
Remont droższy niż zaplanowano 
WYDARZENIE: Ceny materiałów budowlanych idą w górę w błyskawicznym tempie. Kto planuje budowę lub remont domu w najbliższych 
miesiącach, będzie musiał sięgnąć głębiej do portfela. W takiej sytuacji znalazło się między innymi Miejscowe Koło PZKO w Wędryni, które 
rozpoczęło prace związane z zaplanowanym na kilka lat remontem i rozbudową Domu PZKO „Czytelnia”. Pierwszym tegorocznym zadaniem 
będzie remont dachu i drugiego piętra.

Danuta Chlup

W ramach remontu da-
chu trzeba będzie wy-
konać nową więźbę 

i pokrycie. Następnie poddasze 
zostanie zaadaptowane na dwa 
pomieszczenia, które będą na ra-
zie służyły jako magazyn Koła i 
zespołu teatralnego. W tym samym 
etapie będzie prowadzony remont 
drugiego piętra, który obejmie 
m.in. kuchnię i sanitariaty. 

– Chociaż nie mamy jeszcze po-
zwolenia na budowę, rozpoczęli-
śmy już przygotowywać poddasze 
do remontu dachu. Zorganizowali-
śmy dwie brygady, powynosiliśmy 
stąd wszystko to, co było tu składo-
wane, wyburzyliśmy pomieszcze-
nie, w którym znajdował się skład. 
Odpady trzeba było posegregować, 
bo wtedy ich wywóz jest tańszy. 
Teraz powoli zabieramy się do li-
kwidacji betonowej podłogi, aby 
dotrzeć do podstaw drewnianej 
konstrukcji, która zostanie roze-
brana i zastąpiona nową więźbą. 
Przygotowujemy kolejne brygady – 
mówił, oprowadzając po poddaszu 
redaktorkę „Głosu”, Janusz Ondra-
szek, członek grupy roboczej mają-
cej za zadanie cały remont. 

Pozwolenie na budowę, które 
PZKO– wcy załatwiają w Urzędzie 
Budowlanym w Trzyńcu, powinno 

być gotowe w najbliższych dniach. 
Najdłużej trzeba było czekać na 
opinię Wodociągów i Kanalizacji, 
co było spowodowane nieścisło-
ściami w dokumentacji przedsię-
biorstwa wodociągowego. Wkrótce 
Koło ogłosi przetarg na wykonawcę 
budowy. Nie obędzie się jednak bez 
pewnych komplikacji – ceny usług 
budowlanych, a przede wszystkim 
materiałów, znacząco wzrosły od 
ub. roku. Komitet przygotowujący 
remont musiał na nowo wycenić 
poszczególne zadania, aby osza-

cować, na jakie prace Koło będzie 
stać w pierwszej fazie budowy. Z 
pewnością trzeba będzie zreduko-
wać plany. 

– Otrzymaliśmy na bieżący rok 
dofinansowanie z Polski w wysoko-
ści wynoszącej w przeliczeniu 4,7 
mln koron. Chodzi o zadanie pu-
bliczne współfinansowane przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych RP w konkursie „Współpra-
ca z Polonią i Polakami za granicą 
2021 – Infrastruktura Polonijna”, 
za pośrednictwem Fundacji „Po-

moc Polakom 
na Wschodzie”. 
Prócz tego mamy 
3 mln koron z 
budżetu gminy i 
niewielkie dary 
pochodzące od 
członków Koła 
– wyliczył On-
draszek. Jedno-
cześnie zaapelo-
wał do członków 
Koła, aby wsparli 
finansowo re-
mont i dzięki 
temu umożliwili 
przeprowadzenie 
większej objętości 
prac. 

W ub. roku Pol-
ska dofinansowa-
ła kwotą 97 tys. 
złotych przygoto-

wanie dokumentacji projektowej. 
PZKO-wcy zamierzają złożyć wnio-
sek o pomoc finansową także na 
następny rok. Remont „Czytelni” 
ma się bowiem składać z kilku eta-
pów i trwać przez kilka lat. Ondra-
szek zapewnił, że w negocjacjach 
z Ministerstwem Spraw Zagra-
nicznych działacze będą zwraca-
li uwagę na wzrost cen i prosili o 
uwzględnienie tego faktu podczas 
podejmowania decyzji o dofinan-
sowaniu. Cały remont pochłonie 
kilkadziesiąt mln koron. 

Wzrost cen materiałów budowla-
nych potwierdzają przedsiębiorcy 
w branży. Zbigniew Worek, właści-
ciel firmy budowlanej w Gródku, 
powiedział „Głosowi”, że materiały 
nie tylko podrożały, ale – co gorsza 
– brakuje ich na rynku. Na dostawy 
trzeba długo czekać. – Trzeba być 
przezornym, planować i zaopatrzyć 
się w materiał z wyprzedzeniem – 
przekonywał przedsiębiorca. 

Z doświadczeń Worka, specjali-
zującego się przede wszystkim w 
budowie domów jednorodzinnych, 
wynika, że koszty budowy nowego 
domu – materiału i robocizny – 
wzrosły od ub. roku o 20-30 proc. 

– Podrożało drewno, styropian, 
cegły, żelazo… Praktycznie wszyst-
ko – wymienił Worek. – Dawniej 
dało się kupić tańszy materiał w 
Polsce. Teraz ceny na polskim 
rynku także poszybowały w górę i 
zrównały się z czeskimi, a w przy-
padku drewna są nawet wyższe. 

Ceny windują w górę nie tylko 
w budownictwie, gdzie według 
statystyk ogólnokrajowych koszty 
wzrosły o jedną piątą, ale także w 
przemyśle. I to z miesiąca na mie-
siąc. Analityk Banku Komercyjnego 
Michal Brožka powiedział w wy-
wiadzie dla dziennika „Právo”, że 
międzyroczne tempo wzrostu cen 
przemysłowych wynosi już 7,8 proc. 

– Wszelkie prognozy zostały po-
bite – stwierdził ekspert.  
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4,7
mln koron otrzymało z Polski MK PZKO w Wędryni na tegoroczny etap remontu Domu PZKO „Czytelnia”.

• Janusz Ondraszek na poddaszu 
„Czytelni”. PZKO-wcy przygotowują 
je do remontu. Fot. DANUTA CHLUP



2  ♩ Głos   |   piątek   |   20 sierpnia 2021 ♩   3Głos   |   piątek   |   20 sierpnia 2021W I A D O M O Ś C I

W OBIEKTYWIE...

R E G I O N

Fot. ARC

Fot. ARC

danuta.chlup@glos.live

piątek

sobota

niedziela

dzień: 20 do 24 C 
noc: 17 do 14 C 
wiatr: 1-2 m/s

dzień: 20 do 22 C 
noc: 17 do 14 C 
wiatr: 1-2 m/s

dzień: 22 do 25 C 
noc: 16 do 13 C 
wiatr: 2-3 m/s

Na urlopie, wypoczywając na leżaku przy basenie, przy-
glądałam się młodej muzułmańskiej rodzinie z dwiema 
małymi córkami. Matka kąpała się w przepisowym 
burkini – czarnym kombinezonie z długimi rękawami 
i nogawkami, uzupełnionym fioletową górną częścią 

przypominającą krótki fartuszek. Czyli w odzieniu, w którym my – 
europejskie kobiety – nie wyobrażamy sobie pływania, a już tym bar-
dziej opalania, wobec czego po cichu współczujemy Arabkom, że coś 
takiego muszą nosić. 

Ale czy naprawdę musimy im współczuć? Spróbujmy popatrzeć na 
to z innej strony. Czy, przeciwnie, sporo naszych kobiet, a zwłaszcza 
te o sylwetkach daleko odbiegających od ideału (czym jest ideał, to te-
mat na dłuższą dyskusję), nie wolałoby pokazać się na plaży w innym 
stroju niż w skąpych, ciasno przylegających do ciała kąpielówkach?  

Być może to niektóre muzułmanki nam współczują, że musimy wy-
stawiać na widok publiczny swoje fałdy, obwisłości i inne niedosko-
nałości ciała, jeżeli chcemy iść na basen lub na plażę. Być może cieszą 
się po cichu, że mają lepiej...

Muzułmańska rodzina z hotelu nie przystawała do naszych sztam-
powych wyobrażeń o Arabie z góry traktującym żonę i pozostawiają-
cym jej całą opiekę nad dziećmi. Ojciec dokazywał z dziewczynkami 
w basenie, opiekował się nimi podczas śniadania. Żartował z żoną i 
bynajmniej nie wyglądał na takiego, który patrzy na kobiety z góry. 

Ale my i tak wiemy swoje i wydaje nam się, że inni nie mogą być 
szczęśliwi w swojej kulturze.  

DZIŚ...

20
sierpnia 2021

Imieniny obchodzą:  
Bernard, Samuel
Wschód słońca: 5.40
Zachód słońca: 19.56
Do końca roku: 133 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Wyznawania 
Miłości
Dzień Komara
Przysłowia: 
„Jeśli na Bernarda ziemia 
twarda, to będzie zima 
harda, a jak miękka, to 
lekka”

JUTRO...

21
sierpnia 2021

Imieniny obchodzą:  
Franciszek, Joanna, 
Wiktoria
Wschód słońca: 5.42
Zachód słońca: 19.54
Do końca roku: 132 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Synowej
Światowy Dzień 
Optymisty
Przysłowia: 
„Jeśli piękny sierpień, 
gotuj sobie chłopku 
kieszeń”

POJUTRZE...

22
sierpnia 2021

Imieniny obchodzą:  
Cezary, Maria
Wschód słońca: 5.43
Zachód słońca: 19.52
Do końca roku: 131 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Pracownika 
Ochrony
Przysłowia:
„Kto w lecie nie orze, nie 
sieje, w zimie z frasunku 
niszczeje”

ZDANIEM... Danuty Chlup

POGODA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

CZESKI CIESZYN
Trwają prace przy budowie 
centralnego węzła prze-
siadkowego oraz parkingu. 
Natknięto się na problemy, 
które będą wymagały pew-
nych zmian. Próby sta-
tyczne nośności podłoża 
wykryły, że w niektórych 
miejscach nie odpowia-
da parametrom i trzeba 
będzie go wzmocnić, 
usuwając wpierw resztki 
odkrytych dawnych fun-
damentów. Równocześnie 
trwa ocieplanie budynku 
zaplecza oraz budowa 
wewnętrznych instalacji 
elektrycznych oraz sani-
tarnych. 
 (dc)

JABŁONKÓW
Mieszkańcy miasta i 
okolicznych miejscowo-
ści mogą się zaszczepić 
przeciw COVID-19 w 
środę 25 sierpnia w godz. 
8.00-17.00 w parku na 
tyłach ratusza. Z możli-
wości tej mogą skorzy-
stać osoby, które są już 
zaszczepione pierwszą 
dawką Pfizera i chcą 
przyjąć drugą, jak rów-

nież oso-
by, które 
chcą się 
zaszczepić 
bez rejestracji. 
Dla nich będzie do 
dyspozycji szcze-
pionka jednodawko-
wa Johnson&John-
son. (dc) 

ORŁOWA
Na terenie miasta jest 
dziesięć miejsc, w których 
regularnie „biwakują” 
bezdomni. Według da-
nych Wydziału Spraw 
Socjalnych orłowskiego 
ratusza, w mieście jest ok. 
16 takich osób. Urzędnicy 
przekonują, że Urząd Mia-
sta wielokrotnie oferował 
im pomoc w zapewnieniu 
dachu nad głową, wyrobie-
niu dokumentów czy też 
pomoc żywnościową, lecz 
bezdomni z niej nie sko-
rzystali. Ostatnio strażnicy 
miejscy musieli zaprowa-
dzić porządek w lasku w 
pobliżu osiedla w Lutyni, 
gdzie bezdomni rozbili 
namiot. W pobliżu było 
pełno odpadków, które 
w połączeniu z hałasem 

przeszkadzały mieszkań-
com.  (dc)

OSTRAWA
Dziś dobiega końca pięcio-
dniowy festiwal „Folklor 
bez granic”. Zespoły z kraju 
i zagranicy występowały 
na placach i rynkach w 
pięciu dzielnicach, uroz-
maicały czas gościom sa-
natorium w Klimkowicach, 
odwiedzały domy seniora. 
Wśród zagranicznych 
gości są zespoły z Serbii, 
Słowacji, Polskę repre-
zentuje Studencki Zespół 
Pieśni i Tańca Politechniki 
Rzeszowskiej „Połoniny”. 
Kulminacją festiwalu 
będą dzisiejsze wieczorne 
koncerty w Zamku Śląsko-
ostrawskim.  (dc)

KRESKĄ MALOWANE

ORŁOWA

CZESKI CIESZYN

Priti Patel
brytyjska minister spraw wewnętrznych

CYTAT NA DZIŚ

•••

Nasz nowy program przesiedlenia 

obywateli afgańskich pozwoli nam 

przyjąć do 20 tysięcy ludzi, którzy 

zmuszeni się uciekać z Afganistanu. 

Pierwsze 5 tysięcy przybędzie 

w przyszłym roku

JABŁONKÓW

OSTRAWA

Wiadomo już, jakie 
zasady epidemiczne 
będą obowiązywały 
w szkołach. 
W poniedziałek 
wieczorem 
poinformował o nich 
minister zdrowia 
Adam Vojtěch. We 
wtorek Ministerstwo 
Szkolnictwa wysłało 
dokładne instrukcje do 
szkół.

Beata Schönwald

Do pierwszych zadań, z których 
szkoły muszą się wywiązać 
po otwarciu swoich podwo-

jów, będzie należało zapowiedziane 
już wcześniej testowanie na obecność 
COVID-19. Testy muszą zostać prze-
prowadzone 1, 6 i 9 września, tylko te-
stowanie pierwszoklasistów szkół pod-
stawowych może zostać przeniesione 

na 2 września. Z testów będą zwolnieni 
uczniowie zaszczepieni oraz ci, którzy 
chorowali na COVID-19 w ostatnich 
180 dniach. Uczniowie, którzy będą 
chcieli uniknąć testowania w szkole, 
mogą przynieść potwierdzenie o ne-
gatywnym wyniku testu wystawione w 

Kiedy test, a kiedy maska ochronna? 

którymś z oficjalnych miejsc testo-
wania.

Trzykrotne testowanie zostanie 
przeprowadzane w tych placów-
kach, które zdecydowały się na 
badania testami antygenowymi. 
Szkoły, które postanowiły we wła-

snym zakresie załatwić dla swo-
ich uczniów bardziej dokładne te-
sty PCR, będą pobierały wymazy 
dwa razy. Natomiast uczniowie, 
którzy nie zgodzą się na prze-
prowadzenie testu, będą musieli 
mieć zarówno w czasie nauki, jak 

i w czasie przerw założoną ma-
seczkę. Prócz tego będą objęci 
zakazem ćwiczeń ruchowych w 
pomieszczeniach zamkniętych 
oraz zakazem śpiewania. Podczas 
posiłków osoby te powinny prze-
strzegać bezpiecznego odstępu 
od reszty. 

Podobne zasady będą dotyczy-
ły niezaszczepionych nauczycieli, 
którzy nie mają ważnego potwier-
dzenia o przebytej chorobie. Do 
szkoły muszą przyjść z negatyw-
nym wynikiem testu lub przynieść 
własny samotest, który wykonają w 
szkole. Jeśli odmówią wykonania 
testu, będą mieli obowiązek zakry-
wania nosa i ust. 

W pozostałych przypadkach na 
lekcjach nie będą obowiązywały 
maseczki. Te zarówno uczniowie, 
jak i nauczyciele będą zakładali do-
piero po wyjściu z klasy. Tylko z za-
krytymi ustami lub nosem będą 
mogły wchodzić do szkoły również 
osoby z zewnątrz.

Czy testowanie będzie konieczne 
również w kolejnych tygodniach 
roku szkolnego, będzie zależało 
od ich wyniku. Jeśli w danym po-
wiecie na 100 tys. mieszkańców 
powyżej 25 testów będzie miało po-
zytywny wynik, testowanie będzie 
kontynuowane do końca miesiąca, 
zawsze raz w tygodniu. 

 

• Folklor nie tylko całego łuku Karpat, ale szerzej – od Bukaresztu aż po Mo-
skwę – zaprezentowała kapela „Czymuni”. Koncert odbył się w ubiegły piątek 
w kawiarni Avion. I bynajmniej nie był pechowy. Wręcz przeciwnie. Melodie 
grane przez muzyków z kapeli „Czymuni” tak spodobały się publiczności, że 
nie chciała muzykantów wypuścić. I tak planowany na godzinę koncert trwał 
dwa razy dłużej!
 „Zwrot”/Fot. Beata „Indi” Tyrna/„Zwrot”

Rys. JAKUB MRÓZEK

19,3
mln koron zainwestowało województwo morawsko-śląskie w wyposażenie 
techniczne sześciu techników przemysłowych w regionie, m.in. Technikum 
Przemysłowego w Karwinie, Technikum Elektrotechnicznego w Hawierzowie czy 
Technikum Przemysłowego w Ostrawie-Witkowicach. Urządzenia, które zostały 
zakupione z projektu „Nauka dla przemysłu 4.0”, uzupełnią istniejące wyposa-
żenie w pracowniach robotyki. Województwo uzyskało na pokrycie kosztów 
projektu 17,3 mln koron z funduszy europejskich i budżetu państwa. Pozostałe 
2 mln koron wyasygnowało z własnych źródeł.  (sch)

Ewakuowane czeskim Airbusem
Trwa ewakuacja polskich obywateli z 
Kabulu, a także dawnych afgańskich 
współpracowników tamtejszego 
polskiego kontyngentu wojskowego. 
We wtorek, jako pierwsze wydostały 
się z opanowanego przez talibów 
Afganistanu dwie Polki na pokładzie 
czeskiego samolotu wojskowego. 
W Pradze opieką objął je polski 
konsul generalny. – Kiedy pojawiła 
się opcja tego lotu, stwierdziłam, że 
lepiej z niego skorzystać, bo może to 
być ostatnia szansa. Nie było łatwo 
dostać się do samolotu. Trzeba było 
przedrzeć się przez kilka „checkpo-
intów” w Kabulu – referowała w 
rozmowie z Informacyjną Agencją 

Radiową jedna z ewakuowanych 
Polek. – Talibów nie interesowało, 
że ktoś ma gdzieś lecieć. Mnie, jako 
Europejkę, traktowano lepiej niż 
miejscowych. Inni byli bici i zastra-
szani. Na zdewastowanym lotnisku 
widziałam tłumy koczujących – do-
dała.
Obok Polek na pokładzie wojsko-
wego Airbusa A319 znajdowało się 
85 osób, w tym czeski ambasador, 
czescy żołnierze i ich afgańscy 
współpracownicy. Konsul RP Artur 
Łukiańczuk przekazał, że kobiety 
ewakuowane do Pragi jeszcze w 
środę znajdą się w Polsce. 
 (wik)

•••
Akcja »prędkość«
W ciągu pierwszych siedmiu miesię-
cy tego roku na drogach wojewódz-
twa morawsko-śląskiego policja 
odnotowała 5481 wypadków, w 
których zginęło 20 osób. Przyczyną 
677 zdarzeń okazała się nadmierna 
prędkość, dlatego w ubiegłym ty-
godniu mundurowi przeprowadzili 
wzmożone kontrole drogowe, któ-
rych celem było wyeliminowanie z 
ruchu piratów drogowych i zarazem 

obniżenie wskaźnika wypadkowości.
Działania policji koncentrowały się 
na kontroli przestrzegania ustalo-
nych ograniczeń prędkości zarówno 
w terenie zabudowanym, jak i poza 
nim. W ciągu pięciu dni stróże prawa 
skontrolowali łącznie 860 pojazdów, 
stwierdzili 390 wykroczeń i ukarali 
215 kierowców, którzy przekroczyli 
dozwoloną prędkość. 
 (wik)

•••
Przewrócony kajak
Dzięki szybkiej policyjnej akcji uda-
ło się uniknąć tragedii. Tym razem 
funkcjonariusze znaleźli się we wła-
ściwym miejscu i właściwym czasie, 
dzięki czemu uratowali mężczyznę 
z dzieckiem, którym przewrócił się 
kajak. Do niebezpiecznego zdarze-
nia doszło w niedzielę na zbiorniku 
wodnym w Żermanicach.
W pewnym momencie trzej funk-
cjonariusze, którzy pełnili tam 
codzienną służbę, zauważyli swo-
bodnie unoszący się na wodzie, 
przewrócony kajak. Łódka była do 
połowy zanurzona, a gdy policjanci 
podpłynęli bliżej, na powierzchni 

dostrzegli także mężczyznę trzyma-
jącego w ramionach małe dziecko. 
Było widać, że jest on na skraju sił 
i potrzebuje pomocy. Mundurowi 
zareagowali więc natychmiast. Naj-
pierw na pokład swej łodzi wciągnęli 
pięcioletnią, całkowicie wyczerpaną 
dziewczynkę. Jeden z policjantów 
uspokoił ją, osuszył ręcznikiem i 
owinął w folię termiczną, pozostali 
dwaj pomogli wydostać się z wody 
jej ojcu. Na koniec, za pomocą spe-
cjalnej platformy, funkcjonariusze 
wciągnęli na pokład łodzi prawie 
zatopiony kajak, a przy pomocy haka 
zebrali z wody rzeczy osobiste.  (wik)

W SKRÓCIE

Strzelnica po remoncie
Trzyniecka strzelnica Na Borku 

została kompletnie wyremon-
towana. Istnieje od około 40 lat, a 
ostatnich 12 nadzór nad nią spra-
wuje firma Moravia Security. 

– Można tu strzelać nawet bez 
posiadania pozwolenia na broń. 
Strzela się wówczas pod okiem in-
struktora, który wszystko wyjaśnia i 
troszczy się o bezpieczeństwo – in-
formuje „Głos” kierownik strzelni-
cy, Lubomír Kresta. Kiedy zaczynał 
pracę w tym miejscu, placówka była 
zdemolowana. Dziś to nowoczesna 
strzelnica z trzema stanowiskami 
strzeleckimi – jednym zamkniętym 
oraz dwoma na zewnątrz. Jedno ze 
stanowisk zewnętrznych jest rów-
nież zadaszone, istnieje więc możli-
wość bycia na polu nawet w czasie 
niesprzyjającej pogody.

W ofercie jest 36 sztuk broni, ale 
można też skorzystać z takiego ra-
rytasu, jak choćby sowiecka pepe-
sza z II wojny światowej.

Poza bronią palną możemy rów-
nież zapytać o kursy wykorzysty-

wania broni w obronie własnej, 
które są nowością. Strzelnicę moż-
na wynająć na potrzeby imprez 
choćby firmowych, gdyż do dyspo-
zycji jest większa sala. 

– Ze strzelnicy korzystają przede 
wszystkim członkowie służb mun-

durowych, takich jak policja, celni-
cy czy też jednostki specjalne, ale 
często przychodzą kobiety i męż-
czyźni, którzy nie posiadają po-
zwolenia na broń – dodaje Kresta. 
Mogą oni tu wykupić kurs przygo-
towawczy do egzaminu. (endy)

Strażnicy na rowerach
We wtorek na ulice Cieszyna 

wyjechał pierwszy rowerowy 
patrol Straży Miejskiej. Jednoślady 
ze wspomaganiem elektrycznym 
zakupiło miasto. – Patrole rowe-
rowe są jednym z tych pomysłów, 
które mamy nadzieję sprawdzą się 
nad Olzą. Wierzymy, że będą przy-
chylnie oceniane oraz przyczynią 
się do poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców i turystów – stwier-
dza Jacek Bąk, komendant Straży 
Miejskiej w Cieszynie. Dodaje, że 
duża mobilność rowerowych pa-
troli sprawi, że staną się one do-
skonałym uzupełnieniem patroli 

dotychczasowych, zmotoryzo-
wanych oraz pieszych.

Z inwestycji zadowolona jest 
również burmistrz Cieszyna 
Gabriela Staszkiewicz. – Spe-
cyfika ukształtowania terenu 
w mieście wymagała zakupu 
rowerów elektrycznych, tym 
samym jednak cieszyńska straż 
miejska dołączyła do grona 
służb, które korzystają z takiego 
rozwiązania. Rowery z pewno-
ścią pozwolą szybciej dotrzeć 
strażnikom do wszystkich za-
kątków naszego miasta – prze-
konuje.  (wik)

• Trening młodych adeptów Policji RC. 
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
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Fot. ARC rodziny

Rys. WŁADYSŁAW OWCZARZY

Wymazywanie polskości
Będąc w kościele na Sałajce w 
Łomnej Górnej można zauważyć, 
że na stacjach drogi krzyżowej 
wychodzą spod lakieru pierwotne 
polskie napisy, które zostały pie-
czołowicie zamalowane. Z kolei na 
głównym cmentarnym krzyżu w 
Karwinie-Łąkach widać wyraźnie, 
jak pierwotny napis został facho-
wo usunięty, a między rządkami 
wykuto nowy cytat z Pisma Świę-
tego według św. Jana w języku cze-
skim.

●●●
Prawdziwego szoku doznałem 
jednak, będąc w Karwinie-Kopal-
niach, obok krzywego kościoła 
św. Piotra z Alkantary. Wyrósł tam 
bowiem kiosk, którego właścicie-
lem jest nowo powstała spółka 
„Stará Karviná”. Na ścianach tego 
kiosku znajduje się mapa Karwi-
ny. Jak się okazuje, to powiększe-
nie mapy, którą grafik umieścił 
na wewnętrznej stronie okładki 
drugiego tomu książki Karin Led-
nickiej „Šikmý Kostel”. Ma rzeko-
mo opisywać życie w Karwinie od 
roku 1921 do 1945. Na mapie widać 
między innymi dwie czeskie i jed-
ną niemiecką szkołę, nie ma tam 
natomiast zaznaczonej ani jednej 
polskiej placówki. A było ich prze-
cież wiele...

Z relacji świadków czasów „au-
striackich” wiem, iż przed pierw-
szą wojną światową w Karwinie 
nie było ani jednej czeskiej szkoły, 
istniały tylko polskie i niemieckie. 
Ówczesną dwujęzyczność może 
poświadczyć napis na krzyżu, któ-

ry znajduje się na wspólnej mogi-
le 34 górników, którzy zginęli 16 
marca 1895 w katastrofie górniczej 
w kopalni. Jest on w językach nie-
mieckim oraz polskim. Jeszcze 
dwadzieścia lat temu na owym 
cmentarzu w jego najstarszej części 
znajdowały się odlane z żeliwa ta-
bliczki z napisami „grupa” i „rząd”. 
Były to prawdziwe dzieła sztuki.

Czeskie szkoły powstawały w 
Karwinie dopiero po powstaniu 
Republiki Czechosłowackiej w 1918 
roku, a dzieci do nich kupowano 
za pieniądze albo przynajmniej 
jedno dziecko musiało chodzić do 
czeskiej szkoły, żeby ojciec, czyli 
żywiciel rodziny, miał pracę. Pi-
sze o tym karwiński rodak Gustaw 
Morcinek w książce „Czarna Jul-
ka”. Polskich szkół było natomiast 
pełno.

●●●
Przy wspomnianym krzywym, 
starym kościele była polska szko-
ła zwana według koloru elewacji 
białą, a czeska czerwoną, która 
została później przekształcona w 
polską szkołę wydziałową. Pol-
skie placówki istniały również w 
innych częściach Karwiny, takich 
jak Solca, Granice i Sowiniec, do 
której uczęszczał od roku 1887 mój 
dziadek, a od roku 1889 moja bab-
cia. Pamiętam, jak w 1959 roku 
obchodzono jubileusz 75-lecia 
owej szkoły. Obok białej kolonii na 
„Szóstym” znajdował się klasztor 
sióstr szkolnych De Notre Dame, w 
którym do roku 1917 pracowała bło-
gosławiona siostra Maria Antonina 
Kratochwil. Siostra została prze-

niesiona do Lwowa, gdzie została 
uwięziona, a później zamordowa-
na przez okupanta niemieckiego 
w 1942 roku w Stanisławowie. W 
klasztorze tym działała polska 
szkoła żeńska. Według relacji jed-
nej z byłych uczennic, mojej mamy, 
wiem, iż tę placówkę odwiedzała 
w okresie poprzedzającym święta 
Bożego Narodzenia pani hrabina 
Larisch-Mönich, która przynosiła 
dziewczętom podarunki.

To tylko fragmenty bogatej pol-
skiej historii Karwiny, która była 
przed II wojną światową dla Zaolzia 
tym, czym był przedwojenny Lwów 
dla Polski. O tej rzeczywistości gru-
pa „Stará Karviná” zapomniała.

●●●
I jeszcze jedno. Kilka lat temu poja-
wił się film o Karwinie. W końcowej 
scenie pani narrator stoi przy krzy-
żu z 1874 roku z polskim napisem: 
„Gmina Karwina krzyż ten posta-
wiła”. Operator jakoś zapomniał 
zrobić zbliżenie tego napisu tak, 
aby mógł być czytelny dla widza. 
Uważam, iż w tych sprawach pol-
skie społeczeństwo Zaolzia nie po-
winno milczeć.

Bronisław Szyja, Karwina

PS Pan Bronisław poruszył w swo-
im przyczynku bardzo ważną kwe-
stię. Mamy nadzieję, że niniejszym 
tekstem otworzył dyskusję na jakże 
ważny temat. Czekamy na państwa 
listy. Można je wysyłać tradycyjną 
pocztą na adres redakcji: „Głos”, ul. 
Strzelnicza 28, 737 01 Czeski Cie-
szyn albo e-mailem (wolff@glos.
live).

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

• Mapa, która skłoniła naszego czytelnika do napisania powyższego przyczynku. 
Fot. BRONISŁAW SZYJA

Czy naprawdę nas na to nie stać?
Banałem jest stwierdzenie, że czas mija szybko. Ale w tym przypadku proszę o wybaczenie, albowiem całkiem dla 
mnie niespodziewanie od przyjęcia „Wizji 2035...” przez Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków upłynęło już 
ponad pięć lat.

Zygmunt Rakowski

W wielu dziedzinach oka-
zała się ona strzałem 
w dziesiątkę. Poprzez 

publikację jej założeń, a zwłaszcza 
osiągnięć, wryła się dosyć moc-
no w życie społeczne Polaków 
na Zaolziu. A jeden z jej produk-
tów – Centrum Polskie – rozwija 
skrzydła i wypełnia rolę, dla której 
zostało powołane. „Wizja...” wpły-
nęła na strategię KP i ma wpływ na 
styl życia społecznego na Zaolziu. 
Tyle chwalenia się. Jest bowiem 
dziedzina, w której odczuwam nie-
dosyt, a czas biegnie.

●●●
„Wizja...” założyła powstanie Fun-
duszu Rozwoju Zaolzia. Jego celem 
było i jest gromadzenie środków 
finansowych od darczyńców i przy 
ich pomocy wspieranie projektów 
skierowanych na rozwój polskości 
na Zaolziu. Z jednej strony należy 
się cieszyć, ponieważ FRZ w ciągu 
czterech lat istnienia uzbierał nie-
małe środki, z których wsparcie 
uzyskało kilkaset projektów. Wiele 
kół PZKO, szkół i przedszkoli, Ma-
cierz Szkolna lub harcerze mogą 
potwierdzić efektywne działanie 
FRZ na rzecz polskiego Zaolzia. 

Zwłaszcza nasze szkoły 
i przedszkola potrzebu-
ją funduszy na programy 
podnoszące jakość edu-
kacji i pracy pozaszkolnej, 
w trudnej konkurencji ze 
szkołami większościowy-
mi. Z drugiej strony trudno 
mówić o jakimś głębszym 
oddźwięku społecznym. 
Tak naprawdę to FRZ żyje 
dzięki niewielu osobom, 
przede wszystkim braciom 
Wałachom. Oprócz tego 
jest jeszcze kilku ofiar-
nych darczyńców, takich 
jak Ewa Farna i jej rodzi-
ce. Pomimo tego udział 
braci Wałachów to ponad 
95 procent. Na wielkie uznanie za-
sługuje pan Melchior Sikora – o ile 
mi wiadomo emeryt, który wpro-
wadził comiesięczny stały przelew 
na konto FRZ. Wpłaca niewielkie 
sumy, ale w ciągu lat uzbierała się 
pokaźna kwota. I tu jest pies po-
grzebany. Dlaczego nie ma wśród 
nas więcej tak myślących Zaolzia-
ków, jak pan Melchior?

●●●
Prawdę powiedziawszy, to pier-
wotna idea FRZ zakładała właśnie 
ten sposób gromadzenia drobnych 
wprawdzie środków, ale systema-

tycznie i przez większą liczbę Za-
olziaków. Dosyć okrutną prawdą 
jest, że gdyby „Wizją...” nie zain-
teresowali się bracia Wałachowie, 
to FRZ byłby raczej niezdolny 
do działania, o ile by w ogóle po-
wstał… Niby tworzymy niezbyt 
liczne społeczeństwo, jednak jest 
nas około 35 tysięcy. Odliczmy 1/3, 
przypadającą na dzieci i młodych 
niezarabiających. Odliczmy 1/4, 
przypadającą na ludzi w zaawan-
sowanym wieku i o niskich docho-
dach. Pozostaje więc co najmniej 
15 tysięcy ludzi w aktywnym wie-
ku. Średnia gaża miesięczna w RC 

to około 35 tysięcy koron. 
Zróbmy kilka prostych obli-
czeń algebraicznych. Kwota 
200 koron to 0,5 proc. śred-
niej gaży, 350 koron to 1 pro-
cent, a 500 koron to niecałe 
półtora procenta. Załóżmy 
teraz, że 1000 Zaolziaków 
będzie przelewało 200 ko-
ron miesięcznie na konto 
FRZ. W ciągu roku zbierze 
się niebagatelna suma 2 400 
000 koron, która może po-
służyć niemałej liczbie ma-
łych projektów lub jednemu 
większemu. A teraz gra w 
liczby: 3000 to mniej więcej 
tylko 20 proc. wiekowo ak-
tywnej zaolziańskiej popu-

lacji. Przy tej hipotetycznej liczbie 
darczyńców i 200 koronach mie-
sięcznie daje to 7 200 000 koron, 
przy 350 koronach to ponad 12 
500 000 koron rocznie. A to już 
są poważne sumy. Nie mówiąc o 
ewentualnym zwiększeniu liczby 
ofiarodawców czy większej skład-
ce. Pozwolę sobie także stwierdzić, 
że dla średnio zarabiającej osoby 
to nie są wygórowane miesięczne 
kwoty, bez których chyba domo-
wy budżet mógłby się jakoś obejść 
a wartość społeczna jest bardzo 
wysoka. Są jeszcze działacze, któ-
rzy krzywią się nad coraz bardziej 

znaczącą rolą pieniędzy w pracy 
społecznej. Ale taka jest ogólnie 
tendencja cywilizacyjna i nam nie 
pozostaje nic innego, jak się dosto-
sować do nieuchronnych proce-
sów społecznych. 

A więc ludzie, czy naprawdę nas 
nie stać na taki nieduży, a społecz-
nie tak bardzo cenny ruch?  

PS Żeby nie być posądzonym o 
gołosłowność i brak przykładu, to 
uprzejmie informuję, że jako ini-
cjator mam honor być zupełnie 
pierwszym darczyńcą FRZ i wtedy 
wpłaciłem – już jako emeryt – na 
jego konto 20 000 koron. A teraz, 
idąc śladem powyższych wywo-
dów, deklaruję miesięczną składkę 
w wysokości 500 koron.

Nr konta FRZ 276715162/0300

W latach 2017-2021 w wyniku po-
siedzeń Komisji Grantowej FRZ przy-
jęto 194 wniosków o dofinansowanie 
w łącznej kwocie

8 199 260 koron 
Ponadto Rada Kongresu Polaków 
przyjęła 45 projektów sterowanych 
w łącznej sumie 

4 716 599 koron

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.

Niezwykłe rzeczy  
ze zwykłych składników 
W Domu PZKO w Czeskim Cieszynie-Mostach trwa drugi turnus „Wakacji na Zaolziu”. We wtorek dzieci świetnie 
się bawiły wykonując eksperymenty z cyklu „wesoła nauka”. 

Danuta Chlup

„Wakacje na Zaolziu”, 
o r g a n i z o w a n e 
przez Stowarzy-

szenie Młodzieży Polskiej we 
współpracy z kołami PZKO i 
Harcerstwem Polskim, w tym 
roku po raz pierwszy odbywają 
się także w mosteckim Domu 
PZKO. Zostały wsparte przez 
Fundusz Rozwoju Zaolzia Kon-
gresu Polaków. 

– Wiedzieliśmy, że w innych 
domach PZKO odbywają się ta-
kie obozy, dlatego po remoncie 
naszej siedziby postanowiliśmy 
także coś podobnego zorgani-
zować. Zainteresowanie jest 
duże, w pierwszym tygodniu 
mieliśmy 16 dzieci, teraz jest 14. 
To dzieci z Czeskiego Cieszyna, 
Trzyńca i innych miejscowości 
– powiedziała nam kierownicz-
ka półkolonii Magdalena Gór-
niak. 

Półkolonie odbywają się pod 
nazwą „Poszukiwacze przy-
gód”. Dzieci odwiedzają kozią 
farmę, remizę strażacką, robią 
eksperymenty. 

W kończącym się dziś tur-
nusie „eksperymentalnym” 

dniem był wtorek. Dzieci pod 
kierownictwem trzech opie-
kunek przekonały się m.in., że 
ciecze o różnej gęstości, wlane 
do jednej szklanki, nie miesza-
ją się ze sobą nawzajem, lecz 
układają się warstwami. Dzięki 
temu z gęstego soku owoco-
wego, wody, płynu do mycia 
naczyń i oliwy powstała wielo-
warstwowa ciecz przypomina-
jąca tęczę. 

Uczestnicy kolonii robili tak-
że wulkan wybuchający dzięki 
tabletkom musującym, własną 
plastelinę, lampę lawową, prze-
konali się, że baloniki „same” 
się nadmuchają, kiedy wsypie-
my do nich sodę i naciągniemy 
je na gardziele butelek z octem. 

– Wulkan najbardziej mi się 
podobał. Powstaje tak, że mie-
sza się razem wodę, olej, barw-
nik i tabletki musujące. Kiedy 
damy więcej tabletek, co naj-
mniej pięć, to wulkan eksplo-
duje – przekonywał Filip Dia-
nowski. 

– Im więcej tabletek musują-
cych, tym większy jest wybuch 
– poparł go Jacek Ciahotny. 

Najmłodszy, sześcioletni Ar-
tur najbardziej był zachwycony 
własnoręcznie wykonywaną 

lampą lawową. Dziewczynki 
natomiast ugniatały plastelinę 
z mąki, oleju, soli i barwnika. 
Zdradziły, że będą z niej robi-
ły serduszka, kwiatki, ślimaki 
i inne zwierzątka. I od razu za-
częły je formować. Plastelinę 
dzieci mogły zabrać do domu. 
 

Eksperymentalne ciasto 
Nasze redakcyjne skrzaty „poże-
rały” artykuły o obozach i pół-
koloniach dla dzieci. Obozowe 
zajęcia były dla nich inspiracją 
do wymyślania własnych zabaw 
i pełnych przygód wypraw. Tym 
razem Ludmiłka głośno czytała 
Głosikowi o eksperymentach z 
gatunku „wesoła nauka” przepro-
wadzanych na półkoloniach w 
Czeskim Cieszynie. 

– Słuchaj, Głosiku! To musiało 
być ciekawe! Przy użyciu tabletek 
musujących dzieci robiły własny 
wulkan! A pani redaktor zamie-
ściła opis eksperymentu. Wszyst-
ko tu jest – i potrzebne składni-
ki, i przebieg pracy! Spróbujemy 
zrobić własny wulkan? 

Głosik uniósł się honorem. 
– A dlaczego mamy ciągle po-

wtarzać to, co już zrobili inni? Sami 
przecież możemy wymyślić wła-
sne eksperymenty – oświadczył. 
– Przecież, jak czytałaś, do ekspery-
mentów wystarczą ogólnie dostęp-
ne surowce, które można znaleźć w 
każdym domu: mąka, oliwa, sok… 

– To praw-
da – zgodziła 
się Ludmiłka. 
– Ale te skład-
niki trzeba 
tak ze sobą 
połączyć, aby 
powstało coś 
fajnego i cie-
kawego! 

– No to wy-
myślimy coś 
fajnego i cie-
kawego – Głosik nie ustępował. I 
od razu przejął dowodzenie. Ka-
zał Ludmiłce przygotować mąkę, 
oliwę, mleko, wodę, jajka, sodę, 
a potem wydawał polecenia, w 
jakiej kolejności i ilości powinna 
dodawać składniki do miski. 

Po chwili skrzaty miały przed 
sobą misę pełną… ciasta. Ładnie 
pachniało, ale poza tym niczym 
ciekawym się nie wyróżniało. Ani 
nie musowało, ani nie zmieniało 
kolorów. Głosik podrapał się po 
głowie. Niechętnie przyznał, że nie 
ma pomysłu, jaki eksperyment zro-

bić z tą jednolitą, nieciekawą masą. 
– A ja bym miała pewien po-

mysł. Wlejmy ciasto na blachę, 
posypmy go malinami i jagoda-
mi i wstawmy do piekarnika. Od 
razu będzie eksperyment. 

– Z którego, mam nadzieję, 
wyjdzie smaczne ciasto na pod-
wieczorek – dodał Głosik i roze-
śmiał się. 

I faktycznie – eksperyment 
był udany. Skrzaty zajadały się 
ciastem i chwaliły sobie, że taki 
eksperyment jest o wiele lepszy 
od jakiegoś tam wulkanu.  (dc)

Może wypróbujesz?
Odpychanie kolorów
Na talerz wlewamy tłuste mleko, a 
następnie różne barwniki. Waciki 
na patyczku maczamy w oliwie, a 
potem odpychamy nimi kolory na 
mleku. 

Plastelina
Pół garnka soli mieszamy z garnkiem 
mąki „gładkiej”, dwiema łyżkami 
oliwy i jedną czwartą garnka wody. 
Porządnie wymieszamy i ugniatamy. 
Kolorujemy barwnikami.

• Dziewczynki robiły własną plastelinę. Fot. DANUTA CHLUP

WITAMY

Jakub Uher przyszedł na świat 9 czerwca br. w Hawierzowie. Ważył 
3 440 g i mierzył 50 cm. Jego rodzicami są Natalia i Marek Uherowie. 
Kubuś ma 6-letniego braciszka Sebastiana i 4-letnią siostrzyczkę Zo-
się. Rodzina mieszka w Hawierzowie. Zdjęcie przysłała nam babcia 
Marta Orszulik. 

Jakub to imię biblijne, hebrajskiego pochodzenia. Jego znaczenie 
bywa tłumaczone jako „Niech Bóg ochrania”, ale bywa też kojarzone 
ze słowem oznaczającym piętę, według patriarchy Jakuba, który uro-
dził się jako drugi z bliźniąt, trzymając brata za piętę.  (dc)
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Fot. WITOLD KOŻDOŃ

P U B L I C Y S T Y K A

Zmarł Kazimierz Czapla
O śmierci artysty powiadomił 

w sobotę 14 sierpnia Witold 
Mazurkiewicz, dyrektor Teatru 
Polskiego w Bielsku-Białej: „Z 
ogromnym bólem i niedowierza-
niem zawiadamiam, że odszedł 
od nas nasz Wielki Przyjaciel, 
Wielki Artysta i Człowiek, AK-
TOR… Kaziu Czapla…” – napisał 
na stronie bielskiego teatru, z któ-
rym Kazimierz Czapla związany 
był od początku swojej kariery 
aktorskiej.

Kazimierz Czapla miał 70 lat. 
Od roku 1984 do 1989 występował 
w Scenie Polskiej Teatru Cieszyń-
skiego. Zaolziańska widownia pa-
mięta go zapewne z takich ról, jak 
na przykład Burmistrza w „Pta-
ku” Szaniawskiego, Podgórskiego 
w „Popiele i diamencie”, Policjan-
ta w „Romku i Julce”, Smutne-
go Króla w „Królu Maciusiu I”, 
a przede wszystkim tytułowego 
Znachora.

– Szturmem zdobył zaolziańską 
publiczność i zaznaczył swoją oso-
bowość aktorską w zespole Sceny 
Polskiej, do którego wniósł powiew 
świeżości, coś bardzo swojskiego i 

prawdziwego – pisano w prasie w 
1985 roku.

Kazimierz Czapla tak wspominał 
lata spędzone w Scenie Polskiej: 

„Czas, który spędziłem na de-
skach Teatr Cieszyńskiego (pięć i 
pół sezonu), to czas wspaniały w 
moim życiu aktorskim i prywat-
nym. Mimo że były to czasy trudne, 
szczelna granica, rozłąka z rodzi-
ną, doznawałem wielkiej satysfak-
cji, spełniając swoją powinność 
aktorską przed niepowtarzalną za-
olziańską publicznością. Publicz-
nością, której nigdy nie zapomnę.

Torebkę po cukrze, w której było 
jedno jabłuszko, jakie dostałem w 
Mostach koło Jabłonkowa po Zna-
chorze wraz z błogosławieństwem 
od starszej pani, mam do dzisiaj. 

Kiedy odchodziłem z Bielska do 
Cieszyna, koledzy mówili: co ro-
bisz? Kamień w wodę! A tu proszę 
– po powrocie do Bielska miałem 
propozycję z teatrów Warszawy, 
Poznania czy Łodzi. Scena Polska 
to Teatr jedyny w swoim rodzaju”.

Kazimierz Czapla był wielokrot-
nie nagradzany. Na oficjalnej stro-
nie internetowej Teatru Polskiego 

w Bielsku-Białej można przeczy-
tać: „Wystąpił w wielu rolach te-
atralnych, telewizyjnych, a także 
w słuchowiskach radiowych. W la-
tach osiemdziesiątych trzykrotnie 
zwyciężył w plebiscycie na najlep-
szą kreację aktorską. W 1984, 1992 
oraz 2016 roku – laureat nagrody 
Złota Maska. W 2005 r. prezydent 
Bielska-Białej przyznał mu na-
grodę Ikar za wybitną działalność 
w dziedzinie kultury i sztuki. Pod-
czas VIII Ogólnopolskiego Festi-
walu Dramaturgii Współczesnej 
»Rzeczywistość przedstawiona« 
w 2008 r. otrzymał wyróżnienie 
aktorskie za rolę Dyrektora w spek-
taklu »Żyd«. Dwukrotny laureat 
nagrody Prezydenta Miasta Biel-
ska-Białej z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Teatru. W 2015 r. odzna-
czony Brązowym Medalem Gloria 
Artis – Zasłużony Kulturze, w 2019 
roku – Złotym Krzyżem Zasługi, 
w 2020 – Medalem Stulecia Odzy-
skanej Niepodległości za zasługi 
dla Niepodległej.

Media nad Wisłą informują, że 
Kazimierz Czapla zmarł nagle w 
czasie urlopu w Grecji.  (r) • Kazimierz Czapla w roli Znachora. Fot. ARC Teatru Cieszyńskiego

O takich Cudach  
trzeba przypominać...
W weekend w Polsce obchodzono kolejną rocznicę zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej, zwanej „Cudem 
nad Wisłą”. W dniach 13-25 sierpnia 1920 roku Wojsko Polskie stoczyło jedną z największych i zarazem 
najważniejszych bitew w historii swojego oręża. Było to jednocześnie decydujące starcie w wojnie polsko-
rosyjskiej 1920 r.

Od 14 lutego 1919 r. roz-
poczęła się tzw. niewy-
powiedziana wojna pol-

sko-rosyjska, kiedy to w rejonie 
miasteczka Mosty nad Niemnem 
nawiązano pierwszy kontakt bojo-
wy z oddziałami Armii Czerwonej. 
Zamiarem obu stron było przeję-
cie kontroli nad obszarem opusz-
czanym przez wojska niemieckie 
Naczelnego Dowódcy Wojsk na 
Wschodzie (Ober-Ost). Strona pol-
ska występując w obronie obsza-
rów kresowych, wysuwała racje 
historyczne, kulturowe i etniczne, 
gdyż sporne terytoria w przewa-
żającej części zamieszkiwali Po-
lacy. Poza tym chodziło również 
o zabezpieczenie suwerenności 
odrodzonego państwa polskiego i 
ustroju opartego na systemie de-
mokracji parlamentarnej.

Prowadzone działania bojowe 
przyniosły początkowo sukcesy 
odrodzonemu Wojsku Polskie-
mu, które w toku prowadzonych 
działań zajęło duże obszary litew-
sko-białoruskie. Jesienią 1919 r. 
Józef Piłsudski wstrzymał ofen-
sywę, aby nie wspierać „białych 
generałów” w wojnie domowej z 
bolszewikami, gdyż nie uznawali 
oni odrodzonej Polski w granicach 
byłego zaboru rosyjskiego. Po klę-
sce wojsk kontrrewolucyjnych na 
przełomie 1919/1920 r. powróciła 
sprawa konfrontacji polskiej z bol-
szewikami. Józef Piłsudski zmie-
nił swój plan idei federacyjnej na 

inkorporację ziem, które znajdo-
wały się niegdyś w granicach I 
Rzeczypospolitej.

Działania bojowe poprzedziły 
jeszcze rokowania polsko-ukraiń-
skie, zakończone w dniu 21 kwiet-
nia 1920 r. układem politycznym i 
konwencją wojskową, z przywód-
cą Ukrainy – atamanem Seme-
nem Petlurą, który zgodził się na 
polskie roszczenia terytorialne na 
wschód po rzekę Zbrucz. Podjęte 
decyzje polityczne zapoczątko-
wały wielkie operacje polskie na 
wschodzie, które w historii są zna-
ne jako „wyprawa kijowska”.

W dniu 25 kwietnia 1920 r. roz-
poczęła się polska ofensywa na 
wschód. Celem uderzenia wy-
przedzającego było zdobycie jak 
największych obszarów przed Ar-
mią Czerwoną. W wyniku działań 
bojowych siły polskie: 6. Armia 
gen. Wacława Iwaszkiewicza, 2. 
Armia gen. Antoniego Listow-
skiego i 3. Armia gen. Edwarda 
Rydza-Śmigłego, opanowały duże 
obszary prawobrzeżnej Ukrainy 
łącznie z Kijowem (7 maja).

W dniu 13 sierpnia 1920 r. roz-
poczęła się wielka Bitwa Warszaw-
ska, która składała się z trzech faz: 
walk obronnych na przedmościu 
warszawskim na przedpolach Ra-
dzymina; bitwy obronnej i ma-
newru zaczepnego 5. Armii gen. 
W. Sikorskiego nad Wkrą; uderze-
nia w dniu 16 sierpnia Grupy Ma-
newrowej znad Wieprza i pościg.

14 sierpnia działania zaczepne 
na linii Wkry rozpoczęła 5. Armia 
gen. W. Sikorskiego mając przed 
sobą siły sowieckich 4. i 15. Armii. 
W zażartej walce pod Modlinem 
wyróżniła się m.in. 18. DP gen. 
Franciszka Krajowskiego. Następ-
nego dnia 17. Dywizja Piechoty 
wyruszyła z Modlina i wzdłuż osi 
na Nasielsk zaszła nieprzyjaciela 
od flanki. Rosjanie zostali wyrzu-
ceni po ciężkiej walce za Wkrę. W 
dniu 16 sierpnia 5. Armia konty-
nuując natarcie zdobyła Nasielsk, 
Serock, Pułtusk, Ciechanów, Prza-
snysz oraz Mławę. Pobita 15. Armia 
wycofała się ku Narwi, zagrażając 
odcięciem wojsk bolszewickich, 
które zagalopowały się już nad 
Wisłę. Wielkim sukcesem polskim 
okazało się zdobycie Ciechano-
wa, gdzie przejęto sowiecką ra-
diostację. Spowodowało to utratę 
łączności 4. Armii Sowieckiej z M. 
Tuchaczewskim, którego stanowi-
sko dowodzenia znajdowało się w 
Mińsku Białoruskim.

O świcie 16 sierpnia 1920 r. zgod-
nie z planami, Grupa Manewrowa 
składająca się ze związków tak-
tycznych 3. i 4. Armii pod dowódz-
twem J. Piłsudskiego rozpoczęła 
natarcie znad Wieprza na rozcią-
gniętą w marszu z Brześcia nad 
Bugiem ku Wiśle na wysokości 
Maciejowic – Grupę Mozyrską. Na-
głe i zdecydowane uderzenie było 
zupełnym zaskoczeniem dla Ro-
sjan, mimo wszystko nie do końca 

pojmowali grozę zaistniałej sytu-
acji. Armia polska przechodziła do 
następnej fazy, okrążenia i znisz-
czenia sowieckich armii Frontu 
Północnego. Sukces zależał od 
szybkości piechoty polskiej. Od 16 
do 25 sierpnia czołowe jednostki 2. 
Armii przeszły ok. 300 km.

Bitwa na przedpolach Warsza-
wy była operacją krótką, której 
efektem było rozbicie wojsk Tu-
chaczewskiego, atakujących stoli-
cę Polski. Wojska bolszewickie zo-
stały pokonane, jednak Północny 
Front rosyjski nie został do końca 
rozbity. Straty rosyjskie wyniosły 
25 tysięcy zabitych i rannych oraz 
66 tys. wziętych do niewoli. 45 ty-
sięcy czerwonoarmistów zostało 
internowanych po przekroczeniu 
granicy niemieckiej. Zdobyto też 
231 dział i 1023 ciężkie karabiny 
maszynowe oraz wiele innego 
sprzętu.

Z polskich szeregów ubyło 4,5 
tys. zabitych, 22 tys. rannych i ok. 
10 tys. zaginionych. Przyczyn klę-
ski Rosjan pod Warszawą należy 
upatrywać w braku koordynacji 
dowodzenia strony rosyjskiej, 
jednak zasadniczo męstwo oręża 
polskiego oraz zasada ekonomii 
sił sprawiły, że „płomień rewo-
lucji” zatrzymał się na przedpo-
lach Warszawy. Bolszewicy mimo 
klęski pod Warszawą, byli jeszcze 
groźni i należało się z nimi liczyć. 
Jeszcze Siemion Budionny dowo-
dzący 1. Armią Konną pod koniec 

sierpnia wdarł się na Zamojszczy-
znę próbując przyjść z odsieczą 
wojskom Tuchaczewskiego. W 
dniu 31 sierpnia pod Komarowem 
doszło do największej bitwy ka-
waleryjskiej. Pomimo posiadanej 
przewagi, 1. Armia Konna zosta-
ła zmuszona do odwrotu. Osta-
tecznie Bitwa Niemeńska i bitwy 
na południowo-wschodnich ru-
bieżach odrodzonego państwa 
przesądziły o zwycięskim zakoń-
czeniu wojny o polską granicę 
wschodnią.

Bitwa Warszawska stworzyła 
Polakom szansę doprowadzenia 
wojny do zwycięskiego końca i 
ocaliła niepodległy byt Rzeczy-
pospolitej. Zwycięstwo nad Rosją 
Sowiecką, niezależnie od korzy-
ści politycznych i terytorialnych, 
miało dla Polski ogromne zna-
czenie moralne. Było to pierwsze 
od zmierzchu I Rzeczypospolitej 
wielkie zwycięstwo odniesione 
samodzielnie przez Wojsko Pol-
sko nad siłami zbrojnymi potęż-
nego do niedawna zaborcy, który 
krwawo stłumił trzy powstania 
narodowe. Umożliwiło ono II Rze-
czypospolitej prowadzenie samo-
dzielnej polityki wewnętrznej i 
zagranicznej niezależnej od inte-
resów obcych mocarstw. Pozwoli-
ło wychować młode pokolenie Po-
laków w polskiej tradycji i polskim 
patriotyzmie.

ppłk. Ryszard Najczuk/
Wojsko-polskie.pl

»Mały Książę« na Pasieczkach
W Koszarzyskach kończą się powoli kolejne Warsztaty Teatralno-Filmowe organizowane przez Kongres Polaków w Republice Czeskiej. 
W sobotę ich uczestnicy zapraszają na wielki finał projektu. – Zakładamy, że spotkanie będzie trwało już od godziny 19.00, natomiast by 
rozpocząć plenerową projekcję, musimy zaczekać, aż zrobi się ciemno. Dlatego jej początek planujemy około godziny 20.30. Sądzę, że potrwa 
ona około godziny, a później rozpocznie się pewnie dyskusja, która może się przeciągnąć do późna w nocy – mówi Bartek Klimsza, kierownik 
zajęć filmowych w trakcie koszarzyskich warsztatów.

Witold Kożdoń

Obok niego w ośrodku wy-
poczynkowym na Pasiecz-
kach od piątku przebywało 

osiem osób. –To ludzie, którzy jeż-
dżą tutaj regularnie od kilku lat, ale 
mamy też nowe twarze. Na razie 
jest nas dziewięcioro, jednak jutro 
przyjadą kolejni uczestnicy, więc 
będzie nas łącznie piętnaścioro – 
przekonywał we wtorek Klimsza.

Przez cały tydzień młodzi ludzie 
nie tylko bawili się na Pasieczkach, 
ale przede wszystkim intensywnie 
pracowali. – Lubimy to miejsce, bo 
nie tylko posiada dobre zaplecze, 
ale przede wszystkim ma genius 
loci. A gospodarze są do nas przy-
zwyczajeni. Wiedzą, że czasami 

robimy spory bałagan i nie dziwią 
się, kiedy dzieją się tutaj rożne 
dziwne rzeczy – żartował Bartek 
Klimsza.

We wtorek uczestnicy warszta-
tów tworzyli muzykę, czym kiero-
wał Franciszek Humel, zajmowali 
się także animacją dwuwymiarową. 
– W ten sposób przygotowujemy 
niektóre fragmenty przedstawie-
nia, które wyświetlimy w sobotę 
– mówił Bartek Klimsza. Dodał, 
że tegoroczna edycja warsztatów 
teatralno-filmowych Kongresu Po-
laków w RC różni się od poprzed-
nich. – Tym razem nie zapraszali-
śmy tutaj żadnych lektorów, którzy 
uczyliby nas czegokolwiek. W po-
przednich edycjach wiedzieliśmy 
też dokładnie, co będziemy robili 

każdego dnia, a teraz program na 
kolejny dzień ustalamy podczas 
porannej „odprawy”. I na przykład 
jutro przyjadą do nas dwie muzycz-
ne kapele, a my będziemy kręcili 
wideoklipy. To wydarzenie trochę 
odbiega od tematu tegorocznych 
warsztatów, ale chcieliśmy w ten 
sposób nawiązać do roku ubiegłe-
go, kiedy także zrealizowaliśmy 
bardzo udane muzyczne klipy – 
wspominał.

Tematem przewodnim tego-
rocznych warsztatów teatralno-
filmowych Kongresu Polaków jest 
natomiast „Mały Książę”. Postać 
głównego bohatera projektu za-
demonstrowała Anna Kocabek, 
która w Koszarzyskach odpowiada 
za część teatralną projektu. – To 

figurka, którą stworzyliśmy z dru-
tu i watoliny. Dzięki temu potrafi 
samodzielnie stać, rusza rękami 
i nawet świeci, bo zamiast głowy 
ma żarówkę. Tyle że musimy ją 
wymienić, ponieważ okazała się 
niepraktyczna. Po prostu szyb-
ko się przegrzewa – tłumaczyła 
Anna Kocabek, podkreślając jed-
nocześnie, że o ile na poprzednich 
edycjach uczestnicy warsztatów 
przygotowywali zazwyczaj spek-
takl teatralny, a dodatkowo praco-
wali nad krótkimi filmami, w tym 
roku jest inaczej, ponieważ tworzą 
jeden duży projekt, który będzie 
kombinacją różnych form arty-
stycznych, nie tylko teatralnych i 
filmowych, ale także animacji czy 
muzyki.

– W ramach tego przedsięwzię-
cia szykujemy między innymi 
stop motion wideo, czyli anima-
cję poklatkową. Przygotowujemy 
ponadto dramę, ale pracujemy 
także z kukiełkami – tłumaczyła. 
Jej zadaniem na warsztatach była 
zaś przede wszystkim praca z tek-
stem. Dlatego Anna Kocabek po-
sługiwała się zarówno polskim, 
jak i czeskim wydaniem „Małe-
go Księcia”. – Próbuję połączyć 
oba teksty, a wszystko dlatego, 
że postaci naszego przedstawie-
nia będą mówiły i po polsku i po 
czesku. Będą też mówiły „po na-
szymu” oraz trochę po francusku, 
myślę jednak, że całość będzie 
dla wszystkich zrozumiała – żar-
towała. 

• We wtorek uczestnicy warsztatów 
tworzyli muzykę oraz zajmowali się 
animacją 2D. Fot. WITOLD KOŻDOŃ

• Anna Kocabek prezentuje figurkę 
koszarzyskiego „Małego Księcia”. 
Fot. WITOLD KOŻDOŃ

Macierz pod kreską
„2022 r. może być ostat-

nim rokiem 
działalności Macierzy Ziemi Cie-
szyńskiej. Pomóż uratować nasze 
dziedzictwo!” – z takim apelem wy-
stąpili latem działacze jednej z naj-
starszych i najbardziej zasłużonych 
organizacji na Śląsku Cieszyńskim. 
– Dziś nasza sytuacja nie jest tragicz-
na i nie grozi natychmiastowym za-
przestaniem funkcjonowania, mimo 
to nadal jest bardzo trudna – stwier-
dza Marta Kawulok, prezes Zarządu 
Głównego Macierzy Ziemi Cieszyń-
skiej.

MZC to bliźniacza „siostra” zaol-
ziańskiej Macierzy Szkolnej w RC. 
Powstała w 1885 r., a współcześnie 
zrzesza miłośników regionu. Tworzą 
oni 24 koła terenowe działające w 15 
miejscowościach, m.in. Cieszynie 
(10), Strumieniu, Zebrzydowicach, 
Istebnej czy Grodźcu, ale także War-
szawie, Krakowie, Wrocławiu, a nawet 
Olsztynie. Na co dzień cieszyńska Ma-
cierz prowadzi fundusz stypendialny 
dla najzdolniejszej młodzieży, wypo-

życza stroje regionalne, wydaje „Ka-
lendarze Cieszyńskie” oraz przede 
wszystkim organizuje różnorakie im-
prezy upamiętniające historię Śląska 
Cieszyńskiego. Organizacja utrzymu-
je się głównie z darowizn oraz pienię-
dzy zbieranych podczas organizowa-
nych przez nią wydarzeń. 

– Dodatkowo prowadzimy niewiel-
ką działalność gospodarczą, ponie-
waż wynajmujemy pomieszczenia w 
Domu Macierzy przy ul. Stalmacha 
14. Tyle że pieniądze, które pozysku-
jemy w ten sposób, pokrywają tylko 
60 procent kosztów utrzymania tego 
budynku. Tymczasem wydatki rosną 
systematycznie, a najwięcej kosztuje 
ogrzewanie gmachu oraz podatki – 
przekonuje Marta Kawulok.

Finansowe problemy organizacji 
wywołała jednak epidemia korona-
wirusa, która w ubiegłym roku spa-
raliżowała działalność większości 
stowarzyszeń. – Wiadomo, że nasi 
członkowie to osoby z reguły grubo 
po sześćdziesiątce, więc większość z 
nich nie udzielała się. Koła zaprzesta-

ły spotkań, a i my, jako zarząd głów-
ny, zbieraliśmy się sporadycznie i to 
głównie z pomocą internetowych ko-
munikatorów. Ustały również wszel-
kie organizowane przez nas imprezy, 
więc nie mieliśmy żadnych szans na 
pozyskanie jakichkolwiek dodatko-
wych dochodów. W efekcie na począt-
ku roku sytuacja zrobiła się niecieka-
wa, bo na koncie było około 20 tysięcy 
złotych, a przed nami dwanaście mie-
sięcy działalności – relacjonuje pre-
zes MZC.

Macierzowcy zdecydowali się więc 
na drakońskie oszczędności, starając 
się do maksimum ograniczyć wydat-
ki. Z pomocą przyszli również lokalni 
przedsiębiorcy, z którymi organizacja 
współpracuje od lat. – W newralgicz-
nym momencie wsparła nas przede 
wszystkim Teresa Mokrysz z firmy 
Mokate, ale także Michał Bożek z 
Ustronianki czy Tomasz Wilczek z 
firmy Wilczek. I to pozwoliło nam 
przetrwać najtrudniejszy okres. Teraz 
zaś dajemy sobie radę, choć nie jest 
to stan, który gwarantuje, że nie na-

stąpi kolejne, gwałtowne załamanie 
– stwierdza Marta Kawulok.

Dlatego Macierz Ziemi Cieszyń-
skiej zorganizowała latem interneto-
wą zbiórkę pieniędzy. Dzięki niej do 
końca roku chce zdobyć 20 tysięcy 
złotych. „Pomóż nam ocalić dzieło, 
które tworzymy od tak dawna, po-
móż nam działać lokalnie i promować 
Śląsk Cieszyński” – apelują cieszyń-
scy działacze MZC, a Marta Kawulok 
informuje, że organizacja otrzymała 
dodatkowe finansowe wsparcie także 

od członków Macierzy. Nie jest ono 
jednak tak duże, by móc odtrąbić suk-
ces. 

– Oczywiście nie grozi nam żaden 
natychmiastowy krach, mimo to nie 
możemy jeszcze funkcjonować bez 
strachu o przyszłość. Nie możemy 
przekonywać też, że wszystko jest 
pod kontrolą. Nadal więc musimy 
intensywnie rozmyślać, jak pozyskać 
dodatkowe fundusze, by funkcjono-
wać tak, jak dotychczas – mówi prezes 
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. (wik)
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Zdjęcia: ARC

Kto spośród Czytelników potrafi rozróż-
nić zboża na podstawie kłoska lub ziar-
na? Kto wie, jak je zasiać, kiedy ścinać, 

czym wymłócić i zemleć? A kto umie prząść 
wełnę, wirować mleko, wypychać słomą „stru-
żok” albo robić masło?

Jestem przekonany, że wciąż znajdzie się 
wielu. Jestem też przekonany, że w każdym 
kolejnym pokoleniu liczba pozytywnych od-
powiedzi będzie mniejsza. Nikt chyba nie wąt-
pi, że żyjemy w czasach prawdziwej ponowo-
czesnej rewolucji agrarnej: na dawnych polach 
uprawnych najczęściej wyrastają nowe domy, 
warzywa bardziej opłaca się kupić niż hodo-
wać, na wsi prościej znaleźć willę niż krowę, a 
stare maszyny rolnicze sprzedaje się w cenie 
złomu. Starsi powoli zapominają, a młodsi 
zwyczajnie nie wiedzą, na czym tak naprawdę 
polegało wiejskie życie – codzienność zdecy-
dowanej większości naszych przodków

Tradycyjna Zagroda Rolna – Skansen Ocha-
by jest miejscem, w którym próbuje się wyjść 
temu naprzeciw. To więcej niż skansen i zde-
cydowanie więcej niż zagroda. Historii można 
znaleźć tu sporo... Dziesiątki zabytkowych 
narzędzi i maszyn rolniczych piętrzą się wła-
ściwie wszędzie: w stodole, wozowni, przy 
odbudowanej chacie mieszkalnej i na placu. 
Są stare pralki, pługi konne, młocarnie, heble, 
imadła, kowadła i radła. Jest nawet bryczka, 
jaką największy „siedlok” nie powstydziłby się 
jechać na odpust, a także wóz strażacki, pięk-
ny, ale bez zwierzęcej siły pociągowej mało 
użyteczny dla lokalnej OSP. Trudno wymyślić 
sobie wykorzystywany w wiejskiej pracy (i ży-
ciu codziennym!) sprzęt, którego tutaj nie ma, 
co mówi samo za siebie, bo tych sprzętów było 
przecież niemało.

To jednak nie wszystko. Największą wartość 
Tradycyjnej Zagrody stanowi prowadzona 
przez jej właściciela, Macieja Bieńka, misja 
edukacyjna. Ochabski sołtys nie jest teore-
tykiem-muzealnikiem, ale doświadczonym 
rolnikiem. Wieloletnia praca w polu daje mu 
możliwość spojrzenia na każdy z eksponatów 
przez pryzmat praktyki, a nie abstrakcyjnej 
książkowej wiedzy o tym, do czego służył. 
Oprowadzając, zdradza tajniki gospodarskich 
zajęć dziś i dawniej, wciągając słuchaczy w 
sam środek wiejskiego życia. Tajemnicze ma-
szyny ożywają i znów stają się potrzebne, kon-
ny pług rusza na orkę, żarna, jak gdyby nigdy 
nic, mielą zboże, a gromadka dzieci po wykop-
kach zasiada na miedzy, by zjeść „swaczyne”.

Okazją do poznania rolniczej pracy od kuch-
ni są organizowane tu tematyczne warsztaty, 
dostosowane do pory roku. Na wiosnę doty-
czą przygotowania gruntu pod zasiew i wy-
siewu roślin, później ich odchwaszczania czy 
spulchniania gleby, a gdy przychodzi czas 
zbiorów – można w nim uczestniczyć, pozna-
jąc przy okazji rozmaite możliwości wykorzy-
stania płodów ziemi. Inne, całoroczne, po-
święcone są obróbce drewna, grom i zabawom 
bez użycia prądu czy wejściu w buty naszych 
dziadków i babć, dzięki czemu przeżyjemy 

dzień na wsi od pościelenia łóżka, do kąpieli w 
misce przed snem.

O jednym nie wspomniałem... Obok maszyn 
i narzędzi, zbieranych przez rodzinę Bieńków 
od kilkudziesięciu lat, rosła kolekcja zabytków 
motoryzacyjnych. Vis-à-vis bryczki „zagląda” 
na zwiedzających citroen z 1947 roku, a nie-
opodal czai się NRD-owski barkas. Są przed-
wojenne rowery, motory, każdemu zaś towa-
rzyszy osobna historia, którą oprowadzający 
chętnie zdradzi wszystkim, chcącym posłu-
chać jego opowieści.

Zagrodę warto odwiedzić kiedykolwiek i 
niejednokrotnie, wciąż dowiadując się czegoś 
nowego. Starszym łezka zakręci się w oku, bo 
przypomną sobie obrazy z młodości, z ko-
lei młodzi przekonają się, jak bardzo zmienił 
się świat w ciągu zaledwie paru lat. Jeśli ktoś 
czeka na pretekst do wizyty, mogą nim być 
„Ochabskie Papaje” odbywające się w sobotę 
28 sierpnia. Wyścigi pojazdów własnej kon-
strukcji to kolejna z propozycji na spędzenie 
czasu, oferowana przez gospodarzy tego nie-
tuzinkowego miejsca. 

Powrót do przeszłości
PODRÓŻE MAŁE I DUŻE. Poleca Jakub Skałka /5/

Przydatne informacje

Adres: 
ul. Rodzinna 11 
43-430 Ochaby Wielkie

Otwarte: wtorek-piątek 11.00-18.00; 
weekend 13.00-19.00 (wizyta grup 
zorganizowanych po wcześniejszym 
umówieniu) 

Koszt: zwiedzanie bezpłatne (cena warszta-
tów zależna od wielkości grupy)

Telefon: +48 516 988 292

Chcą podwoić liczbę pasażerów
Lato w pełni, tymczasem pasa-

żerowie mogą już korzystać z 
rozbudowanego terminalu B na 
lotnisku w Katowicach-Pyrzowi-
cach. W ramach inwestycji zwięk-
szono powierzchnię obiektu o 40 
procent, jego przepustowość wzro-
śnie zaś z 2 do 4 milionów pasaże-
rów rocznie.

Po zakończeniu prac radykal-
nie zmieniła się pyrzowicka hala 
odlotów terminalu B. Oprócz roz-
budowanego przejścia typu Fast 
Track, nowych punktów gastrono-
micznych i handlowo-usługowych 
oraz saloniku biznesowego na po-
dróżnych czeka 16 bramek do tzw. 

zapokładowania. Dzięki zmianom 
wewnątrz obiektu możliwe stało się 
również zwiększenie liczby stano-
wisk odprawy biletowo-bagażowej 
z 18 do 28. Sercem nowego termi-
nalu B jest jednak – aktualnie naj-
nowocześniejszy w Polsce – system 
transportu, kontroli bezpieczeń-
stwa i sortowania bagaży rejestro-
wanych. Wyposażony został on w 
dwa najnowsze urządzenia kontroli 
bezpieczeństwa – tzw. tomografy – 
za sprawą których uzyskiwany jest 
szczegółowy, trójwymiarowy obraz 
zawartości prześwietlanego bagażu. 

– Oddanie do użytku terminalu 
B to nie koniec prorozwojowych 

przedsięwzięć w Katowice Air-
port. Chcemy bowiem wzmac-
niać pozycję pyrzowickiego lotni-
ska w różnych obszarach. Dlatego 
trwa budowa przedhangarowej 
płyty postojowej oraz trzeciego 
hangaru z zatokami. Intensyw-
nie pracujemy też nad projektem 
rozwoju strefy cargo, ponieważ 
chcemy znacząco zwiększyć po-
wierzchnię terminalową prze-
znaczoną do obsługi ruchu towa-
rowego – mówi Artur Tomasik, 
prezes Górnośląskiego Towarzy-
stwa Lotniczego zarządzającego 
Katowice Airport. 

 (wik)

● Nowy terminal B pyrzowickiego lotniska jest dużo większy i znacznie nowo-
cześniejszy od swego poprzednika. Fot. ARC Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach

Otwarci na niebo 
Słyszałam od kilku znajomych, że koniecznie powinnam odwiedzić Neratov w Górach 
Orlickich. Mówili, że to niesamowite miejsce z unikatowym kościołem. Dwa tygodnie 
temu, w drodze na urlop, zahaczyliśmy z rodziną o malowniczo położoną wioskę na 
czesko-polskim pograniczu. Teraz ja będę nakłaniała innych do wyjazdu w te strony.

Danuta Chlup

Był maj 1945 roku. Armia 
Czerwona posuwała się na 
zachód. W ówczesnym nie-

mieckim Bärnwaldzie (tak brzmia-
ła pierwotna nazwa Neratova) żoł-
nierz radziecki oddał kilka strzałów 
z granatnika przeciwpancernego. 
Jeden z nich trafił w wieżę kościo-
ła. Spłonęła cała więźba dachowa, 
drewniane schody w obu wieżach, 
roztopiły się dzwony i zegar. Wnę-
trze uratowała mocna konstrukcja 
z cegieł. 

Koniec wojny oznaczał także 
schyłek wsi zamieszkałej przez 
niemiecką ludność. Mieszkańcy 
(było ich ok. 300) zostali wysiedle-
ni. Został po nich mały cmentarz 
i zniszczony kościół, do którego 
przed wojną zmierzały tłumy piel-
grzymów. A także dawna szkoła, w 
której dziś ma siedzibę stowarzy-
szenie Neratov.

Kościół zawsze otwarty
Powojenny ustrój nie sprzyjał 
odnowie świątyni, w dodatku w 
wysiedlonej wsi na pograniczu. 
Miejscowa ludność w 1955 roku 
próbowała ją wprawdzie uratować, 
lecz nie udało się zgromadzić fun-
duszy. Dwadzieścia lat później wła-
dze podjęły decyzję o wyburzeniu 
kościoła, lecz ostatecznie zamiaru 
nie wykonano. Pod koniec lat 80. 

kościół „odkrył” ks. Josef Suchár. 
To on zaczął pisać nową historię 
Neratova. Do dziś jest głównym 
motorem odnowy kościoła, parafii 
i wsi. 

Ks. Suchár pochodzi z Brna. Góry 
Orlickie znał dobrze dzięki aktyw-
ności w skautingu. Przed 1989 ro-
kiem nie miał zgody państwowej 
na pracę duszpasterską. Po zmia-
nie ustroju zwrócił się do biskupa 
kralovohradeckiego o przydzie-
lenie parafii. Zaczął sprawować 
posługę kapłańską w Rokytnicy w 
Górach Orlickich. Stopniowo po-
wierzono mu 11 kolejnych parafii, 
z neratovicką włącznie. Uznał, że 
remont kościoła w wyludnionej wsi 
nie ma sensu. W Neratovie miesz-
kały wówczas zaledwie dwie rodzi-
ny, nie licząc właścicieli domków 
letniskowych. Jednak wizję księ-
dza, starającego się o odbudowę 
wyjątkowego kościoła stojącego w 
przepięknej okolicy, popierało co-
raz więcej osób, niektóre specjalnie 
przeniosły się z Pragi w te okolice. 
15 sierpnia 1990 roku, w święto pa-
tronki kościoła, odprawiono w Ne-
ratovie pod gołym niebem pierw-
szą mszę świętą. 

W 1992 roku ks. Josef Suchár 
wraz z dwiema rodzinami założył 
stowarzyszenie Neratov. Miało 
ono – i nadal ma – dwa główne 
cele: pomoc ludziom w trudnych 
sytuacjach życiowych, przede 

wszystkim niepełnosprawnym 
oraz odbudowę miejsca piel-
grzymkowego. 

W 2003 roku odnowiono fronto-
wą ścianę kościoła, wieże i zegar, 
w następnym roku zabezpieczono 
mury przed wilgocią i przeprowa-
dzono remont plebanii. Przełomo-
wy był 2007 rok, kiedy to kościół 
otrzymał szklany dach, będący 
dziś jego najbardziej rozpoznawal-
nym elementem. To on sprawia, że 
człowiek czuje w nim, bardziej niż 
w innych przybytkach sakralnych, 
łączność z niebem. Surowe, nie-
otynkowane mury w połączeniu 
z metalową konstrukcją i szkla-
nym dachem nadają temu miejscu 
szczególny klimat, który udziela 
się zarówno wierzącym, jak i nie-
wierzącym. A gdy oczarowani wy-
chodzą z kościoła, zachwycają się 
roztaczającymi się przed nimi gór-
skimi widokami. Kościół otwarty 
jest przez całą dobę, nigdy nie jest 
zamykany.

Z korporacji na prowincję 
Odnowa wsi nie zakończyła się na 
remoncie kościoła. Stowarzysze-
nie Neratov otworzyło we wsi skle-
pik, gospodę, dwa miesiące temu 
ruszyło wybudowane z funduszy 
unijnych Centrum Informacji Tu-
rystycznej. Wszędzie, gdzie jest 
to możliwe, zatrudniani są ludzie 
niepełnosprawni w ramach pro-

wadzonego przez stowarzyszenie 
przedsiębiorstwa społecznego. 

– Stowarzyszenie Neratov działa 
od blisko trzydziestu lat. Wtedy nie 
mówiło się o przedsiębiorstwach 
społecznych, nie było dotacji z 
Unii Europejskiej. Naszym celem 
było zarobić na naszą działalność, 
a zarazem dać pracę ludziom nie-
pełnosprawnym. To wynikało z 
samej wizji naszego stowarzysze-
nia – powiedział naszej gazecie 
jego menedżer, Antonín Nekvinda. 
– I tak w naturalny sposób zaczę-
liśmy zatrudniać ludzi niepełno-
sprawnych do prac związanych z 
funkcjonowaniem miejsca piel-
grzymkowego: przy sprzątaniu, 
w stołówce, później otworzyliśmy 
sklepik, gospodę, teraz mamy na-
wet mały browar. Stopniowo uru-
chomiliśmy warsztaty chronione 
w innych miejscowościach – Żam-
berku i Kralikach. 

Antonín Nekvinda, kuzyn pro-
boszcza, jest postacią równie cie-
kawą, co sam duchowny. Przed 
trzema laty pisał o nim „Forbes”. 
Nekvinda był dawniej dyrektorem 
generalnym Czeskiej Ubezpieczal-
ni na Słowacji. To w dużej mierze 
dzięki jego wieloletnim doświad-
czeniom w zarządzaniu stowa-
rzyszenie Neratov stanęło na wła-
snych finansowych nogach i dalej 
się rozwija. Ks. Josefowi Suchárowi 
i Antonínowi Nekvindzie przyzna-

no tytuł Przedsiębiorcy Roku 2019 
Republiki Czeskiej w kategorii 
przedsiębiorców społecznych.

Powstanie  
droga krzyżowa
– Wciąż jest dużo rzeczy do zrobie-
nia. Do pilnych prac będzie nale-
żało uszczelnienie dachu, który w 
niektórych miejscach przecieka – 
przyznał Nekvinda w rozmowie z 
„Głosem”. Dodał, że koparki, które 
widziałam podczas mojej wizyty w 
Neratovie, przygotowują teren pod 
zaplanowaną budowę nowoczesnej 
leśnej drogi krzyżowej. Oczywiście 
dostosowanej także do potrzeb lu-
dzi niepełnosprawnych. 

Stowarzyszenie Neratov zdo-
bywa fundusze własnym stara-
niem, korzysta także z projektów 
unijnych opartych o współpracę 
transgraniczną z Polską, z Ziemią 
Kłodzką. Aktualnie na piętrze 
kościoła odbywa się wystawa po-
święcona historii neratowskiego 
kościoła i cennym przedmiotom z 
jego inwentarza, w ramach projek-
tu „Łączy nas wiara”. Neratowianie 
są wdzięczni za dary na odnowę 
i poszerzenie miejsca pielgrzym-
kowego. Aby ułatwić darczyńcom 
zadanie, w kościele – z czym raczej 
rzadko się spotykamy – zamiast 
skarbonek zainstalowano nowo-
czesny terminal płatniczy umożli-
wiający proste przekazanie daru. 

Kościół pw. Wniebowzięcia Marii Panny 
został wzniesiony w pierwszej połowie 
XVIII wieku. Wcześniej stała tam drewniana 
świątynia, a później kamienna. „Nowy” ko-
ściół przyciągał od początku uwagę swoją 
ciekawą architekturą. Pielgrzymi przycho-
dzili się pokłonić słynącej z łask figurce Ma-
rii Panny z 1661 roku. Dzwon ważący 320 
kg pochodził już z 1585 roku. Dzwonił aż 
do końca II wojny światowej, do momentu, 
nim pocisk podpalił dach kościoła.

● Kościół pw. Wniebowzięcia Marii Pan-
ny stoi na łagodnym wzgórzu.

● Droga od kościoła w kierunku dawnej 
niemieckiej szkoły, gdzie ma siedzibę 
stowarzyszenie Neratov. 
Zdjęcia: DANUTA CHLUP 

● Szklany dach zdaje się otwierać ko-
ściół na niebo. 

● Ks. Josef Suchár i Antonín Nekvinda 
otrzymali tytuł Społecznego Przedsię-
biorcy Roku 2019. Fot. neratov.cz
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Ewolucja i regres
Wspominałem już, że nawet kiedy 

poseł Lech Kołakowski ogłosił, że 
odchodzi z PiS-u, Donald Tusk pisał na 
Twitterze, że „(z) Kołakowskich to jednak 
Leszek wydaje mi się ciekawszy niż Lech”. 
Teraz gdy Lech Kołakowski wrócił na 
łono partii-matki, osąd Tuska, lidera opo-
zycji, wydaje się tym bardziej oczywisty. 
Jak zresztą w ogóle można dokonywać 
tak deprecjonujących porównań? W tym 
przypadku zadecydowało oczywiście to 
samo nazwisko przeciętnego posła i wy-
bitnego filozofa. W polityce, w której tak 
bardzo liczą się zamieszczane na Twitte-
rze bon moty, to widać zupełnie wystar-
czająca podstawa do – powiedzmy – re-
fleksji. Poza tym zawsze miło ogrzać się w 
blasku myśli uznanego na świecie filozo-
fa. Przypomnę – pierwszego laureata Na-
grody im. Johna Klugego, przyznawanej 
przez Bibliotekę Kongresu USA. Została 
ona pomyślana jako amerykański Nobel 
w naukach humanistycznych.

I
Pozostaje jednak pytanie, który Leszek 
Kołakowski wydaje się Donaldowi Tu-
skowi ciekawszy. Bo jest ich przynaj-
mniej trzech – tzn. wskazać można z 
grubsza trzy etapy rozwoju myśli Leszka 
Kołakowskiego. Pierwszy to ortodoksyj-
ny komunizm-stalinizm, drugi – próba 
rewizji marksizmu, trzeci wreszcie, to 
refleksja nad chrześcijaństwem i jako 
punkt dojścia – kulturowy konserwa-
tyzm. Na pierwszym etapie Kołakowski 
zasłynął jako nienawistnik, osobisty 
wróg Pana Boga, autor „Szkiców z filo-
zofii katolickiej”. Fragmentów tej książki 
nie ma potrzeby tu przywoływać, choć 
wielu dzisiejszych krytyków katolicyzmu 
odkryłoby, że ich nowoczesne argumen-
ty wyłożone zostały przez Kołakowskie-
go dobrze ponad pół wieku temu. Do-
brze, niech – na zachętę – wystarczą im 
tytuły dwóch zamieszczonych w „Szki-
cach...” esejów: „Neotomizm w walce z 
postępem nauk i prawami człowieka” i 
– może bardziej jeszcze – „Nauka przed 
sądem Ciemnogrodu”. Z biegiem lat i de-
kad Kołakowski swoje poglądy zmienił, 
niejeden powie – radykalnie zmienił. 
A przecież ten najwcześniejszy okres 
twórczego życia Kołakowskiego wielu 
ludziom wręcz uniemożliwia lekturę 
jego późniejszych dzieł. To przypadek 
chociażby znakomitego znawcy kultury 
klasycznej, Zygmunta Kubiaka. Minął 
szmat czasu, a na nim wciąż ciąży wspo-
mnienie, jak to „(...) Kołakowski, wraz z 
moim starszym bratem Tadeuszem, był 
raz u mnie w domu we wczesnych latach 
PRL-u i próbował »nawrócić« mnie na 
ideologię komunistyczną. Pamiętam z 
tych czasów filozofa, który wypowiada 
zdanie, że »pozbycie się przesądów reli-
gijnych jest takim samym obowiązkiem 
higienicznym, jak wytępienie robac-
twa«” („Klasyczne miary i świat współ-
czesny. Z Zygmuntem Kubiakiem rozma-
wia Paweł Czapczyk”, Warszawa 2009, s. 
72).

II
Drugi etap rozwoju myśli filozofa zamy-
ka monumentalne, trzytomowe dzieło 
„Główne nurty marksizmu”, w które-
go finale czytamy: „Samoubóstwienie 
człowieka, któremu marksizm dał filo-
zoficzny wyraz, kończy się tak samo, jak 
wszystkie, indywidualne i zbiorowe pró-
by samoubóstwienia: ukazuje się jako 
farsowa strona ludzkiej niedoli”. Z kolei 

trzecia faza twórczości filozofa związa-
na jest głównie z badaniem fenomenu 
religii. Jednak inaczej ujmowanym, niż 
w okresie filozoficznego debiutu, na po-
czątku lat pięćdziesiątych! W swoim nie-
zwykle błyskotliwym dziełku „Religion” 
powiada Kołakowski, iż różne definicje 
religii są „dozwolone; jednakże te, które 
zakładają, że religia jest »niczym innym, 
jak« narzędziem świeckich – społecz-
nych albo psychologicznych – potrzeb 
(na przykład, że jej znaczenie reduku-
je się do roli, jaką odgrywa w integracji 
społeczeństwa), są nieuprawnione, za-
łożenia te są sądami empirycznymi (fał-
szywymi moim zdaniem) i nie mogą być 
z góry uznane za składniki definicji”.

III
Odłóżmy na bok dyskurs teoretyczny. W 
szkicu „Notatki o współczesnej kontrre-
formacji” (1962) pisał Kołakowski „dla 
tych, którzy, jak ja pozbawieni są niemal 
całkowicie uczuć sakralnych jakiego-
kolwiek rodzaju... czy właśnie wskutek 
trwałego zaniku poczucia świętości”. 
Ale już kilkanaście lat później w eseju 
„Odwet sacrum na kulturze świeckiej” 
wywodzi on: „Mamy często wrażenie, 
jakby wszystkie znaki i wszystkie słowa, 
które budowały naszą podstawową siat-
kę pojęciową (…) waliły się na naszych 
oczach; jakby wszystkie bariery między 
opozycyjnie uzupełniającymi się poję-
ciami zacierały się z dnia na dzień. Nie 
ma już jasnego odróżnienia, w życiu 
politycznym, między wojną a pokojem, 
między suwerennością i niewolą; ani 
bezspornej granicy między katem a ofia-
rą, między kobietą a mężczyzną, między 
pokoleniami, między zbrodnią a boha-
terstwem, między prawem a gwałtem, 
między zwycięstwem a porażką, mię-
dzy lewicą a prawicą, między rozumem 
a obłędem (…) między sztuką a błazeń-
stwem, między wiedzą a ignorancją”. Pi-
sze Kołakowski o staraniach, by „zatrzeć 
różnicę między kobietą i mężczyzną, co 
tzw. ruch wyzwolenia kobiet, jak mody 
młodzieżowe co krok objawiają”. I dodaje 
Filozof jeszcze i to: „Kiedy sens sakralny 
ulatuje z kultury, ulatuje też jakikolwiek 
inny sens. Razem z zanikiem sacrum, 
które narzucało granice doskonalenia 
profanum, upowszechnić się musi jedno 
z najniebezpieczniejszych złudzeń na-
szej cywilizacji: złudzenie, iż przekształ-
cenia ludzkiego życia nie znają barier, 
że społeczeństwo jest w zasadzie dosko-
nale plastyczne i że plastyczność tę i tę 
zdolność do doskonalenia kwestionować 
to przeczyć całkowitej autonomii czło-
wieka, a więc samego człowieka zane-
gować”. I jeszcze: „rugowanie sacrum z 
życia społeczeństwa, prowadzi do zgody 
na gołą przemoc, despotyzm i zniszcze-
nie kultury”.

IV
Zdaję sobie sprawę, że poświęcone religii 
rewelacje Youvala Noaha Harariego prze-
czyta znacznie więcej ludzi, niż subtelne 
rozważania Kołakowskiego. Wreszcie – 
jak mówi prawo Kopernika-Greshama – w 
obiegu gorszy pieniądz wypiera lepszy... 
Ale to, że Harari jest w stanie dotrzeć do 
setek tysięcy czytelników nie oznacza 
rzecz jasna, że objawia prawdę. Zresztą 
zaskakująco wielu autorów weszło dzisiaj 
na poziom refleksji Leszka Kołakowskie-
go. Tego z początku lat pięćdziesiątych, 
walczącego z Ciemnogrodem autora 
„Szkiców z filozofii katolickiej”.  

Dziennik pandemiczny
DEKA-GRA-MERON UŚMIECHÓW

Dzień czwarty – Opowieść dziesiąta

Tajemnica Kambiry
ONI gdzieś tam są
W poprzednim odcinku („Historia świata”): 
We wnętrzu Kambiry Detektyw był sam. 
Poruszał się po lokalu dosyć swobodnie. Do-
skonale wiedział, w którym kierunku powi-
nien zmierzać, by dojść do tylnego wyjścia. 
Szerokie drzwi prowadziły na taras, gdzie 
odpoczywał Abart. Lewitując zaproponował 
Detektywowi kolorowe napoje. Po wypiciu 
drinków pokoje w Klubie Kambira zatrzy-
mały się. Oczom Detektywa ukazli się Save-
lot i Elajza. Później Zuluat i Kartuka. Rino i 
Rodenast wyszli z głębi ogrodu. W końcu 
Detektyw ujrzał córkę Kaskadę. W drzwiach 
ukazała się Julia, pytając Detektywa: – Czy 
to już koniec? Josh, decyzja należy do Ciebie. 
Wtedy Detektyw zrozumiał, że Josh – milio-
ner i właściciel Klubu Kambira – był tutaj od 
samego początku.

•••
– O co tu chodzi? Czy ktoś może mi wytłu-
maczyć, co tu się odstawia? – pyta Detektyw. 
Trzymając się za głowę rzuca wzrokiem na 
oślep. Zuluat, Savelot, Kartuga… Abart, Elaj-
za i znów Zuluat.

– Hej, Rino – co my tu robimy?
– Josh! Tak się cieszę, że jesteś tutaj z nami! 

– uśmiechnął się Rino. Podbiegł, przytulił i 
poklepał Josha po plecach.

– Wiedziałem, przyjacielu! To trwało zbyt 
długo. Dobrze, że wróciłeś, Josh.

– Nadal nie rozumiem. Rino! Wczoraj by-
liśmy w Japonii. Rozmawialiśmy o dostawie 
nowego sprzętu. Pracujemy razem nad pew-
nym projektem… chwila. Savelot? Przecież 
miałeś zostać w Londynie. Nikomu nie mó-
wiliśmy o naszej podróży.

– Zgadza się. – odparł Savelot. – Rozejrzyj 
się, Josh. Nie jesteśmy w Japonii. Wasza po-
dróż nie była wczoraj, lecz cztery lata temu. 
Owszem, wykorzystałem moją wiedzę i 
umiejętności inżyniera fizyki, ale zupełnie w 
innym projekcie. Kontrakt z Japończykami 
nigdy nie został podpisany. 

– Jak to nie został podpisany? Przecież 
ręczyłem całym swoim majątkiem! Czy to 
oznacza, że jestem bankrutem? Gdzie my w 
ogóle jesteśmy? Czy ktoś może mi to wytłu-
maczyć?

– Ja mogę – odezwała się Julia. Przytulając 
Josha szepnęła w jego lewe, bolące ucho – 
Kocham Cię! Nie martw się, kochanie. Może 
czujesz się zagubiony, lekko skołowany, ale 
zapewniam cię, że wszystko jest w porządku. 
Ufasz mi?

– Oczywiście, że tak. Julio, ufam ci bezgra-
nicznie. Wiesz o tym. 

– Dziękuję Josh. Nic się nie zmieniłeś. 
Wiedziałam, że to nadal ty. Cztery lata temu 
pożegnałam cię na lotnisku. Wasza podróż z 
Rino utrzymywana była w tajemnicy. Tech-
nologia, w którą zamierzaliście zainwesto-
wać nie mogła wymknąć się spod kontroli. 
Pamiętasz? Dokumenty zostały w sejfie, żeby 
w razie czego nikt nie mógł wykorzystać tej 
wiedzy. Towarzyszył wam Rodenast, jako 
osobisty ochroniarz, ale dziwnym trafem 
doszło do awarii. Wtedy zniknęły wasze wa-
lizki. Rodenast chciał je odzyskać, ale to był 
pretekst, by Rino i Josh zostali bez ochrony 
– tak podano w sieci.

– Czekaj! – krzyknął Josh. W policyjnych 
aktach była notatka o heroicznej postawie 
Rodenasta, który pomógł Rino odzyskać ba-
gaż. 

– Tak, ale to fałszywe akta dla potrzeby od-
zyskania twojej pamięci – kontynuowała Ju-
lia. Obsługa lotniska wpuściła was na pokład 
samolotu jako pierwszych.

– Wtedy stwierdziłem, że coś jest nie tak – 
wtrącił się Rino. Chciałem sprawdzić, co się 
dzieje. Wstałem, by podejść do schodów sa-
molotu. Zauważyłem, że nikogo oprócz nas 
nie wpuszczono do maszyny. Usłyszałem 
dziwne dźwięki wydobywające się spod płyty 
lotniska. Gdy pod przednim kołem zaczął pę-
kać beton, krzyknąłem – Uciekaj Josh! Samo-
lot nie był stabilny, a ja sturlałem się ze scho-
dów. Według relacji służb leżałem na płycie 
lotniska przez kilka godzin. Ty zostałeś w 
środku i zniknąłeś wraz z samolotem. Służby 
nie umiały wytłumaczyć, co dokładnie stało 
się tego dnia, lecz ja byłem pewien, że ktoś 
wykorzystał naszą technologię i chciał nas 
odsunąć od tego projektu.

•••
 

– Znalazłam cię na stacji metra Tower Hill – 
wypowiadając te słowa Kaskada zaczęła pła-
kać. To byłeś ty, lecz nie poznałeś mnie. W 
pierwszej chwili myślałam, że żartujesz, ale 
ty nie udawałeś; nie wiedziałeś kim jestem. 
Nie wiedziałeś, kim jest mama. ONI grzebali 
w twojej głowie. Tato! Krzyczałam, płakałam 
po nocach. Badania w szpitalu nie wykazały 
żadnych zmian, a jedynie kilka nakłuć na 
szyi i na wewnętrznej stronie uda. Dopiero 
później okazało się, że w lewym uchu znaj-
duje się mikroskopijny implant odpowie-
dzialny za postępujące zmiany w mózgu. Na 
szczęście Elajza, twoja osobista lekarka, wpa-
dła na genialny pomysł. 

– Do implantu wpuściliśmy wirusa – wtrą-
ciła Elajza. Wirus wszedł niejako tylnymi 
drzwiami i blokował wszelkie zmiany. Dzięki 
innowacyjnej metodzie „mikroświatów” wi-
rus naprawiał zmiany, ale ten proces nie był 
widoczny na zewnątrz. Zachodził powoli.

– Żeby regeneracja mogła dokonać się 
w pełni, potrzebny był impuls z zewnątrz. 
Krótko mówiąc twój mózg nie mógł przestać 
pracować, a twoje być albo nie być zależne 
było od nieustannego kontaktu ze znanym 
tylko tobie otoczeniem – dodał Zuluat. Jako 
twój psycholog uznałem, że idealnie spraw-
dzi się praca, której poświęcałeś sporo czasu. 
Żeby odzyskać całe życie należało odtworzyć 
najważniejsze momenty i w odpowiednim 
czasie spotkać cię z ludźmi, których darzyłeś 
zaufaniem. 

– Wspólnie uznaliśmy, że świetnie spraw-
dzi się Klub Kambira, twój pomysł, który 
chciałeś urzeczywistnić. Taki plan na eme-
ryturę – śmiał się Savelot. Z Japończykami 
nie podpisałeś umowy, ale poradziłem sobie 
sam. Technologię znikania nieco poprawi-
łem. Uzupełniłem konstrukcję pajęczyny 
zdalnej o moduł ruchu. W ten sposób po-
wstał budynek, na którego tarasie teraz roz-
mawiamy. 

– OK. Rozumiem, ale Detektyw? Jak? Dla-
czego?

– To mój pomysł – odparła Julia. Do 
wszystkiego w życiu doszedłeś sam. Znam 
cię. Potrafiłeś poświęcić kilka nocy w poszu-
kiwaniu odpowiedniego rozwiązania. Dla-
tego potrzebowaliśmy, żebyś wcielił się w 
rolę Detektywa. Wirus w twoim lewym uchu 
nieustannie wysyłał impuls, który kazał ci 
myśleć o byciu Detektywem. Tylko w taki 
sposób byłeś w stanie wrócić do nas. Klub 
Kambira zbudowaliśmy dla ciebie tutaj, w 
Biskoczepach, gdzie spędziłeś swoje dzieciń-
stwo.

– To dlatego miałem wrażenie, że skądś 
znam te ulice, ornamenty na fasadach do-
mów i świątynię – uśmiechnął się przez łzy 
Josh. W tym ogrodzie tworzyliśmy z bratem 
historie nie z tej ziemi. Pamiętam to drzewo. 

Zanim wyjechałem do Londynu spędziłem 
w jego cieniu wiele czasu. Przecież pierwsze 
szkice Kambiry powstały właśnie tutaj. 

– Tak Josh, to nasz ogród. Cieszę się, że pa-
miętasz.

– Braciszku! – ucieszył się Josh, gdy wtulił 
się w szerokie ramiona Sierżanta. 

– Tak, to ja. Też brałem udział w tym docho-
dzeniu. Cały czas byłem obok, żeby w razie 
kłopotów pomóc. Josh, zawsze byłeś twardym 
gościem. Cieszę się, że wróciłeś. Najtrudniej-
sze zadanie miała jednak Kartuga.

– Kartuga? Moja sekretarka! – przypomniał 
sobie Josh.

– Oj tam, najtrudniejsze – zawstydziła się 
Kartuga. Ja tylko stworzyłam kartotekę w 
domku, w którym nigdy nie gaśnie światło. 
Zuluat powiedział, że na każdym kroku od-
zyskiwania pamięci potrzebne są informacje, 
które będą przypominać dawne życie. Dlate-
go poszczególne szufladki zawierały dane na 
temat najważniejszych wydarzeń. To właśnie 
tam poznałeś Julię. Po otwarciu kartoteki z 
napisem Londyn uruchomiłeś proces odtwa-
rzania dawnego siebie. Zwyczajnie skatalo-
gowałam życie szefa i ukryłam w odpowied-
nie szufladki. Najważniejsze, że się udało. 
Prawda Abart?

– Oj tak! Racja. – odparł Abart.
– Abart… chemik. No właśnie, aż boję się 

zapytać, co to za trunki podałeś mi do picia, 
gdy spotkałem cię na tym tarasie?

– Niech się szef nie boi. Tak samo jak in-

formacje o życiu należało dawkować powoli, 
smak również ma ogromne znaczenie w od-
zyskiwaniu pamięci, ale należało to zrobić 
w odpowiedniej kolejności. Jeden trunek to 
jeden utracony rok. Cztery kolory, cztery lata 
w innym życiu. Najważniejsze, że udało się 
odzyskać pamięć. 

– A krople do ucha? – zapytał Josh.
– To neutralizator. Jego zadaniem było 

utrzymywać implant w takim stanie, by nie 
wysyłał kodów sprzecznych z założeniami 
intruzów. Dzięki temu nie mogli zorientować 
się, że coś jest nie tak. Zresztą ONI nadal my-
ślą, że kontrolują twój umysł – z zadowole-
niem odparł Abart.

– Jacy ONI? Czy udało się ustalić, kto za 
tym stoi?

– Jest kilka teorii Josh – stwierdziła Julia. 
– To nieważne – wtrąciła się Kaskada. Je-

steśmy razem i niech tak zostanie.

•••
W Biskoczepach zapadła noc. Na tarasie Klu-
bu Kambira grupa znajomych spędza czas na 
rozmowach. Uśmiechając się nie kryją zado-
wolenia. Po czterech latach nieobecności Josh 
– właściciel i pomysłodawca Kambiry – odzy-
skał swoją rodzinę, lecz świadomość, że ONI 
gdzieś tam są, nie pozwala mu być spokojnym. 

Koniec
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„Tradycje i zwyczaje regionu GO!”

STROJE REGIONALNE /10/

Strój karwińsko-orłowski (strój laski)

1. 2. 3.  Gustaw Firla, „Strój Lachów Śląskich, Atlas Polskich Strojów Ludowych”, Wrocław 1969
4. Wiesława Branna, „Dawne ubiory i stroje ludowe na terenach dzisiejszej Karwiny”

● Strój panny z okolic Suchej składa 
się z: koszulki, lajbika ze spódnicą, 
chustki tybetowej, zapaski, butów 
zwanych „brynelkami”.

● „Lajbik albo lajbiczek czyli miękki stanik z okrą-
głym wycięciem na przodzie i w tyle na plecach, był 
przyszyty do sukni. Zazwyczaj tego samego koloru 
co suknia i z tego samego materiału uszyty zwykle 
z „drukowańca”, to jest z płótna drukowanego, pod-
szyty był białym płótnem i zapinał się na guziczki…  
W lecie noszono suknie „kartonowe” albo „batysto-
we” drukowane w kropeczki albo kwiateczki, czarne 
albo czerwone na białym tle”1.

● „Dziewczęta i kobiety używały też chusteczek trzymanych 
w ręce. Chusteczka taka w stroju ludowym miała specjal-
ne znaczenie. Dziewczyna dawała „miłemu” chusteczkę 
własnoręcznie przez siebie haftowaną jako znak miłości i 
wierności. Nie tylko jednak u dziewczyn, bo i u kobiet była 
niegdyś podobna chusteczka niezbędna do stroju odświęt-
nego, brano ja do kościoła dla owinięcia książki do modlitwy 
i wiązanki kwiatów”2.

● Młodsze panie wkładały 
przez krzyż przez piersi kolo-
rowe chustki „tybetki” z frędz-
lami „strzępcami”, najczęściej 
żółte w czerwone kwiaty, ale 
także w barwach ciemniej-
szych”3.
„Kobiety niezamężne chodziły 
bez nakrycia głowy, włosy 
zaplatały w warkocz, do które-
go wplatały wstążkę splatkę w 
różnych kolorach”4.
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OFERTA

Weronika Nowakowska, 
polska biathlonistka w oczekiwaniu na igrzyska w Pjongczangu

W I E Ś C I  P O L O N I J N E

PIĄTEK 20 SIERPNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Leśniczówka 
(s.) 7.00 Wojciech Cejrowski - boso 
przez świat. Rozum 7.30 Pytanie 
na śniadanie 10.40 Panorama kraj 
10.50 Pytanie na śniadanie 11.20 Co 
na obiad? Pierogi z kaszą gryczaną 
11.30 Ja to mam szczęście! (s.) 12.00 
Wiadomości 12.15 Australia Express 
12.35 Chichot losu. Razem czy osob-
no 14.15 Festiwal Zaczarowanej Pio-
senki - koncert finałowy 15.15 „Ja to 
mam szczęście!” - ulubione skecze 
15.25 W kotle historii. Pierwsze wy-
danie „Pana Tadeusza” 15.55 Bajki 
naszych rodziców. Przygody Bolka i 
Lolka 16.15 Bajki naszych rodziców. 
Dziwne przygody Koziołka Matoł-
ka. 16.30 Rodzinka.pl (s.) 17.00 Te-
leexpress 17.20 Polonia jest kobietą 
17.50 Gra słów. Krzyżówka (teletur-
niej) 18.20 Ja to mam szczęście! (s.) 
18.50 Przystanek Ameryka 19.10 Olá 
Polônia 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.15 Przystań. Sens życia 21.10 
22. Festiwal Kabaretu w Koszalinie 
2016 - Park Rozrywki 22.05 Polonia 
24 22.35 Z biegiem lat, z biegiem dni. 
Kraków 1905 23.50 „Ja to mam szczę-
ście!” - ulubione skecze. 

SOBOTA 21 SIERPNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Australia 
Express 6.50 Turystyczna jazda 7.05 
Giganci historii. Nowy ład w Europie 
- lata 1943 7.55 Pytanie na śniadanie 
11.25 Podróż za jeden uśmiech. Po-
lowanie na kapelusz 12.35 Wielkie 
rodziny 13.25 The Voice of Poland 11. 
Nokaut 15.45 „Ja to mam szczęście!” 
- ulubione skecze 16.00 Kulturalni 
PL 17.00 Teleexpress 17.20 Chichot 
losu. Krew nie woda 18.10 Szansa 
na sukces. Opole 2021. Zespół IRA 
19.10 Lajk! 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Tajemnica twierdzy 
szyfrów 21.10 The Voice of Poland 11. 
Live 23.55 „Ja to mam szczęście!” - 
ulubione skecze. 

NIEDZIELA 22 SIERPNIA 

6.20 Hity wszech czasów 7.20 Czar-
ne chmury. Wilcze Doły 8.20 Skutki 
noszenia kapelusza w maju 9.40 
Pasterz. Przebaczamy i prosimy o 
przebaczenie 10.00 Transmisja mszy 
świętej z bazyliki pw. Najświętszej 
Marii Panny i św. Bartłomieja w Pie-
karach Śląskich 12.35 Wielki koncert 
nocy letniej. Muzyka filmowa 14.15 
Czarne chmury. Zaręczyny 15.15 Faj-
na Polska. Suwałki, Zalew Siemia-
nówka, Puszcza Białowieska 16.05 
Leśniczówka (s.) 17.00 Teleexpress 
17.20 Chichot losu. Powrót do normy 
18.15 Kabaretomaniacy 19.10 Kabare-
towe Naj. O miłości muzycznie 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.15 
Lato, muzyka, zabawa. Wakacyjna 
trasa Dwójki - 2021. Chełm - koncert 
22.45 U Pana Boga w ogródku 23.35 
Fajna Polska. Suwałki, Zalew Siemia-
nówka, Puszcza Białowieska 0.25 
Chichot losu. Powrót do normy. 

PONIEDZIAŁEK 23 SIERPNIA 

7.00 Kuchnia polskich Żydów. Nowa 
Jerozolima 7.30 Pytanie na śniada-
nie 10.35 Panorama 10.45 Pytanie 
na śniadanie 11.10 Smaki polskie. 
Szynka na okrągło 11.30 Ja to mam 
szczęście! 12.00 Wiadomości 12.15 
W obiektywie Polonii. Wschód 12.35 
Tajemnica twierdzy szyfrów 13.25 U 
Pana Boga w ogródku 14.20 Kultu-
ralni PL 15.20 Okrasa łamie przepisy. 
Lubelskie cebularze 15.50 Zagadki 

zwierzogromadki. Popielice 16.05 
Figu Migu. Tiku tak - tiku nie 16.10 
ABC Rytmiki. Echo leśne uczy nas 
kanonu 16.20 Halo halo! Nie lubię 
go 16.30 Rodzinka.pl (s.) 17.00 Te-
leexpress 17.20 Słownik polsko@
polski 17.50 Gra słów. Krzyżówka 
(teleturniej) 18.20 Ja to mam szczę-
ście! (s.) 18.50 Lato, muzyka, zaba-
wa. Wakacyjna trasa Dwójki - 2021 
19.15 Rzecz Polska. System lamp 
ART 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.20 Lekkie kino letnie. Rififi 
po sześćdziesiątce 22.05 Polonia 24 
22.35 W starej koszuli. Z odwagą w 
sercu 23.30 Rodzinka.pl (s.). 

WTOREK 24 SIERPNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Anna Dymna 
- spotkajmy się 7.00 Okrasa łamie 
przepisy. Lubelskie cebularze 7.30 
Pytanie na śniadanie - pobudka 7.55 
Pytanie na śniadanie 10.45 Panora-
ma 10.50 Pytanie na śniadanie 11.20 
Co na obiad? Królik 11.30 Ja to mam 
szczęście! (s.) 12.00 Wiadomości 
12.15 Polonia jest kobietą 12.45 Z bie-
giem lat, z biegiem dni. Kraków 1905 
14.00 „Ja to mam szczęście!” - ulu-
bione skecze 14.15 W starej koszuli. 
Z odwagą w sercu 15.20 Okrasa ła-
mie przepisy. W podlaskim ogrodzie 
ziołowym 15.50 Przyjaciele Misia i 
Margolci 16.10 Zwierzaki Czytaki. 
Łamigłówka 16.30 Rodzinka.pl (s.) 
17.00 Teleexpress 17.20 Zakochaj się 
w Polsce. Tarnowskie Góry 17.50 Gra 
słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.20 
Ja to mam szczęście! (s.) 18.50 Nad 
Niemnem (mag.) 19.10 Studio Lwów 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Ojciec Mateusz 3 (s.) 22.05 Po-
lonia 24 22.35 Ocaleni 23.30 Rodzin-
ka.pl (s.). 

ŚRODA 25 SIERPNIA 

6.30 Korona królów 7.00 Rączka 
gotuje. Warzywne szaleństwo 7.30 
Pytanie na śniadanie 10.40 Panora-
ma 10.50 Pytanie na śniadanie 11.20 
Co na obiad? 11.30 Ja to mam szczę-
ście! (s.) 12.00 Wiadomości 12.15 Nad 
Niemnem 12.35 Ojciec Mateusz 3 (s.) 
14.20 Giganci historii. Józef Piłsud-
ski. Życie i działalność 15.10 Rzecz 
Polska. System lamp ART 15.25 Kuch-
nia polskich Żydów. Nowa Jerozolima 
15.50 Animowanki. Agatka. Agatka 
i Robot 16.10 Nela Mała Reporterka. 
Wyruszamy na pomoc zwierzętom 
Australii 16.30 Rodzinka.pl (s.) 17.00 
Teleexpress 17.20 Kierunek Born-
holm 17.50 Gra słów. Krzyżówka (te-
leturniej) 18.20 Ja to mam szczęście! 
(s.) 18.50 Kierunek Zachód 19.10 
Magazyn z Wysp 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Ranczo (s.) 
22.05 Polonia 24 22.35 Fajna Polska. 
Suwałki, Zalew Siemianówka, Pusz-
cza Białowieska (mag.) 23.30 Rodzin-
ka.pl (s.) 0.00 Focus on Poland. 

CZWARTEK 26 SIERPNIA 

7.00 W kotle historii. Traktat wersal-
ski. Menu dla pokoju 7.30 Pytanie na 
śniadanie 10.40 Panorama 10.50 Py-
tanie na śniadanie 11.20 Co na obiad?. 
Flaki 11.30 Ja to mam szczęście! (s.) 
12.00 Wiadomości 12.15 Studio Lwów 
12.35 Ranczo 6 (s.) 14.20 Festiwal 
Zaczarowanej Piosenki 15.20 Rączka 
gotuje. Warzywne szaleństwo 15.50 
Al-chemik. Wielki wybuch 16.10 Wa-
kacje albo psikus. Mieszkańcy lasu 
- urodziny Leśka 16.30 Rodzinka.pl 
(s.) 17.00 Teleexpress 17.20 Wojciech 
Cejrowski - boso przez świat. Znachor 
17.50 Gra słów. Krzyżówka (teletur-
niej) 18.20 Ja to mam szczęście! (s.) 
18.50 Wilnoteka 19.10 W obiektywie 
Polonii. Wschód 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 PitBull 21.10 Pit-
Bull 22.05 Polonia 24 22.35 Muzyka, 
taniec, zabawa 23.30 Rodzinka.pl (s.) 
0.00 Focus on Poland. 

Tajemnica twierdzy szyfrów 
Sobota 21 sierpnia, godz. 20.20 S P O R T 

Polskie filmy na 
Wileńszczyźnie
Tuż przez rozpoczęciem pandemii Jerzy Szkamruk i Piotr Budnik odwiedzili 
Wileńszczyznę, by zaprezentować film „Złączyć się z narodem”, dokumentujący 
historię potomków polskich zesłańców do Kazachstanu, którzy zachowali pamięć 
o polskości w trakcie długiego, bo trwającego aż 80 lat wygnania. Już wówczas 
zapowiadali, że powrócą z szerszą ofertą polskich filmów.

Ws p ó l -
nie z 
P i o -

trem Budni-
kiem, pro-
d u c e n t e m 
naszego filmu, 
chcielibyśmy 
r e g u l a r n i e 
p r z y j e ż d ż a ć 
na Wileńsz-
czyznę, może 
także dalej, do 
Polaków, któ-
rzy mieszkają 
w głębi Litwy, 
z objazdowym 
kinem, z naj-
nowszymi pol-
skimi filmami. 
To taki projekt, 
który narodził 
się podczas na-
szego pobytu 
w lutym. Mamy nadzieję, że przyj-
dzie czas, kiedy będziemy mogli 
go zrealizować – mówił przeszło 
rok temu w wywiadzie dla „Ku-
riera Wileńskiego” reżyser Jerzy 
Szkamruk. Czas na realizację tej za-
powiedzi przyjdzie już niebawem. 
Jeśli nic nie pokrzyżuje planów, już 
we wrześniu polskie filmy zagosz-
czą nie tylko w Wilnie, ale również 
w rejonach solecznickim, trockim i 
święciańskim.

– Młodzieży chcemy zapropo-
nować przede wszystkim filmy 
dokumentalne, które niosą ze sobą 
jakieś wartości. Będą to filmy po-
dejmujące ważne tematy histo-
ryczne czy społeczne – zapowiada 
Jerzy Szkamruk. Jakie propozycje 
przygotowywane są na wrzesień? 
Będzie to np. film dokumentalny o 
Chopinie, w którym o kompozyto-
rze opowie Ian Gillan, jedna z ikon 
hard rocka, lider Deep Purple. Ko-
lejna propozycja to 50-minutowy 
dokument Kingi Dębskiej „Tu się 
żyje”, opowiadający o hospicjum 
założonym i prowadzonym przez 
siostrę Michaelę Rak. – Ten film 
podejmuje bardzo ważne kwestie, 
jak cierpienie, choroba i śmierć, o 
których warto rozmawiać również 
z młodzieżą, więc myślę, że będzie 
to wartościowa propozycja. Bę-
dziemy prezentować również filmy 
fabularne opowiadające o proble-
matyce ważnej dla młodych ludzi 
– wyjaśnia reżyser.

Piotr Budnik podkreśla, że 
chciałby przybliżyć na Litwie filmy 
realizowane przez twórców mło-
dego pokolenia polskich reżyse-
rów. – Filmy te powstają często w 
ramach Studia Munka, które działa 
w strukturach Stowarzyszenia Fil-

mowców Polskich od 2008 r. i jest 
producentem krótkometrażowych 
i pełnometrażowych filmowych 
debiutów – mówi „Kurierowi Wi-
leńskiemu”.

O instytucji na pewno warto 
powiedzieć więcej, gdyż dzięki 
Studiu Munka młodym twórcom 
zapewniana jest opieka artystycz-
na, produkcyjna i promocyjna nad 
projektem. Krótkometrażowe filmy 
ze Studia Munka produkowane są 
w ramach programów „30 Minut”, 
„Pierwszy Dokument” i „Młoda 
Animacja”, nabory scenariuszy do 
programów odbywają się dwa razy 
w roku. Corocznie powstaje maksy-
malnie 10 fabuł, 10 dokumentów i 5 
animacji. W ramach programu „60 
Minut” produkowane są dwie fabu-
ły rocznie. – W ramach tych projek-
tów debiutują twórcy w wieku od 
25 do 32 lat. To ludzie o innym spoj-
rzeniu niż nasze, często poruszają 
tematy dotyczące ich osobistych 
doświadczeń, które mogą być pod-
stawą do rozmowy z młodymi ludź-
mi – zauważa Budnik.

Jak podkreślają przedstawiciele 
Fundacji „12 gwiazd”, obecnie pra-
cują nad przygotowaniem reper-
tuaru, który będzie jak najbardziej 
atrakcyjny dla mieszkańców Wileń-
szczyzny. – Największą trudnością 
jest dla nas obecnie pogodzenie 
oczekiwań widzów Wilna i rejonów. 
Rozmawialiśmy z organizatorami 
wydarzeń kulturalnych w Wilnie, 
Solecznikach, Podbrodziu i Świę-
cianach i wyraźnie widzimy, że ich 
oczekiwania są nieco inne. To zrozu-
miałe, bo w Wilnie tych propozycji 
jest znacznie więcej, co roku odbywa 
się np. Festiwal Filmu Polskiego or-
ganizowany przez Instytut Polski w 

Wilnie, polskie filmy prezentowane 
są również na innych festiwalach. 
My nie będziemy mogli przygoto-
wywać odrębnych propozycji, gdyż 
przygotowanie filmu do emisji na 
Litwie wiąże się ze sporymi koszta-
mi – komentuje Szkamruk.

Na najbliższe pokazy, które odbę-
dą się w drugiej połowie września, 
organizatorzy przygotowali dwa 
wspomniane już dokumenty oraz 
filmy fabularne. Będzie wśród nich 
„Jack Strong”, czyli film sensacyjny, 
opowiadający historię pułkownika 
Ryszarda Kuklińskiego, który, żyjąc 
w centrum systemu komunistycz-
nego, podjął współpracę z CIA i stał 
się niezwykle ważnym aktorem cza-
su zimnej wojny. Wśród pierwszych 
propozycji znalazł się również 
„Kurier” opowiadający o słynnym 
„Kurierze z Warszawy”, czyli Janie 
Nowaku-Jeziorańskim. Kolejną 
propozycją jest „Syberiada polska”, 
film opowiadający o losach zesłań-
ców. – Myślę, że ten tytuł może za-
interesować tak Polaków, jak i Litwi-
nów, gdyż ten etap historii był dla 
nas wspólny – podkreśla Szkamruk.

Seanse mają odbywać się w 
Domu Kultury Polskiej w Wilnie, 
ale także w Solecznikach, Ejszysz-
kach, Turgielach, Trokach, Pod-
brodziu i Nowych Święcianach. 
Organizatorzy zapewniają, że 
polskich filmów nie zabraknie. 
– Obecnie czekamy na premiery 
80 nowych obrazów. Oczywiście, 
to pokłosie pandemii, bo wiele 
produkcji czekało z premierą na 
koniec ograniczeń, więc naprawdę 
możemy czerpać z bardzo bogatej 
oferty – zapewnia Budnik.

Ilona Lewandowska/ 
„Kurier Wileński”/LITWA

● Polskie filmy będzie można obejrzeć 
w Wilnie, ale także w Solecznikach, Ej-
szyszkach, Turgielach, Trokach, Podbro-
dziu i Nowych Święcianach. 
Fot. MARIAN PALUSZKIEWICZ

Ważne zwycięstwo piłkarzy Trzyńca
W meczu 4. kolejki drugiej naj-

wyższej klasy rozgrywek 
piłkarskich w RC drużyna FK Fot-
bal Trzyniec sięgnęła po pierwsze 
zwycięstwo w nowym sezonie. 
Podopieczni trenera Františka 
Straki po triumfie w derbach z Opa-
wą (2:0) odbili się od dna tabeli na 
przedostatnie miejsce. To zawsze 
coś.

Wtorkowy, ostatni pojedynek w 
ramach 4. kolejki FNL, trzyńczanie 
zaliczyli z przysłowiowym nożem 
przy gardle. Według nieoficjal-
nych informacji ważyły się też losy 
trenera Straki pod Jaworowym. 
Wszystko zakończyło się jednak 
pomyślnie, a trzyńczanie po bram-
kach obrońców: Michala Szewiecz-
ka (efektownie z dystansu w okien-
ko) i Imricha Bedecsa (z karnego) 

sięgnęli po pierwszą wygraną w 
tym sezonie FNL. 

– Odetchnęliśmy z ulgą, ale 
przed nami kolejne trudne spotka-
nia. Wartością dodaną zwycięskie-
go meczu z Opawą jest też czyste 
konto. W takim stylu chciałbym, 
żeby drużyna zagrała również w 
następnych kolejkach – stwierdził 
szkoleniowiec Trzyńca František 
Straka. W najbliższej kolejce pod-
beskidzki drugoligowiec zaprezen-
tuje się w sobotę na Hanej, na bo-
isku Prościejowa. 

Bramkę z kategorii majsterszty-
ków zdobył obrońca Michal Sze-
wieczek, trafiając z dystansu w 
angielskim stylu – w lewy górny 
róg bramki. – To była natychmia-
stowa decyzja. Poczułem trochę 
więcej swobody, ze strony piłkarzy 

Opawy zabrakło pressingu w środ-
ku pola, a więc postanowiłem to 
wykorzystać. Futbolówka idealnie 

się ustawiła i poszybowała tak, jak 
marzą chyba wszyscy piłkarze – 
skomentował swoje życiowe trafie-

nie młody obrońca Trzyńca, który 
pierwsze piłkarskie kroki stawiał w 
Slovanie Hawierzów.  (jb)

FNL

TRZYNIEC – 
OPAWA 2:0
Do przerwy: 0:0. Bramki: 54. Sze-
wieczek, 86. Bedecs. Trzyniec: Ha-
salík – Szewieczek, Ba, Bedecs, Klu-
sák (46. Ntoya) – Omasta, Habusta 
(69. Steinhübel), Buneš (46. Hýbl), 
Weber (90. Javůrek), Kania – Petráň 
(76. Juřena). 
Lokaty: 1. Dukla Praga 10, 2. Brno 9, 
3. Táborsko 9,… 15. Trzyniec 3, 16. 
Wyszków 1 pkt. W nast. kolejce: Pro-
ściejów – Trzyniec (jutro, 17.00).

● Tak walczy się o drugoli-
gowe punkty! 
Fot. FK Fotbal Trzyniec

Cezary Kulesza 
prezesem PZPN
Polski futbol ma od środy nowego szefa. W fotelu prezesa PZPN Zbigniewa Bońka zastąpił 
Cezary Kulesza, dotychczasowy wiceprezes do spraw piłkarstwa profesjonalnego. Kulesza 
z dużą przewagą pokonał wiceprezesa PZPN Marka Koźmińskiego. 

Janusz Bittmar

Kariera piłkarska nowego 
prezesa PZPN jest zupełnie 
inna od tej, jaką wpisuje w 

swoje CV Zbigniew Boniek, były 
znakomity napastnik Widzewa 
Łódź, Juventusu Turyn i AS Roma. 
Boniek, żegnający się z kadencją 
prezesa, został wybrany honoro-
wym prezesem Polskiego Związku 
Piłki Nożnej. Kulesza chciałby być 
przede wszystkim dobrym mene-
dżerem trzymającym rękę na pul-
sie zmian i trendów w futbolu – w 
Polsce i na świecie. 

W swoim pierwszym oficjalnym 
oświadczeniu nowy prezes zapew-
nił dziennikarzy, że selekcjoner 
kadry Paulo Sousa ma jego pełne 
poparcie. – Paulo Sousa ma dziś 
komfort spokojnej pracy. Gwaran-
tuję to. Niech szykuje reprezentację 
na trzy niesłychanie ważne spotka-
nia eliminacji do mistrzostw świa-
ta – stwierdził nowy prezes w roz-
mowie z „Przeglądem Sportowym”. 
Kulesza rozwiał więc wątpliwości 
dotyczące najbliższej przyszłości 
portugalskiego trenera za sterem 
polskiej reprezentacji, które poja-
wiły się po zepsutych ostatnich mi-
strzostwach Europy. Nowy prezes 
Związku chce się jak najszybciej 
spotkać z Sousą, by wyjaśnić kilka 
ważnych kwestii na samym począt-
ku swojej kadencji. – To pierwsza 
rzecz do zrealizowania w roli pre-
zesa. Muszę uspokoić jego ewentu-
alne obawy wobec nieprawdziwych 
informacji w temacie „poszukiwa-
nia” jego następcy, a także o moich 
relacjach z nim. Nie wiem, skąd 

opinie o mojej niechęci do selek-
cjonera. By właściwie wykonywać 
swoja pracę musi mieć zapewnio-
ny spokój – zaznaczył Kulesza w 
rozmowie z Piotrem Wołosikiem z 
„Przeglądu Sportowego”. 

Polacy w eliminacjach do mi-
strzostw świata w jesiennym ukła-
dzie zmierzą się kolejno z Albanią 
(2 września u siebie), San Marino 
(5 września na wyjeździe), Anglią 
(8 września u siebie), San Marino 
(9 października u siebie), Albanią 
(12 października na wyjeździe), 
Andorą (12 listopada na wyjeź-

dzie) i Węgrami (15 listopada u sie-
bie). W tabeli grupy I eliminacji po 
trzech kolejkach prowadzi Anglia 
(9 pkt.), wyprzedzając Węgry (7) 
i Albanię (6 pkt.). Polska z dorob-
kiem 4 punktów zajmuje czwarte 
miejsce. 

Antoni Piechniczek, były znako-
mity selekcjoner reprezentacji Pol-
ski, optymistycznie podchodzi do 
decydującej fazy eliminacji. – Nie 
wyobrażam sobie, choć w piłce róż-
ne rzeczy się dzieją, żeby miałoby 
nas zabraknąć na tym turnieju – 
ocenił szanse podopiecznych Pau-

lo Sousy trener, który w 1982 roku 
wywalczył z reprezentacją brązowy 
medal na mistrzostwach świata w 
Hiszpanii.  

Sylwetka  
nowego prezesa PZPN
Cezary Kulesza urodził się 22 
czerwca 1962 roku w Wysokiem 
Mazowieckiem. Karierę piłkarską 
rozpoczynał w Gwardii Białystok. 
Występował ponadto w Olimpii 
Zambrów, Mławiance Mława, Ja-
giellonii Białystok, RFC Aubel, MZKS 
Wasilków i Supraślance Supraśl. W 
barwach Jagiellonii Białystok w roz-
grywkach ekstraklasy zaliczył czter-
naście spotkań. 
Po zakończeniu kariery piłkarskiej 
Cezary Kulesza założył wytwórnię 
fonograficzną Greenstar, skupiającą 
największe gwiazdy polskiej muzyki 
tanecznej (disco, dance-pop, disco 
polo). Działał również w branży nie-
ruchomości i hotelarskiej. W 2008 
roku objął funkcję prokurenta Ja-
giellonii Białystok, a dwa lata później 
został prezesem zarządu klubu ze 
stolicy Podlasia.
Podczas rządów Cezarego Kuleszy 
Jagiellonia dwukrotnie została wice-
mistrzem Polski, zdobyła też jeden 
krajowy puchar. W 2012 roku Cezary 
Kulesza został członkiem zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, a od 
2016 roku pełnił funkcję wicepre-
zesa ds. piłkarstwa profesjonalnego. 
W czerwcu 2021 roku złożył rezy-
gnację z funkcji prezesa Jagiellonii. 
Od 18 sierpnia prowadzi Związek, 
przejmując pałeczkę po Zbigniewie 
Bońku.

● Cezary Kulesza przejmuje stery polskiego futbolu. Fot. PZPN

PIŁKA NOŻNA – FNL: Prościejów 
– Trzyniec (sob., 17.00). DYWIZJA 
F: Nowy Jiczyn – Karwina B (sob., 
10.15), Dziećmorowice – Witkowice 
(sob., 16.30), Hawierzów – Polanka 
(niedz., 10.15), Bogumin – Herzma-
nice (niedz., 16.30). MISTRZOSTWA 
WOJEWÓDZTWA: Lokomotywa 
Piotrowice – Pusta Polom, Slavia 
Orłowa – Cz. Cieszyn, Datynie Dolne 
– Bruszperk (sob., 16.30). IA KLASA – 
gr. B: Lutynia Dolna – Bystrzyca (sob., 
16.30), Śmiłowice – Stonawa, Ol-
brachcice – Jabłonków (niedz., 16.30). 
IB KLASA – gr. C: Pietwałd – Wierz-
niowice, Wędrynia – Inter Piotrowice, 
Mosty k. Jabłonkowa – Gnojnik (sob., 
16.30), Nydek – Starzicz, L. Piotrowice 
B – Oldrzychowice (niedz., 16.30). 
MP KARWIŃSKIEGO: G. Hawierzów 
– B. Rychwałd, L. Łąki – F. Orłowa, 
Sn Hawierzów – V. Bogumin, Żuków 
G. – Sj Pietwałd (sob., 17.00), Hawie-
rzów B – Cierlicko (niedz., 13.00), G. 
Błędowice – Dąbrowa (niedz., 17.00). 
MP FRYDEK-MISTEK: Palkowice – 
Toszonowice (sob., 10.00), Noszowice 
– Nawsie, Piosek – Milików, Niebory 
– Śmiłowice B, Gródek – Bukowiec 
(niedz., 16.30).  (jb)

Sparingowy szczypiorniak
Piłkarze ręczni Banika Karwina wrócili 
w tym tygodniu z krótkiego obozu 
nad Bałtykiem. Z bazy w Gdańsku 
drużyna Michala Brůny wyruszała na 
podbój Polski – w znaczeniu meczów 
sparingowych z klasowymi polskimi 
zespołami. W pierwszym spotkaniu 
kontrolnym karwiniacy pokonali Torus 
Wybrzeże Gdańsk 30:26, w drugim 
przegrali z utytułowanym zespołem 
SPR Wisła Płock 25:35. 
W środę podopieczni Michala Brůny 
podejmowali kolejną polską drużynę 
– MKS Olimpia Piekary Śląskie, wygry-
wając u siebie wysoko 34:19. Szansę 
w wyjściowej siódemce otrzymali 
młodzi szczypiorniści Banika, którzy 
odwdzięczyli się trenerom za zaufanie 
z nawiązką. 
I to nie koniec sparingów nastawio-
nych na konsolidację formy przed 
startem ekstraligi. Dziś i jutro Banik 
zmierzy się na wyjeździe z Grupą Azo-
ty Tarnów, a za sprawdzian generalny 
posłuży wyjazdowy dwumecz z HC 
Fivers Wiedeń (25-26. 8.).  (jb)
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CO W KINACH

CZ. CIESZYN – Central: Psi Patrol. 
Film (21, 22, godz. 15.30); Večírek 
(21, 22, godz. 17.30); Reminiscenc-
ja (21, 22, godz. 20.00); TRZYNIEC 
– Kosmos: Free Guy (20, godz. 
17.30); Psi Patrol. Film (21, godz. 
17.30); Deníček moderního fotra 
(21, godz. 20.00); Gump – pes, který 
naučil lidi žít (22, godz. 17.30); Re-
miniscencja (22, godz. 20.00); Muž 
se zaječími ušima (23, godz. 20.00); 
KARWINA – Centrum: Večírek 
(20, godz. 17.30; 22, godz. 20.00); 
Dom nocny (20, godz. 20.00); 
Psi Patrol. Film (22, godz. 17.30); 
Deníček moderního fotra (23, godz. 
19.00); HAWIERZÓW – Centrum: 
Królik Piotruś (22, godz. 17.30); 
Reminiscencja (22, godz. 20.00); 
Deníček moderního fotra (23, godz. 
17.00); Večírek (23, godz. 20.00); 
CIESZYN – Piast: Wojna z dziad-
kiem (20-22, godz. 15.30); Wyprawa 
do dżungli (20-22, godz. 17.30); Zie-
lony rycerz (20-22, godz. 20.00).

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM, 
niedziela, wiadomości regionalne 
od godz. 6.00; powtórka na antenie 
ČT2, niedziela od godz. 19.30.
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.kato-
wice.pl/Zaolzie.

CO W TERENIE

BŁĘDOWICE – Klub Kobiet zapra-
sza na małą wycieczkę – spacer po 
Cieszynie i spotkanie w kawiarni. 
Zbiórka 25. 8. o godz. 13.00 w Domu 
PZKO.
GUTY – MK PZKO zaprasza 22. 8. 
na Tradycyjne Dożynki Śląskie. 
Kuchnia śląska czynna będzie od 
godz. 11.00, program kulturalny 
od godz. 13.00. W programie: ZPIT 
„Suszanie”, orkiestra dęta „Jablun-
kovanka”. Atrakcje dożynkowe, 
zabawa ludowa oraz loteria zapew-
nione.
KARWINA-RAJ – Klub Seniora 
MK PZKO zaprasza członków na 
spotkanie 24. 8. o godz. 15.00.
LESZNA DOLNA – MK PZKO za-
prasza 22. 8. o godz. 14.00 do ogro-
du koło Domu PZKO na XV Prze-
gląd Kapel Ludowych i Zespołów 
Tanecznych z Trójstyku. W progra-
mie wystąpią: zespół folklorystycz-
ny „Oldrzychowice”, „Cimbálová 
muzika Slezan”, „Goralski Heligon-
kári” z Čiernego, kapela ludowa 
„Bukoń”, kapela ludowa „Lipka”. 
Od godz. 18.30 koncert kapeli folk-
-rockowej Blaf. Bogaty bufet, placki 
ziemniaczane, specjały kuchni do-
mowej, atrakcje dla dzieci i doro-
słych, fotobudka z tematyką góral-

ską (zdjęcia do odebrania od ręki), 
okolicznościowa wystawa, pokaz 
i sprzedaż rękodzieła ludowego. 
Wstęp: wolne datki. Ze względu na 
sytuację prosimy zabrać maseczki.
ORŁOWA-PORĘBA – Zarząd MK 
PZKO zaprasza członków i sympa-
tyków na Pożegnanie Lata w sobo-
tę 28. 8. od godz. 14.00 w ogrodzie 
Domu PZKO. W programie zespół 
„Olzanki” z Olzy – Polska. Smaczny 
bufet i atrakcje zapewnione.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 25. 8. na 
spacer po Łomnej Górnej – z Prze-
lacza do studzienki pod kościołem 
na Sałajce, koło drogi krzyżowej 
nad kościołem do chaty Lacznow 
(4 km). Przyjazd pociągiem o godz. 
7.20 z Cz. Cieszyna do Nawsia, z 
Nawsia autobusem o godz. 8.25 
do Łomnej Górnej-Przelacz. Spa-
cer prowadzi Tadek Farny, tel. 608 
355 574.
UWAGA! – Seniorzy HKS „Zaolzie” 
spotykają się w poniedziałek 30. 8. 
o godz. 14.00 w firmie EMTEST w 
Cz. Cieszynie na osiedlu Grabińska 
na spotkaniu rocznicowym. Ser-
decznie zapraszam.

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, KONGRES POLA-
KÓW, ul. Grabińska 458/33: do 
25. 8. wystawy „Eliza Orzeszkowa 
i jej twórczość literacka” oraz „Jan 
Karol Chodkiewicz – życie i śmierć 
hetmana”. Czynne od wtorku do 
piątku 8.00-15.00.
CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓWNY 
PZKO, ul. Strzelnicza 28, kory-
tarz wejściowy: do 1. 10. wystawa 
„Ks. Franciszek Michejda. Pro-
wadził lud do Ziemi Obiecanej”. 
Czynna w godzinach otwarcia bu-
dynku. 
KARWINA, Oddział Literatury 
Polskiej Biblioteki Regionalnej: 
do 27. 8. wystawa grafik ze zbiorów 
Z. Kubeczki „90 lat… Tadeusz Ber-
ger”. Czynna: w godzinach otwar-

cia biblioteki, od poniedziałku do 
piątku w godz. 9.00-11.30, 12.00-
17.00 w budynku biblioteki na Ryn-
ku Masaryka. 
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, 
SALA WYSTAW w Hawierzowie-
-Żywocicach, Padlých hrdinů 
220/47A: do 31. 8. wystawa pt. „Wi-
klina, słoma”. Czynna we wtorki w 
godz. 8.00-16.00.
MUZEUM HUTY TRZYNIEC-
KIEJ i MIASTA TRZYŃCA, DUŻA 
GALERIA, ul. Frýdecká 387: do 
18. 11. wystawa pt. „Historia jedne-
go miasta”. Czynna: wt-pt: w godz. 
9.00-17.00, nie: w godz. 13.00-17.00.
PAŃSTWOWE POWIATOWE AR-
CHIWUM KARWINA, Fryštátská 

55, Karwina-Frysztat: do 31. 12. 
wystawa pt. „Z trógły naszej star-
ki”. Czynna: po, wt, śr, pt: w godz. 
8.00-14.00.

CO ZA OLZĄ

KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, ul. 
Mennicza 46, Cieszyn: do 2. 10. 
wystawa pt. „Ars belli – Sztuka 
wojny”. Czynna: wt-pt: w godz. 
10.00-18.00; so: w godz. 9.00-
15.00.
WIEŻA PIASTOWSKA i RO-
TUNDA św. Mikołaja, Cieszyn: 
czynne codziennie w godz. 9.00-
18.00. 

I N F O R M AT O R

Dziadziku Kochany, bądź zawsze z nami. 
Rozpieszczaj nas swoimi uśmiechami. 
Sto lat, Dziadziku, dziś śpiewamy Ci 
– całujemy i mocno przytulamy. 

Najlepsze życzenia składamy z okazji 80. urodzin

panu ZBYSZKOWI BALCAROWI
z Hawierzowa-Podlesia

Przyjaciółka Gosia, Jarmilka oraz wnuki Jindříšek, 
Jiříček i Víťa. 

 RK-074

Dnia 18 sierpnia 2021 obchodziłaby swoje 90. urodziny 
nasza Kochana Mamusia, Babcia i Prababcia

śp. WANDA GUZIUR
z Suchej Górnej

zaś 17 września 2021 minie 13 lat od Jej śmierci.
Z miłością, szacunkiem i wdzięcznością wspominają 
córka i syn z rodzinami. GŁ-485

Dnia 22 sierpnia obchodziłby 90. urodziny 

śp. BRONISŁAW KUCZERA
z Suchej Górnej

zaś 13. 6. minęła druga rocznica, gdy ucichło Jego szla-
chetne serce.
Z miłością wspominają najbliżsi.
 GŁ-474

Jeżeli cokolwiek warto na świecie
czynić, to tylko jedno – miłować 

 Jan Paweł II

Państwo SYLWIA i WITOLD 
RZESZUTOWIE

22. 8. 1981
40 lat spędzonych razem jest dla nas 
pięknym obrazem; jak przez proble-
my, trud codzienności pozostać na-
dal wiernym miłości. Z Rubinowych 
Godów cieszymy się z Wami i wnet na 
Złote Gody czekamy. 
Córka Joanna z mężem i wnukami 
Izabelką i Krzysiem oraz syn Michał 
z przyjaciółką i wnuczką Justynką.

 GŁ-488

Lecz Ona ciągle przecież żywa,
nadal wytrwale jest wśród nas,
Jej dusza przy nas pozostała,
tylko Jej ciało zabrał czas.

Jutro minie 1. rocznica, kiedy odeszła od nas na zawsze 
nasza Najdroższa Żona, Matka, Babcia, Prababcia, Sio-
stra

śp. ZUZANNA HILDA KADŁUBCOWA
z domu Jedzok, 

zamieszkała w Mistrzowicach
Wszyscy nosimy Ją głęboko w sercu – zostawiła po sobie pustkę, której 
nie zatrze czas. Wspominają Ją z największą wdzięcznością mąż, syn 
i córka z rodzinami. GŁ-484

Dzień z dniem się spotyka, lata upływają, 
lecz serca najbliższych nie zapominają.

Dnia 22 sierpnia 2021 minie 20. bolesna rocznica tra-
gicznej śmierci naszego Ukochanego Syna i Braciszka

śp. JÓZEFA MALCHERA
z Olbrachcic

Z miłością wspominają ojciec, siostry i znajomi.
 GŁ-487

Dnia 17 sierpnia 2021 minęła 10. rocznica, kiedy opuści-
ła nas na zawsze nasza Kochana 

śp. HELENA MICHALIK
zaś 22 sierpnia obchodziłaby 100. urodziny

Z żalem wspominają córka Janina z rodziną i syn Jerzy 
z rodziną.
 GŁ-472

PROGRAM TV

PIĄTEK 20 SIERPNIA 

TVC 1 
6.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie położ-
ne (s.) 9.55 Borsuk 10.35 Pierwsza 
republika (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 
Rodzina Horaków (s.) 13.25 Mło-
dy chemik (film) 13.50 Duży skok 
(film) 15.00 Losy gwiazd 15.55 Krok 
od nieba (s.) 16.55 Podróżomania 
17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomo-
ści regionalne 18.25 Po Czechach 
przyszłości 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.20 Królewna 
i skryba (bajka) 21.40 Wszystko-
-party 22.35 Zawodowcy (s.) 23.30 
Kryminolog (s.) 0.30 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Japonia z 
lotu ptaka 9.25 Pingwiny 10.20 Ta-
jemnice Darwina 11.25 Najbardziej 
niezwykłe domy na świecie 12.20 
Ostatni łowcy w Ekwadorze 13.20 
Cudowna planeta 14.10 Niezwykła 
planeta 14.55 Pancerniki 15.45 1968: 
Koniec Praskiej Wiosny 16.10 Wy-
prawa Aleksandra I do Europy 17.05 
Jaguar (film) 18.45 Tanzania, z Zan-
zibaru do Kilwy 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Robin 
Hood: Książę złodziei (film) 22.30 
Marsylski łącznik (film) 0.40 Lotni-
cze katastrofy 1.30 Gomorra (s.).
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Uli-
ca (s.) 9.45 Policja kryminalna An-
děl (s.) 10.55 Łowy 12.00 Południo-
we wiadomości 12.40 Przychodnia 
w różanym ogrodzie (s.) 14.05 Do-
wody zbrodni (s.) 15.05 Detektyw 
Monk (s.) 16.57 Popołudniowe wia-
domości 17.35 Łowy 18.25 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Ochotnicza Straż Pożarna (s.) 
21.20 Kameňák (s.) 22.35 Dogryw-
ka (film) 1.00 Detektyw Monk (s.). 
PRIMA 
6.15 Puchaty patrol (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 8.15 M.A.S.H. (s.) 9.15 
Telefon zaufania (s.) 10.35 Skrzydła 
nadziei (film) 12.30 Strażnik Teksa-
su (s.) 13.30 Gliniarz i prokurator (s.) 
14.35 Policja Hamburg (s.) 15.35 Ko-
misarz Rex (s.) 16.50 Policja w akcji 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości, pogoda 19.55 Showtime 20.15 
Kochamy Czechy 22.00 Śmiech się 
klei do pięt (film) 0.10 Policja w akcji 
1.10 Komisarz Rex (s.). 

SOBOTA 21 SIERPNIA 

TVC 1 
6.00 Bajka 6.35 Losy gwiazd 7.30 
Pan Tau (s.) 8.00 Pasterska bajka 
8.50 Bez kobiety i tabaki (s.) 9.40 
Po Czechach przyszłości 10.10 Po-
wrót Sherlocka Holmesa (s.) 11.05 
Wszystko-party 12.00 Z metropolii, 
Tydzień w regionach 12.25 Nasze 
hobby 13.00 Wiadomości 13.05 
O dudach Marcina (bajka) 14.05 
Skowronki na uwięzi (film) 15.40 
Zbuntowani (musical) 17.30 Her-
cule Poirot (s.) 18.25 Chłopaki w 
akcji 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.15 Wszystko-party 
21.15 Pr. rozrywkowy 22.40 Maigret 
i martwy z trasy kolejowej (film) 
0.10 Komisarz Montalbano (s.). 
TVC 2 
6.00 Niezwykła planeta 6.45 Apo-
kalipsa – Hitler 7.40 Pancerniki 
8.30 Wersal 9.20 Na rowerze 9.35 
Dwóch misjonarzy (film) 11.05 Auto 
moto świat 11.35 Lotnicze katastro-

fy 12.20 Najbardziej niesamowite 
domy na świecie 13.15 13. komnata 
Kamili Moučkowej 13.45 Za żela-
zną kurtyną 13.55 Długi sierpień 
J. Krejčíka 14.55 Hibernatus (film) 
16.20 Kamera w podróży 17.10 Mło-
de 18.05 Cudowna planeta 18.55 
Maroko z lotu ptaka 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym 20.00 
Okręt II (s.) 22.00 Królowa Margot 
(film) 0.35 Babel Berlin (s.). 
NOVA 
6.00 Spongebob Kanciastoporty (s. 
anim.) 6.55 Looney Tunes Show 
(s. anim.) 7.20 Kacze opowieści (s. 
anim.) 8.10 O sześciu łabędziach 
(bajka) 10.00 High School Musical 
(musical) 11.55 Dzwoń do TV Nova 
12.35 Magazyn podróżniczy 13.00 
Zamieńmy się żonami 14.25 Święto 
matek (film) 16.40 Piraci z Kara-
ibów: Na nieznanych wodach (film) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Avengers: Infinity War (film) 
23.05 Kroniki Riddicka (film) 1.25 
Święto matek (film). 
PRIMA 
6.05 Puchaty patrol (s. anim.) 6.30 
Przygody bocianów (film anim.) 
6.55 M.A.S.H. (s.) 7.35 Autosalon.tv 
8.40 Cyklosalon.tv 9.15 Gliniarz czy 
łajdak? (s.) 10.25 Kochamy Czechy 
12.10 Morderstwa według Agathy 
Christie (s.) 14.15 Speed (film) 16.35 
Mężczyźni się nie starzeją (film) 
18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 
Showtime 20.15 Faceci przy nadziei 
(film) 22.50 Czerwona jaskółka 
(film) 1.45 Strzelec (film). 

NIEDZIELA 22 SIERPNIA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 
Skowronki na uwięzi (film) 7.55 
Bajka 8.35 Wszystko, co lubię 9.05 
Uśmiechy J. Šejbalowej 9.45 Ka-
lendarium 10.00 Kamera na szlaku 
10.30 Obiektyw 11.05 Życie na zam-
ku (s.) 12.00 Pytania V: Moravca 
13.00 Wiadomości 13.05 O króle-
wiczu Ofermie (bajka) 14.05 Leśne 
królestwo (bajka) 14.45 Czarno-
księżnik (bajka) 15.45 Ogniste ko-
biety (film) 17.05 Dziki kraj (s.) 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.20 Pod jednym dachem 
(s.) 22.00 Jak smakuje śmierć (film) 
23.30 Sprawy detektywa Murdocha 
(s.) 0.15 Maneż Bolka Polivki. 
TVC 2 
6.00 1968: Koniec Praskiej Wio-
sny 6.25 Samoloty myśliwskie 7.15 
Czechosłowacki tygodnik filmowy 
7.25 Poszukiwania utraconego cza-
su 7.45 Nowy Jork 8.40 Podróż po 
Palawie 9.10 Japonia z lotu ptaka 
10.05 Misja Galapagos 10.55 Pin-
gwiny 11.50 GEN – Galeria elity 
narodu 12.10 Statua Wolności 13.00 
Robin Hood – Książę złodziei (film) 
15.20 Winogrodnik 2021 16.15 Wy-
prawa Aleksandra I do Europy 17.10 
Maroko z lotu ptaka 17.55 Wybrzeże 
Kości Słoniowej 18.45 Nowi sąsiedzi 
19.15 Ciekawostki z regionów 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Królowe Dzikiego Zachodu 
(film) 21.40 Rzeczy, które robisz 
w Denver będąc martwym (film) 
23.35 Układ Ribbentrop – Mołotow 
1.15 Planeta Ziemia. 
NOVA 
6.00 Spongebob Kanciastoporty 
(s. anim.) 7.00 Looney Tunes Show 
(s. anim.) 7.25 Kacze opowieści 
(s. anim.) 8.15 Niedźwiedzia skórka 

(bajka) 9.30 Nas trzech i pies (film) 
10.50 Krudowie (film anim.) 12.40 
Sygnał (film) 15.05 Ochotnicza 
Straż Pożarna (s.) 16.15 Kameňák 
(s.) 17.25 Taka zwykła rodzinka 
(film) 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.20 Kraina lodu (film anim.) 
22.05 Ocalony (film) 0.30 Sygnał 
(film). 
PRIMA 
6.15 Puchaty patrol (s. anim.) 6.45 
Przygody bocianów (s. anim.) 7.10 
M.A.S.H. (s.) 8.10 Ochroniarze Hi-
tlera 9.20 Prima Świat 9.55 Zabój-
cza Mallorca (s.) 11.00 Partia Terezy 
Tomankowej 11.50 Poradnik domo-
wy 12.45 Poradnik Pepy Libickiego 
13.10 Poradnik Ládi Hruški 13.50 
Poradnik Pepy Libickiego 14.15 
Śmiech się klei do pięt (film) 16.20 
Faceci przy nadziei (film) 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showti-
me 20.15 Musical czyli Droga do 
szczęścia (musical) 22.00 Skazany 
(film) 0.30 Suma wszystkich stra-
chów (film). 

PONIEDZIAŁEK 23 SIERPNIA 

TVC 1 
6.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba 
9.55 Powrót Sherlocka Holmesa 
(s.) 10.50 Wiejski lekarz (s.) 11.30 
AZ kwiz 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Rodzina Horaków 
(s.) 13.25 Bajka 13.55 Niegasnące 
gwiazdy 14.55 Czeski Robinson 
(film) 16.00 Krok od nieba 16.55 
Podróżomania 17.30 AZ kwiz 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.15 Mały 
pitawal z dużego miasta (s.) 21.15 
Niepodpisany guzik (film) 22.45 
Grabarz (film) 0.15 Wielkie Siodło. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Kamera w 
podróży 9.25 Człowiek wśród ge-
pardów 10.10 Jackie Kennedy 11.10 
Apokalipsa – Hitler 12.05 Czecho-
słowacki tygodnik filmowy 12.20 
Niezwykła planeta 13.05 Pingwiny 
14.00 Kontrrewolucja w Semilach 
14.35 Ostatni łowcy w Mongolii 
15.25 Mój brat Ota Pavel 16.15 Lot-
nicze katastrofy 17.00 Ruffian (film) 
18.45 Japonia z lotu ptaka 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Evita Peron (film) 21.45 Red 
Rock West (film) 23.25 Belfer (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Uli-
ca (s.) 9.45 Policja kryminalna An-
děl (s.) 10.55 Łowy 12.00 Południo-
we wiadomości 12.35 Przychodnia 
w różanym ogrodzie (s.) 14.00 
Dowody zbrodni (s.) 15.00 Detek-
tyw Monk (s.) 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.35 Łowy 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 Policja kryminalna Anděl 
(s.) 21.30 Mistrzostwa powiatu (s.) 
22.40 Agenci NCIS: Nowy Orlean 
(s.) 23.35 Detektyw Monk (s.) 1.20 
Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.15 Puchaty patrol (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 8.10 M.A.S.H. (s.) 9.15 
Ognisty kurczak (s.) 10.35 Wieczna 
miłość (film) 12.25 Strażnik Teksa-
su (s.) 13.30 Gliniarz i prokurator 
(s.) 14.35 Policja Hamburg (s.) 15.35 
Komisarz Rex (s.) 16.50 Policja w 
akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showti-
me 20.15 Titanic (film) 0.30 Tele-
bazar. 

Polecamy wystawę pt. „Maria Szymanowska, słynna 
pianistka i kompozytorka”. Budynek Zarządu Głównego 
PZKO, ul. Strzelnicza 28, korytarz wejściowy. Czynna do 
końca miesiąca w godzinach otwarcia budynku.I N F O R M A T O R 
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

Fot. ARC Sekcji Kolarskiej PTTS „Beskid Śląski”

NEKROLOGI

Rzekł Jezus:
Jam jest zmartwychwstanie i żywot, 
kto we mnie wierzy,
choćby i umarł, żyć będzie.

     Jan 11,25

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych, przyjaciół i znajomych, iż w wtorek 
dnia 17 sierpnia 2021 w wieku 89 lat po długiej i cięż-
kiej chorobie zmarła nasza Kochana Mamusia, Babcia, 
Prababcia, Teściowa, Ciocia i Kuzynka.

śp. WANDA KRZYWOŃ
z domu Szlauer, żona pastora

zamieszkała w Hawierzowie-Błędowicach
Nabożeństwo pożegnalne odbędzie się w piątek 20. 8. 2021 o godzinie 
15.00 z kościoła ewangelickiego w Błędowicach. Zasmucona rodzina.
 GŁ-489

Spieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą...

    ks. Jan Twardowski

Z wielką boleścią w sercach zawiadamiamy, że dnia 16 
sierpnia 2021 roku w wieku 60 lat, w gronie rodziny, 
po ciężkiej chorobie odeszła do Pana nasza Ukochana 
Żona, Mamusia, Teściowa, Babcia, Siostra, Szwagier-
ka i Ciocia

śp. JANA BRANNA
z domu Niedoba, z Kocobędza

Ostatnie Pożegnanie odbyło się w czwartek 19 sierpnia 
2021. W smutku pogrążona rodzina. RK-075

 GŁ-089

Górska »wyrypa« kolarzy
W ostatnią sobotę członko-

wie sekcji kolarskiej PTTS 
„Beskid Śląski” odbyli najtrud-
niejszą wycieczkę w tym sezonie. 
Wybrali się z Czeskiego Cieszyna 
przez Górki Wielkie do Brennej. 
Dalej przez Grabową do Szczyrku 
i przez Klimczok oraz Szyndziel-
nię wrócili do domu.

– Było bardzo ciężko. Odważni 
dali jednak radę. Dwaj z nas prze-
jechali całość trasy, a jeden – tak 
jak zaplanował wcześniej – za-
wrócił po wspinaczce na Grabo-
wą. Kto przejechał tę trasę, bę-
dzie długo wspominał. Podobnie 
jak uczestnicy zeszłorocznego 
wyjazdu MTB na Baranią Górę – 

relacjonuje Robert Wałaski, kie-
rownik sekcji kolarskiej „Beskidu 
Śląskiego”.

Informuje on również, że w 
ostatni weekend sierpnia na Zaol-
zie mają przyjechać rowerzyści z 
Rzeszowa i Przeworska, z którymi 
członkowie sekcji kolarskiej PTTS 
współpracują od 2018 r. – Pier-
wotna idea była taka, że będzie-
my spotykać się na rajdach, które 
organizujemy w Czechach, Pol-
sce, na Słowacji i Ukrainie. Na ra-
zie z różnych powodów nie udaje 
nam się realizować pierwotnych 
zamierzeń, mimo to kilkakrotnie 
spotkaliśmy się już podczas róż-
nych imprez. Czuję więc, że mimo 

wszystko stale 
się rozkręca-
my – stwier-
dza Wałaski.

W sierp-
niu Zaolziacy 
pokażą zaś 
swym go-
ściom Ustroń 
i Wisłę. Za-
biorą ich rów-
nież na rajd 
rowerowy po 
Żabim Kraju 
między Stru-
mieniem a 
Skoczowem. 
 (wik)
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Znajdź nas 
na YouTubie



Rozwiązanie krzyżówki 
kombinowanej  
z 6 sierpnia: 
PRACA NAJLEPIEJ BAWI

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów popraw-
nych rozwiązań zostanie 

rozlosowana książka. Rozwiąza-
nia prosimy wysyłać na e-mail: 
info@glos.live. Termin upływa 
w środę 1 września. Nagrodę 
książkową za poprawne rozwią-
zanie krzyżówki kombinowanej z 
6 sierpnia otrzymuje Małgorza-
ta Wygrys z Olbrachcic. Auto-
rem dzisiejszego zadania jest Jan 
Kubiczek.

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

• Cel z zeszłego tygo-
dnia został osiągnięty! 
Współczesne ujęcie 
Wieży Piastowskiej w 
Cieszynie (po prawej) 
przysłał nam Wiktor 
Suchanek ze Śmiło-
wic. Archiwalne ujęcie 
pochodzi ze zbiorów 
Jana Kubiczka.
Dziękujemy za współ-
pracę!

...tak jestTak było...
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Rozwiązaniem krzyżówki jest przysłowie chińskie... 

POZIOMO:
1. wielogodzinny ciąg kabaretowych występów scenicznych
2. grecka wyspa na Morzu Jońskim, cel wędrówki Odyseusza
3. adnotacja w dzienniczku ucznia lub inaczej czujność, 

baczność, koncentracja
4. płynie przez Egipt
5. podróż balonem lub samolotem
6. kontrolny odcinek biletu wstępu
7. ciągle roni łzy
8. ROZWIĄZANIE DODATKOWE

9. kasa pancerna, skarbiec, trezor
10. długi nasyp ziemny lub... Atlantycki, hitlerowska linia 

umocnień
11. mieszkaniec kraju z legendarnym Olimpem
12. premier rumuński w latach 1931-1932
13. administrator sieci
14. owocowe nadzienie do naleśników lub zespół, który wy-

dał album „Cegła”
15. fala akustyczna odbita od przeszkody lub nimfa gór z 

mitologii greckiej

16. absztyfikant, adorator, kochanek z ekranu
17. artysta komediowy lub dramatyczny

PIONOWO:
AZYMUT, BALKON, BELIZE, BISKUP, CHWAST, HAWAJE, 
IBERIA, ILESHA, ILGNER, INFIMA, KANNAN, KARPOW, 
NUTBAG, OBERŻA, OBŁAWA, REGION, TALENT

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
IORGA, KABARETON


