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Deszcze przedłużyły remonty
PROBLEM: Pogoda utrudniła pracę budowlańcom remontującym w czasie wakacji placówki oświatowe. Problemy
wystąpiły m.in. podczas prac w polskiej szkole w Wędryni oraz polskim przedszkolu w Bystrzycy. Remont
mosteckiej szkoły skomplikował natomiast zły stan techniczny budynku.
Danuta Chlup

• Prace na dachu polskiej szkoły w
Wędryni. Fot. DANUTA CHLUP

D

o pierwszego września pozostaje półtora tygodnia,
tymczasem budynek PSP
im. Wisławy Szymborskiej w Wędryni cały jest w rusztowaniach.
Trwa remont dachu i poddasza. Na
podwórzu stoi duży dźwig transportujący materiał, robotnicy kładą
nową blachę. Rok szkolny rozpocznie się na placu budowy, jednak
dyrekcja placówki oraz władze gminy zapewniają, że bezpieczeństwo
dzieci będzie zapewnione.
– W środę mieliśmy dzień kontrolny na budowie. Zanosi się na
dwutygodniowe opóźnienie terminu. Uzgodniliśmy, że dzieci będą
chodziły do szkoły przez łącznik,
wejściem za Urzędem Gminy. To
będzie dla nich całkowicie bezpieczne. Uważam to za o wiele
lepsze rozwiązanie, niż gdybyśmy
robili jakieś prowizoryczne zabezpieczenia przy wejściu do szkoły
– powiedział „Głosowi” zastępca
wójta, Bogusław Raszka. Łącznik,
o którym mowa, jest murowanym,
zadaszonym korytarzem, łączącym czeską i polską szkołę.
Dyrektor podstawówki, Krzysztof Gąsiorowski, uważa, że będzie to dobre rozwiązanie. – Rok
szkolny zakończyliśmy wcześniej,
aby budowlańcy mogli jeszcze w
czerwcu rozpocząć prace, niestety
zaraz potem rozpoczęły się deszcze. Nie chcielibyśmy opóźniać
rozpoczęcia nowego roku szkolnego – powiedział.

Następne posiedzenie
Rady Przedstawicieli
odbędzie się 10 września
o godzinie 16.30.
Spotykamy się
w siedzibie Kongresu
Polaków w RC,
ul. Grabińska 458/33,
Czeski Cieszyn 737 01.

• W bystrzyckim przedszkolu
robiono w czwartek nowe
tynki. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

•••

Dzieci będą chodziły do szkoły przez łącznik, wejściem za Urzędem
Gminy. To będzie dla nich całkowicie bezpieczne
Bogusław Raszka, zastępca wójta Wędryni

Remont bystrzyckiego przedszkola rozpoczął się w maju i ma
się zakończyć w pierwszych dniach
października. Po jego zakończeniu
placówka będzie miała nowy oddział i będzie mogła pomieścić 90
dzieci. Podczas prac budowlanych
trzeba było zdjąć dach, aby można
było podnieść część budynku i zaadaptować strych na nowe lokale.
Powtarzające się ulewne deszcze

sprawiły, że do budynku kilkakrotnie dostała się woda.
– To wszystko wymagało suszenia i zastosowania dodatkowych
środków chemicznych zapobiegających pleśni. Dlatego termin
budowy przedłużymy o liczbę
dni z udokumentowaną ilością
odpadów. Zakładamy, że nie będzie to więcej niż dziesięć dni,
jeżeli pogoda będzie sprzyjała –

Czaputowicz złożył rezygnację

Jacek Czaputowicz złożył w czwartek
na ręce premiera RP, Mateusza Morawieckiego, rezygnację ze stanowiska ministra spraw zagranicznych. To
druga dymisja w rządzie RP w ostatnich dniach po tym, jak we wtorek
zrezygnował szef resortu zdrowia
Łukasz Szumowski.
– Premier przyjął dymisję ministra
Jacka Czaputowicza i dziękuje za
jego pracę. Jego następca zostanie
przedstawiony w najbliższym czasie
wraz z nowym ministrem zdrowia –
poinformował na Twitterze szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.(jb)

powiedział redakcji wójt Roman
Wróbel.
– Przedszkole będzie na początku roku szkolnego działało w świetlicy, tak jak było przed wakacjami.
Mamy trzy świetlice, dlatego jesteśmy w stanie pomieścić w szkole
trzy oddziały przedszkolne – dodał Bogdan Sikora, dyrektor PSP i
Przedszkola im. S. Hadyny.
Już od zeszłorocznych wakacji

trwa remont jednego z dwóch pawilonów szkolnych w Mostach koło Jabłonkowa. Uczniowie polskiej szkoły
mieli rozpocząć nowy rok szkolny w
wyremontowanym budynku, niestety przez jakiś czas będą musieli
jeszcze korzystać z prowizorki – salki
na parterze byłej polskiej szkoły oraz
usytuowanej na piętrze biblioteki. 
Ciąg dalszy na str. 3
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P

iątek, 21 sierpnia. Imieniny obchodzą Joanna, Franciszek,
Wiktoria; dzień jak każdy inny. Zaglądam do kalendarza
nietypowych świąt. Dziś przypada Światowy Dzień Optymisty. Dla mnie, urodzonego optymisty, dobra okazja do
świętowania. Coś jednak jest nie tak...
Pomyślałem ostatnio o końcówce sierpnia 2019 roku, 2018, 2017.
Ostatnie przygotowania do rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego, trochę nerwówki, ale takiej zdrowej. Szliśmy, my rodzice, utartą drogą.
Wiedzieliśmy, że nasze dzieci pójdą do szkoły, będą tam bezpieczne,
o żadnych maseczkach nikt nie myślał. Dziś, mimo wytycznych Ministerstwa Zdrowia, wielu rodziców zapewne mogłoby powiedzieć
„wiem, że nic nie wiem”. Sytuacja zmienia się bowiem, jak w kalejdoskopie i nigdy nie wiadomo, co „góra” narzuci nam, szaraczkom. Rano
zapowiedź konferencji prasowej ministra zdrowia, premiera, po południu briefing, po chwili kolejne zmiany.
Przed rokiem, dwoma, dziesięcioma sierpień, wrzesień były czasem
dożynek. Impreza goniła imprezę, zabawa na każdej była szampańska. W 2020 na podsumowanie plonów, tak potrzebne z wielu względów, zdecydowali się nieliczni.
Można było zaplanować wczasy, ferie zimowe. Dziś możemy sobie
zaplanować bezpiecznie co najwyżej wyjazd w najbliższe okolice. Zagranica to zawsze ryzyko. Że po powrocie trafimy na kwarantannę, będziemy musieli zrobić test na COVID-19, zaczną się telefony od służb
sanitarnych.
Gorolski Święto nie odbyło się, dziś miało się rozpocząć kolejne
Kino na Granicy...
Już dawno wyrzuciłem z mojej głowy chińskie przysłowie „Obyś żył
w ciekawych czasach”. Tęsknię za stabilizacją. Moją własną, czasem
ciasną, ograniczoną do pewnego schematu zachowań, ale jednak stabilizacją. Marzę o tym, żeby się to wszystko skończyło. 
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DZIŚ...

sierpnia 2020

Imieniny obchodzą:
Franciszek, Joanna,
Wiktoria
Wschód słońca: 5.43
Zachód słońca: 19.52
Do końca roku: 132 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień
Optymisty
Przysłowia:
„Jeśli piękny sierpień,
gotuj sobie chłopku
kieszeń”

22
JUTRO...

sierpnia 2020

Imieniny obchodzą:
Cezary, Maria
Wschód słońca: 5.45
Zachód słońca: 19.50
Do końca roku: 131 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Pracownika
Ochrony
Przysłowia:
„Kto w lecie nie orze, nie
sieje, w zimie z frasunku
niszczeje”

Wspólna pamięć buduje
Konsul generalna
RP w Ostrawie,
Izabella WołłejkoChwastowicz, wójt
Piotrowic, Marian
Lebiedzik, oraz
delegacja Polskiego
Związku KulturalnoOświatowego
z prezes Heleną
Legowicz, spotkali
się w środę, by
wspólnie oddać hołd
powstańcom śląskim. • Spotkanie przy tablicy upamiętniającej
wybuch I powstania śląskiego odbyło się z
inicjatywy konsul generalnej RP w Ostrawie,
Przed pomnikiem,
Izabelli Wołłejko-Chwastowicz.
Fot. BEATA SCHÖNWALD
który został
odsłonięty rok temu
przed budynkiem Domu Kultury w Piotrowicach
z okazji setnej rocznicy wybuchu I powstania
śląskiego, złożyli kwiaty.

Beata Schönwald

A

kcja zbrojna, która miała na celu przyłączenie
Górnego Śląska do Polski,
rozpoczęła się w nocy z 16 na 17

sierpnia
1919 roku.
O
godz.
2.00 sprzed
gospody
„U Krutkiego” wyszła
40 - o s ob o wa
grupa
powstańców
pod
dowództwem Maksymiliana
Iksala. Dziś
w tym miejscu znajduje się gminne Centrum
Kultury
oraz
kamień z tablicą upamiętniającą
polski zryw
narodowy
sprzed stu
lat.
– W ub.
roku, kiedy odbyło się uroczyste odsłonięcie tego kamienia,
wszyscy – zarówno pan wójt, jak
i prezes Szarek (Jarosław Szarek,
prezes Instytutu Pamięci Narodowej – przyp. red.) mówiliśmy

o wspólnej inicjatywie i byliśmy
zadowoleni, że zarówno mniejszość polska, jak i władze czeskie,
władze polskie oraz instytucje
historyczne razem współpracują
– powiedziała konsul generalna
RP. Przypomniała również, że
ideą tego miejsca było, by razem
obchodzić rocznice wspólnych
historycznych wydarzeń, szukać
w nich pozytywnych aspektów,
nie koncentrować się na tym, co
nas dzieli, ale na tym, co łączy. Jej
słowa potwierdził wójt Piotrowic.
– Jesteśmy w regionie, który
miał skomplikowaną historię.
Myślę jednak, że te zasadnicze
wydarzenia historyczne zarówno
z punktu widzenia RC, jak i Polski
trzeba sobie przypominać, a na
tym, co nas łączy, opierać naszą
współpracę – zauważył.
– Mam nadzieję, że skoro w tak
niesprzyjających okolicznościach
epidemiologicznych udało nam
się tutaj spotkać, to również będziemy to kontynuować – dodała Wołłejko-Chwastowicz, dziękując wójtowi oraz miejscowym
PZKO-owcom, że uroczystość
z okazji 101. rocznicy wybuchu
pierwszego powstania śląskiego
udało się zorganizować praktycznie z dnia na dzień.



Ulewa postawiła na nogi

DZIEJE SIĘ W REGIONIE
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POJUTRZE...

BOGUMIN

sierpnia 2020

Imieniny obchodzą:
Apolinary, Róża
Wschód słońca: 5.46
Zachód słońca: 19.48
Do końca roku: 130 dni
(Nie)typowe święta:
Europejski Dzień Pamięci
Ofiar Nazizmu i Stalinizmu
Przysłowia:
„Gdy słońce z grzmotem
w znak Panny wchodzi,
zapowiedź to niepogody
długiej i powodzi”

• W ostatnią niedzielę w Cieszynie odbył się kolejny z cyklu spacerów z prze-

POGODA

Fot. Ox.pl

piątek

wodnikiem. Tym razem uczestnicy poznali lepiej historię początków nadolziańskiego grodu. 
(Ox.pl)

CYTAT NA DZIŚ

Janusz Janiszewski,
szef Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,
w rozmowie z Polską Agencją Prasową

•••
Z powodu koronawirusa ruch lotniczy
w przestrzeni powietrznej w 2020 roku
zatrzymał się na poziomie z lat 2005-2006.
Lotnictwo na całym kontynencie zostało
„rozłożone na łopatki”

dzień: 16 do 26 C
noc: 25 do 18 C
wiatr: 1-2 m/s
sobota

dzień: 18 do 29 C
noc: 23 do 20 C
wiatr: 3-4 m/s
niedziela

dzień: 20 do 23 C
noc: 19 do 17 C
wiatr: 2-3 m/s

OSTRAWA

Osobom, które chcą być
w sprawach dotyczących
miasta na bieżąco, służyć
będzie nowa aplikacja
mobilna. Zainteresowani,
którzy dokonają rejestracji,
wchodząc na link tesin.
mobilnirozhlas.cz/registrace, będą co wtorek otrzymywali pakiet najważniejszych informacji z całego

• Do akcji przyłączyła się między
innymi Małgorzata Kożuchowska...

P

olscy aktorzy przyłączyli się
do akcji „Tęsknię za Cieszynem”. Ma ona związek z przeglądem filmowym Kino na Granicy,
który miał się odbyć w dniach 2126 sierpnia w Cieszynie i Czeskim
Cieszynie. Organizatorzy odwołali imprezę z powodu pandemii
koronawirusa, a aktorzy na swoich kontach w mediach społecznościowych zaczęli publikować
wymowne zdjęcia. Znana reżyser
Agnieszka Holland wrzuciła fotografię z tekstem „Tęsknię. Żałuję.
Kocham”. Z kolei Tomasz Kot za-

•... oraz Artur Barciś. Zdjęcia: ARC

komunikował, że „nigdy nie był na
Kinie na Granicy, ale chciałby się
podłączyć”. Dodał, że „też tęskni”.
Łukasz Maciejewski, dyrektor artystyczny Kina na Granicy, skomentował medialną aktywność aktorów: „W tej sytuacji wielką osłodą
jest dla nas, dla całej ekipy Kina na
Granicy, ta niesamowita, unikatowa akcja »Tęsknię za Cieszynem«.
Nawet nie wiecie, jak wiele to dla
nas znaczy. Z reguły o gwiazdy
trzeba zabiegać, a to Wy zabiegacie
o nas, o nasz festiwal. Jesteście z
nami, tęsknicie”. 
(wot)

1650
osób zatrudnionych w kopalniach spółki węglowej OKD zostało od poniedziałku
do środy profilaktycznie przetestowanych na COVID-19. – Badania mają charakter ciągły. Dziennie przeprowadzane są testy u 500-600 pracowników, tak
by każdy został poddany badaniom raz na dwa tygodnie – poinformowała rzeczniczka OKD, Naďa Chattowa. Pobrane próbki wysyłane są do analizy do Instytutu
Medycyny Molekularnej i Translacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego w Ołomuńcu.
Pracownicy powiadamiani są o wyniku do 36 godzin. (sch)

M
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CZESKI CIESZYN

Jesteście z nami,
tęsknicie

Są wytyczne dla szkół
CZESKI CIESZYN

Wszyscy lokatorzy 13-piętrowego wieżowca, w którym w sobotę 8 sierpnia
wybuchł tragiczny pożar,
nie będą musieli płacić za
sierpień opłaty za wynajem mieszkania. Zarząd
miasta postanowił objąć
zwolnieniem z czynszu
wszystkie gospodarstwa
domowe bez względu na
rozmiary strat, argumentując, że wszyscy mieszkańcy
byli świadkami traumatycznego zdarzenia, zostali
ewakuowani, a przez kilka
dni nie mieli prądu i gazu.
Łącznie chodzi o sumę w
wysokości 227 tys. koron.
(sch)

♩ 3

tygodnia.
Usługa jest
bezpłatna.
(sch)

• Zerwanie śluzy bezpieczeństwa na
zbiorniku w Nawsiu uratowało okolicę
przed zalaniem wodą. Fot. MARIAN WASZUT

JABŁONKÓW

Jeszcze dziesięć dni
zostało do zakończenia ogłoszonego przez
miasto konkursu na
najładniej obsadzoną
skrzynkę kwiatową na
oknie, balkonie, obok wejścia do domu czy w rabatce kwiatowej. Na adres:
soutez@jablunkov.cz każdy
może wysłać najwyżej pięć
fotografii, nie zapominając
podać swojego imienia i
nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu. O zwycięskiej aranżacji
zdecyduje komisja po 31
sierpnia. Oceniać będzie
m.in. jakość posadzonych
kwiatów oraz wartość
estetyczną.
(sch)
OSTRAWA

Województwo moraw-

JABŁONKÓW

sko-śląskie postanowiło
po raz kolejny wyciągnąć
pomocną dłoń w kierunku
organizacji pozarządowych świadczących usługi
socjalne. Nieoprocentowana pożyczka z Funduszu
Usług Socjalnych na 2021
rok w łącznej wysokości
160 mln koron pomoże
im przeżyć bez szwanku
pierwsze miesiące przyszłego roku, zanim na ich
konta wpłyną środki z budżetu państwa. Organizacje będą się mogły zwracać
o pomoc w dniach 1-8
października. W czerwcu
muszą oddać pieniądze.
(sch)

U

lewne deszcze, które w środę nawiedziły nasz region,
podniosły nie tylko poziom wód w
Olzie i jej dopływach, ale także poziom adrenaliny mieszkańców. W
Jabłonkowie w ciągu doby spadło
aż 156 mm wody, w Nawsiu obfite
deszcze przerwały śluzę zapory na
Czarnym Potoku. Z kolei w powiecie karwińskim morawsko-śląscy
strażacy odnotowali w związku
z podtopieniami najwięcej interwencji w skali całego województwa.
– Strażacy wyjeżdżali aż 197 razy.
W powiecie karwińskim interweniowali w ok. 70 przypadkach.
Czerpali wodę głównie z podtopionych piwnic i garaży – powiedział
„Głosowi” rzecznik morawsko-śląskiej straży pożarnej, Petr Kůdela.
W powiecie frydecko-misteckim
podobnych interwencji było 53.
W Nawsiu, gdzie woda przerwa-

ła śluzę bezpieczeństwa dolnego
zbiornika hodowlanego na Czarnym Potoku, na szczęście obyło
się bez większych strat, jeśli nie liczyć nieplanowanego odpływu ryb.
– Zapora jest majątkiem Związku
Rybackiego. Jak poinformował
mnie jego prezes, z którym w środę
po południu śledziliśmy sytuację
na zaporze, została ona tak skonstruowana, by w razie ekstremalnych opadów woda, kiedy przeleje
się z górnego zbiornika do dolnego, nie zalała również drogi. Działa to tak, że dolna śluza od strony
Zómczysek w razie podwyższonego poziomu wody zaczyna powoli
się osuwać, w wyniku czego woda
stopniowo spływa do potoku, jednocześnie nie zagrażając okolicy.
W środę właśnie tak to zadziałało, a śluzę rybacy będą musieli po
prostu naprawić – stwierdził wice-

wójt Nawsia, Marian Waszut, precyzując, że ulewa rozpoczęła się w
Nawsiu ok. godz. 4.00. Do zerwania
śluzy doszło dopiero po południu,
ok. godz. 13.30.
– W ciągu minionych dwóch dni
spadło w regionie Dorzecza Odry
aż 160 mm wody. We wtorek opady miały głównie charakter burz.
W środę natomiast objęły swoim
zasięgiem przede wszystkim rejon
Beskidów, podwyższając poziom
wód w górnych biegach Odry,
Ostrawicy i Olzy. Został ogłoszony
pierwszy stopień zagrożenia powodziowego, a w dwóch miejscach
nawet drugi. Obecnie deszcz już
wszędzie ustał, a najbliższe opady
zapowiadane są na niedzielę – podsumowała zmieniającą się sytuację
hydrometeorologiczną na naszym
terenie rzeczniczka Dorzecza Odry,
Šárka Vlčkowa.(sch)

inisterstwo Szkolnictwa opublikowało we wtorek wytyczne
dotyczące funkcjonowania placówek
oświatowych pod kątem ochrony
przeciwko szerzeniu się koronawirusa. Niektóre z nich są obowiązkowe,
inne mają charakter zaleceń.
Noszenie maseczek w szkołach
kieruje się zasadami określonymi
przez resort zdrowia. W budynkach
szkolnych będą one, podobnie jak w
innych budynkach publicznych, od
września obowiązkowe, jednak nie
będą wymagane podczas lekcji.

Uczeń z objawami koronawirusa zostanie umieszczony w oddzielnym pomieszczeniu, a jego
rodzice zostaną powiadomieni o
konieczności odebrania dziecka
i zgłoszenia się do lekarza. Szkoła będzie miała obowiązek zdalnego nauczania w przypadku,
gdy co najmniej połowa uczniów
danej klasy lub grupy nie będzie
mogła przychodzić do szkoły
ze względu na kwarantannę lub
inne zarządzenie organów sanitarnych. 
(dc)

Deszcze przedłużyły remonty
Dokończenie ze str. 1

W

szystko mamy spakowane do
przeprowadzki, teraz trzeba
to będzie ponownie rozpakować.
Będzie ciasno, ale to już chyba nie
potrwa dłużej niż miesiąc, więc jakoś to wytrzymamy – powiedziała
Maryla Hlávka-Kraina, dyrektorka
szkoły.
Wójt Andrzej Niedoba potwierdził, że w październiku wszystko
powinno już być gotowe. Wyjaśnił,
że powodem przedłużenia remontu nie była pogoda, lecz bardzo zły
stan techniczny remontowanego
pawilonu, wzniesionego w latach
60. ub. wieku. Podczas prac remontowych odkryto poważne problemy,

z którymi trzeba było się uporać
i które podniosły koszty o ok. 15
mln koron. – Okazało się, że podłogi mają słabą nośność, że są wręcz
niebezpieczne dla życia. Całe szczęście, że się nie zawaliły – stwierdził
samorządowiec w rozmowie z „Głosem”. – Dalszą rzeczą było systematyczne podmakanie budynku, które
wymagało wykonania odwiertów
odwadniających. Szczęście, że nie
remontowaliśmy równocześnie obu
pawilonów (polskiej i czeskiej szkoły), jak zamierzał to robić poprzedni
samorząd, bo wtedy dopiero byłby
problem, gdzie umieścić wszystkie
klasy. 
(dc)
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Rezolucja Senatu RP
w sprawie sytuacji na
Białorusi
§ 1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej,
mając na względzie:
– prawo narodów do samostanowienia,
– znaczenie wolności i solidarności w
polskiej i europejskiej kulturze politycznej,
– prawo obywateli do udziału w demokratycznych wyborach, do wolności zgromadzeń i swobody wyrażania poglądów,
– obowiązek poszanowania i przestrzegania praw człowieka,
– wartość dialogu i szacunku wobec
odmienności poglądów politycznych,
– znaczenie praw i wolności niezbędnych
dla funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego,
– istotę i znaczenie wolnych mediów, a
także prawo do rzetelnej informacji;
zwracając uwagę na:
– aspiracje Narodu Białoruskiego do godnego życia w wolnym, demokratycznym
państwie,
– sytuację w Republice Białorusi w czasie
ostatnich wyborów prezydenckich,
– skalę rozmaitych represji przed wyborami 9 sierpnia 2020 r., w ich trakcie i po
nich,
– permanentne odrzucanie przez białoruską Centralną Komisję Wyborczą wszystkich sugestii i zaleceń OBWE,
– brak pozytywnych reakcji na niemalże
wszystkie wezwania zawarte w licznych
rezolucjach Parlamentu Europejskiego,
– odrzucenie przez Prezydenta i rząd
Republiki Białorusi apeli o wprowadzenie moratorium na wykonywanie kary
śmierci;
apeluje:
do Prezydenta i rządu Republiki Białorusi:
– o podjęcie dialogu z obywatelami i
poszanowanie praw mniejszości,
– o zaprzestanie represji i natychmiastowe uwolnienie wszystkich zatrzymanych
w związku z ostatnimi akcjami wyborczymi,
– o poszanowanie i wykonywanie zaleceń
zawartych w kolejnych rezolucjach Parlamentu Europejskiego i OBWE,
– o szacunek wobec własnych obywateli,
ich aspiracji i praw;
do Prezydenta i rządu Rzeczypospolitej
Polskiej:
– o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w celu przedyskutowania konsekwencji, jakie wydarzenia w Republice
Białorusi niosą dla Polski,
– o przedstawienie działań, jakie Prezydent i rząd zamierzają podjąć dla wsparcia
Białorusinów domagających się wolności
i demokracji,
– o przedstawienie w parlamencie przygotowań do przyjęcia Białorusinów,
którzy mogą szukać schronienia w Polsce
w obawie o swe bezpieczeństwo, zdrowie
i życie,
– o szczególne w obecnej sytuacji wsparcie dla niezależnych mediów, międzynarodowych organizacji praw człowieka, a
także innych instytucji obywatelskich;
do organizacji międzynarodowych, w tym
Unii Europejskiej:
– o adekwatne do sytuacji zainteresowanie Republiką Białorusi, z wykorzystaniem
wszelkich dyplomatycznych instrumentów,
– o zaangażowanie dyplomacji unijnej w
działania na rzecz zakończenia przemocy i
represji na Białorusi, pokojowego dialogu
między władzą a społeczeństwem i innymi grupami politycznymi,
– o doprowadzenie do formalnej debaty
na najwyższym szczeblu władz Unii Europejskiej na temat sytuacji w Republice
Białorusi,
– o pomoc represjonowanym z powodów
politycznych, organizacjom społeczeństwa obywatelskiego oraz niezależnym
mediom,
– o wsparcie niepodległościowych, demokratycznych aspiracji Narodu Białoruskiego oraz napiętnowanie władz białoruskich
i wywarcie na nie nacisku, aby zaprzestały
brutalnej pacyfikacji protestów obywatelskich. 
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Prawdziwa twarz
Aleksandra Łukaszenki
Chociaż był kilkadziesiąt razy aresztowany, nigdy nie doświadczył takiej przemocy,
z jaką mamy do czynienia na Białorusi w ostatnich dniach. Telefon Andrzeja Poczobuta,
dziennikarza, działacza polskiej mniejszości w tym kraju, dzwoni non stop. Udało nam
się do niego dodzwonić w środę przed południem. W ciągu kilkunastu minut rozmowy
przekazał to, co dzieje się aktualnie w kraju wciąż rządzonym przez Aleksandra Łukaszenkę.
Tomasz Wolff

Przed rozmową zrobiłem prosty
zabieg: wpisałem do Google’a słowo
„Białoruś” i wszedłem na sekcję
wiadomości. Oto, co znalazłem:
„Członek komisji wyborczej, który
odmówił podpisania protokołu, został znaleziony martwy” albo pana
wpis na Twitterze: „29-letni dyrektor muzeum w Wołkowysku będąc
członkiem Komisji Wyborczej nie
zważając na presje odmówił podpisania protokołu wyborów. Wtedy
jego podpis podrobiono. Dziś znaleziono go powieszonym. Zniknął 15
sierpnia. Uważano, że go aresztowano”. Nie brzmi to optymistycznie. Co
się aktualnie dzieje na Białorusi?
– Po wyborach prezydenckich
Aleksander Łukaszenka zastosował bezprecedensową przemoc.
To, co widzieliśmy w ostatnich
dniach na ulicach białoruskich
miast, przypominało Amerykę Łacińską w latach 70. ubiegłego stulecia. Mam na myśli masowe tortury. Według moich danych, ponad
7000 osób zostało aresztowanych.
Wszystkie areszty były wypełnione
po brzegi. W celi, w której powinny siedzieć cztery osoby, było trzy
razy więcej osadzonych. W środku
także dochodziło do dantejskich
scen – znęcano się nad ludźmi,
bito ich, bardzo dużo osób jest dziś
w tak złym stanie zdrowia, że zostały wprowadzone w stan śpiączki farmakologicznej. Słyszałem o
przypadkach, że ludzi wywlekano
na podwórka, kładziono na ziemi i
chodzono im po plecach, żeby ich
złamać. Część ludzi wylądowała
w łagrach. Słowem była to wielka
brutalność, z jaką wcześniej nie
mieliśmy do czynienia. Aleksander
Łukaszenka po prostu zademonstrował światu swoją twarz.
Konsekwentnie stosuje się on do
znanego w Polsce powiedzenia
„Władzy raz zdobytej, nigdy nie
oddamy”...
– On otwarcie deklaruje, że nie zamierza oddać władzy. Trzeba jednak pamiętać, że sytuacja jest inna
i dziś społeczeństwo jest przeciwko
niemu wyraźnie, jak nigdy dotąd.
Co takiego stało się w ostatnich
latach, że ludzie wyszli na ulice i
zrobiono ogromny krok w kierunku
społeczeństwa obywatelskiego?
– W głównej mierze chyba przekonanie społeczeństwa, że Łukaszenka nie potrafi rozwiązać żadnych
problemów gospodarczych, że stał
się obciążeniem dla kraju, blokuje
drogę Białorusi do lepszej przyszłości. Ta świadomość, że on jest
przeszkodą i obciążeniem jest także w aparacie władzy. Ten pracuje
jednak dla niego wciąż lojalnie od
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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.

Język i ruch
idą w parze

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA

Przygoda z angielskim

Na podwórzu obok Polskiej Szkoły Podstawowej w Lutyni Dolnej
jest w tym tygodniu tak gwarno, jakby trwał rok szkolny. Ale dzieci
nie przychodzą do szkoły na lekcje, tylko na obóz językowy.

• Wspólne zdjęcie tuż przed ulewnym
deszczem, który zagonił dzieci do budynku szkolnego. Fot. DANUTA CHLUP

Danuta Chlup

Z

• Andrzej Poczobut ma 47 lat, jest dziennikarzem, działaczem mniejszości polskiej na Białorusi. Działa w Grodnie. Fot. Belsat.eu

26 lat, bez zważania na
to, że kryzys jest niebywały.

●●●
Według moich danych, ponad 7000
osób zostało aresztowanych. Wszystkie

każdego, byle to nie był
Łukaszenka i był przeciwko Łukaszence.

Powiedział pan na
łamach TVN 24, że Łuareszty były wypełnione po brzegi.
kaszenka odda władzę
dopiero po śmierci. Jaki
W celi, w której powinny siedzieć cztery
scenariusz przewiduje
pan na najbliższe dni,
osoby, było trzy razy więcej osadzonych.
tygodnie?
– Trudno jednoznaczW środku także dochodziło do dantejskich nie odpowiedzieć na
to pytanie. Aleksanscen – znęcano się nad ludźmi, bito ich,
der Łukaszenka wciąż
ma szansę utrzymać
bardzo dużo osób jest dziś w tak złym
Czy można powiewładzę, nie zważając
dzieć, że był pan mimo
na to, że 80 procent
stanie zdrowia, że zostały wprowadzone
wszystko przetrzymyspołeczeństwa
chce
wany w humanitarnych,
jego odejścia. Wszystw stan śpiączki farmakologicznej
oczywiście jak na Biako dlatego, że ma za
łoruś, warunkach?
sobą aparat i służby.
bory z żoną blogera i gospodynią
– To były szorstkie warunki, może
Dopóki one są lojalne, on siedzi
domową. Jej siła bierze się z tego,
zbliżone do czasów komunizmu w
przy sterze. Z kolei może dojść do
że ludzie nie chcą Łukaszenki. A
Czechach.
pęknięć w służbach i wtedy Łukainnych kandydatów nie zarejestroszenka przestanie być prezydenwano, tylko wsadzono do więzieIle czasu spędził pan w sumie za
tem.
nia. Na wyborczym placu boju zokratkami?
stała więc Swiatłana Cichanouska,
– Byłem wielokrotnie aresztowany,
A interwencja Unii Europejskiej
której udało się zmobilizować wowięc trudno mi dokładnie powiemoże coś pomóc, czy to bardziej
kół siebie ludzi.
dzieć. W więzieniu śledczym spęgest solidarności i nic więcej?
dziłem trzy miesiące, a aresztowa– Nie chodzi tylko o gest solidarChce pan przez to powiedzieć, że
ny byłem dziesiątki razy.
ności. Jeżeli do osób stosujących
gdyby się pojawił inny kandydat,
przemoc, tortury dotrze, że mogą
miałby takie same szanse w starciu z
Pana zdaniem Swiatłana Cichanoodpowiadać personalnie za to, co
Łukaszenką...
uska jest dobrym kandydatem na
zrobiły, na przykład trafić przed
– Dokładnie tak. Dziś Cichanouska
prezydenta Białorusi?
międzynarodowy sąd, to powinny
ma już wyrobione nazwisko i wszy– Tak naprawdę to jest obraz sytusię opamiętać. Unia ma instrumenscy ją znają. Przed wyborami społeacji politycznej na Białorusi. Alekty wpływu, pytanie tylko, czy bęczeństwo było gotowe głosować na
sander Łukaszenka przegrał wydzie chciała je użyć. 

Podejrzewam, że aresztowania czuł pan także
podskórnie. Wiele
czasu spędził pan bowiem w białoruskich
więzieniach. Jakie tam
warunki panują?
– Wcześniej nie stosowano na taką skalę
przemocy. W aresztach
nikogo nie bito.

ajęcia mają charakter półkolonii. Bierze w nich
udział spora grupa – siedemnaścioro dzieci. Pod okiem
Zbyszka Letochy i Moniki Kruczek poprawiają swoje umiejętności komunikacyjne w języku
polskim, bawią się i jeżdżą na
wycieczki.
– Dzisiaj przed południem byliśmy w Boguminie na „Ścieżce
Mowgliego”. To taki duży plac
zabaw, gdzie jest na przykład
huśtawka z grubej liny. Fajnie się
tam bawiliśmy – dowiedziałam
się od Karolinki podczas mojej
wtorkowej wizyty w Lutyni. Inna
dziewczynka, również Karolina,
zdradziła, że chodzi co prawda
do szkoły w Ostrawie, ale zna
prawie wszystkich uczestników

obozu i dobrze się wśród nich
czuje.
Siostry Monika i Magda znają szkołę od podszewki, bo są jej
uczennicami. Dlatego zadałam
im trochę przewrotne pytanie:
– Chce wam się w wakacje przychodzić do szkoły?
– Pierwszego dnia mi się wydawało, że nie będzie fajnie, ale dzisiaj się okazało, że jest bardzo, ale
to bardzo fajnie i że w dalszych
dniach też będzie bardzo, bardzo
fajnie! – odpowiedziała z entuzjazmem Monika.
Monika Kruczek przybliżyła
program półkolonii.
– To jest obóz językowy, stawiamy przede wszystkim na komunikację, na żywy kontakt z
językiem polskim. Zajęcia językowe przeplatamy z aktywnością
na podwórku, z wycieczkami. Po
obiedzie mamy dla dzieci słucho-

wisko i dzieci odpowiadają później na pytania z nim związane.
Przygotowaliśmy także konkurs.
Dzieci napiszą krótkie opowiadania o obozie (te najmłodsze zrobią rysunki), w piątek będziemy
je czytali i przyznawali nagrody.
Pani Monika dodała, że zajęcia
językowe rozpoczęły się od wzajemnego poznawania się.
– Jest tu parę dzieci, które nie
chodzą do tej szkoły albo dopiero
będą do niej uczęszczały, dlatego mamy zabawy integracyjne,
aby dzieci poznały swoje imiona,
swoje zainteresowania, aby odważnie się przywitały, a nie bawiły się tylko w „swoich” grupkach.
Obozowicze mieli w zasięgu ręki
boisko sportowe i place zabaw, zaplanowana była także wycieczka
w góry. Nie brakowało im więc ani
ruchu, ani kontaktu z językiem
polskim i rówieśnikami.


Fot. ARC Pygmalion

Kochana Ludmiłko, kochany Głosiku!
Do you learn English? We do ... I bardzo angielski lubimy. Na początku sierpnia spędziliśmy tydzień na półkoloniach w szkole językowej
Pygmalion w Czeskim Cieszynie. Bardzo nam się podobało, więc chcemy podzielić się wrażeniami!
Z nowymi kolegami i ogromnie miłymi opiekunkami wyruszyliśmy
w podróż koło całego świata. Wszędzie mieszkają wesołe dzieci, które,
jak my, uczą się angielskiego. Bawią się w piratów lub budują tipi jak
prawdziwi Indianie (oraz my na półkoloniach).
Całodzienne zabawy odbywały się w kolorowej sali i w ogrodzie
szkoły czy też na placu zabaw w mieście. Obiadki zjadaliśmy w pobliskiej restauracji, lodów nie zabrakło.
Najciekawszy był dzień, gdy wybraliśmy się w przeszłość – do epoki kamiennej. Dowiedzieliśmy się, że ogień trzeba było wynaleźć, że
trudno było złowić mamuta i że ludzie już wtedy ozdabiali ściany
swych domów – jaskiń – obrazami.
Zupełnie zapomnieliśmy, że się uczymy. Angielski na półkoloniach
to nie nauka, lecz zabawa!
Alutek i Julek Kellerberg, Błędowice

PLACE ZABAW

WĘDRYNIA, park
Nieduży plac zabaw znajduje się w spokojnym zakątku
kompleksu parkowo-sportowego. Obok niego wybudowano w tym roku boisko do workoutu.

Co na Was czeka?
Tor przeszkód z drabinkami, elementami do wspinania i zjeżdżalnią, drążki do ćwiczeń, huśtawki.

Kiedy można się tam wybrać?
Od maja do września w godz. 8.00-21.00, w pozostałych miesiącach do 19.00. Plac przeznaczony jest dla dzieci w wieku
3-14 lat.

Gdzie można kupić lody lub ciastko?
W parku znajduje się restauracja, w której można kupić m.in.
napoje i lody na patyku.
(dc)

Fot. DANUTA CHLUP
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Lawenda jak dojrzała malina

Nadmorską Drogą Świętego Jakuba

Pierwszym impulsem, by umówić się z Andreą Opluštil na spotkanie, był intensywny różowy kolor soku, którego
zdjęcie wystawiła kilka dni temu na swoim profilu na Facebooku. Drugim, widniejąca na przyklejonej do słoika
etykiecie informacja, że zrobiony został z lawendy. Nie wiem, jak komu, ale mnie lawenda kojarzy się z Francją
i fioletowym kolorem. Jakim cudem pani Andrea wyczarowała z niej sok o kolorze dojrzałych malin? Musiałam to
sprawdzić.

Marek Konieczny przez piętnaście dni wędrował na piechotę wzdłuż polskiego Bałtyku. Przemierzył wybrzeże
z zachodu na wschód. Po powrocie do Karwiny chętnie dzieli się przeżyciami i emocjami, jakie towarzyszyły mu
w drodze.

Beata Schönwald

N

ormalnie nie wpraszam
się z wizytą. Jako dziennikarka, dla dobra sprawy,
pozwalam sobie czasem na odstępstwo od tej reguły. Z odwiedzinami
u państwa Opluštilów to był właśnie ten przypadek. Gospodarze
nie pozwolili jednak, bym w ich
letnim domku w Tyrze czuła się jak
intruz. Wręcz przeciwnie. Przyjęli
mnie z otwartymi ramionami jak
długo oczekiwanego gościa. A na
odchodnym obdarowali soczkiem.

Ładnie i bez wysiłku
– To nie różowy kolor, ale fuksjowy – prostuje pani Andrea. Rzeczywiście, w dziennym świetle sok
z lawendy wygląda inaczej niż na
zdjęciu. – To dlatego, że zrobiony
został tylko z kwiatów. Gdyby dodać również łodygę, co zresztą rok
temu próbowaliśmy robić, kolor
byłby mniej intensywny, a smak
mniej aromatyczny – mówi.
Na dworze leje jak z cebra, siedzimy więc w pokoju połączonym
z kuchnią. Nie muszę nawet wychodzić do ogrodu, by się przekonać, że pod tym adresem króluje lawenda. Pod sufitem zawieszone są
suche bukiety – w nich specjalizuje
się mama pani Andrei, na lodówce
leży cała ich naręcz, a w kominku
kolejna wiązka. Nie mam powodu nie wierzyć, że w pozostałych
pomieszczeniach jest podobnie.
Pachnąco, lawendowo.
– Lawenda odstrasza muchy i
komary. W tym roku doceniamy to
szczególnie – stwierdza ojciec pani
Andrei. Aż nie chce się wierzyć, że
lawenda trafiła do tego domu zupełnym przypadkiem. Gospodarze mi wybaczą, kiedy powiem, że
przez… lenistwo.
– Kiedy robiliśmy drogę dojazdową do domu, zastanawialiśmy się,
jak zagospodarować jej pobocze.
Wzdłuż drogi pozostały pasy ziemi
pomieszanej z żwirem i nie wiadomo czym jeszcze, jak to po budowie. Postanowiliśmy, że zrobimy
tak, by było ładnie, ale niewiele
się przy tym wysilając. Na co dzień
mieszkamy w osiedlowym bloku,
a ten dom wybudowaliśmy cztery
lata temu jako miejsce na relaks.
Nie planowaliśmy żadnych upraw
– opowiada pani Andrea. Na sadzonki lawendy pakowane po sześć
sztuk trafili przypadkowo w czasie
zakupów w Tesco. Z internetowego
poradnika pn. „Zielone pogotowie”
dowiedzieli się, że należy je posadzić na odległość jednego metra.
Nie trzeba być Einsteinem, by sobie wyobrazić, że dziesięciocentymetrowe roślinki posadzone w tak
dużych odstępach początkowo nie
rozwiązały problemu z mało estetycznym pasem nieużytku ciągnącym się wzdłuż 30-metrowej drogi.
To był jednak tylko początek. Wielkiej lawendowej pasji.
Lawenda zakwitła już w następnym roku. Aby zapewnić roślinie

W mediach społecznościowych napisałeś, że zainspirował cię Radim Kravčík,
który w pojedynkę wędrował z Karwiny
na piechotę aż do Santiago de Compostela. Ale ty wybrałeś trasę bałtycką…
– Pierwotnie miałem w planie portugalską trasę do Santiago. Ale koronawirus i
cała związana z nim sytuacja pokrzyżowały moje plany. Dlatego postanowiłem
iść Europejskim Szlakiem Długodystansowym wzdłuż morza. Kiedy już wyruszałem w drogę, dowiedziałem się, że
brzegiem Bałtyku także prowadzi Droga
św. Jakuba. I wtedy zdecydowałem się,
że pójdę tym szlakiem, ale w odwrotnym kierunku, z zachodu na wschód.

dalszy wzrost, pani Andrea poobcinała ją i zrobiła pierwszy sok.
Nie było trzeba wielkich zbiorów,
bo na litr wody wystarczy 100 gramów kwiatów. Rok później lawenda jeszcze bardziej się rozrosła, a w
tym roku, m.in. dzięki starannemu
strzyżeniu, zmieniła się w dochodzący do metra wysokości dorodny
krzew.

Magia ósemek
Chociaż w Internecie można znaleźć praktycznie wszystko na temat
przetworów z lawendy, pani Andrea przy produkcji swoich soków
korzysta z przepisu od znajomego
farmaceuty. Prawdopodobnie nie
chodzi o tajemniczą receptę, którą
„zabiera się z sobą do grobu”, bo bez
najmniejszego wahania zdradza
mi, jak należy zrobić pyszny sok z
lawendy w niepojętym dla mnie kolorze fuksji. – Lawendę należy ścinać w słoneczny dzień, żeby kwiaty
były suche, ale nie przekwitnięte.
Stara zasada ogrodników mówi, że
należy to robić 8. 8. o 8 cali. Dlaczego o osiem cali, zdążyłam już się
przekonać, kiedy łodygi obcięłam
za nisko, razem z zalążkami nowych odnóży – przyznaje. Obecnie
w ogrodzie państwa Opluštilów jest
już tyle roślin lawendy (kiedy pani
Andrea zaczyna wymieniać, gdzie
zostały posadzone, wychodzi mi na
ok. 70), że nawet w trójkę nie są w
stanie w ciągu jednego dnia zebrać
wszystkich kwiatów.
– Niestety, nie sprawdziło się,
że z lawendą nie będzie zbyt wiele
zachodu, bo przez prawie dwa tygodnie sierpnia jesteśmy wszyscy
zarobieni aż po pachy. Sprawdziła
się natomiast lawenda jako mało
wymagająca roślina. Rośnie zarówno w kamienistej ziemi, jak i w korze, choć nie jest na przykład prawdą, że nie potrzebuje wody. Z tym
się nie zgodzę. Lawendę też trzeba
podlewać – przekonuje „producentka” soków.
Staranne przycięcie jednego
większego krzaka lawendy zajmuje
ok. 15 minut. Potem z łodyg trzeba
jeszcze odciąć kwiaty. W dzień brakuje już na to czasu. Nożyczki idą
więc w ruch również nocą. Wtedy
cała rodzina siada wokół stołu i
zabiera się do pracy. Śmieję się, że
to jak na „szkubaczkach”, ale moi
rozmówcy wyprowadzają mnie z
błędu. – To przyjemna, pachnąca
praca. Pozostaje co prawda bałagan, ale taki, który da się szybko
zamieść, odkurzyć. Zupełnie inny
od tego, kiedy się robi przetwory z
porzeczek lub malin – twierdzą.
Kwiaty razem z pałeczkami cynamonu oraz pokrojoną cytryną zalewa się wrzątkiem i zostawia przez
całą następną dobę. Wówczas można zaobserwować, jak kolor szybko się zmienia. Najpierw jest jasno
fioletowy, ale później staje się coraz
bardziej intensywny. To, że robi się
aż fuksjowy, zawdzięczamy cytrynie. To ona potrafi wydobyć z kwiatów lawendy tak wyrazisty kolor.
Kolejny krok, to przecedzenie soku

Danuta Chlup

• Andrea Opluštil ze swoim soczkiem z lawendy.
Fot. BEATA SCHÖNWALD

Jak wyglądały przygotowania do wyprawy? Bo tu przecież nie chodziło tylko o
pieszą wędrówkę, ale cały czas musiałeś
nieść swój bagaż.
– Jakoś specjalnie nie przygotowywałem się do drogi. Chodzę w góry, w Tatry, tam też noszę plecak, natomiast kiedy zdecydowałem się na szlak brzegiem
morza, nie robiłem jakichś specjalnych
dłuższych treningów z bagażem. Po
prostu wyruszyłem w drogę, wiedząc,
że to będzie duże wyzwanie.
Ale chyba zastanawiałeś się, co spakować, a z czego zrezygnować?
– Oczywiście. Zastanawiałem się nad
każdą rzeczą, którą wkładałem do plecaka, nad tym, co muszę koniecznie
zabrać, a co mogę ewentualnie kupić na
miejscu.

• Według rad starych ogrodników, kwiaty lawendy należy
obcinać 8 sierpnia.

• W tym roku Opluštilowie zrobili ok. 50 litrów soku z lawendy.

przez płócienko. Potem następuje
gotowanie z cukrem i wlewanie soku
do słoików. To już ostatni etap, jeśli
nie liczyć konsumpcji. – Nie dodajemy żadnych konserwantów, a sok
wytrzymuje przez cały rok. Może
nawet dłużej, ale tego jeszcze nie
zdążyliśmy sprawdzić, bo szybko się
rozchodzi – śmieją się gospodarze.

Smak
niepodobny do niczego

Sok z lawendy można pić z wodą,
herbatą, zrobić z niego lemoniadę
lub dodać do ciasta. Ojciec pani
Andrei mówi, że pije go regularnie,

• Lawendę z cytryną i cynamonem zostawiamy w spokoju
do następnego dnia.

• Bukiety z lawendy to pachnąca dekoracja.
Zdjęcia: ANDREA OPLUŠTIL

po kilka razy dziennie. – Nie każdemu jednak smakuje. Też musiałem
się do niego najpierw przyzwyczaić. Wiele osób traktuje go jako lekarstwo. Sam się przekonałem, że
naprawdę skutkuje. Wyniki badań,
które lekarz robił mi ostatnio, wyszły bez zastrzeżeń – cieszy się.
Być może nie każdemu odpowiada lawenda w postaci syropu. Mnie
akurat podeszła. Jeszcze długo po
przełknięciu jej smak pozostał mi w
ustach. Racja, że aromatyczny, niesamowicie słodki i niepodobny do
niczego innego. Jednak jeśli o mnie
chodzi, mogę tylko polecić. 


Przepis na sok z lawendy
1 litr wrzątku
200 gramów kwiatów lawendy
1 cytryna pokrojona na plasterki
1 pałeczka cynamonu
1 kilogram cukru.

Przygotowanie:

Lawendę z cytryną i cynamonem
zalewamy wrzątkiem i zostawimy na
24 godziny w spokoju. Przecedzamy
i gotujemy z cukrem przez 20 minut.
Gorący sok wlewamy do butelek.

Planowałeś dokładnie etapy, czy raczej
improwizowałeś?
– To była raczej improwizacja. Zwykle
z dwudniowym wyprzedzeniem załatwiałem nocleg, zazwyczaj korzystając z
pomocy harcerzy lub znajomych. Etapy
kończyłem tam, gdzie udało mi się zdobyć nocleg albo tam, gdzie była większa
szansa, że go zdobędę, o ile nie załatwiłem go z wyprzedzeniem.
Wybierałeś raczej pensjonaty, hostele,
czy próbowałeś – podobnie jak na pielgrzymkach – szukać noclegów u ludzi?
– Byłem w drodze w okresie, kiedy kulminował sezon letni, dlatego z noclegami w hostelach czy pensjonatach było
bardzo ciężko, z hosteli korzystałem w
większych miastach. Szukałem noclegów za pośrednictwem aplikacji Couchsurfing, z której korzystałem podczas
podróży po Czechach i Słowacji. W Polsce z tym było trudniej, więc próbowałem się zwracać wprost do moich przyjaciół z Harcerstwa. Próbowałem także
szczęścia w parafiach.
Pukałeś do drzwi plebanii?
– Zwykle było tak, że spotkałem się z
harcerzami, razem poszliśmy na mszę,
a po mszy podszedłem do księdza z pytaniem, czy nie znalazłby się gdzieś kawałek podłogi, gdzie mógłbym przenocować. I nie było z tym problemu.
Wspominasz o znajomych harcerzach. W
przeszłości brałeś udział w ogólnopolskich akcjach harcerskich, m.in. z okazji
75. rocznicy powstania warszawskiego.
To właśnie tam poznałeś tych ludzi?
– W niektórych miastach miałem znajomych, a prócz tego korzystałem z grupy
facebookowej dla harcerzy. To przynosi-

• Marek Konieczny z członkami nowo założonej drużyny harcerskiej w Sławnie.
• Marek Konieczny
w drodze.

ło efekty. Na przykład w Szklanej Hucie nocowałem w bazie
harcerskiej. Pierwszego sierpnia, w rocznicę powstania, o
Godzinie „W” zostałem zaproszony przez wójta pewnej gminy na Pomorzu na przyjęcie.
Razem spędziliśmy ten czas.
To było bardzo miłe. Po przybyciu do Gdańska spędziłem
tam dwa dni z miejscowymi
harcerzami. Poznawałem z
nimi miasto oraz ich nową
bazę w Baszcie w centrum. W
drodze powrotnej wpadłem na
trzy dni do Warszawy, gdzie
spotkałem się z harcerzami i
kilkoma przyjaciółmi ze Zlotu
Młodzieży Polonijnej, który
odbył się w minionym roku.
Czyli widać, że przyjaźń między harcerzami jest bardzo
dobra, tak samo jak pomiędzy
osobami z różnych środowisk
polonijnych.
Poznałeś harcerzy w różnych miejscowościach. Uważasz, że to może w przyszłości zaowocować jakimiś wspólnymi
działaniami czy spotkaniami harcerzy
znad morza i z Zaolzia?
– Mam nadzieję, że uda się zorganizować jakieś spotkanie, mam informacje,
że tamtejsi harcerze chcieliby zaprosić
nas – to znaczy Harcerstwo Polskie w
RC – na jakąś swoją imprezę. Zobaczymy, co z tego uda się zrealizować.
Który etap był najtrudniejszy, a który
najłatwiejszy?
– Najtrudniejszy był chyba odcinek ze
Słupska do Lęborka. Był wtedy straszny
upał, a na dodatek ten odcinek, który
wybrałem, prowadził w dużej mierze
wzdłuż drogi szybkiego ruchu. I to było
dosyć niekomfortowe, bo prawie przez
cały dzień mijały mnie rozpędzone sa-

• Bałtyckie wybrzeże w obiektywie pieszego
wędrowcy. Zdjęcia: ARC M. Koniecznego

mochody. Natomiast najfajniejsza była
chyba końcówka – od Szklanej Huty aż
po Hel. To była spokojna trasa, spotkałem tam dużo znajomych.
Cały czas trzymałeś się Drogi św. Jakuba? Jest dobrze oznakowana?
– Czasami zszedłem z tego szlaku, żeby
odwiedzić jakiś ładny kościół albo rezerwat przyrody, lub też, aby skrócić
etap z powodu upałów albo wyczerpania. Ale szlak jest dobrze oznaczony, nawet, jeżeli idzie się – jak ja – w odwrotnym kierunku.
Pandemia koronawiursa miała wpływ
na szukanie noclegów lub nawiązywanie
kontaktów z miejscowymi?
– U harcerzy nie było problemu. Ludzie
na wsi także się nie bali, zapraszali mnie
na herbatę, rozmawiali ze mną, nieraz
częstowali mnie owocami ze swoich

Ze Szczecina do Gdańska
Marek Konieczny przebył na piechotę trasę liczącą 432 kilometry. Oto jej poszczególne etapy:
ƔƔ Szczecin i okolice (w kierunku
miasta Wolin) – 33 km
ƔƔ Szczecin – granica niemiecka –
Międzyzdroje – 28 km
ƔƔ Międzyzdroje – Dziwnów – 32
km
ƔƔ Dziwnów – Kołobrzeg – 21 km

ƔƔ
ƔƔ
ƔƔ
ƔƔ
ƔƔ

(oraz 39 km łodzią)
Koszalin – Darłowo – 35 km
Darłowo i okolice – 18 km
Darłowo – Sławno – 28 km
Sławno – Słupsk – 32 km
Słupsk – Ustka – Strzelinko –
32 km

ƔƔ
ƔƔ
ƔƔ
ƔƔ
ƔƔ

Słupsk – Lębork – 32 km
Lębork – Szklana Huta – 36 km
Szklana Huta – Puc – 39 km
Władysławowo – Hel – 34 km
Dzień spędzony w Gdyni z
harcerzami
ƔƔ Gdynia – Gdańsk – 32 km

(Niektóre krótkie odcinki, niewymienione w tym spisie, Marek przebył pociągiem lub autostopem.)

ogródków. Gorzej było, kiedy szukałem
zakwaterowania przez aplikacje internetowe. Największe środki ostrożności
stosowano w dużych ośrodkach turystycznych, na przykład w Łebie. Na
Wybrzeżu były wymagane maseczki w
sklepach, w komunikacji miejskiej, a
pod koniec mojej wędrówki także podczas zwiedzania zabytków.
Miałeś czas i ochotę zwiedzać?
– Zwiedzałem, oczywiście. Najczęściej
to były kościoły, które są nad Bałtykiem
bardzo pięknie wyremontowane. Trafiałem na latarnie morskie, zwiedzałem
muzea i inne zabytki w historycznych
centrach miast. A kiedy byłem na wsi,
cieszyłem oczy pięknem przyrody. Polskie wybrzeże obfituje w owoce – jabłka,
gruszki, jagody. Często było tak, że w
ciągu dnia posilałem się tylko owocami
i dopiero wieczorem jadłem kolację.
Celem była droga, szedłeś sam. To był
czas na rozmyślania?
– To tylko tak wygląda, że byłem sam,
bo szedłem w pojedynkę. Ale cały czas
spotykałem obcych ludzi, którzy mnie
zagadywali, no i każdego dnia nawiązywałem kontakt z miejscowymi. I to było
najfajniejsze. Ale miałem też czas na
przemyślenie pewnych rzeczy w moim
życiu, na zastanowienie się nad swoim
rozwojem osobistym. Myślę, że każdy
miałby się czegoś takiego podjąć, bo to
naprawdę oczyszcza umysł. 
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WIKTORIA 1920

lipca Naczelnik Państwa powołuje nowy
(15) 24
gabinet premiera Wincentego Witosa,

24-30 lipca
Janusz Bittmar

N

iemcy wydają godzący w
Polskę zakaz przewozu przez
swoje terytorium jakiegokolwiek zaopatrzenia wojennego.
26 lipca szefem Sztabu Generalnego
zostaje gen. Tadeusz Rozwadowski.
Po decyzji Konferencji Ambasadorów Ententy z 28 lipca, o odebraniu
Polsce części Śląska Cieszyńskiego
na południe od Olzy, Ignacy Jan Paderewski oświadcza w Paryżu 30 lipca, że Polska decyzję wykona, ale nie
uzna za sprawiedliwą.

297

Dają czadu pomimo
zaawansowanego wieku. Bez
suplementów zalegających
na sklepowych półkach. Po
prostu kochają swój zawód.
Drodzy czytelnicy, przed
wami grupa Deep Purple.
RECENZJE

DEEP PURPLE –
Whoosh!

Od pięciu lat zapowiadają koniec kariery, ale końca nie widać. Brytyjska grupa
Deep Purple na aktywnej emeryturze
postawiła na wyrafinowaną mistyfikację swoich fanów, którzy każdą nową
płytę traktują jako epitafium, wsłuchując się w ponoć ostatnie akordy w historii zespołu. Jednym tchem trzeba też
dodać, że jednego z najważniejszych w
dziejach rocka.
7 sierpnia światło ujrzała 21. pozycja
w dyskografii grupy, album „Whoosh!”.
Wykrzyknik w nazwie wydawnictwa nie
jest przypadkowy. Ian Gillan i spółka są
głośni, jak nigdy wcześniej. Nie tylko w
warstwie muzycznej, ale też tekstowej.
Na koncertach nie potrafią już wprawdzie skutecznie zamaskować zmęczenia, z listy utworów granych na żywo
dawno temu zniknęły najtrudniejsze
pod względem wokalnym kawałki, takie jak „Child in Time”, niemniej płyty
nagrane w ostatnich siedmiu latach –
„Now What?!” (2013), „Infinite” (2017)
i poddawany właśnie recenzji „Whoosh!” (2020) utrzymują równy, wysoki
poziom. Posiłkując się terminologią
kolarską, Deep Purple uciekli w górach
swoim rówieśnikom z hardrockowego
peletonu, u schyłku kariery parodiującym siebie samych. Mam na myśli takie
zespoły, jak Nazareth czy Whitesnake,
odcinające kupony od sławy i koncertujące głównie w Europie Środkowej,
gdzie nostalgia wygrywa często z jakością.
„Whoosh!” to piąty album studyjny nagrany z klawiszowcem Donem
Airey’em, który zastąpił w zespole legendarnego Jona Lorda, zmarłego w
2012 roku. Właśnie Airey jest dla mnie
synonimem nowego, świeżego oblicza
grupy. Potężnie zbudowane utwory, ta-

♩ 9

zwany Rządem Obrony Narodowej. Tegoż
dnia bolszewicki głównodowodzący Siergiej
Kamieniew dzieli zadania: Front Zachodni
(Michaił Tuchaczewski) ma zdobyć Warszawę,
Front Południowo-Zachodni (Aleksandr
Jegorow) ma iść na Lwów. 25 lipca do
Warszawy przybywa aliancka misja wojskowa
z gen. Maximem Weygandem.

Z artykułu
w »Kurierze Lwowskim«
● Panowie z Deep
Purple, tak po prostu, nagrali kolejną
świetną płytę.

kie jak otwierający krążek „Throw My
Bones” czy wielowątkowe, progrockowe „The Power Of The Moon” i „Man
Alive”, zostały naznaczone klawiszami Dona, grającego trochę inaczej niż
Lord. Album wyprodukowany ponownie przez Bona Ezrina w warstwie
brzmieniowej został dopieszczony
do najmniejszego szczegółu. Weźmy
choćby ukryty pod numerem drugim
temat „Drop the Weapon”. Zaczyna się
rock’n’rollowo, ale skoczna piosenka
(jedna z najlepszych na płycie) szybko
wchodzi w obszary wielowymiarowego rocka – z rzadko wcześniej wykorzystywanymi przez grupę połączonymi
wokalami. Na uwagę zasługuje również świetna solówka gitarowa Steve’a
Morse’a, skądinąd najmłodszego (66
lat) członka drużyny. „Nothing At All”
rozruszały z kolei klawiszowe wariacje, które są przymiarką do kolejnego,
wspólnie zaśpiewanego refrenu. Gillan
oczywiście prowadzi, ale w studio udało się za którymś tam zamachem nie
zepsuć wokali również basiście Rogerowi Gloverowi, a w tle słychać nawet…
producenta Boba Ezrina. Takiej chemii w Deep Purple nie było od czasów

„Purpendicular”, a to już szmat czasu,
bo pierwsza płyta nagrana z gitarzystą
Stevem Morsem powstała w 1996 roku.
Hardrockową jazdę bez trzymanki „No
Need to Shout” udało się poskromić
tylko mentolowymi cukierkami – dynamiczne fragmenty przeplatane są
spokojniejszym, pięknym głównym
motywem.
„Whoosh!” to jeden z najbardziej melodyjnych albumów w dyskografii Deep
Purple. Po kilkukrotnym przesłuchaniu mogę odważyć się na te słowa bez
posądzenia siebie samego o stronniczość, bo nie ukrywam, że jestem dużym wielbicielem twórczości tej grupy.
Przykładem niech będzie „The Long
Way Round”, bo niby w muzyce hardrockowej już wszystko zostało powiedziane, a jednak nie. Rewelacyjny refren to tylko wisienka na torcie, w tym
ponadpięciominutowym kawałku dzieje się tyle wspaniałości, że można go
słuchać na okrągło. Murowany kandydat do piosenki otwierającej koncerty
Deep Purple, bo technicy za konsoletą
w tym skoordynowanym galopie zdążą
wyłapać wszystkie niuanse. Już na poprzednim albumie „Infinite” grupa pró-

bowała kokietować z rockiem progresywnym i nie inaczej jest na „Whoosh!”.
„The Power of the Moon” wpisuje się w
klimat trochę bardziej wyrafinowanego
grania idealnie, w stylistyce temat ten
jednak wciąż pozostaje typowo „purplowski”. Rozbudowany „Man Alive”,
z monodeklamacją Gillana na temat
ratowania planety, to inny przykład…
odmiennego nieco podejścia do tradycyjnego hardrocka. Przyznam się, że w
przypadku tego utworu ględzenie Gillana przeszkadza mi w odbiorze całości, tym bardziej że zwłaszcza gitarowa
ściana w „Man Alive” zbudowana jest z
solidnych cegieł, a główny riff udał się
chłopakom wyśmienicie.
Uwielbiam Deep Purple za klasyczne
albumy z lat 70. („In Rock”, „Fireball”,
„Machine Head”), za świetny restart w
latach 80. („Perfect Strangers”), odnalezienie się w trudnych czasach mody na
koszule flanelowe („Purpendicular”), a
obecnie za trzymanie wysokiego poziomu pomimo zaawansowanego wieku.
„Whoosh!” ma być ostatnim albumem
w karierze, choć mocno w to wątpię. Z
taką formą warto dalej pchać ten wózek. 


PRZEZ LORNETKĘ

»Broad Peak«
2013 rok zapisał się czarnymi zgłoskami w historii polskiego himalaizmu.
Czterech polskich himalaistów wyruszyło zimą na Broad Peak, niezdobyty
do tej pory szczyt w najwyższym paśmie górskim świata. Niestety wyprawa kierowana przez doświadczonego
Krzysztofa Wielickiego zakończyła się
tragicznie – podczas zejścia zginęło
dwóch uczestników, Tomasz Kowalski
i Maciej Berbeka. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w styczniu
2021 doczekamy się filmowej wersji
tamtych tragicznych wydarzeń. Reżyserii trudnego obrazu podjął się Leszek
Dawid („Jesteś Bogiem”, serial „Pakt”),
a w rolę Macieja Berbeki wcielił się
Ireneusz Czop, znany z takich filmów,
jak „Pokłosie”, „W ciemności” i „Jack
Strong”. W pozostałych rolach zobaczymy: Maję Ostaszewską (żona Berbeki), Łukasza Simlata (Krzysztof Wielicki),
Dawida Ogrodnika (Adam Bielicki), Macieja
Raniszewskiego (Tomasz Kowalski), Macieja
Kuliga (Artur Małek) i Tomasza Sapryka (Andrzej Zawada).
Zdjęcia powstawały w Karakorum i były kręcone na wysokości 5 tysięcy m n.p.m.. Oprócz
tego twórcy filmu pracowali w Radomiu, Al-

● Zdjęcia kręcono m.in. na wysokości 5 tysięcy m n.p.m. Zdjęcia: mat. prasowe

pach, nad Bałtykiem, w Warszawie i Zakopanem – rodzinnym domu Berbeków.
Producenci filmu, Maciej Rzączyński i Dawid
Janicki tak wspominają najtrudniejsze momenty podczas kręcenia „Broad Peak”. – Wokół nas
było wiele międzynarodowych wypraw, ale żadna nie miała lekarza, a my mieliśmy dwóch. I
wszyscy himalaiści z różnymi wypadkami przy-

chodzili do nas – relacjonują producenci jednego z najdroższych filmów w historii polskiego
kina. Na planie filmowym na całe szczęście
obyło się bez poważniejszych wypadków. Teraz pozostaje tylko wierzyć, że w styczniu 2021
koronawirus nie zamknie sal kinowych, bo zapowiada się frapujący film nie tylko dla fanów
wysokogórskich wspinaczek.


Sytuacja wojskowa, ustalająca się na
ogół na południu, nie przestaje być
groźna na północy. Pierścień wojsk
bolszewickich zacieśnia się, uszczupla się obszar ziem, będących w naszym władaniu. Stoczymy się ku
zupełnej klęsce i pogromowi, jeżeli
nie wydobędziemy z głębi ducha
przeświadczenia, że nie będziemy
pokonani – i jeżeli w obronie państwa nie wytężymy wszystkich sił,
nie nastroimy dusz na najwyższy
ton męstwa i ofiarności.
Lwów, 24 lipca 1920
„Kurier Lwowski” nr 180/1920

Zofia Dąbska,

żona Jana Dąbskiego – posła
i wiceministra spraw zagranicznych,
w dzienniku
Wielu posłów nieobecnych. Nowi
ministrowie skupieni przy trybunie
wzajemnie sobie winszują. Prawica spokojnie zrezygnowała, ale nie
bez pewnej zjadliwości w różnych
„wyrwasach”, jak – na przykład –
kiedy wymieniono (Juliusza) Poniatowskiego jako ministra rolnictwa. Ogólny nastrój hamowany. (…)
Exposé Witosa, jako prezydenta
ministrów. (…) Przemówienie czyta
twardym głosem, nie podkreślając
słów, bez wykrzykników, zawieszeń
głosu, bez wszelkiego krasomówstwa i retoryki – i to bierze. Nie
chcąc, jestem wzruszona. Zdaje mi
się, że w tym głosie słyszę twardą,
poważną mowę ludu polskiego, który długo się waha i zwodzi, ale, jak
co postanowi, idzie krokiem twardym i niewzruszonym, jak wszelki
mus, jak każda konieczność. (…)
Wspaniały siwosz, (Ignacy) Daszyński, wsłuchany z kamienną twarzą, wygląda z daleka jak zasuszona
mumia egipska. Poniatowski skurczony w kąciku. Miny pewnych ministrów maskowane, a przecież zaciekawione. Niebywałe to teatrum.
Prezes ministrów, chłop od pługa,
bez krawata, a będzie miał pod sobą
byłych prezydentów (…). Mam niewytłumaczony sentyment dla tego
człowieka, wiem przecież, że jest
chytry, przebiegły, nieufny, że się
otacza nicościami, bo te nicości inteligenckie korzą się przed nim i kłaniają. (…) Wielki, samotny „cham”,
którego nie rozumieją, a który musi
wszystko tolerować i wszystkim się
posługiwać, choć może i wie, że brodzi w błocie, dotyka się plugastwa.
Twarde jest życie dla Chama, który
chce w Polsce być człowiekiem!
Warszawa, 24 lipca 1920
Zofia Dąbska, „Pamiętnik 1912-1927”,
Archiwum Zakładu Historii
Ruchu Ludowego

● Premier Wincenty Witos (z prawej) i jego zastępca, Ignacy Daszyński.

Maria Kasprowiczowa,
żona pisarza, w dzienniku

Jeszcze raz zbiera się nad Lwowem wojenna burza. Po inwazji
rosyjskiej 1914 roku i ukraińskiej
1918 roku, Lwów przygotowuje
się do nowej, najstraszniejszej...
bolszewickiej. Boje toczą się już
pod Wołoczyskami. Przed paroma
dniami przyszła wiadomość, że
pod Radziechowem, już po naszej
stronie, ukazały się patrole nieprzyjacielskie. W mieście powstała panika. Władze ogłosiły ewakuację. Co prawda, tego samego
wieczora rozkaz był cofnięty, nie
zatrzymało to jednakże masowej
ucieczki ludności. Porzucali miasto, zabierając ze sobą wszystko, co
się dało, nieraz nawet całe urządzenia mieszkań, z meblami, naczyniami, koszami i kuframi; „Bolszewicy przyjdą i zabiorą wszystko!”.
Nawet ludzie o najbardziej zimnej
krwi, którzy przeżyli obie poprzednie inwazje, pytali z trwogą: zostać
czy uciekać? I przeważnie uciekali.
Lwów, 24 lipca 1920
Maria Kasprowiczowa, „Moje życie
z nim: 1910-1914”;
„Wojna: 1914-1922”, Warszawa 1932

Gen. Maxime Weygand,
członek misji sojuszniczej,
w liście do marszałka Francji
Ferdynanda Focha

Zawezwano mnie do Belwederu,
gdzie odbyłem rozmowę z marszałkiem Piłsudskim, która przeciągnęła się od 22.00 do 1.15. Przez
trzy godziny marszałek mówił o sobie, o swych zwycięstwach, o trudnościach wojskowych, o pomocy,
którą można by mu przynieść. Nie
zrobił na mnie ani na chwilę wrażenia przywódcy, którego ojczyzna
jest w niebezpieczeństwie i który
zdecydowany jest rozkazywać, narzucać swą wolę, wymagać. Narzeka na sojuszników, na łączność, na
tyły; uważa, że jedynie interwencja
wojsk alianckich zapewnić może
zbawienie. Nie dowodzi on jednak
w sensie, w jakim nauczył mnie
Pan nadawać znaczenie temu słowu; brak tu jest stanowczych rozkazów, kontroli, dyscypliny. (...)
Jest bardzo przywiązany do
swego posłannictwa wojskowego i
nigdy nie zgodzi się z misji tej zrezygnować.
Warszawa, 25 lipca 1920
Jacques Weygand, „Weygand. Mój
ojciec”, „Zeszyty Historyczne”,
z. 19, 1971

Z raportu oficera
łącznikowego przy
Polskiej Misji Wojskowej
w Gdańsku
Mjr Wagner, który dwa dni temu
wrócił z Berlina, przywiózł (...) następujące informacje. Ofensywa
bolszewicka z wszelką pewnością
dotrze do linii Bugu. Brześć Litewski zostanie opanowany przez
bolszewików, którzy naśladują taktykę Francuzów z wojny światowej.
Podobnie jak Francuzi dotarli do
Renu i obsadzili przyczółki mostowe po drugiej stronie rzeki, tak
samo czynią teraz bolszewicy z Polską na linii Bugu, zabezpieczając
sobie punkty wypadowe. (...)
Zawieszenie broni chce Bolszewia zawrzeć, jak swego czasu koalianci: 1) obsadzenie dużej przestrzeni ziem polskich; 2) wydanie
całej artylerii, amunicji i sprzętu
wojennego tak, aby Polska, jak swego czasu Niemcy, była faktycznie
bezsilną i musiała zgodzić się na
wszystkie warunki bolszewickie.
Rząd Sowietów ma zamiar stworzyć wielką federatywną republikę,
w skład której wejdzie Polska – pozostawi jej pewną autonomię. Zażąda jednak zupełnego zniesienia
kontroli granicznej, wprowadzenia szerokiego toru kolejowego. W
rzeczywistości Polska ma przestać
istnieć jako oddzielne mocarstwo i
stworzy z Rosją jedno państwo. (...)
Na konferencji pokojowej korytarz
polski ma być wykreślony z mapy
Europy, Pomorze i Gdańsk mają
odejść do Niemiec. Ostatnie dane są
tak kategoryczne, że sądzę, iż w tej
materii muszą istnieć zapewnienia
bolszewickie dane Niemcom.
Gdańsk, 29 lipca 1920
Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym
Jorku, Adiutantura Generalna
Naczelnego Wodza, sygn. 105

Zofia KirkorKiedroniowa,

działaczka społeczna

Konferencja Ambasadorów ogłosiła
wczoraj tekst decyzji wyznaczającej
granice Czechosłowacji i Polski w

● Polesie, 24 lipca 1920. Jeńcy bolszewiccy wzięci do niewoli przez żołnierzy
5. Pułku Piechoty Legionów. Zdjęcia: „Tygodnik Ilustrowany”/Centralne Archiwum Wojskowe
Wojskowego Biura Historycznego

Księstwie Cieszyńskim, na Spiszu i
Orawie. (...) Kłuszyńska przyjechała do Wisły i wstąpiła do mnie; „Już
jest decyzja – oznajmiła – Karwina,
Trzyniec, Frysztat dla Czechów”.
Po chwili dodała: „To jest zbyt potworne, to nie może się ostać”. Tak,
to było potworne. Jednak następne
wieści przekreśliły wszystkie złudzenia.
W zupełnej prostracji przeleżałam parę dni, powtarzając bezgłośnie: Karwina, Trzyniec, Frysztat...
– tak jak się powtarza imiona najdroższych, których śmierć zabrała.
A potem przyszło postanowienie,
by pozostać z nimi, z tymi najlepszymi, oddanymi w niewolę.
Wisła, 29 lipca 1920
Zofia Kirkor-Kiedroniowa,
„Wspomnienia, t. 2.”, Kraków 1988

Ignacy Jan Paderewski,

wysłannik rządu polskiego,
w deklaracji skierowanej do
przewodniczącego Rady Najwyższej
Mocarstw Sprzymierzonych
i Stowarzyszonych Alexandre’a
Milleranda
Rząd polski podpisał formalne
zobowiązanie, które musi być wykonane. Z nieprzezwyciężonym
bólem położę mój podpis pod dokumentem, który nam odbiera tak
godną, tak cenną i tak nam drogą
część naszego narodu. Atoli zanim
to uczynię, chcę Panu oświadczyć,
Panie Prezydencie, że jakkolwiek
Rząd polski szczerze pragnie wykonać całkowicie i lojalnie powzięte przezeń zobowiązania, to nigdy
mu się nie uda przekonać narodu
polskiego, że sprawiedliwości stało
się zadość. Świadomość narodowa
silniejsza jest i trwalsza niż rządy.
Paryż, 30 lipca 1920
„Kwestja cieszyńska. Zbiór dokumentów z okresu walk o Śląsk Cieszyński
1918-1920”, Katowice 1923

Wincenty Witos,
premier rządu RP,
w odezwie do chłopów

Bracia Włościanie na wszystkich ziemiach polskich! (…) Od Was, Bracia
włościanie, zależy, czy Polska będzie
wolnym państwem ludowym, w którym lud będzie rządził i żył szczęśliwie, czy też stanie się niewolnikiem
Moskwy; czy będzie się rozwijać w
wolności i dobrobycie, czy też będzie
zmuszona pod batem władców Rosji
pracować dla najeźdźców i żywić
ich swoją krwią i znojem. Za to, czy
państwo nasze obronimy od zagłady,
siebie od jarzma niewoli, rodziny nasze od nędzy, a całe pokolenia nasze
od hańby, za to my, Bracia włościanie, odpowiedzialność poniesiemy i
ponieść musimy. Od nas, Bracia włościanie, Polska Ludowa może wymagać ratunku, w pierwszym rzędzie
od nas, bo my jesteśmy najliczniejsi,
bo nam ona najwięcej dać może w
przyszłości. Państwo to Naród, Państwo to Wy! (…)
Siostry Włościanki! I na Was spada
dzisiaj wielki i zaszczytny obowiązek obywatelski. Oddajcie mężów,
synów i braci na służbę ciężką, ale
pełną chwały. Pędźcie precz ze wsi
i zagród swoich tych, co z wojska
uciekli, bo oni honor narodu i ludu
splamili, pogardę okażcie tym, co w
chwili, gdy Ojczyzna w niebezpieczeństwie, gdy Wam grozi zhańbienie i zniszczenie, siedzą w domu i od
służby wojskowej się uchylają. W ten
sposób uratujecie Ojczyznę, uratujecie przyszłość swoją i swoich dzieci.
Wierzę, że ten obowiązek spełnicie.
Każdy wójt, każdy sołtys ma pilnować, aby z jego wsi wszyscy wezwani do wojska znaleźli się w szeregach, aby w żadnej wsi nie było
ani jednego dezertera.
Warszawa, 30 lipca 1920
Wincenty Witos, „Moje wspomnienia”,
Paryż 1964
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O rybiorzu

Jako to kiejsi było

Jechoł se rybiorz wieczór. Był taki
piekny wieczór, miesiónczek świycił i jechoł se tak po te Odrze. I jedzie, jedzie, jedzie, a po brzegu, po
wale se idzie jedyn profesór. Tak sie
mu to podobało, prawi se, czyby go
nie zwióz też na te łódce, że to bardzo lubi. I tyn go zebroł. Mówi, że
taki piekny czas, gwiozdy świycóm.
A tego rybiorza sie pyto: „Wiycie co
o tych gwiozdach?”. A tyn rybiorz
prawi: „A tóż co bych wiedzioł.
W nocy świycóm, a przez dziyń
ni”. – „Jej to je tak interesujónce.
Sztwierć żywota byście doł za to,
dybyście wiedzioł co o tym. A o
miesiónczku wiycie co?”. – „Tóż co.
Tóż co bych wiedzioł. Sztyrnost dni
go przibywo, sztyrnost zaś ubywo i
tak na nowo”. – „Ja, to je drugo ciekawość. Dybyście wy co wiedzioł o
tym, sztwierć żywota byście doł za
to”.
Jadóm, jadóm, naroz tako chmura wyszła i zaroz wiater prziszeł,
i zaczło tóm łódkóm kolybać. I
tyn rybiorz sie pyto profesora: „A
umiycie pływać?”. – „Ni”. – „O jej,
to mocie cały żywot pricz”.
Opowiadał
Franciszek Gałgonek

Ty prajzoczki tu chodziły do kościoła w tych szyrokich sukniach.
A cysaroczki stoły na jedne strónie
kole kościoła, a prajzoczki stoły po
drugi strónie. A teraz jak prajzoczki
stoły na te jedne strónie, tak przeciw było okno otworzóne a naroz
w tym oknie tam był papagaj. A
krziczy: „Prajzule ze szyrokimi rziciami. Cha, cha, cha, cha”. To było
przi kościele w Starym Boguminie.
W Antoszowicach sie mówiło po
morawsku, troche aji po naszymu:
pujda, przida. A we Wierzbicy je potók. Na te strónie było polski, a tam
czeski. Tak po te strónie sie mówiło
po polsku, a tam se uż mówiło wiynej po morawsku. Ostro granica.
Ostatni dóm przed tym potokym
se mówi po naszymu, a jak zaszeł
uż tam, tak po morawsku. Na tym
potoku była granica.
Opowiadała Aniela Rajska

O farorzu
Też szeł jedyn taki młody wyświyncóny ksióndz do Rzyma. Bo tam
kiejsi chodziło sie do tego Rzyma.
Tak też tam szeł.
A szeł pieszo. A te wsi daleko
jedna od drugi były, lasami se szło.

I tak minół jednóm wieś, prziszeł
do lasa, idzie, idzie, a tu fórt las. A
w tym lesie też tam światełko było.
Był tam gojny. No i tak zapukoł do
tego gojnego, żeby go przenocowoł. A gojny był prawie dziepro
żónaty, młodzi ludzie, no tóż jedno łóżko było. Taki szyroki łóżko
było. Doprowdy tak bywało. Jedno
łóżko szyroki. No i spali w jednym
łóżku. Gojny: „Ni, ni. Tu ni ma
miejsca. Tu je jedno łóżko. Niech
idzie, kaj chce”. Nale baba była zaś
tako bardzo litościwo, prawi: „Ale
niechej go. Przespiymy razym.
Łóżko szyroki, farorz do postrzodka, jo z jednej stróny, ty z drugi i
przespi sie”.
No i tyn gojny niechoł go spać.
Zawołoł go do postrzodka wieczór.
No a była wieczerza, tak ta gojno
nagotowała śliżki na wieczór. No i
tak były ty śliżki. A tyn farorz był
zgłodniały i tak broł ty śliżki jednóm za drugóm do gymby a pojodoł. Gojny widzioł, że tak pryndko
jy ty śliżki, że mu mało zostanie,
łap tóm miske z tymi śliżkami,
buch do trómby. No a naroz słyszoł
wystrzał. Byli kansik tam ci raubszycy. I tak wyskoczół z łóżka a lecioł, gdo tam kaj strzylo. A teraz tyn

farorz młody zaczón: „Hm, hm”.
Nic. Zaś to same. Nic. Po trzeci. A
ta też tam: „Hm”. A mówi: „Miłość
pani, śmim?”. Óna nic. – „Miłość
pani, śmim?”. Óna prawi: „Tak
pryndko, niż miłość pan przidzie”.
A farorz hóp z łóżka, a wio do trómby po śliżki.
Opowiadał Julian Kulka

Przed sóndym
Jak Czesi prziszli po przewrocie,
tak ta ludność przeważnie nie
umiała po czesku. Urzyndy Czesi
obsadzili swojimi ludziami, sóndy
a szkoły też.
Nó i był taki wypadek, że jedyn
synek se z dziewczynóm zabawił
i stoł sie tatóm, i nie chcioł sie ku
tymu prziznać. Nó i dziecko prziszło na świat i tyn ni a ni. Nó i dała
to do sóndu.
Nó i syndzia se go niechoł przedwołać i prawi: „Tak budete mluwit
prawdu, rozumite? A kdyż ne, tak
was necham zawrzić”. Tak chcioł
nastraszyć tego chłopca. – „Tak
mluwte! Byl ste u te holki?”. – „Nó
był”. – „No a co ste dielal s ni?”.
– „Dołech ji pusy”. – „Dal ste ji
hubiczku, co? A co ste dielal dal?
Mluwte!” Chcioł go prziwiyść na

to, czy mioł stosunek s nióm. Prawi: „Potymech jóm chycił za cycek”. Prawi: „Wy nemrawo jedna.
To jsou prsa”. A tyn już nie chcioł
dali mówić, a tyn jyny: „Mluwte,
co ste dielal dal!” – „Potymech jóm
chytnył za dupe”. – „Wy sprostiaku
jeden. To sou zada. Co ste dielal
dal? Mluwte!” – „Panie syndzio, jo
se ni mogym spómnieć, jako sie ta
rzecz nazywo po czesku”. Opowiadał Franciszek Gałgonek

O kaplicy w Pudłowie
Jak tu prziszli Czesi, przedtym my
mieli majówki a wszystko po polsku. No a dziewczyny, chłopcy, to
my chodzili na ty majówki, śpiywali, a z powrotym my trzeciaka grali,
chodzili po drodze a śpiywali polski piosynki.
Nó jak prziszli Czesi, tak teraz
chcieli, aby było po czesku, w tym
roku 1920. Tak my prziszli jak normalnie do kaplicy, nó i śpiywali my,
a ci Czesi też prziszli. Tak my śpiywali te litanije do Matki Boski po
polsku, a óni: „Oroduj za nas, oroduj za nas”, a my zaś „Módl sie za
nami, módl sie za nami”. Tak aż my
se pod tóm kaplicóm pobili.
Opowiadała Aniela Rajska

S

Joanna Jurgała-Jureczka

Mali ludzie
N

ie wszystkie eksperymenty z zakresu
psychologii społecznej mają przebieg
tak dramatyczny, jak te autorstwa Philipa
Zimbardo czy Stanleya Milgrama. W tym
pierwszym – przypomnę – losowo podzielono studentów na dwie grupy: strażników i więźniów, a następnie odizolowano
ich wszystkich w sztucznym „więzieniu”.
Niewiele czasu wystarczyło, by pierwsi
(strażnicy) zamienili się w bezwzględnych
oprawców, a drudzy – w bezwolne ofiary. W
eksperymencie Miligrama poddane eksperymentowi osoby raziły – tak przynajmniej
sądziły, że rażą – prądem elektrycznym
ludzi, którzy nie dość dobrze przyswajali
sobie wymagane w eksperymencie treści
komunikatów. Męczyli ich tak na polecenie
eksperymentatora, bo ten uosabiał dla nich
autorytet nauki. W rzeczywistości wstrząsy elektryczne były tylko na niby, a nie
dość zdolni „uczniowie”, którzy byli karani
przez „nauczycieli” byli aktorami; mieli za
zadanie symulować ofiary bolesnych i niebezpiecznych porażeń prądem. Niemniej
– „nauczyciele” nie wiedzieli o tej fikcji,
a jednak na polecenie eksperymentatora
nasilali siłę „wstrząsów”, mimo iż widzieli
„cierpienia” tych, którym – jak byli przekonani – rzeczywiście ból zadawali, a nawet
ryzykowali ich życiem.

i gospodarczej, towarzyskiej, artystycznej
czy każdej innej”. Na Dyzmę, tak świetnie
zagranego przed wojną przez Adolfa Dymszę, a w znacznie późniejszej wersji wcale
nie gorzej przez Romana Wilhelmiego –
różne środowiska rzutowały swoje własne
pragnienia i potrzeby. Był Dyzma silnym
człowiekiem, którego potrzebowali politycy i to na dodatek silnym człowiekiem z ich
sitwy, był silnym mężczyzną dla kobiet, dla
nieszczęsnego Kunickiego kimś stojącym
bardzo, bardzo blisko władzy. Był Nikodem
Dyzma każdym, dla każdego, choć czytelnik, a później widz, wiedział oczywiście,
że w rzeczywistości był Dyzma nikim. Był
Dyzma nikim, którego wyniosły na szczyty
społecznej hierarchii chciejstwo jednych i
skrajny konformizm wielu innych.

Czantoria (czynść drugo)
widokowej, czyli jako prawi nasz
Jano „rozglóndni”, przi dzisiejszej
widoczności beje isto aji Niski Tatry widać, ale jo se jeszcze pamiyntóm, że dlo tego widoku kiejsi nie
trzeba było wylazować po schodach, bo kole szczytu Czantorii
rozcióngoł sie dwacecihektarowy
posiónek. Na nim my jako dziecka
borówki zbiyrali i buszowali po starych zygzakowatych okopach jeszcze z czasów wojny. Potym ale kieregosi napadło tam las wysadzić.
Smreczki posadzóne na bywałym
posiónku z wyrchnióm warstwóm
gliny dobrze wygnojónóm owcami
i krowami strasznie płytko zapuściły swoje korzynie, kiere teraz, jak
prziszły ty suche roki, do wody nie
poradzóm dosióngnyć. Dzisio tyn
bez mała piynćdziesiyncioletni las
ginie. Smreki majóm wyrszczki połómane, schnóm a pod skuróm im
korniki drukujóm wyrok śmierci.
Za chwile zaś bydzie wyrch Czantorii goły, jyny w postrzodku tej polany bydzie stoć żelazno „rozglóndnia”, na kieróm ludzie dalij bydóm
za trzicet korón wylazować, coby
widzieć ponad bywałe strómy.
Dziwóm sie dalij na to ludzki mrowiyni kole schróniska i myślym na
samotnego, zziymbniyntego dwanościrocznego chłapca, kiery tu w
zamieci śnieżnej w kwietniu 1913
roku chladoł zabłónkanóm owce
i zmarznył poredziesiónt kroków
nad schróniskym. Jeszcze w piyndziesióntych rokach w miejscu jego
śmierci stoł w małym ogródku drzewiany krziż, kiery już dzisio znómy
jyny ze starych pożółkłych fotogra-

fii. Krziż, kiery tu
na Czantorii przipóminoł ludzióm
tych
dobrych
pastyrzi, co dlo
retowanio zabłónkanych owiec złożyli w ofierze swoje młode żywoty.
No nic. Dźwigómy sie i idymy raczyj nazod
nad Bónkule, kaj
skryncómy w las,
jako sie to kiejsi w
czasach szmuglowanio robiywało.
Przichodzómy
ku Lisij Dziurze,
skalistymu jarku
jakoby wyoranymu w stoku góry
wielkim
pazurym. Możne to prowie od takich
miejsc, kaj kiejsi „czorty ryły”,
wziyna Czantoria swojóm nazwe.
W takich miejscach szło szmuglowany kóntraband w dziurach
miyndzy spiyntrzónymi kamiyniami schować. Chłapcy tu wyraźnie
ożyli, spuszczajóm sie na dno jarku
i zaglóndajóm do dziur i szczelin
miyndzy skałami. Isto chladajóm
wejści do jaskini śpióncych rycerzi,
ale z czasym też przidóm na to, że
jakby kiedy było trzeba, to tych rycerzi bedóm musieć umieć obudzić
sami w sobie.
Na dół schodzómy starym
rajsztakym, na poczóntku kierego
umieszczóno je tabliczka agencji
ochróny przirody z wymalowanym

Fot. ARC

niedźwiedziym i napisym „Prales na svazích slezského Blaníku”.
Dycki, jak widzym tóm tabliczke, to
se prawiam, ze trzeba bydzie kiedy
pojechać sie podziwać na Blaník,
czy tam też piszóm, że to je tako
czesko Czantoria. Idymy przez stary bukowy las, rosnóncy na kamiynistym zboczu. Wielkucne jedle,
kiere tu rosły jeszcze w czasach moigo dzieciństwa, leżóm już teraz na
ziymi i obrostajóm mchym. Jyny
na dole pod cestóm ich jeszcze pore
stoi. Zato stary cis, ostatni tu na
Czantorii ze swoigo rodu, dzyirży
sie twardo korzyniami kamiyni
kónsek nad rajsztakym i zdrowóm
zielynióm swoji rosochatej koróny
głosi, że tu jeszcze dłógo postoi.

Przichodzómy ku Krziżu, kaj krótko po wojnie gazde Frecha z Nydku
suszka zabiła i skryncómy na ceste
zarośniyntóm teraz pokrziwami.
Danka z Anióm majóm obleczóne krótki szortki, ale dość tak nic
nie prawióm. Idymy zozdrzić dalszego znómego, stary jawor z potynżnym pniym i jednóm już jyny
gałynzióm. Dłógo żech tu przi nim
nie był. Isto ostatni roz przed patności rokami niesyncy na plecach
małego Matausza, kiery tu teraz
sóm stoi i prubuje wroz z inszymi
opasać hrubucny piyń. Możne za
dalszych patnoście roków tu zaś
ón prziniesie czy przikludzi swoigo
syna? A stary jawor im zamacho
swojóm zielónóm gałynzióm.


III

Fabrykowanie charyzmy ma swoją tradycję – jak sfabrykowano charyzmę Stalina
opisał doskonale wiele lat temu Bronisław
Baczko. A była to sztuka uczynić charyzmatycznym przywódcą kogoś takiego jak Stalin, kogoś, kto „nie oddziaływał ani swoim
głosem, ani obecnością, mówił źle, głosem
płaskim i monotonnym, i, co gorsza, z silnym akcentem gruzińskim, co jeszcze bardziej ograniczało wpływ jego przemówień;
nie miał żadnego kontaktu
I
z budzącym jego nieufność
tłumem; zwracał się z reZnany studentom nauk
guły do wąskiej, starannie
społecznych tzw. eksperyNieprzypadkowo
dobranej
publiczności”.
ment Solomona Asch’a nie
Ian
Kershaw
w książce
miał aż tak dramatycznego
jednym z najbardziej
„Mit Hitlera. Wizerunek
przebiegu. Jego uczestnicy
popularnych
a rzeczywistość w III Rzemieli za zadanie oceniać
długość trzech odcinków,
bohaterów i – co nie szy” pokazuje, jak konstruowano wielkość Führera.
przy czym zadanie skonstruowano tak, by co do mniej ważne – epitetów Wspominam o tym fabrywielkości, bo zjatego, który odcinek jest
III Rzeczpospolitej stał kowaniu
wisko jest ciekawe i – jak
dłuższy, nie było w norwspomniałem – wcale nie
malnych warunkach żadsię Nikodem Dyzma
nowe. „Fabrykacja Ludwinych wątpliwości. I w norka XIV” tak brzmi tytuł
malnych warunkach nikt
książki Petera Burke’a. Chodzi oczywiście
w ocenie długości odcinków na pewno by
o tworzenie, rozpowszechnianie i narzusię nie pomylił. Zagwozdka polegała na
canie wizerunku króla Francji Ludwika
tym, że zanim długość odcinków oceniali
Wielkiego, króla słońce, króla, który ponoć
ci, których poddawano eksperymentowi,
mawiał – państwo to ja. Ludwik XIV panonajpierw mieli oni okazję wysłuchać kilku
wał kilkadziesiąt lat, do swojej śmierci w
podstawionych przez eksperymentatora
roku 1715 roku – jego czasy wydać się więc
osobników, którzy z manifestowaną sporą
mogą i nie bez racji zamierzchłe. Ale fabrypewnością siebie dawali odpowiedzi nakacja, by posłużyć się określeniem z tytułu
joczywiściej błędne, sprzeczne ze świadecksiążki Burke’a. Otóż Burke w swej pracy o
twem zmysłów. I co? I okazało się, że spory
Ludwiku XIV pisze o tym, jak zręcznie ukryprocent tych uczestników eksperymentu,
wano np. mikry wzrost króla, było nie było,
którzy oceniali długość odcinków w dalszej
określanego jako słońce i wielkiego jak całe
kolejności, już po usłyszeniu ocen jaskrapaństwo. Dzisiaj łatwo kogoś, także poliwo, podkreślam – jaskrawo, niezgodnych z
tyka, może zresztą polityka najłatwiej, natym, co sami mogli zobaczyć, modyfikowazwać „małym człowiekiem”. Ci, którzy tego
ło swoje oceny i również dawało odpowieokreślenia używają, zwykle chcą podkreślić
dzi błędne. Im niższa była samoocena tych,
jego niewielki wzrost. I rzeczywiście wielu
którzy mieli oceniać długość odcinków,
na naszej scenie politycznej takich, którzy
tym dała się zaobserwować większa skłonwzrostem raczej nie grzeszą. Czy ma to znaność do tego, by podporządkować się temu,
czenie? No cóż, pewnie jakieś ma, skoro w
jak szacowali długość odcinków „wspólniepoce mass mediów starano się tak bardzo
cy” eksperymentatora. Oczywiście, powie
(i z sukcesem) ukryć nieprzesadnie wielki
ktoś, to tylko sytuacja laboratoryjna. A co z
wzrost czy to prezydenta Aleksandra Kważyciem?
śniewskiego, czy premiera Leszka Millera.
II
Tak się rozpisałem o fabrykacji wizerunku,
bo w Polsce wielką wagę do wizerunku się
No cóż, nieprzypadkowo jednym z najbarprzykłada. Cóż, a to właśnie wzrost zdaje
dziej popularnych bohaterów i – co nie
się w naszym kraju wizerunku ważnym elemniej ważne – epitetów III Rzeczpospolitej
mentem. A przecież gdyby Kwaśniewskiestał się Nikodem Dyzma, bohater powieści
go, Millera czy braci Kaczyńskich ustawić w
Tadeusza Dołęgi-Mostowicza „Kariera Nijednym szeregu, to różnice wzrostu byłyby
kodema Dyzmy”. Sam autor powieści poddla nieuprzedzonego oka niemal niedopowiada, iż „ta opisuje pewien stan psychiki
strzegalne… Aha, to tak na marginesie, pospołeczeństwa polskiego, który charakterylityk może być oczywiście niski, ważne, by
zuje przede wszystkim zdumiewający i nienie okazał się naprawdę „małym człowiebywały brak kryteriów w ocenie zagadnień,
kiem”. 

ludzi i zdarzeń, tak od strony etycznej, jak

•••

NA POSIÓNKU PISANE /29/

iedzym na Czantorii przi „Kolibie u Roberta” i popijóm piwo.
Je dobre, Brackie. Spoziyróm w stróne starego schróniska, kiere stoi tu
na Czantorii już od 1904 roku. Tu
my jako dziecka chodzili z tatami
skoro każdóm niedziele. Do dzisio
widzym, jako to tam w postrzodku wyglóndało i wspóminóm, jako
fajnie sie tam siedziało przi talyrzu polywki czy szklónce zodówki.
Dzisio już to nima to schrónisko
z czasów naszego dzieciństwa. Do
postrzodka sie tam teraz właściwie
nie idzie dostać, jyny tak ku tymu
bufetowymu okiynku w ćmawej
murownej przibudówce, kieróm tu
przistawili z północnej stróny. Kole
schróniska gnijóm wraki starych aut
i wiszóm tabliczki zakazujónce turystóm jedzyni własnych swaczyn. Pomimo tego je schrónisko dzisio przi
niedzieli obsypane turystami, głównie tymi, co wyjechyli lanówkóm
z Ustrónia na polane Stokłosice.
Dziwóm sie na tyn tłum ludzi
i prawiym se, jaki to je szczynści,
że sie nie podarziło zrealizować
tyn projekt lanówki z Nydku, kiero
miała mieć dolnóm stacje w Kóntach przi skoczni, miyndzystacje
na Zokamiyniu a górnóm oto tu
przi schrónisku. Podle tego projektu lanówka miała być zdolno
wywiyźć na Czantorie tysiónc ludzi
za godzine. Strach pomyśleć, co by
sie tu dzioło, gdyby miała na pełno
fungować choćby jyny tóm godzinke dziynnie. Już teraz widzym, że
w stróne szczytu dzisio nima po co
iść, bo by sie było trzeba skoro przeciskać miyndzy ludziami. Z wieży

SŁOWA Z KAPELUSZA /151/

Krzysztof Łęcki

K.D. Kadłubiec

Michoł
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● Grób Juliana Przybosia w Gwoźnicy
Górnej na Podkarpaciu. Fot. ARC

Chłopak ze wsi
B

ył wyprostowany i dumny. Mówiono, że
sztywny i zadufany w sobie. Twierdzono również, że zarozumiały. Nazwał Cieszyn pokątną mieściną. A tymczasem sam
był piątym dzieckiem chłopa z Gwoźnicy.
Chodził boso, pasł krowy, strzelał z bata i
piekł ziemniaki na ognisku. Pierwsze buty
dostał dopiero wtedy, kiedy zaczął chodzić
do szkoły.

•••
O Julianie Przybosiu i o jego nauczycielsko-poetyckich przeżyciach związanych
Cieszynem już pisałam, ale dzisiaj chcę opowiedzieć o ziemi, z której wyszedł i do której wrócił. Odwiedziłam Rzeszów i okolice.
I przyglądając się urokliwym krajobrazom,
pomyślałam o nim. Bo przecież Beskidy,
błękitna linia horyzontu, wzgórza, jakie widział, złagodziły jego zasadnicze widzenie
świata. Złagodziły dlatego, że przypomniały
mu horyzont widziany z okien rodzinnego
domu.

•••
Miasto, maszyna i masa – to hasła awangardowej poezji, która woli śrubę niż słowika.
Taką właśnie poezję stworzył i tworzył Przyboś. To dzięki niej, kuzyn z dumą mówił:
– Julian już w każdej encyklopedii
przyszpilony jak motyl…
Kuzynowi Adamowi, który został potem
profesorem, historykiem i badaczem dziejów nowożytnych, napisał: – Przekroczyłeś
najlżejszy etap życia i wkraczasz w ważny.
Idziesz w życie, to znaczy idziesz w trud,
który trzeba pokonać własną mocą.
Był rok 1925, Adam właśnie zdał maturę.
Egzamin dojrzałości jeszcze dojrzałym nie
czyni, więc Julian wyjaśnił mu, czym jest
prawdziwa dorosłość. Powitał w dorosłym
życiu mocnym, męskim uściskiem dłoni.
Zapowiedział, że oto teraz zaczyna się prawdziwa samotność. Trzeba liczyć tylko na siebie. Trzeba zrozumieć, że jest się jedynym w
kosmosie.
I trzeba walczyć z całych sił.
– Naturalnie, o ile chcesz być Przybosiem,
to jest tragicznym i dumnym bojownikiem
wyższości – zakończył wprowadzanie krewniaka w świat ten, którego imię już niedługo
miało być „przyszpilone w każdej encyklopedii”, dodając jeszcze, że u podstawy siły

moralnej ich rodu jest „boski niepokój i ambicja”.

•••
Julian Przyboś był ambitny. Ze wsi wyjechał,
wykształcił się, samotnie walczył o swoje.
Zafascynowany miastem, maszyną i masą,
z tych trzech słów uczynił literackie motto i
osiągnął artystyczny sukces. A jednak wciąż,
aż do końca pozostał dzieckiem wsi. I żeby
było jasne – to stwierdzenie nie jest przytykiem. To komplement. Bo choć cenię jego
oryginalność, choć podziwiam jego nowatorskie koncepcje, to jednak najbardziej lubię odnajdywać w jego biografii i twórczości
przyznanie się do ziemi, która go zrodziła.
Do ziemi, która ma bardzo szczególny urok.
Jest w niej piękno i spokój.

•••
Kiedy mieszkał w Cieszynie i uczył w gimnazjum, marzył, żeby stąd uciec. Bo to było
jego wygnanie. Niechciana praca, niechciane miejsce (chcianym miejscem było któreś
z wielkich śląskich miast). Mimo to, a może
właśnie dlatego coraz częściej odwoływał się
do zapamiętanych z dzieciństwa krajobrazów, pamiętał widnokrąg, własną chałupę
i drogę, na której się bawił… W wyobraźni
wracał do czasu, kiedy stary Pilecki siedział
w cieniu jodeł i grał na fujarce. Mówił, że urodzony do pługa, z nadmiaru ziemi został poetą. Mówił też, że świat oswojony w Gwoźnicy to miejsce zdziwionego szczęścia. To raj.
I opowiadał też, że w wiejskim kościele
świętego Antoniego, patrona rzeczy zagubionych i pogubionych ludzi, zobaczył Anioła. I że obiecał, będąc sam na sam z Bogiem,
rzeczy wielkie.
– Pamiętam wieczór nad rzeką; kiedy ślubowałem wieczornemu niebu i pierwszym
gwiazdom, że będę świętym.

•••
Kiedy ostatecznie gwiazdy dla niego zgasły, na
cmentarzu w Gwoźnicy w roku 1970 żegnano
Juliana Przybosia, poetę i dyplomatę, ateistę,
socjalistę i komunistę. Żegnano tłumnie. Żegnano bez bicia w dzwony, bez żałobnych pieśni i modlitw. A jego pogrzeb wiązał się z wielkim nieporozumieniem, a nawet skandalem.
Jakim? O tym w następnym felietonie.
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Wiedźmin. Rozdroże
Poniedziałek 24 sierpnia, godz. 20.35

PIĄTEK 21 SIERPNIA
7.35 Polonia 24 8.00 Pytanie na
śniadanie 11.30 Na sygnale. Gorzkie
szczęście 12.00 Teatr na ten czas. Antoni Winch 12.15 Co niesie dzień 12.30
Za marzenia 2 13.20 Lekkie kino letnie. Rozmowy kontrolowane 14.55
Wilnoteka 15.15 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat. Peru. Amazonia
15.45 Wakacyjne kino młodych. Maszyna zmian 16.10 Domisie (dla dzieci) 16.35 Wielka podróż Bolka i Lolka.
Rajska wyspa 17.00 Wakacyjne kino
młodych. Siedem stron świata. Bomba 17.30 Dziennik regionów 17.50 Gra
słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.20
Rok 2020 18.50 Wszystko przed nami
19.15 Przystanek Ameryka. Piętno Katynia 19.40 Alarm! 20.00 Polonia 24,
pogoda, sport 20.35 Strażacy 2. Życie
na kredyt 21.30 Lekkie kino letnie.
Rozmowy kontrolowane 23.10 Paranienormalni Tonight. Michał Szpak.

SOBOTA 22 SIERPNIA
7.35 Polonia 24 8.00 Pytanie na śniadanie 11.35 Okrasa łamie przepisy.
Na żuławskim szlaku 12.05 Muzyka
na weekend 13.00 Ojciec Mateusz 18.
Smażalnia 13.50 Strażacy 2. Życie na
kredyt 14.40 Paranienormalni Tonight. Michał Szpak 15.40 Wolny Ekran
16.00 Kulturalni PL 17.00 Słownik
polsko@polski 17.30 Dziennik regionów 17.50 Za marzenia 2 18.40 „Tak
jest” - piosenki Jacques’a Brela 19.35
Dobranocka 20.00 Polonia 24, sport,
pogoda 20.35 1920. Wojna i miłość.
Do broni 21.30 Program rozrywkowy
22.50 Psy 2. Ostatnia krew.

NIEDZIELA 23 SIERPNIA
7.15 Koło pióra 7.25 Powstanie Warszawskie dzień po dniu 7.35 Polonia
24 8.00 Pytanie na śniadanie 11.30
Ziarno. Ojciec nasz, który jest w niebie
11.55 Między ziemią a niebem 12.00
Anioł Pański 12.15 Między ziemią a
niebem 12.45 Wadowickie spotkania
ze Świętym Janem Pawłem II. Natalia Kukulska 13.00 Transmisja mszy
świętej z katedry pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy 14.15
Fajna Polska 15.15 „Tak jest” - piosenki Jacques’a Brela 16.10 Lajk! 16.30
Leśniczówka (s.) 17.30 Dziennik
regionów 17.50 Za marzenia 2 18.50
Prywatne życie zwierząt 2. Być piękną
19.15 Czy wiesz, że... 19.25 Nela Mała
Reporterka 19.45 Dobranocka 20.00
Polonia 24, pogoda, sport 20.40 Lato,
muzyka, zabawa. Wakacyjna trasa
Dwójki. Mrągowo 22.40 Zniewolona
23.35 Niedziela z... Teresą Lipowską.

PONIEDZIAŁEK 24 SIERPNIA
7.05 Okrasa łamie przepisy. Na żuławskim szlaku 7.35 Polonia 24 7.55 Rok
1920. Kalendarium 8.00 Pytanie na
śniadanie 11.30 Barwy szczęścia (s.)
12.00 Koło pióra 12.15 Co niesie dzień
12.30 1920. Wojna i miłość. Do broni
13.20 Lekkie kino letnie. Sportowiec
mimo woli 14.50 Przystanek Ameryka. Piętno Katynia 15.15 Zakochaj
się w Polsce. Bielsk Podlaski 15.45
Wakacyjne kino młodych. Maszyna
zmian 16.15 Zwierzaki Czytaki 16.30
Supełkowe ABC 16.45 Figu Migu.

Eko jest niedaleko 17.00 Wakacyjne
kino młodych. Siedem stron świata
17.30 Dziennik regionów 17.50 Gra
słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.20
Źródło nadziei 18.50 Barwy szczęścia (s.) 19.20 Nad Niemnem 19.40
Alarm! 20.00 Polonia 24, pogoda,
sport 20.35 Wiedźmin. Rozdroże
21.35 Mocne kino nocne. 07 zgłoś się.
Wagon pocztowy 22.40 Enter Enea
Festival 2019 23.30 Moja Solidarność.
Nasze nadzieje.

WTOREK 25 SIERPNIA
7.05 Zrób to ze smakiem 7.35 Polonia
24 8.00 Pytanie na śniadanie 11.30
Barwy szczęścia (s.) 12.00 Informacje kulturalne 12.15 Co niesie dzień
12.30 Wiedźmin. Rozdroże 13.25 Lekkie kino letnie. Blondynka 14.55 Nad
Niemnem 15.15 Przyrodnik na tropie.
Żaba moczarowa 15.45 Wakacyjne
kino młodych. Maszyna zmian 16.15
Przyjaciele Misia i Margolci. Zwierzątko domowe 16.40 Margolcia i Miś
zapraszają dziś 17.00 Wakacyjne kino
młodych. Siedem stron świata 17.30
Dziennik regionów 17.50 Gra słów.
Krzyżówka (teleturniej) 18.20 Co dalej? 18.50 Barwy szczęścia (s.) 19.20
Przystanek Zaolzie 19.40 Alarm!
20.00 Polonia 24, pogoda, sport
20.35 Ojciec Mateusz 18 (s.) 21.30
Mocne kino nocne. 07 zgłoś się 22.45
Opole 2018 na bis 23.30 Ocaleni.

ŚRODA 26 SIERPNIA
7.05 To je Borowicz. Podróże ze smakiem 7.35 Polonia 24 8.00 Pytanie na
śniadanie 11.30 Barwy szczęścia (s.)
12.00 Języczek u wagi 12.15 Co niesie
dzień 12.30 Echo serca 3 13.20 Lekkie kino letnie. Krótka histeria czasu
14.55 Przystanek Zaolzie 15.15 Żywy
Bałtyk. Pomorze Zachodnie 15.45
Wakacyjne kino młodych. Maszyna
zmian 16.15 Zagadki zwierzogromadki. Koty 16.35 Nela Mała Reporterka.
Kraina ryżu 16.50 Podwodne ABC.
Podwodni filtratorzy 17.00 Wakacyjne kino młodych. Siedem stron świata 17.30 Dziennik regionów 17.50 Gra
słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.20
W obiektywie Polonii. Beacon Hill.
Amerykańska Częstochowa 18.50
Barwy szczęścia (s.) 19.20 Poland in
Undiscovered 19.40 Alarm! 20.00
Polonia 24, pogoda, sport 20.35 Echo
serca 3 21.30 Mocne kino nocne. 07
zgłoś się 23.00 Program rozrywkowy
23.30 Fajna Polska.

CZWARTEK 27 SIERPNIA
7.05 Rączka gotuje 7.35 Polonia 24
8.00 Pytanie na śniadanie 11.30 Barwy szczęścia (s.) 12.00 Informacje
kulturalne 12.15 Co niesie dzień 12.30
Za marzenia 2 13.20 Lekkie kino letnie. Alternatywy 4 15.25 Poland in
Undiscovered. Biłgoraj 15.45 Wakacyjne kino młodych. Maszyna zmian.
Tatoludek 16.15 Al-chemik. Dodawanie (mag.) 16.30 Baw się słowami. Kto
jest dzisiaj, a kto był wczoraj? 16.55
A to polski właśnie.... Słowa, których
używamy niewłaściwie 17.00 Wakacyjne kino młodych. Siedem stron
świata. Kapsel 17.30 Dziennik regionów 17.50 Gra słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.20 W obiektywie Polonii.
Wschód 18.50 Barwy szczęścia (s.)
19.20 Wilnoteka 19.40 Alarm! 20.00
Polonia 24, pogoda, sport 20.35 Komisja morderstw. Samobójstwo synchroniczne 21.30 Mocne kino nocne.
07 zgłoś się 23.05 Opole 2018 na bis
23.30 Źródło nadziei.
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Wakacje w mieście
W

Domu Kultury Polskiej w
Wilnie uroczyście zakończyły się dwutygodniowe
półkolonie dla dzieci w wielu 7–10 lat
„Wakacje w mieście”. Projekt co roku
jest najbardziej oczekiwaną propozycją, jaką mieszkańcom Wileńszczyzny proponuje DKP. Uczestniczyło w
nim ponad osiemdziesięcioro dzieci,
a chętnych było znacznie więcej. Rejestracja trwała zaledwie 4 minuty –
po tym czasie lista uczestników była
już wypełniona.
– Nasz syn uczestniczył w tych
półkoloniach w ubiegłym roku, bardzo chętnie rano wstawał i uczestniczył w zajęciach, dlatego bardzo
się staraliśmy, by dostał się na listę
również w tym roku. Gdy tylko rozpoczęła się rejestracja, usiedliśmy
oboje przy komputerach i udało nam
się zarejestrować go już w pierwszej
minucie. Było warto, bo syn jest bardzo zadowolony z tego czasu. Wracał
zmęczony, ale pełen dobrych emocji
– mówi Edward Zakrzewski.
– Wiemy, że rodzice i dzieci bardzo czekają na organizowane przez
nas półkolonie, pozytywnie ocenia
je także Fundacja „Pomoc Polakom
na Wschodzie”, która jest współorganizatorem tego wydarzenia,
dlatego bardzo się staraliśmy, by
odbyły się pomimo pandemii – wyjaśnia Krystyna Zimińska, wicedyrektorka DKP. Jak zauważa organizatorka półkolonii, przygotowanie
ich w tym roku okazało się nawet
łatwiejsze niż w poprzednich latach.
– Z jednej strony istniała ogromna
potrzeba organizacji wolnego czasu dla dzieci, z drugiej – z powodu
mniejszej liczby turystów o wiele łatwiej niż zwykle można było dostać
się na różnego rodzaju wydarzenia.
Nie spotkaliśmy się z brakiem miejsca czy trudnościami w rezerwacji –
mówi Zimińska.

● Projekt co roku jest najbardziej oczekiwaną propozycją, jaką mieszkańcom
Wileńszczyzny składa DKP.
Fot. MARIAN PALUSZKIEWICZ

Uczestnicy półkolonii mają za
sobą czas wypełniony zajęciami
plastycznymi, chemicznymi, sportowymi czy graniem w planszówki.
Odwiedzili mini ZOO oraz skypark,
brali udział w zajęciach tanecznych.
W ramach półkolonii dzieci były
także w kręgielni oraz brały udział
w lekcji edukacyjnej w Pałacu Władców. Uczęszczały również na zajęcia
z języka angielskiego, karate i uczyły się lepić kibiny. Niemałą atrakcją
było spotkanie z alpakami oraz różnego rodzaju widowiska.
– Program był bardzo bogaty. W
niektórych miejscach, jak np. w Skyparku, dzieci chciały zostać znacznie dłużej, niż było to przewidziane.
Uczestników było rzeczywiście sporo, dlatego byliśmy podzieleni na
cztery grupy. Widać, że tego rodzaju
propozycja była bardzo potrzebna, gdyż prawie nie zdarzało się, by
dzieci opuszczały zajęcia – podkreśla Barbara Zinkiewicz, prowadząca
zajęcia z dziećmi podczas półkolonii.
Tegoroczny projekt jest współfinansowany ze środków Kancelarii

Prezesa Rady Ministrów w ramach
wsparcia Polonii i Polaków za granicą i dofinansowany przez samorząd
miasta Wilna. – W tym roku samorząd współfinansuje wiele kolonii
czy półkolonii, jakie odbywają się w
Wilnie i innych miejscach. Propozycji jest naprawdę bardzo dużo. Ogólnie, w tym roku miasto wydało na
tego rodzaju inicjatywy ok. 450 tys.
euro. To finansowanie z każdym rokiem się zwiększa, z czego bardzo się
cieszymy – komentuje dla „Kuriera
Wileńskiego” Alina Kowalewska, która podczas uroczystego zakończenia
półkolonii reprezentowała stołeczny
samorząd.
Krystyna
Zimińska
zapowiada, że półkolonie nie będą ostatnim tego rodzaju wydarzeniem.
Jeszcze w tym roku DKP chce
zaprosić dzieci po raz kolejny.
– Czekamy na potwierdzenie finansowania, jeśli nie uda się zorganizowanie półkolonii do końca wakacji,
odbędą się one w czasie ferii jesiennych – zapewnia wicedyrektorka
DKP. „Kurier Wileński”/LITWA

Polacy na Białorusi pamiętają
D

wa dni trwały w Grodnie i na
Grodzieńszczyźnie
obchody
100. rocznicy Bitwy Warszawskiej i
Dnia Wojska Polskiego z udziałem
Zarządu Głównego ZPB na czele z
prezes Andżeliką Borys oraz reprezentacją Konsulatu Generalnego
RP w Grodnie na czele z szefem placówki konsulem generalnym Jarosławem Książkiem.
W pierwszym dniu obchodów 14
sierpnia działacze ZPB z Grodna,
uczniowie Polskiej Szkoły Społecznej
im. Króla Stefana Batorego przy ZPB
w Grodnie („Batorówki”), a także słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy ZPB i polscy dyplomaci zgromadzili się na Polskim Cmentarzu
Wojskowym przy Krzyżu Katyńskim.
Tutaj odbyła się przygotowana siłami uczniów „Batorówki” uroczysta
akademia, przypominająca wydarzenia sprzed stu lat, które zadecydowały o tym, że Wojsko Polskie wspierane przez cały naród zatrzymało pod
Warszawą pochód bolszewickich
hord na Europę. Myślą przewodnią
okolicznościowych przemówień wygłoszonych przy Krzyżu Katyńskim
w Grodnie przez konsula generalnego RP w Grodnie Jarosława Książka,

● Polacy na Białorusi przypomnieli sobie wydarzenia
sprzed 100 lat. Fot. ARC

prezes ZPB Andżelikę Borys i innych
uczestników obchodów było przekonanie, że bez zwycięstwa Polaków w
Bitwie Warszawskiej na mapie Europy nie pojawiłoby się wiele niepodległych państw, m.in. niepodległej
i wolnej Białorusi, której obywatele
także w dzisiejszych dniach toczą
swoją bitwę o wolność i godność oraz
o podstawowe prawa człowieka i obywatela.
Po modlitwie za dusze bohaterów
poległych 100 lat temu w obronie
podstawowych wartości cywilizacji
europejskiej, uczestnicy spotkania

przy Krzyżu Katyńskim przeszli na
pobliski cmentarz Farny (Pobernardyński), aby zapalić znicze na
grobach żołnierzy Wojska Polskiego
z 1920 roku, którzy spoczywają w
dużej kwaterze, tworzącej osobną
nekropolię wojenną na tym zabytkowym grodzieńskim cmentarzu.
Drugi dzień obchodów z udziałem członków Zarządu Głównego
ZPB i polskich dyplomatów w Grodnie był poświęcony objazdowi pochówków żołnierskich z 1920 roku
na Grodzieńszczyźnie.
Znadniemna.pl/BIAŁORUŚ

ARTUR URBAŃSKI, ROZGRYWAJĄCY KLUBU HCB KARWINA, DLA »GŁOSU«:

Jesteśmy
jedną wielką rodziną
Szybkość, zwinność, świetne widzenie peryferyjne – to wszystko cechy bardzo przydatne, wręcz kluczowe
w zawodzie piłkarza ręcznego. Artur Urbański, polski rozgrywający drużyny HCB Karwina, do tej listy może też
dołączyć 194 cm wzrostu i ambicje, żeby dalej rozwijać swój talent. – Wciąż się uczę, ale w tak klasowej drużynie,
jak Banik, wszystko przychodzi łatwiej – mówi w rozmowie z „Głosem” 22-letni szczypiornista. Zespół Karwiny,
przygotowujący się do startu sezonu, w ten weekend zagra kolejne mecze kontrolne z klasowym polskim klubem
– tym razem ze Stalą Mielec.
Janusz Bittmar

chodzenie z domu, a więc treningi
musiałem sobie zorganizować we
własnym zakresie. Oczywiście wiedziałem, że nie mogę zlekceważyć
tego trudnego okresu. Regularnie
ćwiczyłem, żeby zachować odpowiednią dyspozycję i po powrocie
na parkiet „nie świecić oczami”.

W Karwinie jesteś od półtora roku,
czyli rozumiem, że mógłbyś już z
łatwością udzielać wywiadów po
czesku. My jesteśmy jednak gazetą
Polaków w RC, a więc będzie ci jeszcze łatwiej. Jak się czujesz w klubie
znajdującym się na wyciągnięcie
ręki do Polski?
– Czuję się świetnie. Na początku
miałem trochę obawy, zastanawiałem się, czy nie będę miał trudności z aklimatyzacją w nowym środowisku. W Karwinie jednak sporo
mieszkańców mówi po polsku, a
na mecze przychodzi też dużo polskich kibiców. Sam zespół przyjął
mnie z otwartymi ramionami. Trener Michal Brůna skądinąd świetnie włada polszczyzną.
Do Karwiny trafiłeś z Piotrkowa
Trybunalskiego. Możesz zatem porównać polską Superligę z czeską
ekstraligą. Wiadomo, pod względem
ekonomicznym polska liga bije na
głowę czeską, a jak jest z poziomem
sportowym?
– Jestem przekonany o tym, że z
Karwiną walczylibyśmy w górnej
strefie tabeli Superligi. Zresztą
nasze ostatnie mecze kontrolne z
klasowymi polskimi klubami pokazały, że stać nas na dobry szczypiorniak. Pokonaliśmy m.in. Górnik
Zabrze i to dwukrotnie. Wracając
zaś wspomnieniami do mojej gry w
barwach Piotrkowa, to tam ambicje
całej drużyny były zupełnie inne,
niż w Karwinie. Z Banikiem mamy
wyższe cele, a więc również stres
jest większy. W Piotrkowie byłem
w dodatku jednym z najmłodszych
zawodników, bo trafiłem do tego

Rozumiem, że tematu koronawirusa
masz już serdecznie dosyć…
– Pierwszy tydzień spędzony w
domu był w miarę normalny. Dyskomfort pojawił się w drugim
tygodniu i tak już zostało. My,
sportowcy, mamy swoje rytuały,
potrzebujemy regularnej porcji
adrenaliny. Tego zabrakło. Nic nie
zastąpi walki o punkty na parkiecie. Mam nadzieję, że jesienią nie
dojdzie do powtórki scenariusza z
marca, kiedy cały świat się zatrzymał. Chciałbym, żeby wszystko
wróciło do normy, ale wiem, że będzie trudno.
● Artur Urbański czuje się w Karwinie znakomicie. Fot. IVO DUDEK

klubu w wieku 18 lat. W Karwinie
nie należę do najmłodszych, co
jest fajne. Mniej się stresuję, nauczyłem się już boiskowego cwaniactwa, a za te cztery lata również
procentuje doświadczenie zdobyte
w trudnych meczach.
Zgodzisz się ze mną, że kolektyw
jest w sportach zespołowych kluczowym elementem sukcesu…
– Dokładnie. Mam takie podejście
do sprawy, że nie tylko na boisku,
ale również poza nim trzeba być
jedną wielką rodziną. Z chłopakami wspólnie robimy wypady do
kawiarni, spotykamy się też po tre-

ningach. W Karwinie panuje świetna atmosfera, w klubie jest dużo
chętnych ludzi do pomocy. Dla
młodych chłopaków, takich jak ja,
spokojne zaplecze do rozwoju osobistego jest kluczowe.
Poprzedni sezon skreśliła na straty
epidemia koronawirusa. Jak ty spędziłeś okres przymusowej przerwy?
– Wróciłem w rodzinne strony, do
Łodzi. Mam szczęście, że mieszkam w domu i mogłem skorzystać z
dużego ogrodu. W Polsce mieliśmy
niemniej gorzej, niż w Czechach
pod względem obostrzeń pandemicznych. Zabronione było wy-

Jakie są twoje ambicje u progu nowego sezonu?
– Moje ambicje są związane z Banikiem. Dla mnie liczy się teraz regularna gra w klubie, dobre występy
w ekstralidze. W hierarchii sportowych ambicji trzeba stopniowo
podnosić poprzeczkę.
W weekend Banik zagra wyjazdowy
dwumecz ze Stalą Mielec. Szykuje
się kolejna wygrana z polską drużyną?
– Mam nadzieję, że tak. Polskie
drużyny muszą się z nami liczyć,
co akurat mnie cieszy podwójnie.
W czasach gry w Piotrkowie do meczów ze Stalą Mielec podchodziliśmy w roli outsidera, teraz z Banikiem jest odwrotnie. Jest moc.  

Zapowiada się
piękny finał

Fot. ARC

W najbliższą niedzielę w Lizbonie
odbędzie się finał piłkarskiej Ligi
Mistrzów. O trofeum w najbardziej
prestiżowych rozgrywkach planety
powalczą zespoły Bayernu Monachium i Paris St. Germain.
W końcu doczekał się Robert Lewandowski – gwiazdor Bayernu
po sześciu latach gry w zespole
Bawarczyków wreszcie awansował
do finału Champions League. W
Lizbonie Lewandowski może zostać
piątym Polakiem, który wygrał Ligę
Mistrzów. Najpierw trzeba jednak
pokonać giganta z Paryża. Początek o
godz. 21.00. (jb)

OFERTA
PIŁKA NOŻNA – FORTUNA LIGA:
MFK Karwina – FC Banik Ostrawa
(niedz., 16.30). FNL: Trzyniec – Líšeň
(sob., 17.00). DYWIZJA F: Herzmanice – Bogumin (dziś, 17.00), Dziećmorowice – Frydlant (sob., 16.30),
Karwina B – Frensztat (niedz., 10.15),
Trzyniec B – Witkowice (niedz.,
10.30), Bruntal – Hawierzów (niedz.,
16.30). MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA: Cz. Cieszyn – Fulnek,
Haj – L. Piotrowice (sob., 17.00),
Bystrzyca – Datynie Dolne (niedz.,
17.00). IA KLASA – gr. B: Stonawa –
Lutynia Dolna (sob., 13.30), Luczina
– Śmiłowice, Jabłonków – Gnojnik
(sob., 17.00), Jistebnik – Sl. Orłowa,
Libhošť – Olbrachcice (niedz., 17.00).
IB KLASA – gr. C: Wędrynia – Zabłocie (sob., 10.30), Starzicz – L. Piotrowice B (sob., 15.00), Oldrzychowice
– Nydek, Rzepiszcze – Sucha Górna
(sob., 17.00), Wierzniowice – Sedliszcze, I. Piotrowice – Mosty k. J., Raszkowice – Pietwałd (niedz., 17.00). MP
KARWIŃSKIEGO: Dąbrowa – Żuków
G., Sn Hawierzów – G. Hawierzów,
Sj Pietwałd – Cierlicko, L. Łąki – V.
Bogumin (sob., 17.00), F. Orłowa –
Michalkowice B, G. Błędowice – B.
Rychwałd (niedz., 17.00). MP F-M:
Śmiłowice B – Milików (niedz.,
10.00), Niebory – Piosek, Gródek –
Bukowiec (niedz., 17.00). (jb)

Kadry naszych drużyn na progu sezonu
W

weekend wracają profesjonalne rozgrywki piłkarskie.
W pierwszej kolejce nowego sezonu Fortuna Ligi od razu doczekamy się bratobójczej bitwy pomiędzy Karwiną a Banikiem. Swoje
podwoje otwiera też druga liga, w
której na pierwszy ogień piłkarze
Trzyńca zmierzą się w sobotę z
SK Líšeň. Poniżej zamieszczamy
kadry reprezentantów naszego regionu (stan ze czwartku przed zamknięciem numeru).

FC BA N I K O S T R AWA

Bramkarze: Viktor Budínský, Jan
Laštůvka, Radovan Murin
Obrońcy: Oleksander Azackij,
Martin Fillo, Jiří Fleišman, Jan
Juroška, Jakub Pokorný, Patrizio
Stronati, Jaroslav Svozil
Pomocnicy: David Buchta, Dyjan
Carlos de Azevedo, Jakub Drozd,
Daniel Holzer, Ondřej Chvěja,
Adam Jánoš, Milan Jirásek, Filip
Kaloč, Milan Lalkovič, Roman Potočný, Rudolf Reiter, Daniel Tetour

Napastnicy: Nemanja Kuzmanović, Tomáš Smola, Ondřej Šašinka, Muhamed Tijani, Tomáš Zajíc
Trener: Juraj Jarábek

M F K K A RW I N A

Bramkarze: Petr Bolek, Libor Hrdlička, Vladimír Neuman
Obrońcy: Matúš Čonka, Eduardo, Martin Kouřil, Gigli Ndefe,
Oliver Putyera, Daniel Stropek,
Martin Šindelář, Filip Twardzik
Pomocnicy: Lukáš Bartošák, Dávid

Guba, Marek Hanousek, Marek
Janečka, Tomáš Jursa, Jean Mangabeira da Silva, Rajmund Mikuš,
Tomáš Ostrák, Kristi Qose, Vojtěch Smrž, Ivan Zhelisko
Napastnicy: Michal Papadopulos,
Rafael Tavares
Trener: Luboš Kozel

F K FOT BA L T R Z Y N I EC

Bramkarz: Jiří Adamuška, Jiří
Ciupa, Martin Pastornický
Obrońcy: Imrich Bedecs, Matteo

Burgo, Josef Celba, David Gáč,
Matěj Hýbl, Jiří Janoščín, Jan
Javůrek, Erik Šul’a, Jakub Habusta
Pomocnicy: Lukáš Cienciala,
Martin Foltyn(?), Filip Hlúpik,
Erik Puchel, Martin Samiec, Bronislav Stáňa, Christian Steinhuebel, Tomáš Omasta, Richard
Vaněk, Tomáš Weber, Tomáš Zlatohlávek
Napastnicy: Leonid Akulinin,
Christian Attah (?)
Trener: Svatopluk Habanec(jb)
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Klub Dziupla w Czeskim Cieszynie zaprasza 26 sierpnia o godz.
18.00 na Jazz Bossa Chanson. Darina Krygiel – śpiew, Milan Vilč
– fortepian, Vladimír Třicátný – gitara basowa, Jiří Bučánek –
perkusja.

I N F O R M AT O R
»Hafiada« na zakończenie wakacji CO W KINACH

W

łaściciele psów powinni zapisać w kalendarzu sobotę 29
sierpnia. W kompleksie szkolnym w
Bystrzycy, na placu przed basenem,
odbędzie się kolejna edycja „Hafiady”. Początek o godz. 8.30. – Zaplanowaliśmy wystawy psów rasowych
i kundelków,
dużo konkursów dla psa
i jego pana
lub pani (są
też
osobne
kategorie dla
dzieci). Przygotowujemy
pokazy sportów uprawianych z psami,
takich
jak
dogdancing,
dogfrisbee i
inne.
Będą
także rozmowy z ciekawymi ludźmi, którzy pracują z czworonogami, zajmują się na przykład
tresurą psów lub dogoterapią – poinformowała organizatorka Ewa
Matloch.
Osoby, które chcą wziąć udział
we współzawodnictwach z psami,
mogą się jeszcze zgłaszać elektro-

nicznie (do 23 bm.) lub osobiście
w dniu imprezy. W przypadku
zgłoszeń elektronicznych (za pośrednictwem formularza na stronie www.hafiada.cz) opłata za start
wynosi 200 koron i jest o sto koron
niższa od uiszczanej na miejscu.

• Jedną z konkurencji „Hafiady” bywa
korowód w maskach.
Fot. ARC organizatorów

Organizatorzy pomyśleli także o
najmłodszych – w kąciku dla dzieci będzie trwał konkurs na najładniejszy rysunek psa.
– Wolne datki wpłacane przy
wejściu zostaną przekazane schroniskom dla bezdomnych psów i kotów – dodała Ewa Matloch. (dc)

TRZYNIEC – Kosmos: Trolle
(21, 22, godz. 17.30); Šarlatán (2123, godz. 20.00); Havel (23, godz.
17.30); Casting na lásku (24, godz.
17.30); Święty Piotr i Bazylika Papieska w Rzymie (24, godz. 20.00);
KARWINA – Centrum: Casting
na lásku (21, godz. 17.30); Ava (21,
godz. 20.00); Jungle Beat (22, 23,
godz. 17.00); Šarlatán (22, godz.
19.30); Włoskie wakacje (23, godz.
19.30); Casting na lásku (24, godz.
17.30); The Wretched (24, godz.
20.00); HAWIERZÓW – Centrum:
Šarlatán (21, godz. 21.00; 24, godz.
19.30); Jaskinia (22, godz. 21.00);
Panda i banda (23, godz. 21.00);
CZ. CIESZYN – Central: V síti 18+
(21, godz. 18.00); 3Bobule (21, godz.
21.00); Jungle Beat (22, 23, godz.
17.30); Šarlatán (22, 23, godz. 20.00);
CIESZYN – Piast: O czym marzą
zwierzęta (21-24, godz. 16.00); Włoskie wakacje (21-24, godz. 18.00);
Dolina Bogów (21-24, godz. 20.00).

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

CO W TERENIE

 GŁ-436

Szanowny klienci e:
Kamieniarstwo " Wrzos" zapewnia dostęp do pełnej obsługi i świadczenia usług w naszej filii –

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

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

kamieniarstwo.wrzos@vp.pl
Ogłoszenia do »Głosu«
przyjmowane są w dni powszednie:
• W redakcji „Głosu” przy ul. Strzelniczej 28, Czeski Cieszyn w godz. 8.3015.30, tel. 558 731 766 e-mail: info@
glos.live • W firmie Hudeczek Service,
sp. z o.o. - Studio Graficzne, Hudeczek
Service sp. z o.o., Olbrachcice, Stonawska 340, w godz. 8.00-15.00, e-mail: ad.
servis@hudeczek.cz.

GŁ-096

Uwaga
Ogłoszenia do „Kroniki rodzinnej”
należy przysyłać bądź przynosić
osobiście do redakcji do godz. 12.00
dnia poprzedzającego wydanie gazety.
W przypadku nekrologów czekamy do
godz. 13.30, prosimy jednak wcześniej
zgłosić telefonicznie fakt zamówienia
ogłoszenia.

HAWIERZÓW-SUCHA – Miejscowe Koło PZKO zaprasza na tradycyjne Dożynki Suskie w sobotę
29. 8. o godz. 14.00 w ogrodzie obok
świetlicy PZKO. Obrządek dożynkowy oraz program w wykonaniu
zespołu „Niezapominajki”. Smaczny bufet domowy i loteria zapewnione.
KARWINA-RAJ – Klub Seniora
MK PZKO zaprasza członków na
spotkanie 25. 8. o godz. 15.00.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 28. 8. na
Rajd Nocny. Trasa około 15 km:
Łomna Górna – Lacznow –Sławicz
– Ostry – Koziniec – Oldrzychowice. Start o godz. 20.30 z przystanku
autobusowego Łomna Górna-Sałajka. Odjazd pociągu z Cz. Cieszyna o godz. 19.20 do Nawsia, odjazd
autobusu z Nawsia do Łomnej Górnej-Sałajka o godz. 20.00. Meta oraz
śniadanie (oldrzychowicki kołacz
dożynkowy, kawa, herbata) w Oldrzychowicach – w ogrodzie Jadzi
Kuchejdy w godzinach porannych.
Trzeba zabrać ze sobą czołówki,
kijki, kanapki, wodę... Zgłoszenia
prosimy nadsyłać do 27. 8. na adres
mailowy: w.farnik@seznam.cz lub
telefonicznie 607 005 678, Władka
Lubowiecka. Każdy uczestnik star-
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tuje w rajdzie na własną odpowiedzialność!
 informuje, że odjazd na wycieczkę autobusową na Małą Fatrę (Velký i Malý Kriváň) jest w sobotę 22. 8.
o godz. 6.00 z Karwiny, o godz.
6.20 z Cz. Cieszyna, o godz. 6.35 z
Trzyńca (dworzec aut.), następnie
w 5-min. odstępach: Wędrynia,
Bystrzyca, Gródek, Jabłonków.
Proszę nie zapomnieć o dokumentach, ubezpieczeniu, euro. Info tel.:
605 239 165.
 zaprasza 25. 8. na wycieczkę na
Trójstyk, połączoną z ogniskiem
i opiekaniem parówek (należy zabrać ze sobą). Wyjeżdżamy pociągiem z Karwiny o godz. 8.01, z Cz.
Cieszyna o godz. 8.20 do Nawsia.
W Nawsiu przesiadka do autobusu
w kierunku Bukowca o godz. 9.25.
Trasa z Bukowca na Trójstyk prowadzi przez Jaworzynkę. Wracamy z Herczawy autobusem o godz.
16.06. Prowadzi Otto Sikora, tel.
603 201 340.
TURYSTYCZNY
KLUB
KOLARSKI PTTK „Ondraszek” w
Cieszynie oraz POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-SPORTOWE „Beskid Śląski” w
Republice Czeskiej – Zapraszają
na Rajd Rowerowy Pograniczem
RP i RC, który odbędzie się w niedzielę 23. 8. Zbiórka o godz. 9.00
na rynku w Cieszynie, skąd przejedziemy do Lesznej Górnej. Tam ok.
10.30 rajd oficjalnie się rozpocznie.
W dniu 28. 7. 2020 minęło równo
sto lat, jak linia graniczna przecięła
dotychczas jednorodny Śląsk Cieszyński, którego historia od tego
czasu na obu stronach Olzy rozwijała się odrębnie. Ale czy tylko Olzy?
W niedzielę wspólnie zobaczymy,
jak tę granicę wytyczono i jak wpłynęło to na losy ludzi mieszkających
po obu jej stronach. Trasa prowadzi
od Lesznej Górnej po Marklowice
Dolne. Rajd prowadzą Zbigniew
Pawlik i Robert Wałaski. Więcej na
stronie www.beskidslaski.cz.
WIERZNIOWICE – Zarząd MK zaprasza w piątek 28. 8. do Łónszczku
na imprezę pt. „Ognisko pod Dymbinóm – opiekanie kiełbasek i pieczoków”. Przygrywać będzie Gorolsko Kapela „Górole”. Zbiórka na
moście w Wierzniowicach o godz.
17.00. W razie niepogody impreza
odbędzie się w Domu PZKO.

OFERTY
MALOWANIE DACHÓW i płotów,
skrobanie, 3 x lakier, 140 kc/m2 z farbą. Balicki, 732 383 700.
GŁ-189

URLOP

WĘGRY – Gyula, Hotel Erkel ***
bezpośrednio połączony z basenami
z wodą termalną, śniadania i obiadokolacje w formie szwedzkiego stołu.

POLSKA – kurort Rabka-Zdrój, pełne wyżywienie, pakiet leczniczych
procedur w cenie.
Wyjazd z Czeskiego Cieszyna,
Trzyńca i Jabłonkowa. Tel. 558
331 959 www.Benfica.cz.
GŁ-451

WYSTAWY

ŻYCZENIA

PROGRAM TV
PIĄTEK 21 SIERPNIA

Radości w każdej sekundzie,
uśmiechu w każdej minucie,
pogody w każdej godzinie,
szczęścia przez całe życie

TVC 1

i dużo zdrowia z okazji 90. urodzin naszego zacnego
Jubilata

MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ,
SALA WYSTAW w Karwinie, Rynek Masaryka 10/8, Karwina-Frysztat: stała ekspozycja pt. „Migawki z historii Karwiny”. Czynna:
po-pt: w godz. 9.00-17.00, nie: w
godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Cz. Cieszynie, ul. Główna 15: wystawa pt.
„Historia Śląska Cieszyńskiego”.
Czynna: wt-nie: w godz. 9.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Jabłonkowie, Rynek Mariacki 14: do 31. 8.
wystawa pt. „Wałasi na Śląsku Cieszyńskim”. Czynna: po-pt: w godz.
9.00-17.00, nie: w godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Orłowej-Lutyni, ul. Polna 964: do 23. 9. wystawa pt. „Lidice”. Czynna: po-pt:
w godz. 9.00-17.00, nie: w godz.
13.00-17.00.
GALERIA MIASTA TRZYŃCA,
DOM KULTURY „Trisia”, nám.
Svobody 526: do 1. 9. wystawa
Jana Bocka pt. „Trzepoczące się
skrzydła motyla”. Czynna: wt-pt: w
godz. 10.00-17.00; so i nie: w godz.
14.00-17.00.
 do 8. 9. wystawa pt. „Sztuka w
czasie koronawirusa”. Czynna: wt-pt: w godz. 10.00-17.00; so i nie: w
godz. 14.00-17.00.
MUZEUM HUTY TRZYNIECKIEJ
i MIASTA TRZYŃCA, GALERIA
Werk, Frýdecká 387: do 8. 11. wystawa pt. „Strefa Czarnobyla – 30
lat po”. Czynna: wt-pt: w godz.
9.00-17.00, nie: w godz. 13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ
CIESZYN – Pracownia „Pat the
Cat” oraz cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” zapraszają
na VIII Cieszyński Jarmark Piastowki w niedzielę 23. 8. w godz.
9.00-18.00 na rynku.
KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, ul.
Mennicza 46, Cieszyn: do 21. 11.
wystawa pt. „rozMYwani# Literatura polska na Zaolziu 1920-2020”.
Czynna: wt-pt: w godz. 8.00-18.00;
so: w godz. 9.00-15.00.
MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO, SALA WYSTAW CZASOWYCH, ul. Regera 6, Cieszyn:
do 30. 9. wystawa pt. „Ukryte na
dawnej fotografii. Życie codzienne
w Cieszynie końca XIX w. do lat 30.
XX w.”. Czynna: wtorek, czwartek,
sobota, niedziela – wejście na ekspozycję o godz. 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00; środa, piątek – wejście
na ekspozycję o godz. 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00.

EDWARDA BILANA
z Hawierzowa-Błędowic

życzą synowie Jerzy i Henryk oraz córka Darina z rodzinami.
GŁ-457
Nie są ważne lata, lecz to, co czujemy,
nie jest ważna data, gdy pełnią życia żyć chcemy.
W tych dniach obchodzi swój zacny Jubileusz

pan TADEUSZ SZKUCIK
Z serca płynące życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej
pomyślności składają żona Renata, córka Beata i syn
Marek z rodzinami.


GŁ-458

WSPOMNIENIA
Wspomnienie jest formą spotkania.

						

Khalil Gibran

W niedzielę 16 sierpnia minęła dziesiąta bolesna rocznica, kiedy na zawsze opuściła nas nasza Kochana

śp. MARIA FONIOK
z Bystrzycy

O chwilę wspomnień i modlitwę prosi najbliższa rodzina.
GŁ-449

24 sierpnia minie 5. rocznica śmierci naszej Kochanej

śp. WANDY RYNDAKOWEJ
z Karwiny

Z szacunkiem i miłością wspominają mąż oraz córki
z rodzinami.



GŁ-401

Dnia 22 sierpnia minie 5. rocznica śmierci naszej Kochanej

śp. JADWIGI SZNAPKI
Z miłością i szacunkiem wspominają brat Józef z rodziną.
GŁ-461

NEKROLOGI
W głębokim żalu zawiadamiamy, że dnia 14 sierpnia
2020 zmarła w wieku 68 lat nasza Ukochana Mama,
Babcia, Siostra, Szwagierka, Ciocia i Kuzynka

śp. JANA CHORZEMPOWA
z Karwiny

5.59 Dzień dobry 8.30 Wyspa tygrysów
9.20 Napoleon 10.15 Królowa matka –
portret 11.00 Tajemnice południowych
Indii 11.55 Życie ssaków 12.45 Ilustrowane felietony Ludvíka Vaculíka 12.55
Czeskie korzenie w Luksemburgu i Belgii 13.50 Filmowali 21 sierpnia 14.00
1968: koniec Praskiej Wiosny 14.30
Nieznani bohaterowie 15.00 Inwazja
1968. Rosyjskie spojrzenie 15.55 Ukryte
zbrodnie 1968 roku 16.55 Słonie 17.50
Cudowna planeta 18.45 Wieczorynka
18.55 Magazyn religijny 19.20 Geografia świata 19.50 Wiadomości w czeskim
j. migowym 20.00 Popierajcie swego
szeryfa (film) 21.40 Nieugięty Luke
(film) 23.45 Most nad Sundem (s.) 0.45
Gomorra (s.).
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica
(s.) 9.40 Policja kryminalna Anděl (s.)
11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00 Południowe wiadomości 12.25 Krok za krokiem (s.) 12.45 Przychodnia w różanym
ogrodzie (s.) 14.05 Dowody zbrodni (s.)
15.55 Dr House (s.) 16.57 Popołudniowe
wiadomości 17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości,
sport, pogoda 20.20 Policja Modrava
(s.) 21.30 Dama i Król (s.) 22.55 Milada
(film) 1.25 Dr House (s.).
7.00 Nowy dzień 9.10 M.A.S.H. (s.) 9.50
Zew przeszłości (film) 11.50 Strażnik
Teksasu (s.) 12.50 Gliniarz i prokurator
(s.) 13.50 Policja Hamburg (s.) 14.50
Agenci NCIS (s.) 15.50 Policja w akcji
16.45 Wiadomości kryminalne 17.05
Nakryto do stołu! 18.10 Boskie torty
Markety 18.55 Wiadomości 19.55 Showtime 20.05 Pogoda 20.15 Katarzyna
Wielka (s.) 21.20 Niebezpieczna Mallorca (s.) 22.20 Jack Reacher: Nigdy nie
wracaj (film) 0.50 Agenci NCIS (s.).

SOBOTA 22 SIERPNIA

TVC 1

www.glos.live

7.05 Lustro (bajka) 7.50 Przyjaciele
Zielonej Doliny (s.) 8.20 Na początku
września zaczęło padać (film) 9.20
Niezwykłe losy 10.15 Bez kobiety i tabaki (s.) 11.00 Wszystko-party 12.00 Z
metropolii, Tydzień w regionach 12.25
Nasze hobby 13.00 Wiadomości 13.05
Duch czasu (bajka) 14.10 Siedem siostrzyczek (bajka) 14.50 Zwariowana
Andula (bajka) 15.45 Tata poszukiwany (film) 17.10 Małżeńskie kłopoty (s.)
18.25 Chłopaki w akcji 18.55 Prognoza
pogody, wiadomości, sport 20.10 Cuda
natury 21.20 Pr. rozrywkowy 22.40
Goście, goście II – korytarz czasu (film)
0.35 Detektyw Endeavour Morse (s.)
2.05 Światowcy.

Aktualny serwis
o Polakach na Zaolziu

7.00 Rodzina Treflików (s. anim.) 7.05
Zou (s. anim.) 7.20 Baranek Shaun (s.

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w poniedziałek
24 sierpnia 2020 o godz. 12.30 z kościoła rzymskokatolickiego Podwyższenia Krzyża Świętego w Karwinie-Frysztacie na cmentarz w Karwinie-Mizerowie.
Zasmucona rodzina.
GŁ-455

śp. ZOFII DELONG

wieloletniej nauczycielki i dyrektorki olbrachcickiego przedszkola
składa grono pedagogiczne oraz pracownicy Szkoły i Przedszkola z Polskim Językiem Nauczania w Olbrachcicach.
GŁ-460
„Głos” należy do Stowarzyszenia
Dzienników
Mniejszości Narodowych i Etnicznych Europy MIDAS

TVC 2

PRIMA

z Karwiny-Frysztatu



5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.50 Downton Abbey (s.)
10.35 Opowiadaj (s.) 11.30 13. komnata
Marty Kubišowej 12.00 Południowe
wiadomości 12.30 Rodzina Horáków
(s.) 13.25 Kocham cię (film) 14.05 Gruba sprawa (film) 15.10 Niezwykłe losy
16.05 Napisała: Morderstwo (s.) 17.00
Podróżomania 17.30 AZ kwiz 18.00
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogody,
wiadomości, sport 20.10 Żandarmskie
humoreski (s.) 21.25 Wszystko-party
22.20 Zawodowcy 23.15 Sprawy detektywa Murdocha (s.) 0.00 AZ kwiz.

NOVA

Człowiek żyje tak długo,
jak długo trwa pamięć o nim.

Serdeczne wyrazy współczucia rodzinie z powodu śmierci
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Kluby Kobiet i Seniora MK PZKO
w Błędowicach zapraszają na spotkanie
26 sierpnia o godz. 15.00 do Domu PZKO.

TVC 2

anim.) 7.30 Studio Kolega 9.00 Na rowerowym szlaku 9.10 Podróż po Szumawie 9.40 Długi post Marii Kubišowej 10.40 Przygody w nieznane 11.30
Lotnicze katastrofy 12.15 Niesamowite
zjawiska 13.00 Miejsce zamieszkania
wieś 13.20 Co słychać, koteczku? (film)
15.10 Morscy predatorzy 15.55 Planeta
Ziemia 16.50 Kamera w podróży 17.50
Cudowna planeta 18.45 Wieczorynka
18.55 Strawa dla duszy & ciała 19.25
Czechy a klimat 19.50 Wiadomości w
czeskim j. migowym 20.00 Książę i aktoreczka (film) 22.00 Kiedy przyjdzie
pająk (film) 23.35 Afera Spiegel (film)
1.15 Grzeszna dusza (s.).

NOVA

5.45 Psi patrol (s. anim.) 6.35 Looney
Tunes Show (s. anim.) 7.00 Tom & Jerry
(s. anim.) 7.25 Kot w butach (bajka) 8.35
Pizza z sercem (film) 10.25 Dama i Król
(s.) 11.30 Tajemniczy szef 12.50 Dzwoń
do TV Nova 13.25 Poradnik domowy
13.50 Zamieńmy się żonami 15.15 Och,
życie (film) 17.30 Minionki rozrabiają
(film anim.) 19.30 Wiadomości, sport,
pogoda 20.20 Doctor Strange (film)
22.30 Jestem legendą (film) 0.20 Cienki bolek (film).

PRIMA

6.05 Pieskie życie (s. anim.) 6.35 Ninjago (s. anim.) 7.05 M.A.S.H. (s.) 7.40
Autosalon.tv 8.45 Gliniarz (s.) 10.05
V.I.P. Morderstwa (s.) 12.35 Morderstwa
w Brokenwood (s.) 14.45 Wołanie o pomoc (film) 16.30 Profesor Jarki (film)
18.55 Wiadomości 19.55 Showtime
20.05 Pogoda 20.15 Gliniarz (s.) 21.40
Młode wino (film) 23.45 Jack Reacher:
Nigdy nie wracaj (film).

NIEDZIELA 23 SIERPNIA

TVC 1

6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 Parówka 6.35 Kocham cię (film) 7.15 Tata
poszukiwany (film) 8.35 Wszystko, co
lubię 9.05 Uśmiechy J. Konečnej 9.45
Kalendarium 10.00 Kamera na szlaku
10.30 Obiektyw 11.00 Hotel Herbich
(s.) 12.00 Pytania Václava Moravca
13.00 Wiadomości 13.05 Ostatni czar
(bajka) 14.05 Lekarska bajka (bajka)
14.55 Ostatnie słowo (bajka) 15.35 Velké sedlo (s.) 16.25 Pewnej nocy w pewnym pociągu (film) 17.35 Małżeńskie
kłopoty (s.) 18.55 Prognoza pogody,
wiadomości, sport 20.10 Cudowne lata
pod psem (film) 21.50 Sebemilenec
(film) 23.25 Detektyw Endeavour Morse (s.) 0.55 Maneż Bolka Polívki.

TVC 2

6.00 Teleranek 6.05 Zou (s. anim.)
6.20 Bali 6.35 Świnka Peppa (s. anim.)
6.45 Lego Friends: Dziewczyny z celem
(s. anim.) 6.55 Rodzina Treflików (s.
anim.) 7.05 Zou (s. anim.) 7.20 Baranek
Shaun (s. anim.) 7.30 Studio Kolega
9.00 Czechosłowacki tygodnik filmowy
9.15 Poszukiwania czasu utraconego
9.35 Mostecki kościół 10.15 Czołgi w
walce 11.15 Rafale, ściśle tajny samolot
12.10 Astana, miasto przyszłości 12.55
Nie poddawaj się 13.25 Miejsce zamieszkania wieś 13.45 Urodzeni 1918
– spojrzenie sześciu 14.40 Magazyn
religijny 15.10 Królowa matka – portret
16.00 Winogrodnik 2020 16.55 Nowa
Anglia 17.50 Parki narodowe na zachodzie USA 18.45 Wieczorynka 18.55 Podróże po Czechach 19.20 Ciekawostki z
regionów 19.50 Wiadomości w czeskim
j. migowym 20.00 Shalako (film) 21.55
Orzeł czy reszka (film) 23.40 Pakt Ribbentrop-Mołotow.

NOVA

5.55 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.05

Psi patrol (s. anim.) 6.55 Looney Tunes
Show (s. anim.) 7.20 Tom & Jerry (s.
anim.) 8.05 Krok za krokiem (s.) 8.30
Zimne serce (bajka) 11.30 Czarownice z peryferii (film) 13.15 Przygoda na
Antarktydzie (film) 15.35 Delikatne
fale (film) 17.35 Dyskotekowa opowieść
(film) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda
20.20 Butelki zwrotne (film) 22.25 Plan
doskonały (film) 0.55 Dyskotekowa
opowieść (film).

PRIMA

6.20 Pieskie życie (s. anim.) 6.50 Ninjago (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 7.50 II
wojna światowa 8.55 Prima Świat 9.30
Prima maskotka 9.55 Niebezpieczna
Mallorca (s.) 11.00 Partia 11.55 Poradnik domowy 12.50 Poradnik Pepy Libickiego 13.05 Poradnik Ládi Hruški
13.50 Jak zbudować marzenie 14.40
Młode wino (film) 16.45 Old Firehand
(film) 18.55 Wiadomości 19.55 Showtime 20.05 Pogoda 20.15 Słońce, siano,
mordobicie (film) 22.40 Dziewczyna z
tatuażem (film) 1.55 Sinister (film).

PONIEDZIAŁEK 24 SIERPNIA

TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.45 Miłosne listy (film) 10.00
Na początku września zaczęło padać
(film) 11.00 Śladami gwiazd 11.30 AZ
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Rodzina Horaków (s.) 13.35
Wszystko-party 14.25 Pr. rozrywkowy
15.25 Napisała: Morderstwo (s.) 17.00
Podróżomania 17.30 AZ kwiz 18.00
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.10 Zaginione wrota
(s.) 21.20 Reporterzy TVC 22.05 Brzytwa Ockhama (film) 23.30 Kryminolog
(s.) 0.30 AZ kwiz.

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Kamera w podróży 9.40 Morscy predatorzy 10.25
Planeta Ziemia 11.15 Czechosłowacki
tygodnik filmowy 11.30 Wyjątkowe
projekty 12.30 Strawa dla duszy & ciała 13.00 Emocje i my 13.30 Nowy dom
Szwajcaria 14.25 Pugam, miasto tysiąca świątyń 15.20 Lotnicze katastrofy
16.05 Rafale, ściśle tajny samolot 17.00
Niesamowite zjawiska 17.50 100 cudów
świata 18.45 Wieczorynka 18.55 Nie
poddawaj się 19.25 Historie domów
19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00 Wychowanie panien w Czechach (film) 22.00 Papillo (film) 23.45
Generał Patton.

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica
(s.) 9.45 Policja Modrava (s.) 11.00 Co
o tym sądzą Czesi 12.00 Południowe
wiadomości 12.25 Krok za krokiem (s.)
12.45 Przychodnia w różanym ogrodzie
(s.) 14.05 Dowody zbrodni (s.) 15.55 Dr
House (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport,
pogoda 20.20 Spece (s.) 22.20 Agenci
NCIS: Nowy Orlean (s.) 23.15 Dr House
(s.) 0.15 Dowody zbrodni (s.).

PRIMA

6.10 Pieskie życie (s. anim.) 7.00 Nowy
dzień 9.10 M.A.S.H. (s.) 9.50 Zranione
serca (film) 11.50 Strażnik Teksasu (s.)
12.45 Gliniarz i prokurator (s.) 13.50
Policja Hamburg (s.) 14.50 Agenci NCIS
(s.) 15.45 Policja w akcji 16.45 Wiadomości kryminalne 17.00 Nakryto do
stołu! 18.10 Słoneczna (s.) 18.55 Wiadomości 19.55 Showtime 20.05 Pogoda 20.15 Winnetou III: Ostatnia walka
(film) 22.25 Hudson i Rex (s.) 23.25 Policja w akcji 0.20 Agenci NCIS (s.).
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WEHIKUŁ CZASU

Tak było...

...tak jest

• Na zaproszenie do naszej zabawy odpowiedział pan
Leonard Procner z Czeskiego Cieszyna. Przysłał nam
współczesne ujęcia kościoła katolickiego pw. Serca
Jezusowego w Ligotce Kameralnej.
Dziękujemy za współpracę! Już za tydzień kolejne
fotograficzne wyzwanie.

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA
1
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Rozwiązaniem krzyżówki jest dokończenie fraszki, której autorem jest Jan Izydor Sztaudynger (ur. 28 kwietnia 1904 w Krakowie,
zm. 12 września 1970 tamże) – polski poeta, fraszkopisarz, satyryk, teoretyk lalkarstwa i tłumacz:
„Twój uśmiech zwycięski,...”
POZIOMO:
1. dawny ustrój w Rosji
2. czarny osad na wewnętrznych
ściankach komina
3. klasycyzm powstały we
Francji w 1800-1815
4. dwanaście miesięcy
5. dramat A. Mickiewicza
z monologiem Konrada,
Widzeniem Księdza Piotra

6. zwiększają się
7. ojczyzna Odyseusza
8. drzewo, w którym schronili
się Staś i Nel
9. jedna ósma bajta
10. oficjalnie do Maksimka
11. ROZWIĄZANIE
DODATKOWE
12. duży stalowy pilnik, tarnik
13. chrześcijaństwo lub islam

14. kobieta, która trzeźwo patrzy
na świat
15. sentencja, błyskotliwe
sformułowanie, złota myśl
16. park narodowy w stanie
Queensland
17. angielskie „tak” lub
brytyjska grupa rockowa
18. ma symbol Ra.

PIONOWO:
ADAMEK, AIRBUS, ALARMY,
BURZAN, CALAIS, CERBER,
DRANSE, IMANAT, JANTAR,
JURAND, LELOIR, ŁOSKOT,
MACIUŚ, ODCISK, PAPAYA,
PISKLĘ, ROSTÓW, SKITNO,
SYGNAŁ, TRĄBIĄ, ZMIANY.
Wyrazy trudne lub mniej znane: NAIRANA

W

śród autorów poprawnych rozwiązań
zostanie rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy wysyłać na e-mail: info@
glos.live. Termin upływa w środę 2 września.
Nagrodę książkową za poprawne rozwiązanie krzyżówki kombinowanej z 7 sierpnia
otrzymuje Barbara Welszar z Czeskiego
Cieszyna. Autorem dzisiejszego zadania jest
Jan Kubiczek.
Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej
z 7 sierpnia:
MIŁOŚĆ MATKI NIE STARZEJE SIĘ

