania, które często przekraczają granice jednego regionu. 
Razem z Reginą Wicher będziemy szukać na nie odpowiedzi. 

Beata Schönwald

R
egina Wicher 
z  babiogórską 
tradycją i folklo-
rem spotyka się 
od dziecka. Jest 
kierowniczką Ze-
społu Regional-

nego „Juzyna” z Zawoi, współau-
torką książek z zakresu etnografi i 
górali babiogórskich, a na co dzień 
pracownicą Babiogórskiego Cen-
trum Kultury im. dr Urszuli Janic-
kiej-Krzywdy w Zawoi. Do Domu 
PZKO w Jabłonkowie przyjechała 
jako znawca tematu, jakim jest ba-
biogórski strój ludowy. Dokładnie 
tydzień temu dzieliła się tutaj swo-
imi refl eksjami z uczestnikami se-
minarium etnografi cznego zorga-
nizowanego z okazji tegorocznego 
„Gorolskigo Święta”.

Strój, czy ubiór?
– Na dzisiejsze spotkanie wybra-
łam jeden element kultury – strój. 
Nie powiem tylko o tym, jak ten 
strój wyglądał i jak dzisiaj wyglą-
da, ale zadamy też sobie kilka py-
tań, z którymi was zostawię. Nie na 
wszystkie znajdziemy bowiem tutaj 
odpowiedź. Myślę jednak, że w kwe-
stii stroju każdy region przeżywa 
podobne dylematy – zapowiedziała 
prelegentka.

Pierwszy dylemat zawierał się w 
pytaniu, czy my się ubieramy w strój, 
czy przebieramy, i czy jest to strój, 
czy ubiór. – Kiedy kogoś widzimy 
w tradycyjnym ubraniu, mówimy: 
strój. Trzeba mieć jednak świado-
mość, że ubiór i strój to coś innego. 
Ubiór jest tym, co ludzie nosili na co 
dzień, do pracy, zaś strój jest tym, co 
ma nas stroić i wyróżniać spośród 
innych. Dawniej strój dawał bowiem 
jasną odpowiedź na pytanie, skąd 
jesteśmy i kim jesteśmy. Zawierał 
w sobie wiele ważnych informacji. 
Po stroju było wiadomo, skąd kto 
pochodzi, czy jest panną, czy mę-
żatką, żonatym mężczyzną, czy ka-
walerem, człowiekiem bogatym lub 
biednym. To wszystko można było 
wyczytać ze stroju i nie trzeba było 
zadawać tylu pytań jak dziś – zauwa-
żyła Regina Wicher.

Według niej, nierozróżnianie 
ubioru od odświętnego stroju oraz 
nieumiejętne odczytywanie treści, 
które strój przekazuje, powoduje 
pewne zafałszowanie rzeczywisto-
ści zarówno dawnej, jak i obecnej. 
– Góralszczyzna babiogórska była 
biednym regionem, którego biedę 
było widać. Codzienny ubiór, wyko-
nywany z materiałów naturalnych, 
takich jak len, wełna i skóra, był 
bardzo skromny, nie miał żadnych 
ozdób. W latach 90. ub. wieku górale 
babiogórscy zaczęli przeżywać re-
nesans swojej kultury. Zaczęto sobie 
szyć stroje odświętne i wychodzić 
w nich na scenę. Dopiero później 
przyszła świadomość, że pokazuje-

my pewne zafałszowanie, kiedy na 
scenie do zabawy na polanie, pasie-
nia krów i zbierania chrustu, będąc 
dziećmi, wychodzimy w pięknie 
haftowanych zapaskach, gorsetach i 
koralach. Na scenie dzieci powinny 
być dziećmi. Po co więc te gorsety i 
co one mają u nich podkreślić? – za-
stanawiała się kierowniczka zespołu 
„Juzyna”.

Dozwolone od lat... 14
Regina Wicher przy temacie ubie-
rania dzieci w tradycyjne stroje 
zatrzymała się dłużej. Nie po to, 
żeby piętnować ludzi ubierających 
maluchy w „dorosły” strój, lecz po 
to, żeby zwrócić uwagę na pewne 
„reguły gry”, do których w trosce o 
autentyczność należy się stosować. 
Pierwsza zasada mówi, że „dzieci 
nigdy nie chodziły w stroju”. – W 
dzieci nie inwestowano, dzieci no-
siły ubrania po swoim starszym 
rodzeństwie. Bardzo często te ubra-
nia były przeszywane, były robione 
„zagibki” na sukienkach i spód-
niczkach, żeby można je było łatwo 
dostosować do wzrostu dziecka. 
Inwestowanie w portki z sukna lub 
gorseciki dla dzieci było bez sen-
su – przekonywała znawczyni et-
nografi i regionu spod Babiej Góry. 
Jak zaznaczyła, życie dziecka i jego 
ubranie rządziło się zupełnie inny-
mi prawami, niż w przypadku doro-
słego człowieka. 

Sytuacja zmieniała się diame-
tralnie po skończeniu 14. roku ży-
cia. Wtedy dziewczynka stawała 
się „panną na wydaniu”, a chłopak 
„kawalerem gotowym do żeniacz-
ki”. W związku z tym strój, sposób 
ubierania się i czesania, też się 
zmieniał. Na przykład dziewczy-
na po 14. roku życia nie mogła już 
się czesać w dwa warkoczyki. Dziś 
mało kto o tym wie i na taki „szcze-
gół” nikt nie zwraca uwagi. O tym, 
że świadomość tych wszystkich 
„niuansów” jest nikła, a strój w 

powszechnym rozumieniu to strój 
odświętny, pięknie haftowany, pani 
Regina przekonała się niedawno, 
rozdając dziewczynkom sukienki 
na występ. – Ponieważ taki mamy 
utrwalony wzorzec stroju, niektóre 
mamy zaczęły się dopytywać, czy 
zabrakło strojów dla dzieci, skoro 
rozdałam im tylko sukienki. W sy-
tuacji scenicznej zwykła sukienka 
i lniane spodnie są jednak odpo-
wiednim ubraniem dla dziecka – 
zaznaczyła wykładowczyni, doda-
jąc, że w dawnych czasach nawet 
ubranie kościelne dla dzieci nie 
było specjalnie ozdobne. Chodziło 
po prostu o najlepsze ubranie, jakie 
dziecko miało.

Czy jest zatem zasadne, żeby w 
stroju robić z małych dzieci osoby 
dorosłe? I czy w ogóle mamy do 
tego prawo? – Dzisiaj mamy dla 
małych dziewczynek gorsety, dla 
chłopców pasy madziarskie, zwane 
też bacowskimi, które były dawniej 
wyznacznikiem statusu material-
nego gospodarza, miały go zdobić, 
ale też pomagały w pracy. Tylko 
dorosły mężczyzna miał taki pas, 
a  dzisiaj nawet małe dzieci go no-
szą. Poza sceną mamy myślę do 
tego prawo. Mamy, czy nie? – zasta-
nawiała się Regina Wicher, pozo-
stawiając odpowiedź do przemyśle-
nia słuchaczom. 

W sytuacji scenicznej, jej zda-
niem, nie ma już jednak miejsca na 
taką swawolę. – Kiedy wychodzi-
my na scenę jako zespoły i mamy 
prezentować pewną prawdę, to 
powinniśmy dbać o to, żeby nie 
przemycać jednocześnie informacji 
nieprawdziwych. To bardzo duża 
odpowiedzialność kierowników i 
samych zespołów – dodała. 

Nie każda panna 
haft owała
Mitów, którymi obrosły stroje góra-
li babiogórskich i prawdopodobnie 
także mieszkańców inny regionów, 

jest znacznie więcej. Jednym z nich 
jest przekonanie, że wszystkie stro-
je były pięknie haftowane i że każ-
da panna na wsi umiała to robić. 
– Nie każdego było stać na haft. Mit, 
że stroje były wszędzie i zawsze, od 
stóp do głów bogato haftowane, nie 
jest prawdziwy. Podobnie rzecz się 
miała z koralami, które są dziś ła-
two dostępne. Dawniej natomiast, 
aby „trzy wojki korali córce kupić, 
trzeba było trzy krowy sprzedać” – 
przekonywała zawojanka. 

Z umiejętnością haftowania też 
dziewczyny dawniej się nie rodzi-
ły. I nie wszystkie ją opanowały, 
zwłaszcza że wcale nie było to ko-
nieczne. Były bowiem hafciarki, 
które specjalizowały się w wytwa-
rzaniu danego elementu lub całe-
go stroju. Modę dyktował Maków 
Podhalański. Pod koniec XVIII 
wieku powstała tam szkoła haf-
ciarska i makowski haft biały stał 
się sztandarowym produktem spod 
Babiej Góry, który rozchodził się 
we wszystkie strony świata. Dzięki 
spółdzielni rękodzieła ludowego 
„Makowianka” trwało to aż do lat 
90. ub. wieku.

Aby Pan Bóg wiedział, 
skąd przyszła
Strój górali babiogórskich jako 
element tradycji, która ma strzec 
trwałych wartości, bardzo wolno i 
nieśmiało ulegał zmianom i obcym 
wpływom. Nie można jednak po-
wiedzieć, że był czymś niezmien-
nym i że istnieje jeden jedyny wzo-
rzec, którego należy się trzymać. 
Nawet różniące się od siebie stroje, 
mogą być bowiem w równym stop-
niu autentyczne, tyle że w kontek-
ście innego okresu. Jeśli tego nie 
wiemy, łatwo o nieporozumienie. 
– W latach 90. ub. wieku utrwalił 
się pewien wzorzec stroju odświęt-
nego i na tym się zatrzymaliśmy. 
Kiedy więc ktoś wynajduje w źró-
dłach inny wzór – a jest wiele osób, 

które szperają i szukają – i stara się 
go wprowadzić, wtedy pojawiają się 
pytania: czy to jest nasze? – zauwa-
żyła Wicher. 

– Strój zawsze ulegał zmianom, 
nie jest tak, że był jeden przez wie-
ki. Kiedy w 1928 roku Zawoja zosta-
ła wpisana na listę miejscowości 
klimatycznych, była bardzo mocno 
promowana przez ludność żydow-
ską, która przyjeżdżała tu wypoczy-
wać ze swoimi służącymi, ubrany-
mi w stroje krakowskie. Kogo było 
więc stać, zaczynał sobie coś kupo-
wać na jarmarkach w Krakowie czy 
Nowym Targu i tak powoli w trady-
cyjny strój babiogórski zaczęły się 
wkradać obce elementy. Czy do-
brze, czy źle, pozostawiam bez od-
powiedzi – stwierdziła prelegentka. 

W XXI wieku tradycyjny strój 
babiogórski dawno został wyparty 
przez nowoczesne ciuchy. W świa-
domości zwłaszcza starszych osób 
pozostał jednak tym, co wyraża ich 
tożsamość, jest świadectwem ich 
przynależności, ba, stanu samej du-
szy. – Pewna pani powiedziała mi w 
trakcie wywiadu, że dziś ubiera się 
już inaczej, ale swój strój nadal trzy-
ma w skrzyni. Jak będzie umierać, 
chce, żeby ubrano ją w ten strój, aby 
„Pan Bóg wiedział, skąd przyszła” – 
powiedziała Regina Wicher.  

Górale babiogórscy to najmniejsza 
grupa etnografi czna wśród górali 
polskich zamieszkująca północne 
stoki Babiej Góry i zaledwie kilka wsi, 
w tym Zawoję, która uznawana jest 
za stolicę góralszczyzny babiogór-
skiej, Skawicę, Białkę, Grzechynię, 
Juszczyn, Sidzinę, Maków Podhalań-
ski i Żarnówkę. Po raz pierwszy o gó-
ralach babiogórskich pisał Wincenty 
Pol w 1851 roku i wtedy bardzo sze-
roko zakroił ich region. W XIX-wiecz-
nych opracowaniach mowa jest o 
obszarze od Lachowic i Stryszawy na 
Żywiecczyźnie po Jordanów.

• Regina 
Wicher 
w stroju 
babio-
górskim.• Zestawienie zdjęcia archiwalnego z 1910 roku i współczesnego. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

Tu dzieci mają być szczęśliwe
W tym tygodniu w jednym z ośrodków wypoczynkowych w Mostach koło Jabłonkowa wakacje spędzają dzieci 
z Ukrainy. Korzystają z atrakcji, które oferuje im program obozu oraz najbliższa okolica. Przy okazji osłuchują się 
z językiem polskim. Od września będą bowiem kontynuować naukę w polskich szkołach w regionie.

Beata Schönwald

T
en obóz powstał 
z potrzeby duszy 
i potrzeby serca. 
Kiedy byliśmy 
świadkami pierw-
szej fali uchodź-
ców z Ukrainy, 

każdy starał się jakoś pomóc. Ja 
też chciałam. Nie mam co prawda 
zbyt zasobnego portfela, potrafi ę 
jednak – i od lat to robię – organizo-
wać obozy dla dzieci. Postanowiłam 
więc, że pójdę tą drogą i zorganizuję 
jeden dodatkowy obóz dla dzieci z 
Ukrainy, które uczęszczają do na-
szych polskich szkół – przybliża 
Renata Czader. Będąc przewodni-
czącą stowarzyszenia działającego 
na rzecz dzieci niepełnosprawnych 
i ich rodzin „Nigdy nie jesteś sam”, 
ma długoletnie doświadczenie z 
organizowaniem wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży. Wyznaje bo-
wiem zasadę, że „wszystkie dzieci 
są nasze” i dlatego warto poświęcić 
im swój czas i energię.

Składki poszły na obóz
Bardzo szybko od pomysłu Rena-
ta Czader przedstawiła w Centrum 
Pedagogicznym dla Polskiego Szkol-
nictwa Narodowościowego w Cze-
skim Cieszynie ideę zorganizowania 
obozu dla ukraińskich uchodźców 
uczących się w polskich szkołach. 
Instytucja ta postanowiła pomóc 
kadrowo, w rezultacie czego na-
uczycielki Barbara Kubiczek i Ilona 
Hudeczek zapewniają obecnie opie-
kę uczestnikom pobytu. Pieniądze 
też się znalazły. Większość kosztów 
udało się pokryć ze składek Towa-
rzystwa Nauczycieli Polskich i jego 
Klubu Nauczycieli Emerytów.

– Zdecydowaliśmy, że tegoroczne 
składki członkowskie przeznaczy-
my właśnie na ten cel. Uważam, że 
to dobry rodzaj pomocy, z której sko-
rzystają zarówno dzieci z Ukrainy, 
jak i ich rodzice – potwierdza Bar-
bara Kubiczek, metodyczka języka 
polskiego w Centrum Pedagogicz-
nym, a także członek Zarządu TNP. 
O resztę funduszy zadbała Renata 
Czader, korzystając z kontaktów, ja-
kie stowarzyszenie „Nigdy nie jesteś 
sam” utrzymuje ze sponsorami. 

– Przygotowania do obozu rozpo-
częłyśmy z dużym wyprzedzeniem. 
Wysłałyśmy do wszystkich polskich 
szkół e-maila z informacją, że przy-
gotowujemy taki wakacyjny pobyt. 
Zasady uczestnictwa przetłumaczy-
łyśmy na języki rosyjski i ukraiński 
oraz zorganizowałyśmy spotkania z 
rodzicami. Odwiedziłyśmy prawie 
każdą rodzinę, z pozostałymi spo-
tkałyśmy się w szkole w Czeskim 
Cieszynie. To było ważne, byśmy 
nie były dla nich anonimowymi 
osobami – przekonuje Barbara Ku-
biczek. Dla niektórych mam wysła-
nie dziecka lub dzieci na obóz było 
bowiem nowym, nieznanym dotąd 
doświadczeniem. W realiach obce-
go kraju – tym bardziej trudnym. W 
efekcie udział zgłosiło 16 dzieci w 
wieku 7-14 lat z polskich szkół pod-
stawowych w Błędowicach, Czeskim 
Cieszynie, Sibicy, Gródku i Wędryni.

Każdy tu jakoś pomaga
Nie będzie przesadą, jeśli napiszę, 
że ukraińskie dzieci na obozie w 
Mostach koło Jabłonkowa mają 
wszystko to, czego dusza zapragnie. 
Pensjonat z ogrodem, całodzienne 
wyżywienie i ani chwili na nudę.

– Korzystamy ze sprawdzonego 
ośrodka, w którym od lat organizu-
ję również obozy dla dzieci niepeł-
nosprawnych. Właściciele robią tu 
wszystko dla klienta. W tym tygo-
dniu gotują np. bardziej po ukraiń-
sku. Wieczorem zaś młody pan go-
spodarz gra z naszymi chłopakami 
w piłkę – cieszy się Renata Czader. 

W wypełnieniu dzieciom czasu 
wolnego pomaga organizatorkom 
również wolontariuszka z Polskiego 
Gimnazjum w Czeskim Cieszynie. 
W przyszłym roku będzie zdawać 
maturę i próbować dostać się na 
psychologię lub pedagogikę. – Ni-
gdy nie byłam na takim obozie i 

jest to dla mnie szansa nauczyć się 
czegoś nowego, poznać nowych lu-
dzi – mówi Agata Polok. Jednym z 
powodów, dla których zdecydowa-
ła się tutaj przyjechać, jest ten, że 
chodzi o pracę z dziećmi z Ukrainy. 
– Zawsze chciałam jakoś pomóc i 
myślę, że taki wolontariat jest dobrą 
drogą pomocy ukraińskim uchodź-
com – dodaje. Przyznaje, że po ca-
łym dniu czuje się co prawda trochę 
zmęczona, jednak tak samo jak jej 
podopieczni ona również świetnie 
się tutaj bawi. 

Przygoda goni przygodę
Organizatorki wychodzą z założe-
nia, że na tym obozie chodzi głów-
nie o to, by dzieci były zadowolone 
i szczęśliwe. Temu mają służyć 
wszystkie zajęcia, wycieczki, zaba-
wy oraz codzienna porcja lodów.
– Poniedziałek rozpoczęliśmy 
od integracji, czemu dopomógł 
fakt, że w tym dniu akurat jeden 

z uczestników obchodził 14. uro-
dziny. Świętowaliśmy je hucznie, a 
dzieci nauczyły się przy okazji pol-
skiego „Sto lat!”. Jeszcze tego same-
go dnia zwiedzieliśmy okolicę, po-
szliśmy na plac zabaw koło dworca 
kolejowego, a w pobliskiej cukierni 
zjedliśmy lody. Natomiast po po-
łudniu było malowanie koszulek, 
a wieczorem letnie kino oraz do-
wolne zabawy – wymienia Barbara 
Kubiczek. 

We wtorek z kolei dzieci poszły w 
góry, co dla wielu było nieznanym 
dotąd przeżyciem. Wszystkie jed-
nak zdobyły Girową. Po południu 
natomiast „szalały” w mosteckim 
parku wodnym. Zdaniem opieku-
nek, słowo „szalały” jest tutaj jak 
najbardziej na miejscu. Jak bo-
wiem zaznaczają, dzieci są bardzo 
aktywne i mają wręcz niespożytą 
energię. Temu odpowiada program 
obozu – w środowe przedpołudnie 
wykonywanie bransoletek z ko-

ralików i wyjście na trampoliny, a 
po południu wycieczka pociągiem 
do stadniny koni w Bystrzycy oraz 
wieczorny pokaz psiej drużyny gra-
jącej w piłkę. – Prócz tego w planie 
mamy jeszcze np. zwiedzanie mo-
steckich szańców, nocną ścieżkę 
odwagi, szukanie skarbu czy robie-
nie prezentów z kamyków – dodają 
organizatorki. 

Chociaż na tym obozie nie ma 
czasu na bawienie się smartfonem, 
są momenty, kiedy jego uczestni-
cy biorą do ręki komórki i przez 
opiekunów jest to mile widziane.
– Żeby dzieci nie czuły się odcięte 
od swoich rodzin, a rodzice mogli 
się dowiedzieć, jak im się powodzi, 
po kolacji wyznaczyliśmy czas na 
kontakt z domem, tzw. pół godzinki 
dla rodzinki – dowiaduję się pod-
czas mojej środowej wizyty.

Do dzieci mówią 
po polsku 
Obóz w Mostach koło Jabłonkowa 
to taka mała wieża Babel. Dzieci 
mówią tu po rosyjsku lub ukraiń-
sku, ich opiekunki po polsku. – Ce-
lem tego obozu nie jest edukacja, 
ale stworzenie takiej atmosfery, 
żeby dzieci poczuły wakacje. Rów-
nocześnie zdajemy sobie sprawę 
z tego, że zwracając się do nich 
po polsku codziennie od godziny 
ósmej do dwudziestej trzeciej, po-
zwalamy im osłuchać się z tym ję-
zykiem. A w nauce języka obcego 
właśnie bardzo ważne jest osłucha-
nie się – uważa metodyczka języka 
polskiego. 

– W czasie tego pobytu staramy 
się naszych ukraińskich podopiecz-
nych wdrażać w naszą kulturę, po-
kazywać, co dzieje się na naszych 
obozach. We wtorek zorganizowa-
łyśmy więc ognisko ze śpiewem 
i pląsami. Na pożegnanie, kiedy 
rodziny przyjadą tu odebrać swoje 
pociechy, chcemy je jeszcze powtó-
rzyć – dodaje Renata Czader.  

• Uczestnicy obozu wykonują bransoletki z perełek. Ich pracy przygląda się wo-
lontariuszka Agata Polok. Fot. BEATA SCHÖNWALD

• Wyjście w góry było dla wielu dzieci nowym doświadczeniem. Fot. ILONA HUDECZEK

• Po przyjeździe dzieci malowały koszulki. Fot. ILONA HUDECZEK

German i Kazimir
To najstarsi uczestnicy obozu w Mo-
stach koło Jabłonkowa. German 
(z lewej) pochodzi z Dniepru, obec-
nie mieszka w Czeskim Cieszynie. 
Kazimir przyjechał z Odessy i miesz-
ka w Gródku. German podkreśla, że 
nauczycielka w szkole w Czeskim 
Cieszynie w dwa miesiące nauczyła 
go języka polskiego. Dzięki temu tłumaczy pozostałym uczestnikom obozu to, 
czego nie zrozumieli po polsku. Podobnie Kazimir uważa, że polski nie jest trud-
ny. I rzeczywiście, rozumie każde moje słowo. Dzięki temu dowiaduję się, że ten 
obóz jest naprawdę fajny.
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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.

Święto polskiego kina
Druga edycja wznowionego Cierlickiego Lata Filmowego, organizowana przez Kongres Polaków w RC oraz 
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, odbędzie się po wakacjach. Od czwartku 8 września do niedzieli 11 września 
w cierlickim kinie „Wolność” na widzów z obu stron Olzy czekać będzie prawdziwa uczta fi lmowa. 
Rozmawiamy z organizatorką festi walu Elżbietą Štěrbą-Molendą.

Jakub Czepiec

W zeszłym roku odbyła się pierw-
sza edycja CieLaFu po wieloletniej 
przerwie. Co doprowadziło do 
wznowienia tej imprezy?
– Z grupą organizatorów wywo-
dzącą się z czeskiej ekipy Kina na 
Granicy wpadliśmy na pomysł 
zorganizowania jakiegoś wydarze-
nia kulturalnego. Z racji tego, że 
mieszkam w Cierlicku i dobrze pa-
miętam początki Cierlickiego Lata 
Filmowego, postanowiliśmy reak-
tywować właśnie tę imprezę.  Jak 
na ekspresowe tempo przygoto-
wań zeszłorocznej edycji, byliśmy 
zadowoleni z efektów. Okazało się, 
że taka impreza w „dolańskiej” 
części regionu jest potrzebna. Nie 
tylko dla naszej polskiej mniej-
szości, ale także dla cierliczan i 
mieszkańców okolicznych wiosek 
i miast. 

Jakie fi lmy pokażecie w tym roku 
i ile ich będzie?
– Liczba fi lmów jest taka sama, jak 
rok temu, czyli 15 z lekką przewa-
gą polskich produkcji. Zaczynamy 
już w czwartek 8 września, aby do-
datkowo wykorzystać jeden wie-
czór. Razem z organizatorami Ba-
biego Lata Filmowego z Bystrzycy 
zdecydowaliśmy się na wspólny 
punkt programu. W Cierlicku roz-
poczniemy obie imprezy od star-
szego fi lmu Kazimierza Kutza. Po-
tem już będą nowości. Jeszcze w 
czwartek chcemy zaprezentować 
dramat Jana P. Matuszyńskiego 
„Żeby nie było śladów”, opowia-
dający o sprawie Grzegorza Prze-
myka, pobitego na śmierć przez 
milicjantów. Ofi cjalne rozpoczęcie 
nastąpi w piątek o godzinie 18.00. 
Filmem otwarcia będzie „Fucking 
Bornholm” z Maciejem Stuhrem 
w roli głównej. Mamy też już po-

twierdzoną premierę czeskiego 
obrazu historycznego „Jan Žižka”. 
Przedpremierowo z kolei udało 
nam się załatwić fi lm „Cicha Zie-
mia”, który w Czechach wejdzie 
do kin dopiero w drugiej połowie 
września.

Czy macie w planach projekcje dla 
szkół?
– Tak. Do tego będziemy też pre-
zentować fi lmy zrealizowane 
przez uczniów z regionu w ramach 
projektu stowarzyszenia „Post 
Bellum” pod nazwą „Historie na-
szych sąsiadów”. W projekcie brała 
udział młodzież ze szkół podsta-
wowych z Trzyńca i Czeskiego Cie-
szyna, a także z Polskiego Gimna-
zjum w Czeskim Cieszynie.

Wybrane przez was fi lmy charak-
teryzuje różnorodność gatunkowa. 

Na których z nich spodziewa się 
pani najliczniejszej widowni? 
– Myślę, że wszystkie fi lmy są war-
te obejrzenia. W tym roku mamy 
tak bogaty program, że sama bym 
chętnie siedziała przez całe trzy 
dni w sali kinowej. Bardzo chęt-
nie promuję polskie fi lmy, chcę, 
żeby nie tylko nasza mniejszość, 
ale również czeska publiczność 
przekonała się, jak wysoki poziom 
reprezentuje polska kinematogra-
fi a. Wszystkie polskie fi lmy poka-
żemy z czeskimi napisami, więc 
nie trzeba się obawiać bariery ję-
zykowej.

Pojawią się na festi walu goście 
specjalni?
– Przyznam się, że jeszcze nie 
wiem. Jesteśmy w trakcie roz-
mów z fi lmowcami. Zaprosiliśmy 
aktorów i reżyserkę fi lmu „Cicha 

Ziemia”, więc być może uda im się 
przyjechać. Goście specjalni nie są 
jednak priorytetem tego festiwalu. 
Mamy zaplanowane ciekawe wpro-
wadzenia do fi lmów. Te polskie 
będzie zapowiadać Magda Miśka-
-Jackowska, która jest dobrze zna-
na polskim kinomanom, a także 
czytelnikom jako autorka książki 
o Wojciechu Pilarze. Do czeskich 
fi lmów natomiast wprowadzać ma 
Martin Novosad, dyrektor progra-
mowy CieLaFu.

Czekają nas jakieś festi walowe no-
wości?
– Tak. Wprowadziliśmy przed-
sprzedaż internetową. Obecnie 
jest to rzecz automatyczna, więc 
bilety znajdą się w przedsprze-
daży na stronie www.goout.cz. 
Bilety powinny być dostępne już 
od 8 sierpnia. Oczywiście będzie 

można kupić wejściówki także na 
miejscu. 

Czego jeszcze poza fi lmami mogą 
oczekiwać uczestnicy? 
– Zostajemy przy tym, co spraw-
dziło się w zeszłym roku, czyli przy 
takich chilloutowych wieczorach z 
muzyką. W piątek i sobotę zapra-
szamy całe rodziny, przygotowu-
jemy bowiem strefę dla dzieci. Na-
wiązaliśmy współpracę ze Studiem 
Filmów Rysunkowych w Bielsku-
-Białej, które pokaże kreskówki dla 
dzieci, a w tym czasie rodzice będą 
mogli w spokoju pójść do kina. Or-
ganizujemy też wystawę plakatów.

Czy w obecnych czasach Netf liksa, 
HBO Max i innych platf orm stre-
amingowych kino jest nadal czymś 
atrakcyjnym?
– Sama się nad tym zastanawiam. 
Też jestem fanką platform stre-
amingowych, ale myślę, że takie ka-
meralne festiwale nadal są czymś 
atrakcyjnym. W kinie spotykają 
się znajomi, którzy w innych oko-
licznościach nie znajdują do tego 
okazji. Mogą na bieżąco wymieniać 
się spostrzeżeniami na temat obej-
rzanych fi lmów. Podczas domowe-
go seansu nie mamy możliwości 
porozmawiać z kimś bezpośrednio 
po fi lmie czy też usłyszeć coś cie-
kawego od prowadzących. Wierzę, 
że istnieją osoby, które tak po pro-
stu lubią chodzić do kina. Właśnie 
na takich mniejszych festiwalach 
jest okazja do zobaczenia w piguł-
ce najlepszych fi lmów z ubiegłego 
sezonu. 

Czytelnicy zainteresowani 
Cierlickim Latem Filmowym mogą 
na bieżąco śledzić stronę interne-
tową www.cielaf.cz lub Facebooka: 
www.facebook.com/CierlickieLato-
Filmowe. 

Kto okradł sejf 
w Deadwood 
City? 
W Domu PZKO w Karwinie-Frysztacie przez całe lato trwają 
„Wakacje na Zaolziu”, jeden z największych i najdroższych projektów 
Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. Przyjrzeliśmy się 
ostatniemu dniu turnusu pn. „Na tropie legendarnej kradzieży”. Było 
ekscytująco, ponieważ uczestnicy rozwiązywali zagadkę kryminalną. 

Danuta Chlup

W 
miastecz-
ku Dead-
wood City 
na Dzikim 
Zachodzie 
skradzio-
no z sejfu 

skarb. Podejrzanych było kilkoro. 
Jak tu szybko wyłonić z ich grona 
sprawcę? Szeryf miasteczka zwró-
cił się o pomoc do małych karwi-
niaków, którzy podczas półkolonii 
wcielili się w kowbojów. Przez pięć 
dni gromadzili wskazówki i wy-
łuskiwali informacje z kolejnych 
numerów gazetki „Deadwood City 
– wiadomości”. 

– Przenieśliśmy się do 1879 
roku. Jesteśmy kowbojami w 
mieście, które nazywa się Dead-
wood City. Skradziono tam skarb, 
który miał być prezentem dla in-
diańskiego wodza. Ten ma przy-
jechać właśnie dzisiaj, dlatego 
mamy mało czasu. Ale myślę, że 
dzieci dadzą radę i znajdą spraw-
cę – powiedziała nam opiekunka 
grupy Barbara Kubiczek, która 
prowadziła półkolonie wraz z 
Magdą Putzlacher. 

W ostatnim dniu rozwiązywa-
nia kryminalnej zagadki dzieci 
miały jeszcze trzech podejrza-
nych. Dwaj zostali wcześniej 
wykluczeni na podstawie alibi 
czy też poszlak, które do nich nie 
pasowały. Aby zdobyć kolejną 
wskazówkę, uczestnicy musieli 
pozbierać porozrzucane po ogro-
dzie kawałki papieru i poskładać 
je w jedną całość. Ale uwaga – nie 
wolno im było brać karteczek do 
rąk, musieli je zbierać i przenosić 
na taras za pomocą słomek. Nie 
było to łatwe, lecz jeszcze trud-
niejsze okazało się poskładanie 
obrazka. W końcu i z tym się upo-
rali, a podkowy, które ukazały się 
na rysunku, były jasną podpo-
wiedzią: złodziejem musiał być 
ktoś, kto jeździł konno. 

– Na koniach jeździli Joe i Mar-
tha. Dlatego uważam, że złodzie-
jami byli albo oboje, albo ktoś z 
tej dwójki – podzielił się swoimi 
przemyśleniami Adam Swaczy-

na. Jego kolega Jakub Brych miał 
trochę odmienne zdanie na ten 
temat. 

– Myślę, że sprawcą była Mar-
tha. Na obrazku były dwie pary 
śladów stóp, mniejsze i większe. 
To mogła być Martha z mamą 
albo z tatą – twierdził chłopiec. 

Obaj byli bliscy rozwiązania, 
lecz ostatecznie udało się je zna-
leźć dopiero całej grupie po pod-
sumowaniu wszystkich posiada-
nych informacji. Okazało się, że 
to Martha Evans i jej narzeczony 
William ukradli skarb. Szczęśli-
wie go odnaleziono i mogło się 
odbyć spotkanie pojednawcze 
kowbojów z indiańskim plemie-
niem Yakima. 

A kowboje z Karwiny? Na nich 
czekała nagroda, lecz musieli 
sami ją znaleźć, kierując się map-
ką. Czekały na nich duże złote 
(choć w środku czekoladowe) 
monety. 

Wakacyjne Zaolzie
Turnus „Na tropie legendarnej 
kradzieży” nie był jedynym o te-
matyce kryminalnej, poprzedził go 
tydzień pt. „Detektywi”. Na tym 
rozwiązywanie zagadek i odkrywa-
nie tajemnic się nie skończyło. W 
ub. tygodniu uczestnicy karwiń-
skich „Wakacji na Zaolziu”, jednego 
z największych i najdroższych 
projektów Kongresu Polaków w 
Republice Czeskiej, organizowane-
go przez Centrum Polskie KP oraz 
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, 
a współfi nansowanego przez Fun-
dusz Rozwoju Zaolzia Kongresu 
Polaków, wyruszyli szlakiem ta-
jemnic starej Karwiny, natomiast 
w przyszłym tygodniu przyjrzą się 
tajemnicom… egipskim! Pozostałe 
tematy półkolonii były związane z 
bajkami i podróżami po świecie.

● Złote 
monety dla 
kowbojów 
z Karwiny. 

● Przenoszenie skrawków pa-
pieru słomką wcale nie jest ta-
kie proste. Zdjęcia: DANUTA CHLUP

TU WARTO ZAJRZEĆ

CO W BIBLIOTECE PISZCZY

PIOTROWICE-MARKLOWICE DOLNE, 
PLAC ZABAW
Lubicie się wspinać? Na tym placu znakomicie sprawdzicie swoje umiejętności w 
tym zakresie! 

Ten plac zabaw znajduje się w 
pobliżu marklowickiej szkoły 
podstawowej. Jego specjalno-
ścią są różnorodne konstrukcje 
siatkowe do wspinania – chyba 
najciekawsza z nich ma kształt 
przypominający strukturę ato-
mu. Są także nietypowa ścianka 
wspinaczkowa o kształcie tote-
mu oraz rzeźby. 
Prócz tego dzie-
ci mogą skorzy-
stać ze zjeżdżal-
ni z domkiem 
i  drabinkami 
oraz drążków do 
ćwiczeń. Jest co 
robić! Nie bez 
znaczenia jest 
fakt, że część 
placu zabaw 
jest zacieniona, 
pod drzewami w 
upalne dni moż-
na pobawić na 
kocu. 

Komu służy to miejsce? 
Dzieciom od 3 do 12 lat. Godziny 
otwarcia: 8.00-20.00 (od kwiet-
nia do października). 

Jak tam dotrzeć?  
Na plac zabaw można dojechać 
samochodem, autobusem oraz 
na rowerze.   (dc)

Na półkach w Bibliote-
ce Miejskiej przy ulicy 
Havlíčka w Czeskim 
Cieszynie pojawiły się 

nowości książkowe. Przedstawia 
je bibliotekarz František Szym-
czysko. 

W kategorii wiekowej 6-9 lat 
proponujemy książki z serii „Spe-
cjalne moce”. Autorka, dr Tracy 
Packiam Alloway, bierze pod lupę 
wybrane zaburzenia rozwojowe – 
u nas dostępne są książki o ADHD 
albo dysleksji. Skupia się w nich 
na mocnych stronach oraz nie-
typowych umiejętnościach mło-
dych bohaterów. 

Kolejną ciekawą pozycją na na-
szych półkach dla dzieci w wieku 
6-9 lat jest „Wielka księga super-
skarbów. To co naprawdę się li-
czy”, autorstwa Susanny Isern. 
Opowiada o tym, że najważniejsze 
skarby nie są materialne. Chowa-
my je w sercu i pamięci, aby przy-

nosiły otuchę w trudnych chwi-
lach. O jakie skarby chodzi? Tego 
dowiecie się z lektury tej książki.

Dla dzieci w wieku 9-12 lat pro-
ponujemy natomiast książki z 
serii z  dreszczykiem. Pierwsza z 
nich to nowość na polskim rynku 
wydawniczym autorstwa Kata-
rzyny Wasilkowskiej „Noc stra-
chów”. Książka pełna strasznych 
historyjek dla tych, co lubią się 
bać. 

Druga nazywa się „Niedokoń-
czony eliksir nieśmiertelności” i 
napisała ją Katarzyna Majgier. Po-
zycja, która została nagrodzona w 
IV Konkursie im. Astrid Lindgren 
na współczesną książkę dla dzieci 
i młodzieży, oferuje wspaniałą za-
bawę literacką, a zarazem chwile 
refl eksji nad tym, jak zmieniają 
się obyczaje, sztuka, moda, a co 
pozostaje niezmienne.

Serdecznie zapraszamy do bi-
blioteki. (dc)

Fot. FRANTIŠEK SZYMCZYSKO

FOT. DANUTA CHLUP

• Elżbieta Štěrba-Molenda. 
Fot. ARC
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Letni spacer  
w wałaskich klimatach
W niespełna godzinę można dojechać ze Śląska Cieszyńskiego do Rożnowa pod Radhoszczem. Miejsce częstych 
wycieczek, nie tylko szkolnych, jest prawdziwą mekką dla miłośników ludowej architektury. Wałaskie Muzeum w 
Naturze oferuje aż pięć tematycznych spacerów pośród starej zabudowy. Na potrzeby fotoreportażu wybrałem 
opcję zatytułowaną „Wieś wałaska”, czyli lekki i przyjemny spacer pod górę, ze zwiedzaniem licznych chałup 
i zabudowań. 

Janusz Bittmar

C
ena biletów nie 
zwala z nóg, po-
dobnie jest też w 
przypadku trasy, 
która prowadzi 
m a l o w n i c z y m 
zakątkiem Roż-

nowa pod Radhoszczem znajdują-
cym się na wzniesieniu Wałaskie-
go Muzeum w Naturze. To opcja, 
z której bez wyrzutów sumienia 
mogą skorzystać również rodziny 
z małymi dziećmi, a także osoby 
starsze. 

Wałaska wioska jest najwięk-
szym terenem należącym do 
muzealnego kompleksu. Została 
tak zaprojektowana, żeby wyglą-
dem przypominała dawne osady 
znajdujące się w Beskidach oraz 
Białych Karpatach. Większość za-
budowań została tu przeniesiona 
z innych miejsc regionu, ale archi-
tekci skansenu postarali się o jak 
największą autentyczność. Mamy 
więc wrażenie, jak gdyby wszyst-
kie chałupy stały tu od zawsze. 

Czas zwiedzania waha się w gra-
nicach 2-3 godzin, w zależności 
od stopnia zmęczenia i co za tym 
idzie – wypoczynku w kilku punk-
tach gastronomicznych. Duże 
wrażenie robi m.in. typowa wała-
ska koliba znajdująca się w pobliżu 
starej szkoły, w której – zwłaszcza 
w weekendy – odbywają się wese-
la. Zresztą na zwiedzanie wioski 
najlepiej przeznaczyć zwykłe dni 
w tygodniu – od poniedziałku do 
piątku. Wtedy nie trafimy na tłu-
my, a obejrzenie z bliska i od środ-
ka urokliwych starych chałup oraz 
gospodarstw wiejskich nie będzie 
wymagało stania w kolejce.   

 

W cieniu Matterhornu
3600 metrów nad poziomem morza i praktycznie żadnych trudności? Ludzi jak na lekarstwo, nawet w szczycie 
sezonu, a poza nim samotność? Tak, jest to możliwe, w Alpach Pennińskich zwanych też Walijskimi. Szwajcaria ma 
do zaoferowania tak wiele, że można by jej poświęcić wiele artykułów. Poprzestańmy jednak na jednym…

Tomasz Wolff

M
usisz mieć 
s t r a s z n i e 
dużo kasy, 
skoro wy-
bierasz się 
do Szwaj-
carii – ten 

„zarzut” słyszałem od znajomych 
wielokrotnie, ilekroć wybierałem 
się do tego kraju. W ostatnich kilku 
latach udało mi się odwiedzić sie-
dem razy kanton Valais, trzeci pod 
względem powierzchni, w którym 
piętrzą się alpejskie kolosy. Wychy-
lają głowy praktycznie zza każdego 
zakrętu, tak naprawdę trudno zna-
leźć miejsce, w którym człowiek 
nie chciałby się zatrzymać i wydać 
z siebie kilka „achów” i „ochów”. 
To tutaj skupiają się oczy całego 
świata – jeżeli wierzyć nieoficjal-
nym statystykom, Matterhorn jest 
najczęściej fotografowaną górą na 
świecie. Wracając jednak do strony 
finansowej przedsięwzięcia, biorąc 
pod uwagę, że noclegi na miejscu 
mam praktycznie za darmo, bo śpię 
u brata żony albo przyjaciół, a ko-
leje oferują całkiem konkurencyjne 
ceny, portfel wcale nie musi być wy-
pchany po brzegi. Ale po kolei…

Jedna szklanka wody 
przez 3,5 roku
Konkretnie chodzi o koleje słowac-
kie. Narodowy przewoźnik naszych 
sąsiadów to odkrycie ubiegłego 
roku, kiedy sprawdzałem, jak w 
miarę tanio i szybko (umówmy się, 
pokonanie ponad 1400 kilometrów, 
jakie dzieli Śląsk Cieszyński od Bri-
gu, Sionu czy Vispu, jeżeli nie wsią-
dziemy do samolotu, zawsze będzie 
czasochłonne) dojechać w Alpy. 

Niecałe 100 euro za podróż przez 
pół Europy wydaje się korzystną 
stawką, nie pozostaje więc nic in-
nego, jak rezerwować bilety i miej-
scówki. Choć gwoli ścisłości, w po-
ciągu relacji Bratysława – Zurych 
(Railjet to taka szybka zabawka na 
torach, 900 kilometrów pokonuje 
w 9 godzin i 10 minut, momenta-
mi rozpędza się do 220 kilometrów 
na godzinę) nie obowiązują. Oczy-
wiście do stolicy Bratysławy też 
trzeba jeszcze dojechać. Z rodziną 
jednak wybieramy się tego lata sa-
mochodem, a na pierwszy ogień 
podczas wypoczynku idzie Grosser 
Aletschgletscher. Jeżeli spojrzeć 
na lodowiec z wysokości, może 
przypominać nieodśnieżoną drogę. 
Przynajmniej taka była reakcja mo-
jego najmłodszego dziecka, kiedy 
po wyjechaniu kolejką gondolową 
na wysokość ponad 2000 metrów i 
kilkukilometrowym spacerze zoba-
czyło w dole najdłuższy lodowiec w 
całych Alpach. 

Niektórzy, trawestując słowa 
księdza Jana Twardowskiego, mó-
wią: „spieszmy się kochać lodowiec 
Aletsch, tak szybko odchodzi”. Z 
każdym rokiem niestety się kur-
czy, ale liczby i tak robią wrażenie: 
20 km długości, waga 10 miliardów 
ton, 800 metrów głębokości – naj-
grubszy lód na lodowcu. Szwajcarzy 
wyliczyli, że gdyby nagle się stopił, 
każdy mieszkaniec Ziemi przez 

trzy i pół roku otrzymywałby jedną 
szklankę wody. 

– Jeszcze 150 lat temu miał dłu-
gość blisko 30 kilometrów i kończył 
się niemalże w Dolinie Rodanu – 
opowiada mi znajomy, mieszkający 
w Szwajcarii od ponad 10 lat. – Kur-
czenie się lodowca jest naturalnym 
zjawiskiem. Kilka lat temu lokalna 
prasa opisywała historię pewnego 
starszego człowieka, który – będąc 
jeszcze małym dzieckiem – stra-
cił rodziców. Ci zaginęli w Alpach. 
Dopiero pod koniec swojego życia 
mógł ich pochować, kiedy ich cia-
ła wyłoniły się spod topniejącego 
śniegu.

Na pewno wszystko w 
porządku?
Naj w przypadku Szwajcarii można 
odnieść do wielu rzeczy. Najwyższe 
góry, najbardziej punktualne pocią-
gi, najbardziej przyjaźni ludzie spo-
tkani na szlakach, ale i… najwyżej 
położone winnice w Europie. Jeste-
ście zdziwieni, że kanton Valais sły-
nie z produkcji win? Ja też byłem na 
początku. Proszę się nie przejmo-
wać, to prawdopodobnie efekt tego, 
że na półkach czeskich i polskich 
sklepów po prostu nie uświadczy-
my szwajcarskich win. Fioletowa 
krowa czy czekoladki w kształcie 
Matterhornu najwyraźniej muszą 
wystarczyć. Tymczasem w Visper-
terminen (20 minut jazdy samocho-
dem krętą drogą z Vispu) znajdują 
się najwyżej położone winnice w 
Europie. Zbocza są bardzo strome, 
na pierwszy rzut oka niedostępne, a 
mimo to panują tutaj bardzo dobre 
warunki do uprawy winorośli. Dość 
powiedzieć, że w połowie paździer-
nika jest słonecznie, a termometry 
w ciągu dnia pokazują nawet pięt-
naście kresek powyżej zera. Jak mó-
wią w miejscowym urzędzie gminy, 
uprawa winorośli ma tutaj długą 
tradycję, która sięga czasów celtyc-
kich. – Dziś winnice rozciągają się 
na powierzchni 42 hektarów. Upra-
wą w większości zajmują się winia-
rze, którzy podtrzymują wieloletnią 
tradycję. Nie jest to dla nich jedyne 
zajęcie, ale głównie pasja. Wino od 

nas jest sprzedawane w całej Szwaj-
carii – chwalą się w wiosce położo-
nej na wysokości blisko 1400 me-
trów nad poziomem morza.

Mnie jednak – tym razem – bar-
dziej od winnic interesują szczyty, 
a konkretnie Ochsehorn (2912 m 
n.p.m.). Kolejką krzesełkową „po-
konuję” kolejne metry, by po kilku-
nastu minutach ruszyć z miejsca, 
które nazywa się Giv. Na szczyt pro-
wadzą niebieskie znaki, a to ozna-
cza – przynajmniej w Szwajcarii – że 
będzie trochę trudniej niż zwykle, 
choć też nie jakoś ekstremalnie. 
Szlak początkowo wije się łąkami, 
następnie wspina się na wysoki 
garb, z którego już bardziej łagodnie 
prowadzi do celu wycieczki. To jed-
nak tylko złudzenie, bo wędrowanie 
– jakże podobne do bieszczadzkich 
połonin czy Karkonoszy – szybko 
nabiera rumieńców. Szeroka droga 
z czasem kurczy się do ścieżynki, 
która wije się nad przepaściami – 
trudności techniczne żadne, ale 
kto ma lęk wysokości, może w tym 
miejscu zrobić w tył zwrot i kiero-
wać się do… winnic.

– Wszystko w porządku? – pyta 
mnie spotkana po drodze Szwajcar-
ka. Potwierdzam, że nie dzieje się 
nic złego. Po kilkunastu minutach, 
kiedy mijamy kolejny przedwierz-
chołek (w sumie jest ich kilka) i w 
zasadzie wspinamy się już po ska-
łach, ponownie okazuje troskę. Idę 
wolno, to prawda, czego powodem 
nie jest jednak brak kondycji, złe 
samopoczucie czy lęk przed wyso-
kością. Dzień wcześniej obtarłem 
porządnie nogi i chcąc dać im od-
począć, zakładam dużo bardziej 
wygodne, choć nie przystające do 
skały buty, w których... na co dzień 
biegam. Kiedy docieram na szczyt, 
turystka wraz z trzema jeszcze towa-
rzyszami gratuluje mi wyczynu. Nie 
wiedzieć czemu, śmieją się ze mnie, 
kiedy mówię, że jestem redaktorem 
naczelnym polskiej gazety w Repu-
blice Czeskiej i spędzam w Alpach 
Walijskich kilka dni urlopu. A może 
to ja powinienem się z nich śmiać, 
bo mieszkają tak blisko, w dolinie, a 
na Ochsehornie są po raz pierwszy 

w życiu. Jest jednak chyba inne wy-
tłumaczenie – szczytów wznoszą-
cych się wyżej niż nasze, tatrzań-
skie „kolosy” jest w Szwajcarii tak 
dużo, że życia by nie starczyło, żeby 
być choćby na połowie z nich.

Wyżej się chyba nie da…
Na pewno warto też „zaliczyć” Bar-
rhorn (wychodzimy z Turtmantal, 
ogromnej doliny otoczonej wierz-
chołkami o różnym stopniu trud-
ności). Przyjmuje się, że jest to naj-
wyżej położony szczyt w Europie, 
na który prowadzi szlak turystycz-
ny. Wysokość – 3610 metrów nad 
poziomem morza – na pewno robi 
wrażenie. To przecież ponad 1100 
metrów wyżej niż Rysy, a jedynym 
problemem jest różnica poziomów, 
którą będziemy musieli pokonać 
(około 1700 metrów) oraz kilkudzie-
sięciometrowy kominek, który „za-
liczamy” za pomocą metalowych 
lin. Kiedy jednak wyjdziemy na 
morenę, nie pozostaje nic innego, 
jak powoli zdobywać wysokość. Na 
szczycie obowiązkowo wyciąga-
my wino (co ciekawe, w Szwajcarii 
popularne są butelki półlitrowe – 
w sam raz, żeby wznieść toast na 
szczycie), miejscowe sery i wędliny. 
Aż nie chce się schodzić w dół, bo 
przecież te prawie dwa kilometry w 
pionie – wbrew temu, co może się 
wydawać – to naprawdę duży wysi-
łek dla organizmu.

Symbole na każdym kroku
Szwajcaria jest takim krajem, że na-
wet gdybyśmy na chwilę zapomnie-

li, gdzie się znajdujemy (co oczywi-
ście jest mało realne), natychmiast 
przypomną nam o tym symbole 
narodowe. Flagi z charakterystycz-
nym białym krzyżem na czerwo-
nym tle są obecne praktycznie 
wszędzie – w miastach i wioskach 
chorągiewki zdobią na przykład 
restauracyjne ogródki, a w górach 
widziałem nierzadko flagę wyma-
lowaną na skałach. Krzyż jako logo 
zdobi także wiele produktów koja-
rzonych z tym krajem, wystarczy 
wspomnieć słynne szwajcarskie 
scyzoryki. 

Kulminacja natomiast następu-
je 1 sierpnia, w Święto Narodowe 
Szwajcarii. Jest obchodzone na 
pamiątkę podpisania Aktu Kon-
federacji Szwajcarskiej, a od 1994 
roku jest to dzień wolny od pracy. 
Tego dnia świętuje każda, nawet 
najmniejsza wioska w Szwajcarii. 
Uroczysty pochód, zwieńczony 
między innymi występem zespołu 
na rogach pasterskich w liczącej 
niecałe 500 mieszkańców wiosce 
Unterbäch, zrobił na mnie niesa-
mowite wrażenie. 

Świętowanie tego dnia i tak nie 
mogło być kompletne, bo jak do-
wiedziałem się nazajutrz, z uwagi 
na suszę, władze zakazały puszcza-
nia fajerwerków. 

– W poprzednich latach były 
puszczane, z odstępami, praktycz-
nie przez całą noc, tak, że nie dało 
się spać – relacjonował ratownik 
wodny rodem z Lubelszczyzny, 
którego spotkałem na basenie miej-
skim w Brigu. 

● Grosser Aletschgletscher to najdłuższy lodowiec w całych Alpach. Niestety z 
każdym rokiem jego długość się zmniejsza. Zdjęcia: TOMASZ WOLFF

● Koncert na rogach pasterskich to niezapomniane wrażenie.

● Okazały budynek szkoły z końca XIX wieku wraz z zadbanym ogrodem przykuwa uwagę. Warto zatrzymać się i wejść do 
środka, by zobaczyć, w jakich warunkach uczyły się kiedyś dzieci.

● Stóg siana – takiego nie mogło za-
braknąć w żadnym gospodarstwie.

● Przydrożna kapliczka to wyraz przywiązania mieszkańców do tradycji chrześci-
jańskich.

● Młyn wietrzny to jedna z najchętniej odwiedzanych budowli znajdujących się w 
rożnowskim skansenie.

● Jedna z wielu klimatycznych chałup 
warta odwiedzenia.

● Tu mieszka kozioł Vašek, słynący z częstych wahań nastroju. Kto odważy się 
włożyć rękę do jego „królestwa”?  Zdjęcia: JANUSZ BITTMAR

● Do wałaskiej wioski wchodzi się i wychodzi tą samą drogą.
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Jakub Skałka

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE. Poleca Jakub Skałka /24/

Słońce rozsądku

Za oknem mojego gabinetu świat, 
a przynajmniej Europę, zamę-
czały afrykańskie upały. Mnie też 
przed zewsząd otaczającym go-

rącem nie chronił wentylator. Może takie 
właśnie nieznośne warunki sprowokowa-
ły mnie do rozmyślań o relatywizmie. Nie, 
nie były to jakieś wyrafinowane, abstrak-
cyjne refleksje. Na początek przyszła mi 
mianowicie do głowy myśl błaha i zgoła 
banalna. Że oto wielu znanych mi ludzi, 
osobników i osobniczki, którzy jeszcze nie 
tak dawno wybierali systematycznie so-
larium albo wyczekiwali z utęsknieniem 
na „pogodę”, czyli słońce, słońce i jeszcze 
więcej słońca, teraz skrywało się przed 
jego promieniami jak tylko było można. 
A potem przypomniałem sobie jeszcze 
i to, że dawno, dawno temu to właśnie 
brak opalenizny wyróżniał klasę wyższą, 
i jeszcze to, że parasol miał, zgodnie ze 
swoją nazwą, chronić przed słońcem, a 
nie przed deszczem. Opalenizna zatem 
była kiedyś be, a teraz jest cacy. Na jak 
długo będzie cacy? No cóż, jak w jednym 
z filmów nieocenionego Stanisława Barei: 
zmiany, zmiany, zmiany... Także zmiany 
klimatu – tego społecznego, kulturowego, 
politycznego... 

Pytanie – jak, w jakim kierunku będzie 
zmieniał się klimat, pozostaje otwarte.

I
Teraz uwagi mam nieco mniej banalne niż 
ta, że nic nowego pod słońcem. Asumpt 
do nich dał mi fragment wywiadu Agaty 
Bielik-Robson zatytułowany „Liberalny 
gang wykańcza się sam”, udzielony por-
talowi Interia.pl. (https://tygodnik.interia.
pl/news-agata-bielik-robson-gang-liberal-
ny-wykancza-sie-sam,nId,6173176#utm_
source=paste&utm_medium=paste&utm_
campaign=firefox).

Prowadzący rozmowę Przemysław Szu-
bartowicz wspomina w nim o wierszu 
„Juliana Tuwima o  Murzynku Bambo, 
który przez lata był pięknym antyrasi-
stowskim utworem o  oswajaniu inności, 
a nagle w naszych czasach został osądzo-
ny przez środowiska skrajnie lewicowe 
jako tekst o wymowie rasistowskiej. A kto 
uważa inaczej, nosi etykietę »boomera« 
lub »dziadersa«, kogoś ze starego świata”. 
I co usłyszał Szubartowicz od – by tak rzec 
– sztandarowej liberałki? 

„Tylko że za chwilę się okaże, że ów 
niedoskonały stary świat jest jedynym 
możliwym”. Na tak prowokacyjne dictum 
pada dość oczywiste pytanie – dlaczego? 
I liberalna filozofka wyjaśnia: „Ponieważ 
wedle tego nowego projektu etycznego 
przebudzenia, który żąda natychmiasto-
wej sprawiedliwości tu i teraz, żaden świat 
się nie ostanie. Wobec tak rygorystycznie 
sformułowanego ideału wszystko, co real-
ne, się rozpełznie, ponieważ świat idealny 
istnieje tylko w  fantazjach, tylko w  mo-
ralnie czystej wyobraźni »vigilantes«. Nie 
da się bezkompromisowo trzymać ideału 
absolutnej sprawiedliwości, a  jednocze-
śnie tolerować świat jako taki, który jest 
zawsze, nieuchronnie, skomplikowany: 
grzeszny, niedoskonały, pełen win, ale też 
nadziei na odkupienie. Potępienie starego 
»dziaderskiego« świata jest potępieniem 
świata w ogóle”.

II
Pozwólcie państwo, że przytoczę teraz hi-
storyjkę, którą socjolog Aleksander Hertz 
opowiedział w jednej ze swoich książek. 
Rzecz dzieje się kilkadziesiąt lat temu w 
Nowym Jorku: Pisze Hertz: „Synek moich 

przyjaciół miał ciągłe kłopoty z jednym 
ze swoich kolegów szkolnych. Matka cią-
gle słyszała skargi. Bruce jest taki a taki. 
Bruce zrobił dziś takie czy inne świństwo. 
Przez całe lata ciągle była mowa o podło-
ściach owego Bruce’a. Aż przypadkowo 
i nie od swego synka matka dowiedziała 
się, że Bruce jest Murzynem. Osoba wol-
na od przesądów, delikatnie zapytała się 
o to swego syna. Ten wzruszył ramionami! 
»Tak, no to co?« i, przeszedłszy w ten spo-
sób nad kolorem skóry Bruce’a, wrócił do 
jego podłości. 

Było rzeczą oczywistą, że kolor skóry 
Bruce’a nie zarejestrował się w umyśle 
białego chłopca. Zresztą wśród najbliż-
szych przyjaciół miał on Murzynów. (…) 
Reakcja mojego młodego przyjaciela nie 
oznaczała, że kolor skóry nie był przez 
niego »obiektywnie« zauważony, tak jak 
był zauważony kolor włosów, oczu, cera, 
wzrost czy tusza innych chłopców o jasnej 
czy ciemnej cerze. Ale »subiektywnie« rze-
czy te nie były rejestrowane, nie służyły za 
podstawę dla jakiejś klasyfikacji, dla jakie-
goś podziału czy zróżnicowania. O »natu-
ralnym wstręcie« do obcej rasy – o czym 
tak wymownie prawią rasiści – nie było tu 
mowy”. Tyle Hertz. Socjolog. 

Przytoczyłem tę historyjkę w kontek-
ście wagi, jaką przykłada się dzisiaj do 
rozmaitych form walki z rasizmem. To, że 
rasizm jest czymś złym i obrzydliwym nie 
muszę nikogo rozumnego przekonywać. 
Jest jednak przy tym rasizm tylko jedną 
z form agresji, agresji, której podłożem, 
czy może raczej powinienem powiedzieć 
pretekstem, bywają względy rasowe, ale 
wszak nie tylko one. Istnienie przejrzy-
stych reguł prawa, ale także innych form 
kontroli społecznej, reguł które stosują 
się do wszystkich, bez względu na rasę, 
czy jakiekolwiek inne kryteria różnicujące 
ludzi wydaje się rozwiązaniem nie tylko 
narzucającym się, ale – przy okazji – naj-
lepszym. 

Wzorem właściwej postawy jest tu oczy-
wiście synek przyjaciół socjologa, z przy-
toczonej na początku tego felietonu histo-
ryjki – nie zważał na kolor skóry Bruce’a, 
ale wyłącznie, powtarzam – wyłącznie, 
na karygodne zachowanie Bruce’a. To, że 
Bruce był Murzynem było dla niego oko-
licznością nie tylko drugoplanową, ale 
czymś w ogóle nieistotnym. Liczyło się 
tylko jego nie do zniesienia zachowanie. 
Agresywne zachowanie, które nie ma ko-
loru skóry. Czy nie można nauczyć tak 
prostej normy? Chociażby od dziecka? 
Czy dzieci czytające wierszyk Tuwima o 
Murzynku Bambo, rzeczywiście uczą się 
z niego postaw rasistowskich? A może po 
prostu czas wrócić do lektury znanej baśni 
Jana Christiana Andersena „Nowe szaty 
króla”? I wyjść ze sfery frazesów, kom-
fortowego konformizmu pozującego na 
bezkompromisowy moralizm. I chociaż 
spróbować spojrzeć na rzeczywistość bez 
uprzedzeń. Jakichkolwiek – zarówno tych 
zakorzenionych w tradycji, jak i tych szer-
mujących hasłami postępu. 

Rzeczywistość utkana z frazesów świeci 
golizną, jak król z baśni Andersena w swo-
ich nowych szatach, których przecież nie 
było.

III
Bez słonecznego światła nie da się żyć. Bez 
(zdrowego, bo nie ma innego) rozsądku – 
żyć można. 

Pozostaje pytanie – jak długo? I jeszcze – 
co to za życie? 

 

Dziki Zachód 
(Cieszyna)

Nigdy nie byłem wielkim fanem 
westernów – przygody traperów, 
napady na bank, potyczki rewol-
werowców i bohaterscy szeryfo-

wie ze świecącymi gwiazdami nie zrobili na 
mnie wrażenia. Widok hardych mężczyzn 
w kowbojskich kapeluszach kojarzy mi się 
jedynie z kinematograficzną modą Ameryki 
lat 50.- 60., przeniesioną później na grunt 
europejski, gdzie filmowcy niemieccy, jugo-
słowiańscy, a przede wszystkim hiszpańscy 
i włoscy zaczęli wgryzać się w rynek swoimi 
„spaghetti westernami”. Nigdy nie byłem 
też fanem imprez masowych, choć dosko-
nale rozumiem, że wypicie piwa w plasti-
kowym kubku i skakanie pod sceną, nawet 
pozbawione głębokich pobudek, a będące 
zaledwie czystą emanacją ludyzmu, może 
być pod pewnymi względami atrakcyjne. 
Ba, może nawet spełniać społecznie istotne 
funkcje.

•••
Jeśli ktoś myśli, że podobne dywagacje 
stanowią domenę współczesności, grubo 
się myli. Cieszyniacy żyli nimi już daw-
no temu, a na pewno na przełomie lipca i 
sierpnia 1906 roku! To wtedy w okolice za-
witał bowiem człowiek-legenda, zwiadow-
ca armii USA i  bohater walk z Indianami, 
który sam miał zabić ponad 4000 bizonów 
w ciągu 18 miesięcy; nagrodzony Medalem 
Honoru pułkownik William Frederick Cody, 
powszechnie znany jako Buffalo Bill. Imię 
osieroconego w dzieciństwie poganiacza 
mułów, poszukiwacza złota i  przewodnika 
karawan ze stanu Iowa, do którego los się 
uśmiechnął w czasie wojny secesyjnej, za-
pewne nie zapisałoby się tak wyraźnie w 
historii i popkulturze, gdyby nie jego zmysł 
do interesu i talent aktorski. W 1883 roku za-
łożył „Buffalo Bill’s Wild West”, objazdowe 
widowisko, z którym wyruszył na podbój 
serc (i portfeli) mieszkańców Ameryki Pół-
nocnej, a później całej Europy.

O Dzikim Zachodzie trąbił cały Stary 
Kontynent – i każdy chciał zobaczyć go na 
własne oczy. Buffalo Bill ze swoją kilkuse-
tosobową trupą przejeżdżał przez kolejne 
państwa Europy Zachodniej. W prywatnych 
występach z okazji 50. roku swojego pano-
wania uczestniczyła Królowa Wiktoria; w 
Italii spotkał się z papieżem Leonem XIII. 
Nie ominął także ziem austriackich – gdy 

galicyjska biedota wyruszała za chlebem za 
ocean, on przybył zza niego, by odwiedzać 
galicyjskie miasta w ramach kolejnego tour-
née.

•••
Po wizycie we Lwowie, Przemyślu, Rzeszo-
wie, Tarnowie, Krakowie i Białej, przekro-
czył granicę krajów koronnych, docierając 
także do Cieszyna. Kilka pociągów, ciągną-
cych kilkadziesiąt wagonów przywiozło na 
cieszyński dworzec liczącą blisko 400 osób 
trupę. Na całość, a więc „Dziki Zachód” oraz 
„najznakomitszych w świecie jeźdźców” 
towarzyszących Amerykaninowi, składa-
ła się grupa osób niezliczonych języków, 
narodowości i  odcieni skóry. Byli kozacy, 
górale Kaukazu, Japończycy, Arabowie i 
Meksykanie. Nie brakowało amerykańskich 
kawalerzystów, angielskich lansjerów i, 
przede wszystkim Indian, nie wspomina-
jąc o wszystkich, którzy gdzieś po drodze, 
skuszeni sławą i  pieniędzmi, postanowili 
dołączyć do imponującego taboru. Kilkuse-
tosobowa trupa w towarzystwie zafascyno-
wanych przybyszami Cieszyniaków udała 
się z dworca w stronę Żukowa, rozbijając 
obozowisko w  podcieszyńskich Mostach. 
Tam też rozstawiono arenę, wedle notatek 
prasowych „oświetloną trzema ogromnymi 
elektrycznymi motorami” i zdolną pomie-
ścić 12000 osób, gdzie 7 sierpnia 1906 roku 
Buffalo Bill i jego grupa dali dwa przedsta-
wienia.

•••
Z Cieszyna ruszyli do Morawskiej Ostrawy, 
Opawy i dalej, w stronę Niemiec. Cieszy-
niaków zostawili... z mieszanymi odczucia-
mi. Aktywiści i idealiści (a może realiści?) 
utyskiwali na głupotę rodaków, którzy wy-
rzucali ostatnie pieniądze na cyrk zamiast 
wspierać w potrzebie narodowe instytucje, 
takie jak Macierz Szkolna. Inni zachwycali 
się rasowymi końmi i zdyscyplinowaniem 
trupy, jeszcze inni wytykali, że „Murzyni 
(...) to ludzie rasy białej, pomalowani na 
czarno”, a cały ten interes „zawiera w so-
bie dosyć blagi” i bazuje jedynie na dobrej 
reklamie. W każdym razie show się odbyło, 
pułkownik Cody zyskał kilkanaście tysięcy 
koron, a Cieszyniacy – pole do dyskusji o 
westernach i postępującym konsumpcjoni-
zmie. 

Krzysztof Łęcki
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Józef Kłyk. Ten, który  
serce ma w filmie
Jakim człowiekiem jest ten, który kręci śląskie westerny, maluje przepiękne obrazy o rodzinnych Bojszowach? Jaki 
jest filmowiec Józef Kłyk prywatnie? 

Grzegorz Sztoler*

J
akim jest człowie-
kiem? – takie pytanie 
zadała mi kiedyś re-
dakcyjna koleżanka 
Jola z nieistniejącego 
już tyskiego oddziału 
„Dziennika Zachod-

niego”. Napisz... Myślę... Tak, znam 
pana Józefa dwie dekady z hakiem. 
Tak, powinienem o nim coś wie-
dzieć. Ale – po napisaniu książki 
o nim („Józef Kłyk. Serce mam w 
filmie” z 2018 r.), a nawet wygłosze-
niu referatu o jego twórczości (w 
Bojszowach zresztą), wygłoszeniu 
laudacji z okazji przyznania mu ho-
norowego obywatelstwa Bojszów 
(jesienią zeszłego roku), po prze-
czytaniu dziesiątków artykułów, 
realizacji dziesiątków reportaży 
multimedialnych z planu filmo-
wego „Śląskiego szeryfa” (dwa lata 
dni zdjęciowych),... wiem, że nic 
nie wiem. To znaczy, wiem, że jest 
to niezwykły człowiek obdarzony 
niesamowitym talentem. Lepsi 
ode mnie filmoznawcy określili go 
jako fenomen. Bo tak jest. Pan Jó-
zef, człowiek taśmy filmowej – co 
obecnie w dobie hasającego HD o 
coraz większej rozdzielczości (te-
raz już 4K) brzmi, jak „Jurassic 
Park” (a więc antycznie) – umie 
zrobić wszystko, by film powstał. 
Od rekwizytów, po scenariusz, or-
ganizację planu, kwestie związane 
z aktorami i samym montażem... 

Pomysłów ma on dosyć…
Powiem jedno, znam go od ponad 
dwóch dekad – może krótko, nie-
którzy dłużej – ale jestem w ekipie 
realizacyjnej. W ostatnich latach 
pracowaliśmy nad starymi Kłyko-
wymi produkcjami, w ramach Boj-
szowskiej Krainy Snów: westernem 
„Emigrant” (pierwsze komedie z 
końca lat 60. dwudziestego wieku, 
parodie Charlie Chaplina, Buste-
ra Keatona), balladą powstańczą 
„Ku Polsce” z lat 70., która miała 
ponowną premierę po 40 latach 
w Bojszowach, na ich jubileusz 
650-lecia, w 2018 roku. Cyfryzuje-
my, montujemy, udźwiękawiamy 
ze Sławkiem Dąbrowskim, moim 
przyjacielem z Sosnowca, dawniej-
szym dziennikowym informaty-
kiem – i filozofem z wykształcenia, 
z którym wcześniej pracowałem 
przy westernie „Śląski szeryf” (re-
alizacja 2010-2014, premiera 2015). 
To ostatni film pana Józefa i oby nie 
ostatni. Bo pomysłów ma on dosyć. 
I determinacji też. Ale takich pla-
nów jak dawniej, i takich aktorów 
– którzy autentycznie leją się po 
mordzie, walą cepami dla sztuki fil-
mowej czy wręcz toną przepływa-
jąc Wisłę, o efektach specjalnych 
nie wspominając (wybuchy, po-
strzały), i do tego ta szaleńcza jaz-

da konna... Takich aktorów, którzy 
grają z takim poświęceniem, chyba 
już nie ma (wybaczcie mi obecni 
aktorzy, wy też pięknie gracie – ja 
sam bym tak nie potrafił…). Kto po-
radzi sie tak piyknie prać po pysku, 
jak Ci Kłykowi aktorzy z lat 70., na-
turszczyki, dla których udział w fil-
mowej przygodzie był przeżyciem, 
wyróżnieniem, czymś naprawdę 
niezwykłym? Przeminęli, tak jak 
te dawne sielskie, rolnicze Bojszo-
wy, o których pan Józef wspomi-
na, za którymi tęskni. Bo w tych 
obecnych, willowych, przyznaje to 
sam – czuje się obco. Nikt, prawie 
nikt go już tu nie poznaje. No może 
przesadził z tym stwierdzeniem, 
ale coś ono obrazuje, stan pewnego 
wyobcowania w rodzinnym kraju, 
ojcowiźnie, to coś strasznego (po-
dzielam to odczucie poniekąd od-
nośnie moich rodzinnych Brzeźc). 
Ale to konsekwencja dynamicz-
nych zmian, jakie zaszły od lat 70. 
minionego już stulecia w krajobra-
zie bojszowskim (i w duszach lu-
dzi) – od sielskiej wsi rolniczej, po 
wystawną okolicę willową, w której 
pobudowało się tysiące „przybyt-
nich”, którzy mniej lub bardziej in-
tegrują się z kulturą śląską. No wła-
śnie, czy się chcą integrować, czy 
jest ona (nasza śląska kultura) dla 
nich atrakcyjna – to temat na osob-
ną wypowiedź. Ja twierdzę, że Boj-
szowy mają duży wkład w kulturę 
filmową i literacką Górnego Śląska 
(tu trzeba z szacunku wymienić 
nazwisko śląskiego pisarza, przyja-
ciela pana Józefa, Alojzego Lyski z 
Bojszów). I właśnie m.in. film, kon-
kretnie śląski western, to znakomi-
ta marka promocyjna, licho jakoś 
wykorzystywana. Są setki, tysiące 
gmin z piękną infrastrukturą tech-
niczną – czerwonymi chodnikami, 
wystawnymi krawężnikami, pach-
nącymi kwietnikami, a nawet fon-
tannami solankowymi... Ale tylko 
w jednej gminie narodził się śląski 
western. W Bojszowach.

Po co to »chować«  
do zawału?
Pan Józef. Człowiek, który ma we 
własnym domu saloon wester-
nowy (w piwnicy), w Pszczynie. 
Goszczę tam często. Jest klimacik. 
Jest moc – jakby to powiedzieli 
najmłodsi mieszkańcy naszej gmi-
ny. Pan Józef – pragnę wszystkich 
zmartwić – jest zupełnie normal-
nym, szarym człowiekiem. Nie 
gwiazdorzy, nie odbiła mu „szaj-
ba”, chociaż mogłaby (jak choćby 
warszawskim gwiazdeczkom), bo 
przecież ma spory dorobek filmo-
wy i szacunek środowiska filmo-
wego (przynajmniej śląskiego). Nic 
takiego się nie dzieje. Dlaczego? Bo 
pan Józek to jest nasz synek. Praw-
dziwy. Charpaty jak nasz Ślonsk. 
Szczyry. I niezależny. Niezależny 
jak pieron. Łon poradzi pedzieć, 

aż niykierym póńdzie w kości. 
No, ale choleryki (tak pan Józef do 
nich też należy) robią tak z serca. 
Wyrzucają, co im na wątrobie leży, 
sam to wiem po sobie (to przecież 
forma zabiegu terapeutycznego, 
wykrzyczenie wszystkiego, co na 
wątrobie leży, po co to „chować” do 
zawału?), żona mówi, że też jestem 
choleryk. Panu Józefowi zazdrosz-
czę tej szczerości w wypowiedzi 
artystycznej – i nie tylko. Wielu się 
obraża, ale to jest cena niezależ-
ności, prawdziwej, mówi się to, co 
się myśli, wprost, „po naszymu”. 
Ślonzok do se pedzieć, gorol raczyj 
już niy. To mu sie nie mieści w „ka-
nonie” sarmackim. Do tego trze-
ba dużej pokory – i zdarza się, że 
„przybytni ją mają”, ale generalnie, 
to Hanysy walą wprost, i szczerze, 
co myślą. Tak nos wychowywali oj-
cowie, pra...

Pan Józef ma dystans do własnej 
twórczości, do własnej kreacji – 
śląskiego szeryfa. Inni, zwłaszcza 
widzowie – już nie zawsze. Dla 
nich Śląskim Szeryfem, Wawrzy-
nem Złotko, zawsze będzie Józef 
Kłyk z Pszczyny, a właściwie z Boj-
szów. W Pszczynie ten bojszowski 
mężczyzna jedynie mieszka. Nie 
zapuścił tu korzeni sentymental-
nych – choć Pszczynę na swój spo-
sób kocha. Wszak to stolica ziemi 
pszczyńskiej, do której przynależą 
Bojszowy (i oczywiście Tychy też). 

Talent, ten niezwykły talent 
– wiem, że jest nieprzeniknioną 
tajemnicą. Nie da się go wyja-
śnić – talent, tworzenie to boski 
pierwiastek, coś niesamowitego, 
niepowtarzalnego. Nie do zdefi-
niowania – a wierzcie mi, że wielu 
próbowało. Przewertowałem setki 

gazet, przeczytałem dziesiątki re-
portaży z planów filmowych Kły-
kowych produkcji, zaznajomiłem 
się z kilkunastoma opracowania-
mi naukowymi, które w jakiś spo-
sób dotykają sfery twórczej pana 
Józefa, próbują ją dotknąć, zdefi-
niować... Na próżno. Pan Józef, to 
istny fenomen – jak napisała jedna 
z magistrantek po żmudnym prze-
analizowaniu jego warsztatu twór-
czego – który tylko w Bojszowach, 
i w tylko odpowiednim (a więc ści-
śle określonym) czasie mógł się po-
jawić. Tak więc – dzieło Boże, czy 
kwestia przypadku? To też tajem-
nica. Nieprzenikniona.

Chce być wolny. 
Prawdziwie i naprawdę
Talent, Kłykowy rozmach filmo-
wy. Jego pomysł na film dosłownie 
chwyta cała społeczność Bojszów i 
okolic (z Pszczyną włącznie), wier-
ni mu aktorzy (niektórzy od poko-
leń, występują też całe rodziny). 
Jest rewelacyjnie! Obserwowałem 
to przez lata. Najpierw jako dzien-
nikarz, potem jako aktor filmów 
Kłykowych, i wreszcie jako inte-
gralna część zespołu realizacyjne-
go. Choć mam świadomość, że mój 
wkład jest skromny, bardziej spro-
wadza się do upowszechnienia 
niezwykłej twórczości pana Józe-
fa, pokazania jaka ona jest piękna, 
nasza. Pragnąłem, by bojszowskie 
filmy zawędrowały pod strzechy 
– bo tylko jeżeli dzieło ma odbior-
cę, ma sens tworzyć – i stało się to 
dzięki mojej współpracy ze Śląską 
Biblioteką Cyfrową. Każdy z was 
może bezpłatnie je tam zobaczyć 
plus kanał Bojszowskiej Krainy 
Snów na YouTubie.

Pan Józef oczywiście nie zna się 
na internecie, nie chce się na tym 
znać. Ma do tego święte prawo. Jest 
jakby z innej epoki, bajki. Piękniej-
szej, barwniejszej, westernowej. 
Kiedy wszystko było jeszcze takie… 
czarno-białe, choć w kolorze i uję-
ciu panoramicznym. A nie takie 
prozaiczne, zwykłe, jak teraz… Boj-
szowski twórca nie posiada nawet 
własnej komórki (mobilnioka „po 
naszymu”), bo – słusznie tłumaczy 
– nie chce być „uwiązany”. Chce 
być wolny. Prawdziwie i naprawdę.

I chyba mu się to udało. Tylko lu-
dzie z piękną duszą, mający pasję, 
są wolni naprawdę. A moja książka 
– „Serce mam w filmie” – miała po-
kazać bojszowianom, jacy są pięk-
ni, jaką piękną kulturę mają. To 
jest hołd dla pana Józefa i Bojszów. 
Pokazania tego całego – nazwijmy 
to po górniczemu – urobku filmo-
wego, jaki bojszowska społeczność 
wniosła w górnośląski krajobraz 
filmowy. To było moim celem. Cie-
szę się, że są jeszcze tacy wspaniali 
ludzie gdzieś obok nas. 

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

● W legendarnym saloonie pana Józefa gościć mogą wybrańcy. Tu nadal mimo upływu lat panuje taki sam westernowy kli-
mat. Wystarczy tylko się przebrać i uruchomić projektor. To wszystko działa! Fot. ARKADIUSZ GOLA/„Dziennik Zachodni”
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W SKRÓCIE

OFERTA

Weronika Nowakowska, 
polska biathlonistka w oczekiwaniu na igrzyska w Pjongczangu

W I E Ś C I  P O L O N I J N E

S P O R T Kabaret. Super Show Dwójki  
Niedziela 14 sierpnia, godz. 18.15 

PIĄTEK 12 SIERPNIA

6.00 Polonia 24 6.30 Zakochaj się w 
Polsce. Biskupiec 7.00 Wojciech Cej-
rowski - boso przez świat. Peru 7.30 
Pytanie na śniadanie 10.40 Panora-
ma kraj 10.50 Pytanie na śniadanie 
11.15 Poland in Undiscovered 11.30 
Na sygnale. Różowa akcja 12.00 Wi-
adomości 12.15 Za marzenia 2 (s.) 
14.00 Szansa na sukces. Opole 2022. 
Wojciech Gąssowski 15.00 Wiado-
mości 15.20 Bajki naszych rodziców. 
Bolek i Lolek na wakacjach 15.40 Wy-
prawa profesora Gąbki. Śladem wiel-
kiej rzeki 16.00 Zakochaj się w Polsce. 
Wadowice 16.30 Na sygnale. Różowa 
akcja 17.00 Teleexpress 17.20 Lekkie 
kino letnie. Królowa Bona (s.) 18.30 
Informacje kulturalne 18.50 Polonia 
Express 19.10 Olá Polônia 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.15 Ratow-
nicy (s.) 21.10 Kabaret Letnią Porą (pr. 
roz.) 22.05 Polonia 24 22.35 Dziew-
czyny ze Lwowa 3 (s.).

SOBOTA 13 SIERPNIA

6.00 Polonia 24 6.30 Co dalej? 6.55 
Prasa donosi. Budownictwo w II RP 
7.05 Giganci historii. Polscy olimpij-
czycy 7.55 Pytanie na śniadanie 12.05 
Księga Ksiąg. Naaman 12.30 Panna 
z mokrą głową. Ostatnia walka Don  
13.05 Ratownicy (s.) 13.55 Lato, mu-
zyka, zabawa. Wakacyjna trasa Dwój-
ki - 2022 14.55 Kabaret Letnią Porą 
(pr. roz.) 16.00 Przystanek slow food 
3. Prawdziwe soki rodziny Płonków 
16.30 Kulinarne wędrówki z Jolą Kle-
ser  17.00 Teleexpress 17.20 Za ma-
rzenia 2 (s.) 18.10 Szansa na sukces. 
Opole 2022. Irena Jarocka 19.10 Infor-
macje kulturalne 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 1920. Wojna i 
miłość. W okopach (s.) 21.15 Operacja 
Samum 23.30 Polacy to wiedzą! (tele-
turniej).

NIEDZIELA 14 SIERPNIA

6.00 Hity wszech czasów 6.55 Tygry-
sy Europy. Interview (s.) 7.55 Pytanie 
na śniadanie 11.35 Między ziemią a 
niebem 12.00 Anioł Pański 12.15 Mię-
dzy ziemią a niebem 12.50 Słowo na 
niedzielę. Czy byłbyś dobrym królem?
13.00 Transmisja mszy świętej z ko-
ścioła pw. Świętej Trójcy w Kościerzy-
nie 14.15 Tygrysy Europy. Zakręcona
15.10 Fajna Polska. Żuławy 16.00 
Wojciech Cejrowski - boso przez 
świat. Peru 16.30 Polacy to wiedzą! 
17.00 Teleexpress 17.20 Za marze-
nia 2 (s.) 18.15 Kabaret. Super Show 
Dwójki 2  19.10 Informacje kultural-
ne 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 Osiecka  21.15 Bodo 23.05 
Kabaretowe Naj. Odchudzanie 23.25 
Słownik polsko@polski.

PONIEDZIAŁEK 15 SIERPNIA

6.00 Polacy to wiedzą! 6.30 Kaplica 
w Stawigudzie 6.50 Krótka historia. 
Bitwa warszawska 7.00 Smaki świata 
- pośród mórz 7.30 Ziarno. Chwalmy 
Matkę Bożą! 8.00 Potop Redivivus
11.10 Barwy szczęścia (s.) 11.40 
Święto Wojska Polskiego 2022 13.05 
1920. Wojna i miłość 13.55 Osiecka (s.)
14.50 Portret przeszłości 1920 (dok.) 
16.00 Leśniczówka (s.) 16.30 Barwy 

szczęścia (s.) 17.00 Teleexpress 17.20 
Lekkie kino letnie. Królowa Bona 
18.30 Wojna polsko-bolszewicka. Li-
twa 1919-1921 19.00 Księga obyczaju. 
Matki Boskiej Zielnej 19.20 Krótka 
historia. Bitwa warszawska 19.30 
Wiadomości 20.00 Ballady i Roman-
se 21.15 Czas honoru 5 (s.) 22.05 Faj-
na Polska. Żuławy 22.55 Kabaretowe 
Naj. Legenda kabaretu - Joanna Ko-
łaczkowska 23.30 Leśniczówka (s.).

WTOREK 16 SIERPNIA

6.00 Zakochaj się w Polsce. Sulechów 
6.30 Pożyteczni.pl 7.00 Okrasa ła-
mie przepisy. Dziczyzna w kwiatach 
i bukwi 7.30 Pytanie na śniadanie 
10.30 Panorama 10.40 Pytanie na 
śniadanie 11.10 INFO V4+ 11.30 Bar-
wy szczęścia (s.) 12.00 Wiadomości 
12.10 Ballady i Romanse 13.20 Czas 
honoru 5. Wróg czy sojusznik (s.) 
14.05 Giganci historii. Kardynał Ste-
fan Wyszyński  15.00 Wiadomości 
15.15 Zagadki zwierzogromadki. Foki 
15.30 Przyjaciele Misia i Margol-
ci. Czas  16.00 Leśniczówka (s.) 
16.30 Barwy szczęścia (s.) 17.00 Te-
leexpress 17.20 Lekkie kino letnie. 
Królowa Bona 18.30 Informacje kul-
turalne 18.50 Nad Niemnem (mag.) 
19.10 Studio Lwów 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Ojciec Ma-
teusz 10 (s.) 22.05 Polonia 24 22.35 
Kabaret. Super Show Dwójki 2 23.30 
Leśniczówka (s.).

ŚRODA 17 SIERPNIA

6.00 Polonia 24 6.30 Miasto zako-
chanych 7.00 Qulszoł - kulinarne 
potyczki 7.30 Pytanie na śniadanie 
10.35 Panorama 10.45 Pytanie na 
śniadanie 11.10 Studio Lwów 11.30 
Barwy szczęścia (s.) 12.00 Wiadomo-
ści 12.15 Ojciec Mateusz 10 (s.) 14.00 
Camino Polonia 15.00 Wiadomości 
15.20 Animowanki. Rodzina Trefl i-
ków 15.40 Nela Mała Reporterka. 
Mnisi buddyjscy  16.00 Leśniczówka 
(s.) 16.30 Barwy szczęścia (s.) 17.00 
Teleexpress 17.20 Lekkie kino letnie. 
Królowa Bona (s.) 18.30 Informacje 
kulturalne 18.50 Kierunek Zachód 
19.10 Magazyn z Wysp 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 Życie 
nad rozlewiskiem (s.) 22.05 Polonia 
24 22.35 Program rozrywkowy 23.30 
Leśniczówka (s.).

CZWARTEK 18 SIERPNIA

6.00 Polonia 24 6.30 Słownik pol-
sko@polski 7.00 Zrób to ze smaki-
em (mag.) 7.30 Pytanie na śniadanie 
10.35 Panorama 10.45 Pytanie na śni-
adanie 11.10 Nad Niemnem 11.30 Bar-
wy szczęścia (s.) 12.00 Wiadomości 
12.15 Życie nad rozlewiskiem (s.) 
13.55 Polski El Greco 15.00 Wiado-
mości 15.20 Bajki naszych rodziców. 
Reksio 15.40 Bajki naszych rodziców. 
Pomysłowy wnuczek 16.00 Leśni-
czówka (s.) 16.30 Barwy szczęścia (s.)
17.00 Teleexpress 17.20 Lekkie kino 
letnie. Królowa Bona 18.30 Informa-
cje kulturalne 18.50 Wilnoteka 19.10 
W obiektywie Polonii. Wschód 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.15 Gli-
na (s.) 22.05 Polonia 24 22.35 Lato, 
muzyka, zabawa. Wakacyjna trasa 
Dwójki - 2022 23.30 Leśniczówka (s.).

Polacy z Ukrainy 
przyjechali do Ostródy

Dom Polonii w Ostród-
zie wpisany w war-
m i ń s k o - m a z u r s k i 
krajobraz to idealne 

miejsce na letni wypoczynek, re-
generację, wyciszenie po prze-
życiach niełatwej codzienności. 
Liczymy, że te walory pomogą 
odzyskać energię grupie gości z 
Ukrainy działających w ramach 
Domu Polskiego w Barze, którzy 
przybyli wraz z Dyrektor Małgo-
rzatą Miedwiediewą, aby choć na 
chwilę oderwać się od problemów 
jakie niesie rosyjska agresja i tru-
dy świadczenia pomocy humani-
tarnej dla coraz większej liczby 
potrzebujących, ofi ar niesprowo-
kowanej wojny.

Pomimo niełatwej sytuacji Po-
laków mieszkających w Ukrainie 

aktywność naszych rodaków nie 
spada, pojawiają się tylko nowe 
wyzwania. Z tego powodu nie-
zbędna jest korekta i dostoso-
wanie przedsięwzięć do nowych 
potrzeb. Temu celowi służyło 
właśnie spotkanie Prezesa Sto-
warzyszenia „Wspólnota Polska” 
Dariusza Piotra Bonisławskiego 
z Dyrektor Domu Polskiego w 
Barze Małgorzatą Medwiediewą. 
Potrzeby remontowe, fi nansowa-
nie Domu, kontynuacja pomocy 
dla środowisk polskich to tylko 
niektóre tematy do omówienia.

Należy nadmienić, że przyjazd 
Polaków z Ukrainy organizowa-
ny przez Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli SWP nie byłby moż-
liwy bez wsparcia fi nansowego 
Fundacji Charytatywnej Kongre-

su Polonii Kanadyjskiej – „The 
Charitable Foundation of The 
Canadian Polish Congress” oraz 
osobistemu zaangażowaniu w 
projekt Prezesa KPK Janusza 
Tomczaka. 

Taki przykład polskiej soli-
darności ponad granicami jest 
potwierdzeniem akcentowanej 
przez „Wspólnotę Polską” fak-
tu, że „Jest nas 60 milionów”, a 
więc stanowimy siłę, która jest 
w stanie poradzić sobie z różny-
mi problemami i wspierać się w 
trudnych chwilach. 

Takie właśnie nastały na Ukra-
inie, ale mieszkający tam nasi ro-
dacy – jak widać – nie pozostają 
sami.

Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska”

Większy zasięg 
polskich kanałów

Zgodnie z umową z polskim 
nadawcą publicznym, 
polskie programy telewi-
zyjne będą dostępne na 

trzykrotnie większym terytorium 
Litwy niż dotychczas – informuje 
Litewskie Centrum Radia i Telewi-
zji (LCRT).

W porozumieniu z polskim 
nadawcą publicznym Telewizja Pol-
ska S.A. (TVP) na początku sierpnia 
rozszerzono zakres retransmisji 
TVP Wilno, TVP Polonia, TVP Info, 
TVP Historia 2, TVP World i Belsat 
TV za pośrednictwem ogólnodo-
stępnych sieci telewizyjnych. We-
dług LCRT, wcześniej te programy 
telewizyjne nadawane były w połu-
dniowo-wschodnim regionie Litwy 
i mogły być oglądane bezpłatnie 
przez około 21 proc. mieszkańców 
kraju.

Dzięki zainstalowaniu większej 
liczby nadajników telewizyjnych i 
rozszerzeniu zasięgu retransmisji 
wyżej wymienione programy mogą 

być teraz odbierane za darmo na 66 
proc. litewskiego terytorium, gdzie 
zamieszkuje 70 proc. mieszkańców.

Programy TVP nadawane są z 10 
wież telewizyjnych zlokalizowa-
nych w Wilnie, Juragiai w rejonie 
Kowieńskim, Giruliai (miasto Kłaj-
peda), Możejkach, Solecznikach, 
Święcianach, Wisagini, Oranach, 
Druskienikach i Kalwarii.

Programy TVP można odbie-
rać za pośrednictwem anteny we-
wnętrznej lub zewnętrznej w nastę-
pujących miejscowościach kraju: 
miastach i rejonach Wilna, Kowna 
i Kłajpedy, Olity, w samorządach 
Wisagini, Kalwarii, Neryngi, a także 
w rejonach solecznickim, szyrwinc-
kim, trockim, święciańskim, igna-
linskim, jezioroskim, orańskim, 
druskienickim, łoździejskim, ma-
riampolskim, preńskim, wyłkowy-
skim, szackim, jurborskim, janow-
skim, kretyngskim, możejskim.

Według centrum, mieszkańcy 
terenów Litwy, które znajdują się 

w zasięgu retransmisji, mogli już 
zauważyć nowe kanały pojawiające 
się na liście odbieranych kanałów 
na swoich domowych telewizo-
rach.

 „Kurier Wileński”/LITWA

Polskie programy na 
Litwie od 2018 roku
9 maja 2018 roku rozpoczęto na 
Litwie retransmisję polskich stacji 
telewizyjnych TVP Info, TVP Polonia, 
TVP Historia, Nuta.TV i Power TV, 
których odbiorcami byli mieszkańcy 
rejonu wileńskiego, solecznickiego 
i święciańskiego. O tym, że stronie 
litewskiej zależało na powodzeniu 
projektu, świadczy najbardziej fakt, 
że to Litwa ponosiła koszty związane 
z retransmisją. Umożliwienie Pola-
kom oglądania programów w języku 
ojczystym kosztowało na starcie w 
ciągu roku ok. 350 tys. euro.

● Polskie stacje będą teraz w wielu polskich domach na Litwie. Fot. ARC

Podwójne derby 
na początek 
W sierpniowym rozkładzie jazdy Stalowników Trzyniec widnieją cztery mecze kontrolne. 
Ten sparingowy kwartet posłuży za sprawdzian formy przed startem Ligi Mistrzów, 
która tradycyjnie rozpoczyna się wcześniej niż rodzime rozgrywki ekstraligi. Już 2 września 
podopieczni Zdeňka Motáka zmierzą się w 1. kolejce Champions League u siebie z 
Belfastem. 

Janusz Bitt mar

S
paringowe lato 
rozpoczęło się z 
przytupem, od hut-
niczych derbów 
z Witkowicami. 
Wtorek był szczę-
śliwym dniem dla 

ostrawskich hokeistów, którzy 
w Ostravar Arenie pokonali mi-
strza RC 2:1. Bramkę na wagę 
zwycięstwa zdobył w dogrywce 
amerykański napastnik na usłu-
gach Witkowic, Peter Mueller. 
Jedynego gola dla Trzyńca strze-
lił polski napastnik Aron Chmie-
lewski. Wczoraj po zamknięciu 
numeru Stalownicy zmierzyli się 
w kolejnych derbach, tym razem 
z partnerskim pierwszoligowym 
Frydkiem-Mistkiem. 

Wracając jednak do atrakcyj-
nych wtorkowych derbów, warto 
nadmienić, że to właśnie polscy 
hokeiści – Aron Chmielewski i 
Alan Łyszczarczyk – siali duży 
popłoch w defensywie. W kadrze 
mistrza RC zabrakło w Ostra-
var Arenie Petra Vrány, Martina 
Růžički i Erika Hrni, co przeło-
żyło się na słaby poziom stałych 
fragmentów gry. Gospodarze 
czuli się w dodatku pewniej w 
ofensywie, grając agresywnie, o 
czym przekonał się chociażby 
poturbowany Patrik Hrehorčák. 
Witkowice ustawiły sparingową 
poprzeczkę wysoko, z „kropką 
nad i” w postaci świetnego de-
biutu w zespole Petera Muelle-
ra. Amerykański snajper, który 
wzmocnił Witkowice w letnim 
okienku transferowym, potwier-
dził opinię łowcy bramek, o czym 
przekonali się kibice wcześniej 
chociażby w Brnie. 

Inny, mocno wyczekiwany 
przez fanów, debiut zaliczył we 
wtorek napastnik Libor Hudáček 
w zespole Trzyńca. Słowacki ho-
keista zagrał w drugiej formacji, 
obok Andreja Nestrašila i Danie-

la Voženílka, ale w następnych 
meczach ta układanka może 
ulec zmianom. Trenerzy Zdeněk 
Moták i Vladimír Országh właśnie 
w sparingach szukają idealnego 
ustawienia poszczególnych ata-
ków i obrony, tak, żeby zdążyć do 
Ligi Mistrzów. Niewykluczone, że 
przed startem ekstraligowego se-
zonu 2022/2023 zespół wzmocni 
jeszcze jeden klasowy napastnik. 
Na pewno nie będzie nim jednak 
David Krejčí, który z Ołomuńca 

wrócił do Bostonu Bruins w lidze 
NHL. Drużyna Ołomuńca, już bez 
Krejčego, wczoraj po zamknięciu 
numeru zaprezentowała się na 
tafl i Witkowic.    

WITKOWICE – TRZYNIEC 2:1 (d)
Tercje: 0:0, 1:0, 0:1 – 1:0. Bramki i asysty: 26. Gewiese (Lindberg, Kalus), 61. 
Mueller (Mikuš) – 49. Chmielewski (Doudera). 
Witkowice: Stezka – Kovář, Koch, Prčík, Raskob, Gewiese, Mikuš – Mueller, 
Chlán, Krenželok – Fridrich, Krieger, Dej – Bernovský, Lindberg, Lednický – Ka-
lus, Půček, Krejsa – Marosz.
Trzyniec: Mazanec – Doudera, Marinčin, Adámek, Čukste, Zahradníček, Jeřábek 
– Daňo, Łyszczarczyk, Machala – Nestrašil, Hudáček, Voženílek – Chmielewski, 
Marcinko, Kurovský – Hrehorčák, Roman, Dravecký. 

Aron Chmielewski: 
Dopiero się rozkręcamy
– Nie wszystko z naszej strony było 
idealne. Pojawiło się wiele słabych 
momentów w grze, ale mamy sporo 
czasu, żeby te błędy wyeliminować – 
stwierdził po derbach z Witkowicami 
polski napastnik Aron Chmielewski 
(na zdjęciu). – Na przykład stałe 
fragmenty gry trenowaliśmy na razie 
minimalnie, ale wierzę, że szybko 
poukładamy grę – dodał zdobywca 
jedynej bramki dla Trzyńca w hutni-
czych derbach.

Sparingowy rozkład 
jazdy Stalowników 
Trzyniec
16. 8. Trzyniec – Ołomuniec (17.00)
25. 8. Trzyniec – Slovan Bratysława 
(17.00)

● Stalownikom na początek letnich sparingów zabrakło efektywności pod bramką Witkowic. Świetną okazję do zdobycia 
gola zmarnował m.in. Daniel Kurovský. Fot. hcocelari

PIŁKA NOŻNA – FORTUNA LIGA: 
Banik Ostrawa – FC Zlin (sob., 
16.00). FNL: FK Fotbal Trzyniec – 
FK Dukla Praga (sob., 10.15). DYWI-
ZJA F: Hlubina – Bogumin (sob., 
17.00), Hawierzów – Břidlična (sob., 
17.00), Karwina B – Polanka (niedz., 
10.15). MISTRZOSTWA WOJE-
WÓDZTWA: Czeski Cieszyn – Bru-
szperk (sob., 10.30), Slavia Orłowa 

– Jakubczowice, Koberzyce – Da-
tynie Dolne (sob., 17.00). IA KLASA 
– gr. B: Sucha Górna – Ticha, Stona-
wa – Lokomotywa Piotrowice, Stare 
Miasto – Śmiłowice (sob., 17.00), 
Bystrzyca – Dobratice, Olbrachci-
ce – Jabłonków (niedz., 17.00). IB 
KLASA – gr. C: Liskowiec – B. Or-
łowa, Dobra – Inter Piotrowice, Se-
dliszcze – Żuków Górny, Gnojnik – 

Wędrynia, Pietwałd – Baszka (sob., 
17.00), Wierzniowice – Oldrzy-
chowice, Nydek – Dziećmorowice 
(niedz., 17.00). MISTRZOSTWA 
POWIATU FRYDEK-MISTEK: 
Prżno – Nawsie, Mosty k. J. – Me-
tylowice (sob., 17.00), Śmiłowice B 
– Niebory (10.00), Gródek – Piosek, 
Milików – Janowice (niedz., 17.00). 

 (jb) 

KTO CHCE MILIKA? 
Jak przystało na lato, rusza teleno-
wela o nazwie „Kto chce Milika”. Pol-
ski piłkarz, który w minionym sezonie 
nie wywalczył sobie zbyt mocnej 
pozycji w Marsylii, znalazł się ponow-
nie na celowniku klubów europej-
skich. Niewykluczone, że napastnik 
wróci do włoskiej Serie A, przymie-
rzany jest bowiem do gry w barwach 
Juventusu Turyn. Czy te doniesienia 
mają wartość letnich plotek albo są 
oparte na faktach, przekonamy się 
w najbliższych dniach. Wiadomo na 
pewno, że Milik swoją chimeryczną 
formą nie zaskarbił sobie serc fanów 
Olympique, a także włodarzy francu-
skiego klubu. 

•••

LEWANDOWSKI: 
CHCIAŁEM SPEŁNIĆ 
MARZENIA
Robert Lewandowski coraz lepiej 
czuje się w FC Barcelona. Wreszcie 
przełamał się strzelecko, a kibice 
„Dumy Kataloni” liczą w nowym 
sezonie nie tylko na jego instynkt 
strzelecki, ale też boiskowe doświad-
czenie i cwaniactwo. W stosunkowo 
młodej drużynie właśnie „Lewy” ma 
być idolem dla piłkarzy młodej ge-
neracji. Kibice Bayernu tymczasem 
wciąż nie pogodzili się ze stratą naj-
lepszego strzelca. Polak w wywiadzie 
dla niemieckiego pisma „Bild” chyba 
defi nitywnie zamknął jednak temat 
swojego transferu do Barcelony. 
– Czy odszedłem z tego powodu, że 
Bayern próbował podpisać kontrakt z 
Erlingiem Haalandem? Nie, to nie był 
dla mnie żaden problem. Wyjecha-
łem, bo chciałem spełnić marzenia – 
stwierdził Lewandowski w rozmowie 
z „Bildem”. 

•••
SIATKARZE BEZ LEONA 
Polscy siatkarze w zbliżających 
się mistrzostwach świata zagrają 
bez Wilfredo Leona. Brazylijczyk z 
polskim paszportem nie zdąży się 
wylizać z kontuzji. „Po konsultacji 
medycznej oraz serii rozmów pomię-
dzy trenerem, sztabem i lekarzami, 
zdecydowano, że dołączenie Wilfre-
do Leona do drużyny na mistrzostwa 
świata będzie wiązać się ze zbyt 
dużym ryzykiem” – czytamy w ofi cjal-
nym oświadczeniu włodarzy związku. 
Siatkarski mundial odbędzie się w 
terminie 26. 8. – 11. 9. w Polsce 
i Słowenii. 

•••
CZYKIER SIÓDMY 
W MONAKO

Jedyny Polak startujący w lekkoatle-
tycznych zawodach Diamentowej 
Ligi w Monako, Damian Czykier, 
zajął 7. miejsce w biegu na 110 m 
ppł. Czas Polaka na mecie wynosił 
13,46. Zwyciężył Amerykanin Grant 
Holloway (12,99). Nie tylko dla Czy-
kiera start w Lidze Diamentowej był 
sprawdzianem generalnym przed 
rozpoczynającymi się w najbliższy 
poniedziałek mistrzostwami Europy. 
Reprezentacja Polski wyrusza do 
Monachium z dużymi ambicjami. 
 (jb)

● W sobotę Banik zagra ze Zlinem 
(16.00). Fot. fcb
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Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać.
        Walt Disney

Z okazji 80. urodzin

KAROLA SUSZKI
spełnienia jeszcze wielu marzeń życzy Kongres Polaków w Republice
Czeskiej.

 GŁ-478

Pragnę niniejszym serdecznie podziękować wszystkim, a była ich mno-
gość wielka, za życzenia urodzinowe, które zostały mi przekazane oso-
biście, listownie, telefonicznie czy drogą cyfrową. Byłem zaszczycony, 
szczęśliwy i nie ukrywam wzruszony. Po stokroć dziękuję.
Karol Suszka GŁ-491

Odeszłaś, ale w sercach naszych żyć będziesz stale.

Dnia 12 sierpnia 2022 minie 20. rocznica śmierci  
naszej Kochanej 

śp. WALERII SCHWARZOWEJ 
z Orłowej

Z miłością i smutkiem w sercu wspominają najbliżsi.
 GŁ-488

Już piętnaście lat 14 sierpnia przynosi nam bardzo 
smutne przypomnienie dnia, kiedy bezpowrotnie ode-
szła nasza Nieodżałowana

śp. DANUTA PRZECZEK
Jesteśmy więc wdzięczni wszystkim, którzy dzielą z 
nami ten ból i zachowują Ją w swojej pamięci.
 GŁ-490

Dnia 14 sierpnia 2022 obchodzi zacny jubileusz 80. urodzin 

pan STANISŁAW ŚNIEGOŃ 
z Ligotki Kameralnej

Z tej okazji chcemy złożyć mu życzenia: zdrowia, Bożego błogosławień-
stwa, radości, spełnienia marzeń, życiowego optymizmu i stałego uśmie-
chu na twarzy. Niech Ci się, drogi nasz, spełni wszystko, o czym marzysz!

Małżonka Anka, córki Janka i Zuzka z mężami, wnuczki Terezka, Kasia 
z mężem i Anetka z mężem i prawnuczkiem Kubusiem.
 GŁ-484

Dnia 5. 8. 1972 powiedzieli sobie 
swoje „tak” 

MAŁGORZATA DAL  
I JAROSLAV PASZEK

W tym roku obchodziliby złotą 
rocznicę ślubu – 50 lat.

Lecz smutno nam w sercach, bo śpią w niebiosach, nasza Mama od 8. 
6. 2020, a Tata od 30. 10. 2020, w myśl naszych słów „na zawsze razem”. 
Wspominają synowie i córka.
 GŁ-485

Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci…
    W. Szymborska

Dnia 10 sierpnia 2022 minęła 30. rocznica, kiedy zmarł

śp. EDUARD KANIA
z Lutyni Dolnej

Dnia 15. 8. 2022 obchodziłby swoje 78. urodziny. 
O chwilę wspomnień i modlitwę prosi rodzina.
 GŁ-480

Kto pozostaje w naszych sercach, nie umiera.

Dnia 14 sierpnia minie 1. bolesna rocznica zgonu na-
szej Kochanej Mamusi, Babci, Prababci, Cioci i Szwa-
gierki 

śp. HELENY KADŁUBIEC
z Milikowa

Tych, którzy Ją znali, prosimy o chwilę wspomnień. Najbliżsi.
 GŁ-474

Dnia 13 sierpnia 2022 obchodziłby 90. rocznicę  
urodzin 

śp. inż. ZDZISŁAW PITALA 
Wszystkich tych, którzy Go znali, proszą o chwilę 
wspomnień najbliżsi. 
 RK-062

Odszedłeś nagle, ale w sercach
naszych będziesz żyć stale.

Dnia 10 sierpnia 2022 minęła 16. rocznica tragicznej 
śmierci naszego Kochanego Syna, Brata, Wujka i Kolegi

śp. MARIANA WIERZGONIA
 z Karwiny
Z miłością i szacunkiem wspominają rodzice, bracia Przemek i Roman z 
rodziną. RK-057 Wyrazy szczerego żalu i współczucia pani Alicji Klimeš z powodu 

śmierci     

MĘŻA    
składają koleżanki z Klubu Kobiet w Błędowicach.
 GŁ-492

NEKROLOGI

ŻYCZENIA

Non omnis moriar

Z głębokim bólem zawiadamiamy, że w dniu 9 sierp-
nia 2022 zmarł w wieku 69 lat nasz Drogi Mąż, Ojciec, 
Dziadek, Brat, Szwagier i Wujek

śp. pan  JUDR ZDENĚK KLIMEŠ
z Hawierzowa-Błędowic 

Uroczystość pożegnania odbędzie się w dniu 16 sierpnia  2022 o godz. 
14.00 w kościele pw św. Małgorzaty w Błędowicach. 

Żona Alicja
Córka Alicja z mężem André
Córka Magdalena z mężem Zdeňkiem
Wnuki  Anna Maria, Julian, Alicja Sophie i Wiktor.

 GŁ-489

Kto kochał – nie zapomni,
kto znał – niechaj wspomni.

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy 
wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 
7 sierpnia 2022 zmarła w wieku 86 lat nasza Kochana 
Mamusia, Teściowa, Babcia, Prababcia, Siostra, Szwa-
gierka i Ciocia

śp. JANINA KUBALOWA
z domu Fajowa, zamieszkała w Karwinie-Mizerowie

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w poniedziałek dnia 15 sierpnia 
2022 o godzinie 12.00 z kościoła rzymskokatolickiego w Karwinie-
-Frysztacie.

W smutku pogrążona rodzina.
 RK-061

PROGRAM TV

I N F O R M A T O R 
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WSPOMNIENIA

WSPOMNIENIA

PIĄTEK 12 SIERPNIA    

TVC 1 
6.59 Studio 6  9.00 Szkoła pielę-
gniarek (s.) 9.45 Grzeszni ludzie 
miasta Pragi (s.) 10.45 Samotny 
ojciec 11.30 Nasze hobby 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 
Tęczowy łuk (s.) 13.20 Podróż po 
Czechach 13.45 Pociąg dzieciństwa 
i nadziei (s.) 14.50 Chłopaki w akcji 
15.20 Niezwykłe losy 16.15 Szkoła 
pielęgniarek (s.) 17.00 Podróżoma-
nia 17.30 AZ kwiz 18.00 Wiado-
mości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Miłość 
na włosku (bajka) 22.05 Wszyst-
ko-party 23.00 Szefie, na zewnątrz 
stoi koń! (film) 0.15 Sprawy detek-
tywa Murdocha (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Matses 9.15 
Starożytne budowle 10.10 Rozwia-
ne nadzieje 11.05 Śladami Agathy 
Christie 11.55 Tajemnice kolei że-
laznych 12.25 Lotnicze katastrofy 
13.10 Dzika Alaska 14.10 Kiedy 
wieloryby chodziły 15.05 Duże ma-
szyny 15.50 Hiroszima – początek 
atomowego wieku 16.40 Czar Afry-
ki  17.05 Sąsiedzi 17.35 Najbardziej 
luksusowe samochody na świecie 
18.20 Niesamowita Japonia 19.15 
Historie nawrócenia 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym 20.00 
Sherlock Holmes: sprawa wampira 
z Białej Kaplicy (film) 21.35 Maigret 
zastawia sidła (film) 23.30 Baltha-
zar (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40 
Policja kryminalna Anděl (s.) 9.45 
Zamieńmy się żonami  11.05 Po-
ścig 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Lekarze z Początków (s.) 
13.45 Dr House (s.)  15.35 Zamień-
my się żonami 16.57 Popołudnio-
we wiadomości 17.40 Pościg 18.50 
Gospoda (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Młode wino 
(film) 22.10 Bez litości (film) 0.45 
Dr House (s.). 
PRIMA 
6.10 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 9.20 V.I.P. morder-
stwa (s.) 10.30 Strażnik Teksasu (s.) 
11.30 Rizzoli & Isles (s.) 12.30 Ko-
misarz Rex (s.) 13.35 Agenci NCIS 
(s.) 14.40 Tak jest, szefie 15.50 Po-
licja w akcji 16.50 Nakryto do stołu! 
17.45 Singl švindl 18.55 Wiadomo-
ści, pogoda 19.55 Showtime 20.15 
Kochamy Czechy 22.05 Wydział 
zabójstw (s.) 23.25 Tak jest, szefie! 
0.35 Z miejsca zbrodni. 

SOBOTA 13 SIERPNIA  

TVC 1  
6.00 Niezwykłe losy 6.50 O odważ-
nej Korduli (bajka)  7.20 Bohaterski 
Azmun (bajka) 8.15 Lakierka 8.50 
Pieczenie na niedzielę  9.20 Ojciec 
Brown (s.) 10.05 Bez kobiety i taba-
ki (s.) 11.05 Wszystko-party 12.00 
Z metropolii, Tydzień w regionach 
12.25 Nasze hobby  13.00 Wiado-
mości 13.05 Ptak Żal (bajka) 14.00 
Anusia i diabeł (bajka) 14.35 Czar-
cia skała (bajka) 15.15 Nauczyciel 
Ideał (film) 16.50 Hercule Poirot (s.) 
18.25 Chłopaki w akcji 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Diable pióro (bajka) 21.45 
Lepiej być nie może (film) 0.00 Ma-
igret zastawia sidła (film). 

TVC 2 
6.00 Stalingrad 6.50 Najciekawsze 
miasta na świecie 7.45 Europej-
ska historia 8.35 Na rowerze 8.50 
Dzika Patagonia 9.40 Powrót ta-
jemniczego blondyna (film) 11.00 
Miasta bez barier 11.10 Mega-
-zmiany 12.05 Lotnicze katastrofy 
12.50 Europa dziś 13.20 Strzelec z 
Kentucky (film)  14.55 Kamera w 
podróży 15.50 Hrabia Monte Chri-
sto (s.) 17.40 Cudowna planeta 
18.30 Mamy w królestwie zwierząt 
19.20 Sąsiedzi 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Trzej 
muszkieterowie II (film) 21.45 Na 
linii ognia (film) 23.55 River (s.). 
NOVA 
5.55 Looney Tunes (s. anim.) 6.50 
Co nowego u Scoobyego? (s. anim.)  
8.00 Wielkie wakacje (film) 9.45 
Akademia policyjna V (film) 11.35 
Pojedynek na talerzu 12.35 Mały 
pitawal z dużego miasta (s.) 15.05 
Hrabia Monte Christo (film) 17.40 
Comeback (s.) 18.50 Gospoda (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Shazam! (film) 23.00 Na 
skraju jutra (film) 1.15 Akademia 
policyjna V (film). 
PRIMA 
6.15 Bolek i Lolek (s. anim.) 6.40 
M.A.S.H. (s.) 8.10 Cyklosalon.tv 
8.45 Autosalon.tv 10.00 Kochamy 
Czechy 11.55 Mroczna strona Pa-
ryża (s.) 13.55 Burzliwe wino (film)  
16.50 Ulica śpiewa (film) 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showti-
me 20.15 Mroczny Kraj (s.) 21.30 
V.I.P. morderstwa (s.) 22.55 Ścigani 
(film) 1.20 Przyrzeczenie (film). 

NIEDZIELA 14 SIERPNIA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 
Fatalne zauroczenie 6.50 Nauczy-
ciel Ideał (film) 8.25 Uśmiechy V. 
Parala  9.00 Wszystko, co lubię  
9.45 Kalendarium 10.00 Kamera 
na szlaku 10.30 Obiektyw 11.00 
Wielka przełęcz (s.)  11.50 Pociąg 
dzieciństwa i nadziei (s.) 13.00 
Wiadomości 13.05 Bajka o wodni-
kach (bajka) 14.05 O dużym nosie 
(bajka) 14.40 Złota wyspa (bajka) 
15.25 Siedem żon Alfonsa Karaska 
16.05 Alfons Karasek w spa 16.45 
Dynastia Novaków (s.) 17.40 Sze-
fie, na zewnątrz stoi koń! (film) 
18.55 Prognoza pogody, wiadomo-
ści, sport 20.10 Czarni baronowie 
(film) 21.50 Sowie gniazdo (film) 
22.55 Sprawy detektywa Murdocha 
(s.).
TVC 2   
6.05 Skandale pierwszej republiki 
6.30 Miasta bez barier 6.40 Hiro-
szima – początek atomowego wie-
ku 7.30 Czechosłowacki tygodnik 
filmowy 7.45 Poszukiwania utra-
conego czasu 8.05 Hitler i jego krąg 
zła 9.00 Śmierć w klasztorze (film) 
10.30 Miloš Forman 11.25 Duma i 
namiętność (film) 13.35 Królestwo 
natury 14.05 Starożytne budowle 
14.55 Malezja 15.50 Trzej musz-
kieterowie II (film) 17.35 Dzika 
Alaska 18.25 Dania, od Wikingów 
do przyszłości  19.20 Ciekawostki 
z regionów 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym (film) 20.00 
Niesamowity jeździec (film) 22.00 
Katapulta (film) 23.30 Kiedy poja-
wi się pająk (film). 
NOVA 
6.20 Looney Tunes (s. anim.) 7.10 

Co nowego u Scoobiego? (s. anim.) 
8.20 Muzykanci z Bremy (bajka) 
9.35 Królewna z młyna (s.) 10.40 
Córka prezydetna (film) 12.40 Ka-
retka (s.) 15.05 Młode wino (film)  
17.00 Jak poeci nie tracą nadziei 
(film) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Policja Modrava (s.) 
21.30 Policja kryminalna Anděl (s.) 
22.40 Ocean’s Eleven (film) 0.55 
Hrabia Monte Christo (film). 
PRIMA 
6.35 M.A.S.H. (s.) 9.05 Prima świat 
9.40 Prima Czechy 10.05 Szef 
w Hiszpanii  11.00 Program dys-
kusyjny 11.55 Poradnik domowy 
12.55 Poradnik Pepy Libickiego 
13.10 Poradnik Ládi Hruški 13.55 
Mroczny Kraj (s.) 15.25 V.I.P. mor-
derstwa (s.)  16.50 Cena szczęścia 
(film) 18.55 Wiadomości, pogoda 
19.55 Showtime 20.15 Muzzykan-
ci (film) 22.50 W imię zasad (film) 
1.00 Prowokacja (film). 

PONIEDZIAŁEK 15 SIERPNIA 

TVC 1 
6.59 Studio 6 9.00 Szkoła pielę-
gniarek (s.) 9.45 Miłość na włosku 
(bajka)  11.40 Lekarz cudotwórca 
12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Tęczowy łuk (s.) 13.10 Po-
dróż po Czechach 13.35 Syn Boho-
uša 14.25 Kiedy nadejdzie wrzesień 
(film) 16.15 Szkoła pielęgniarek 
(s.) 17.00 Podróżomania 17.30 AZ 
kwiz 18.00 Wiadomości regional-
ne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Sprawy 1. wydziału (s.) 
21.15 Grzeszni ludzie miasta Brna 
(s.) 22.30 Old Surehand (film) 0.05 
Klejnoty naszej krainy. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Kamera 
w podróży 9.25 Dzika Patagonia  
10.15 Fascynujące spotkania ze 
zwierzętami 11.10 Przechadzka 
po Wyspach Kanaryjskich 12.10 
Mamy w królestwie zwierząt 12.55 
Drogi Kleinów 13.25 Po Czechach 
13.35 Duże maszyny 14.20 Lot-
nicze katastrofy 15.10 1945-1953: 
droga do zimnej wojny 16.05 Nie-
samowity jeździec (film) 18.00 
Matses 18.45 Sto cudów świata 
19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Angelika wśród 
piratów (film)  21.30 Dranie (film) 
23.10 Miejski obłęd (film).      
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.30 Po-
licja Modrava (s.)   9.40 Zamieńmy 
się żonami (reality show) 10.55 Po-
ścig 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Lekarze z Początków (s.)  
13.50 Dr House (s.) 15.45 Zamień-
my się żonami  16.57 Popołudnio-
we wiadomości 17.30 Pościg 18.25 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Spece (s.)  22.30 Po-
licja Chicago (s.) 23.20 Dr House 
(s.).  
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.)  7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.)  9.15 Mroczny 
Kraj (s.) 10.40 Strażnik Teksasu (s.) 
11.40 Rizzoli & Isles (s.) 12.35 Ko-
misarz Rex (s.) 13.40 Agenci NCIS 
(s.) 14.45 Tak jest, szefie  15.50 Poli-
cja w akcji  16.50 Nakryto do stołu! 
17.45 Singl švindl 18.55 Wiadomo-
ści, pogoda 19.55 Showtime 20.15 
Winogrodnicy (s.)  21.35 Burzliwe 
wino (film) 0.30 Tak jest, szefie!  
� 

 GŁ-114

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

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

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

tel.+48 606 452 479

 GŁ-087

GŁ-454

Firma ARAGMA s.r.o. zatrudni 
pracownika na stanowisko 

RECEPCJONISTKI
Wymagamy:

wykształcenia średniego lub 
wyższego, mile widziany kurs 
asystentki dentystycznej, podstawy 
księgowości, umiejętność 
szybkiego pisania, praca na PC, 
znajomości języka polskiego oraz 
angielskiego, odpowiedzialności, 
komunikatywności, otwartości oraz 
przyjaznego sposobu bycia.

Oferujemy:
stałą pracę na pełny etat, w miłym 
zespole. Rozpoczęcie pracy od 1. 9. 
2022 lub w dogodnym terminie.

CV prosimy wysyłać na adres  
e-mailowy: contact@big-smile.eu,  

do 31. 8. 2022

GŁ-472

CO W KINACH

TRZYNIEC – Kosmos: Hádkovi 
(12, 15, godz. 17.30); Sierota. Naro-
dziny zła (12, godz. 20.00); Cesta 
do Tvojzemí (13, godz. 15.00); Stří-
davka (13, godz. 17.30); Bullet Train 
(13, 15, godz. 20.00); DC Liga Super-
-Pets (14, godz. 15.00); Powodzenia, 
Leo Grande (14, godz. 17.30); Top 
Gun. Maverick (14, godz. 20.00); CZ. 
CIESZYN – Central: DC Liga Su-
per-Pets (12, godz. 16.30); Střídavka 
(12, godz. 19.00); Cesta do Tvojzemí 
(13, 14, godz. 15.30); Dziewczyny z 
Dubaju (13, 14, godz. 17.30); Bullet 
Train (13, 14, godz. 20.00); KAR-
WINA – Kino Letnie: Vyšehrad 
(12, 14, godz. 21.00); Sonic 2. Szyb-
ki jak błyskawica (13, godz. 21.00); 
KARWINA – Centrum: DC Liga 
Super-Pets (12,godz. 17.30); Bestia 
(12, 14, godz. 20.00); Thor. Miłość 
i grom (13, godz. 17.30); Střídavka 

(13, godz. 20.00); Cesta do Tvojme-
zí (14, godz. 17.30); HAWIERZÓW 
– Kino Letnie: Chinaski. Každý ví 
kuloví (12, godz. 21.00); Bestia (13, 
godz. 21.00); HAWIERZÓW – Cen-
trum: Cesta do Tvojzemí (14, godz. 
17.00); Dziewczyny z Dubaju (14, 
godz. 19.30); Top Gun. Maverick 
(15, godz. 17.00); Sierota. Narodziny 
zła (15, godz. 19.30).

CO W TERENIE

KLUB 99 – Spotyka się w po-
niedziałek 15. 8. na Ochodzitej. 
Zbiórka uczestników o 10.50 (po-
ciąg z Karwiny wyjeżdża o 10.00, 
z Cz. Cieszyna o 10.21, z Trzyńca 
o 10.32)  na dworcu kolejowym w 
Nawsiu. Stąd zostanie zorganizo-
wany odjazd na miejsce spotkania.  
KWMBLM – Klub Wspaniałych 
Mężczyzn Bez Latających Maszyn 
zaprasza wszystkich zaintereso-

wanych na spotkanie „Z auten-
tycznymi lotnikami na ty” – Da-
riuszem Cymerysem i Łukaszem 
Frankiem w czwartek 18. 8. o 18.00 
w Domu Polskim Żwirki i Wigury 
w Cierlicku w sali „Pod samolota-
mi”. Spotkanie motywowane jest 
zbliżającą się 90. rocznicą słyn-
nego zwycięstwa lotników Fran-
ciszka Żwirki i Stanisława Wigu-
ry w zawodach Challenge 1932.  
LESZNA DOLNA – MK PZKO 
zaprasza na XVI edycję Przeglą-
du Kapel Ludowych i Zespołów 
Tanecznych z Trójstyku, który 
odbędzie się w niedzielę 21. 8. 
od godz. 14.00 w obejściu Domu 
PZKO. Atrakcyjny program kultu-
ralny, wystawy okolicznościowe, 
smaczny bufet, placki ziemnia-
czane z blachy i inne atrakcje dla 
dzieci i dorosłych. W razie nie-
pogody impreza odbędzie się w 
Domu PZKO. Wstęp: wolne datki.  
PTTS „BŚ” – Zaprasza 17. 8. na 
spacer po miejscowości Sedliště, 
od przystanku autobusowego Se-
dliště-Poczta z końcówką w tym 
samym miejscu. Długość 5 km. 
Dojazd: z Cz. Cieszyna autobusem 
732 do Hawierzowa na dw. kolejo-
wy o 9.00, z Karwiny autobusem 
583 przez Stonawę do Hawierzowa 
na dworzec autobusowy o 8.38, z 
Hawierzowa autobusem 369 (linia 
F-M) – dworzec autobusowy o 9.37, 
dworzec kolejowy o 9.49. Prowadzi 
Wierka Piekarska, tel. 737 818 785.

OFERTY

PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do 
domu – zadzwoń: +48 609 852 057. 
Uszczelniamy wszystkie rodzaje 
dachów.
POLSKIE GIMNAZJUM IM. J. 
SŁOWACKIEGO W CZ. CIESZYNIE 
przyjmie na pełny etat nauczyciela 
geografii (zastępstwo za chorobowe 
– wrzesień/październik). Zaintere-
sowanych proszę o przesłanie CV 
na adres: info@gympol.cz. Informa-
cje pod tel. +420 604 859 677.  GŁ-486
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Rozwiązanie 
krzyżówki 
kombinowanej 
z 29 lipca: 
KAŻDY CZAS MA 
SWOJĄ TWARZ

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów 
poprawnych 

rozwiązań zostanie 
rozlosowana 
nagroda. Rozwiązania 
prosimy wysyłać na 
e-mail: info@glos.
live. Termin upływa 
w środę 24 sierpnia. 
Nagrodę za poprawne 
rozwiązanie krzyżówki 
kombinowanej z 29 
lipca otrzymuje Renata 
Mendrok z Bystrzycy. 
Autorem dzisiejszego 
zadania jest Jan 
Kubiczek.

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

• Dziś zapraszamy naszych Czytelników na wycieczkę do Trzyńca. Archiwalna fotografia, która przedstawia stadion 
sportowy, została wykonana w 1939 roku i pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Czekamy na propozycje współczesnego ujęcia. W gazecie zamieścimy pierwsze bądź najlepsze zdjęcie, jakie dostaniemy. 
Fotografie prosimy wysyłać na: dabkowski@glos.live bądź info@glos.live. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

...tak jest

Tak było...
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Rozwiązaniem krzyżówki jest przysłowie polskie...

POZIOMO:
1. dawniej o jedzeniu, strawie, daniu
2. w kieszeni skąpca lub długa, giętka rura doprowadza-

jąca ciecz lub gaz
3. lewy dopływ Dniepru
4. bezdeszczowo lub bez emocji, drętwo
5. potocznie uczeń klasy ósmej
6. ciągnięte przez renifery
7. ...z masłem, czyli nic trudnego
8. czterokołowy pojazd drewniany ciągniony przez konie
9. Joseph..., czyli papież Benedykt XVI
10.  międzynarodowy sygnał wzywania pomocy lub be-

szamelowy, winegret

11.  ROZWIĄZANIE DODATKOWE
12.  okrzyk żeglarski lub czeskie „cześć”
13.  lewy dopływ Amazonki
14.  czerwone, wytrawne wino hiszpańskie
15.  indyjski producent samochodów lub pieszczotliwie 

ojciec
16.  napełniany benzyną w samochodzie
17.  chytrus z rudą kitą 
18.  ...brzuszny, ciężka choroba zakaźna lub muzyczna tonacja 
19. obszar pustynny w Mongolii i Chinach
20. ...Noego, opisana w Księdze Rodzaju
21. muzułmańska organizacja społeczno-polityczna, na 

którego czele stał kalif

22.  grupa młodych, dobrze wykształconych ludzi, dążą-
cych do sukcesów.

PIONOWO:
AMFISA, CHASYD, DESZCZ, DUNKEL, ECHIOS, INGOLF, 
IZOTOP, JEDWAB, JERSEY, LAJBIK, ODISSI, ORNBAU, 
RYOLIT, SKOGAS, SUŁTAN, ULTRAS, WIERSZ, ZATOKA, 
ZWADKI, ŻÓŁTKI, ŻUBRZĘ.

Wyrazy trudne lub mniej znane:  
NEGRO, RATZINGER, SOŻ, YUPPIES


