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Kopalnia zabytkiem?
Dlaczego nie!
WYDARZENIE: Czy Kopalnia Armii Czechosłowackiej ma szansę trafić na listę zabytków, a w przyszłości zamienić
się w muzeum? Jest na to szansa. Narodowy Instytut Ochrony Zabytków (NPÚ) w Ostrawie przeprowadził badania
terenowe, których celem była ocena i opisanie części nadziemnych kopalń w karwińskim zagłębiu węglowym.
Danuta Chlup

J

est dla nas rzeczą
ważną, aby w regionie
karwińskim
ostały się wybrane
kompleksy i obiekty,
zróżnicowane co do
typu. Z tego powodu
Centrum Metodyczne Dziedzictwa
Przemysłowego, działające przy
NPÚ w Ostrawie, w ostatnich miesiącach zbierało dane i informacje odnośnie części nadziemnych
zakładów wydobywczych oraz ich
wyposażenia – poinformował Michal Zezula, dyrektor Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu
Ochrony Zabytków w Ostrawie.
Zabytkami są już kopalnie Gabriela i częściowo Barbara (wieża
szybowa i maszynownia). Obecnie
z punktu widzenia historycznego,
typologicznego i architektonicznego największe znaczenie ma rozległy kompleks Kopalni ČSA.
– Na terenie Kopalni ČSA mamy
trzy rodzaje wież szybowych –
zwrócił uwagę Zezula w rozmowie
z „Głosem”. Dodał, że NPÚ chciałby objąć ochroną także szyb wentylacyjny Dąbrowa-Północ, rozmowy

dotyczą ponadto dwóch starszych
wież Kopalni Łazy w Orłowej.
Decyzja dotycząca tego, co chronić, a co zlikwidować, powinna zapaść jak najszybciej, zanim obiekty, które mają wartość historyczną,
zostaną zburzone w ramach prac
likwidacyjnych. Drugim ważnym
aspektem jest kwestia finansowa. Dlatego rozpoczęto rozmowy
pomiędzy Instytutem Ochrony
Zabytków,
przedsiębiorstwem
państwowym DIAMO, które odpowiada za bezpieczną likwidację
nieczynnych kopalń oraz organizacją wojewódzką Morawsko-Śląskie
Inwestycje i Development (MSID).
– Utrzymanie zabytków kosztuje
miliony koron, dlatego trzeba razem ze specjalistami znaleźć rozwiązanie, które uwzględni wszystkie istotne aspekty. Wierzę, że to
nam się uda, również dzięki temu,
że rozmowy z NPÚ rozpoczęliśmy
już w okresie, kiedy przygotowujemy pierwsze większe wyburzenia
niepotrzebnych obiektów – powiedział dyrektor DIAMO Ludvík
Kašpar.
Na pytanie „Głosu”, czy w przyszłości można by udostępnić Kopalnię ČSA turystom, Zezula odpowiedział, że zakład ten, ze względu

• Widok na nieczynną Kopalnię Armii Czechosłowackiej w Karwinie. Fot. DIAMO

na swoją wyjątkowość architektoniczną, wręcz „sam się o to prosi”.
Turystyczne wykorzystanie jest
kwestią planów rozwojowych województwa
morawsko-śląskiego
oraz jego organizacji MSID, która
pracuje nad koncepcją ożywienia
terenów powydobywczych POHO
2030.

Na szlaku zabytków

W opracowaniu materiałów dotyczących Kopalni ČSA pomagał
karwiński historyk Radim Kravčík,
współpracownik Instytutu Ochrony Zabytków, prywatnie członek
stowarzyszenia Olza Pro, które
pielęgnuje dziedzictwo kulturowe
na Zaolziu. – Moim zadaniem było
przeprowadzenie badań archiwal-

nych nt. kopalni. Jej historia jest
bardzo ciekawa, na przykład plany
jej powojennej przebudowy nawiązywały do planów niemieckich z
okresu II wojny światowej. To ma
z kolei powiązania z Zagłębiem
Rury. W kopalni ČSA zastosowano
po raz pierwszy w OKD różne innowacyjne rozwiązania techniczne.
Ciekawe jest to, jak zmieniały się
nazwy kopalni w związku ze zmianami własności, jak przewijały się
elementy niemieckie, czeskie i polskie – wymieniał Radim Kravčík.
Ewentualna przemiana Kopalni
Armii Czechosłowackiej w muzeum podoba się przewodnikowi
po zabytkowej Kopalni Michał w
Ostrawie – Bohdanowi Prymusowi.
– To jest bardzo dobra idea, ale
trzeba ją zrealizować z sensem.
Jak w przypadku Kopalni Guido w
Zabrzu, aby turyści mogli nie tylko zwiedzać części nadziemne, jak
u nas na Kopalni Michał, ale także
zjechać pod ziemię. Zwiedzający,
w tym liczne grupy z Polski, często
pytają o taką możliwość. To musiałoby być muzeum z programami na miarę XXI wieku – podzielił
się opinią z naszą gazetą przewodnik.


REKLAMA

Wspomniana w tekście głównym Kopalnia Guido (zdjęcie
obok) jest częścią Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, podobnie jak Sztolnia Królowa Luiza. Placówka ta
jest jednym z czterdziestu przystanków na Szlaku Zabytków
Techniki Województwa Śląskiego. Górnictwo reprezentują ponadto: Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku, Park
Tradycji w Siemianowicach Śląskich, Wieże KWK Polska w
Świętochłowicach, Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach, Galeria Szyb Wilson w Katowicach, Kopalnia
Ćwiczebna Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, Szyb Prezydent w Chorzowie, Muzeum Górnictwa Rud Żelaza
w Częstochowie.
Fot. FACEBOOK.COM/KOPALNIAGUIDO

GŁ-832

Kolejne posiedzenie Rady Przedstawicieli odbędzie się 8 września 2022 o godzinie 16.30. Będzie miało miejsce tradycyjnie w siedzibie
Kongresu Polaków w RC: Czeski Cieszyn, ul. Grabińska 458/33.
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ZDANIEM... Beaty Schönwald

beata.schonwald@glos.live

K

ryzys gospodarczy ma to do siebie, że zwiększa przepaść pomiędzy bogatymi i biednymi oraz likwiduje klasę średnią. A
jeśli nie robi tego sam, to pomagają mu w tym politycy będący
u władzy, którzy w kryzysowym czasie starają się jedną dziurę w budżecie łatać inną. Doskonałym tego przykładem jest najnowszy
projekt czeskiego ministra finansów, który „aby pomóc tym najbardziej
potrzebującym”, szuka rozwiązań, które w efekcie pociągną na dno również tych, którzy do tej pory radzili sobie sami. Konkretnie mam na myśli
pomysł zniesienia lub obniżenia państwowej dopłaty do tzw. oszczędności budowlanych (w czeskim oryginale: stavební spoření). Należą
one bowiem do tych produktów na rynku finansowym, które dostępne
są dla zwykłych mieszkańców, popularnych zwłaszcza wśród drobnych
ciułaczy, ludzi, których nie stać na miesięczne odkładanie wielkich sum
i podejmowanie się ryzykownych spekulacji na giełdzie. Świadczy o tym
już sama wysokość dopłaty państwowej, o której teraz tak głośno, a która w ciągu roku w przypadku jednej osoby nie może przekroczyć 2 tys.
koron. Aby ją uzyskać w pełnym wymiarze, należy w ciągu roku odłożyć
na gorsze czasy 20 tys. koron. Wszyscy zgodzimy się chyba co do tego, że
to niewiele i żeby zaoszczędzić na samochód, nową kuchnię lub wesele
córki trzeba cierpliwości i konsekwencji zarazem. Ludzie niemajętni, za
to przezorni i gospodarni, dzięki tym oszczędnościom mają szansę poradzić sobie nawet w kryzysowej sytuacji, cokolwiek byłoby jej przyczyną.
W moim przekonaniu, zniesieniem dopłaty rząd daje zwykłym
poczciwym obywatelom jasny sygnał: „Gospodarność nie popłaca.
Przestajemy was wspierać, bo przecież jakoś sobie radzicie. To, co wam
zabierzemy, damy tym, którzy tego bardziej od was potrzebują”. W tym
wszystkim smutne jest jednak to, że w wielu przypadkach chodzi
o osoby z podobnym potencjałem i niewiele różniącymi się od siebie
dochodami. Różnica polega tylko na tym, że ci, którzy pomimo trudności próbują oszczędzać, są przyzwyczajeni do sytuacji, w której muszą
liczyć na siebie. Ci drudzy zaś, „potrzebujący”, są święcie przekonani
o tym, że im po prostu się należy i kiedy zabraknie im forsy na to i owo,
państwo się postara. Niestety, wszystko wskazuje na to, że mają rację.
Żal mi tylko, że dzieje się to kosztem Janki, która całe życie pracowała
w kuchni szkolnej i Józka, który chociaż nie miał wysokich zarobków,
to potrafił w domu własnymi rękami zrobić to i owo.


CYTAT NA DZIŚ
Adam Niedzielski,
Minister zdrowia RP

•••

Nie mamy informacji, że skażenie
Odry mogło wpłynąć na zdrowie
ludzi. Do tej pory, prowadząc
monitoring próbek wody, nie
stwierdziliśmy żadnego przekroczenia,
jeśli chodzi o wodę pitną
W OBIEKTYWIE...
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Imieniny obchodzą:
Bolesław, Ezechiel, Juliusz
Wschód słońca: 5.25
Zachód słońca: 19.53
Do końca roku: 134 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień Fotograﬁi
Przysłowie:
„Jeżeli w sierpniu gorąco
będzie, to zima w śniegi
długo zasiędzie”

20
JUTRO...

sierpnia 2022

Imieniny obchodzą:
Bernard, Samuel
Wschód słońca: 5.26
Zachód słońca: 1951
Do końca roku: 133 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Synowej, Dzień
Komara
Przysłowie:
„Jeśli na Bernarda ziemia
twarda, to będzie zima
harda, a jak miękka to
lekka”

Cieszyn i Czeski Cieszyn mają wspólny znak
(logo) dla działań transgranicznych. We wtorek
w kawiarni „AVION” przy Moście Przyjaźni
na specjalnej konferencji przedstawiciele obu
miast zaprezentowali swój znak i podsumowali
wspólne przedsięwzięcie.

L

Łukasz Klimaniec

ogo obu Cieszynów
to przybliżone do siebie „pinezki”, które
– wbite w jedno miejsce – nawiązują swoim
kształtem do serca,
pokazując w ten sposób dwa miasta po dwóch stronach
rzeki, które tworzą jeden organizm
– „Cieszyn i Český Těšín wspólnie”.
Czerwony kolor symbolizuje stronę polską, niebieski czeską, a wolna
przestrzeń między „pinezkami” rzekę
Olzę.
Vít Slováček, wiceburmistrz Czeskiego Cieszyna, przypomniał, że
wspólne przedsięwzięcia oba miasta
podejmowały już po 1989 r. ale projekt
sprzed czterech lat pokazał konieczność posiadania wspólnego logo.
– To doświadczenie z polsko-niemieckiej granicy, gdzie sąsiadujące

miasta z obu państw dopracowały się
takiego wspólnego znaku. Poszliśmy
w tym kierunku – wyjaśnił. – Teraz
możemy mieć satysfakcję, że i my
mamy wspólne logo. To ważne, bo
chcemy, by oba miasta pokazywały tę
jedność nie tylko mieszkańcom, ale
przede wszystkim turystom, że jesteśmy jednym organizmem, który ma
ofertę dla każdego, kto przyjeżdża nad
Olzę i nie kończy zwiedzania na granicy, ale przechodzi przez most i nadal
jest w jednym mieście – powiedział.
Gabriela Staszkiewicz, burmistrz
Cieszyna, przypomniała, że było sporo
dyskusji na temat wspólnego znaku,
bo każde z miast ma już własne logo.
– Mieliśmy okazję w 2019 roku zobaczyć, jak taki wspólny znak funkcjonuje w Słubiach i Frankfurcie. Bardzo
nam się ten pomysł spodobał. Myślę,
że to nasze wspólne logo będzie nowym otwarciem w naszej współpracy,
a znak będzie pojawiał się w różnej

DZIEJE SIĘ W REGIONIE
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POGODA

dzień: 25 do 32oC
noc: 22 do 20oC
wiatr: 1-3 m/s
sobota

dzień: 20 do 25oC
noc: 20 do 18oC
wiatr: 1-2 m/s
niedziela

dzień: 17 do 18oC
noc: 18 do 17oC
wiatr: 4-5 m/s

• Dr hab. Tomasz Kipka, autor znaku, który
będzie umieszczany m.in. na billboardach,
torbach na zakupy, koszulkach i gadżetach
turystycznych. Fot. ŁUKASZ KLIMANIEC

formie w rożnych miejscach – zaznaczyła. Podkreśliła, że nie bez
znaczenia jest fakt, że taką, a nie
inną propozycję wspólnego logo
wybrali mieszkańcy.
Dr hab. Tomasz Kipka, profesor
Uniwersytetu Śląskiego, autor znaku, wyjaśnił, że najpierw trzeba
było określić, jakie są oczekiwania

HAWIERZÓW

HAWIERZÓW

W tym tygodniu szpital
zaczął stosować nowy
najwyższej klasy sprzęt
radiodiagnostyczny. Tworzą go zainstalowany po
raz pierwszy w całej Republice Czeskiej skaner CT,
urządzenie cyfrowe oraz
mobilne C-ramię. Dzięki
nim badania radiodiagnostyczne zajmą znacznie
mniej czasu, będą bardziej
komfortowe, ich zasięg
szerszy, a jakość wyższa.
Nowoczesny sprzęt do
radiodiagnostyki został
kupiony za 33,5 mln koron. Szpital wykorzystał na
ich zakup środki dotacyjne
z funduszy europejskich.
(sch)
ŁOMNA DOLNA

Miejscowe stowarzyszenie „Sport for Hearts”
organizuje jutro, w sobotę
20 sierpnia, turystyczną
akcję charytatywną pn.
„Łomniańskie szczyty”.
Dochód z niej zostanie
przeznaczony na pomoc
upośledzonej ﬁzycznie i
umysłowo Ellen Ruszowej
z Jabłonkowa. Zebrane
pieniądze mają pokryć
koszty neurorehabilitacji,
która w jej przypadku jest

niezbędna.
WĘDRYNIA
TRZYNIEC
Start i meta
znajdują się obok
muzeum. Organizatorzy przygotowali dwie
trasy – 6-kilometrową
i o długości 28 kiloŁOMNA DOLNA
metrów. Zaplanowali
także popołudniowy
program z loterią oraz
koncertem grupy Blaf.
WĘDRYNIA
(sch) Trasa letniej wycieczki
seniorów, którą po dwuletniej przerwie spowoTRZYNIEC
dowanej pandemią koroNa stronie „Fajny Trzynawirusa gminna komisja
niec”, na którą można
socjalna zaplanowała
wejść za pośrednictwem
właśnie na dziś, kilka dni
strony internetowej
przed odjazdem nieoczewww.trinecko.cz, mieszkiwanie uległa zmianie.
kańcy mogą publikować
Pierwotnie celem podróży
swoje wnioski, pomysły
miała być letnia odsłona
i propozycje dotyczące
poprawy i uatrakcyjnienia popularnej wystawy kwiatów „Flora” Ołomuniec.
życia w mieście. Jeden z
Organizatorzy tego wydanich proponuje utworzerzenia, którymi są miasto i
nie punktu selﬁe, w któtereny wystawowe, postarym zarówno miejscowi,
jak i turyści mogliby sobie nowili jednak z niej zrezygnować ze względu na
zrobić zdjęcie z miastem
wysokie ceny materiałów
w tle. Władzom ratusza
ﬂorystycznych i budowlapomysł ten na tyle się
nych. W efekcie seniorzy
spodobał, że na facebopojechali zwiedzić zamek
okowym proﬁlu miasta
Bouzov, Loštice i Svatý
zostało uruchomione
głosowanie w tej sprawie. Kopeček.
(sch)
(sch)

wobec tego wizerunku i jakie cechy powinien on posiadać.
– Z badań okazało się, że znak
miał być przyjazny, dostępny ale
też mocny nowoczesny, pomimo że miasto ma bogatą historię,
a także emocjonalny i osobisty.
Mam nadzieję, że te cechy udało
się w nim zawrzeć – powiedział.

Wspólne logo miast w kształcie
serca będzie od teraz obecne na
wszystkich materiałach promujących transgraniczne projekty realizowane przez Cieszyn i Czeski
Cieszyn. Znajdzie się także m.in.
na billboardach, torbach na zakupy, koszulkach, a także gadżetach
turystycznych.


Czwarta dawka – ruszyła
rejestracja

proc. głosów zdobyłby Petr Pavel
w drugiej turze wyborów prezydenckich w RC, gdyby odbyły się
dziś. Pokonałby Andreja Babiša,
który uzyskałby poparcie rzędu 40,5
proc. głosów – wynika z badań preferencji wyborczych, które przeprowadziła agencja „Median”.
W pierwszej turze kolejność kandydatów na głowę państwa byłaby
jednak inna. Zwycięzcą zostałby Babiš
z 25 proc. poparciem, a dopiero za
nim plasowałby się Pavel, na którego
zagłosowałoby 21 proc. wyborców.
Znacznie niższymi wynikami mogą
pochwalić się pozostali kandydaci:
Marek Hilšer i Danuše Nerudowa
otrzymaliby 7,5 proc. głosów, Josef
Středula 7 proc., Pavel Fischer 6,5
proc., a Miroslava Němcowa 5,5 proc.
Ciekawostką jest fakt, że zarówno
Andrej Babiš, jak i Petr Pavel oficjalnie
nie ogłosili jeszcze startu w wyborach.
(sch)

Alchemik zostanie upamiętniony
ichał Sędziwój, znany na całą Europę
polski alchemik i lekarz doby późnego
renesansu, będzie miał swoją tablicę pamiątkową w Krawarzach
w Opawskiem. Uroczystości odbędą się dziś, w piątek 19 sierpnia, w miejscowym zamku. To
zasługa Konsulatu Generalnego
RP w Ostrawie, który doprowadził
projekt do finału dzięki współpracy z Ministerstwem Kultury i
Dziedzictwa Narodowego RP oraz
Fundacją „Silva Rerum Polonarum”.
Michał Sędziwój urodził się w
1566 roku w Łukowicy na Podkarpaciu, zmarł w 1636 roku właśnie w

Krawarzach. Jak czytamy w materiałach prasowych, był polskim lekarzem i alchemikiem, zaufanym
dworzaninem króla polskiego Zygmunta III, związanym także z praskim dworem cesarza Rudolfa II.
Celem jego badań było, jak pisze
autor książki o nim, J.B. Dziekoński, zbadanie „przyrody ciał i wynalezienie ogólnego środka, który
by wszystkie bez wyjątku ciała był
w stanie rozpuścić, czyli rozłożyć,
aby dowolnie potem je składać
można było. Ten powszechny roztwarzacz, zwany alkahest, miał
prowadzić do wynalazku kamienia mędrców, czyli kamienia filozoficznego”. Sędziwój był jedną
z najciekawszych osobowości w

okresie późnego renesansu w Europie.
Odkrył istnienie tlenu w powietrzu. Stał
się bohaterem wielu
opowiadań, legend i
filmu.
W 1626 roku Sędziwój, występujący
także pod łacińskim
nazwiskiem
Sendivogius Polonus,
przeniósł się na
Morawy. A już pięć
• Przez dziesięć lat Michał Sędziwój był właścicielem
zamku w Krawarzach. Od dziś w tym miejscu będzie
lat później stał się
wisiała tablica jemu poświęcona. Fot. Kravare.cz
właścicielem zamku
w Krawarzach. Tam
też doczekał swoich dni – zmarł w
wany w kościele pw. Świętego Duczerwcu 1636 roku. Został pochocha w Opawie.
(wot)

KRESKĄ MALOWANE
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• Niezależnie od wyniku wczorajszego spotkania piłkarskiego, kluby Raków
Częstochowa i Slavia Praga na równi pokazały mistrzowską formę w mediach
społecznościowych. Zapowiadając ten mecz marketingowcy z Rakowa sięgnęli
po kreskówkę „Sąsiedzi” (Pat i Mat), a czeska strona wykorzystała motyw
z „Bolka i Lolka” (na zdjęciu). Fot. Twitter/slaviaoﬃcial

Dwie pinezki już łączą miasta

POJUTRZE...

Imieniny obchodzą:
Joanna, Franciszek,
Wiktoria
Wschód słońca: 5.28
Zachód słońca: 19.49
Do końca roku: 132 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień
Seksu
Przysłowie:
„Jeśli piękny sierpień,
gotuj sobie chłopku
kieszeń”
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W poniedziałek rozpoczęła się rejestracja na szczepienie czwartą dawką
szczepionki przeciwko COVID-19.
Eksperci zalecają ją osobom powyżej
60 lat i pacjentom z niższą odpornością. Zaszczepić mogą się także osoby młodsze, od 18 lat. Drugą dawkę
przypominającą mógł w Czechach
przyjąć każdy chętny już w ostatnich
tygodniach – zaszczepić można się
było bez rejestracji u lekarza rodzinnego lub w punktach szczepień. Do
tej pory na czwartą dawkę zdecydowało się ok. 90 tys. osób. Na stronie
crs.uzis.cz można wybrać konkretny
punkt szczepień, a po otrzymaniu zaproszenia w formie SMS-a, otrzymać
dostęp do rezerwacji dogodnego dla
nas terminu. Rezerwacji może dokonać każda dorosła osoba, u której
szczepienie pierwszą dawką przypominającą zostało wykonane przed co
najmniej czterema miesiącami. Mapa
punktów szczepień jest do znalezienia na stronie www.ockoreport.uzis.
cz. W naszym regionie są one w Karwinie, Trzyńcu i Hawierzowie. (szb)

•••

Odnaleziony cały
i zdrowy
Prawie trzy dni trwały poszukiwania 73-latka, który w niedzielę rano
wyszedł na spacer z domu seniora
w Hawierzowie-Szumbarku. Zgłoszenie o jego zaginięciu policjanci
przyjęli w niedzielę przed 17.00
Personel domu seniora twierdził, że
mężczyzna ostatni raz był widziany
tego dnia rano, gdy wychodził z budynku, a następnie miał spacerować
w pobliskim lesie. Policjanci skontaktowali się z rodziną, sprawdzili, czy
73-latek nie przebywa w którymś ze
szpitali, przeszukali centra handlowe
i dworce kolejowe. – Przejrzeliśmy
nagrania z systemu monitoringu, w
dniu zgłoszenia wysłaliśmy patrole
policji wraz ze strażnikami miejskimi
i psem policyjnym, które przeszukiwały przyległy do budynku placówki
las – relacjonuje rzeczniczka prasowa
Wojewódzkiej Komendy Policji w
Ostrawie Daniela Vlčkowa. Do poszukiwań dołączyli funkcjonariusze
straży miejskiej z Hawierzowa i Szenowa. 73-latek został odnaleziony
w lesie, cały i zdrowy. W trudno dostępnym terenie spędził dwie noce.
(szb)

•••

Nowe mieszkania
dla zwierząt
Ze starego pawilonu małp w ostrawskim zoo gibbońce białolice i makaki
wanderu przeniosły się do nowego
domu. W poniedziałek otwarto
nowe ekspozycje dla tych rzadkich
zwierząt. Budynki mają swoje nazwy
– nowe pomieszczenia dla makaków
lwich zostały nazwane „Wanderu” –
tak właśnie zwyczajowo gatunek Macaca silenus nazywany jest w wielu
językach, także w polskim. Z kolei
gibbońce białolice mieszkają teraz
w budynku pod nazwą „Vadhta ni”,
co w języku laotańskim oznacza
„Świątynię gibbońców”. – Sam wygląd budynku przypomina opuszczoną świątynię stopniowo pochłanianą
przez las – usłyszeliśmy w ogrodzie
zoologicznym. W nowym mieszkaniu
towarzyszą im wiewiórki chińskie
(Tamops swinhoei), jaszczurki krokodylowe (Shinisaurus crocodilurus
vietnamensis) i kardynałki chińskie
(Tanichthys albonubes).
(szb)

4 ♩

ZBLIŻENIA

Głos | piątek | 19 sierpnia 2022

DLA DZIECI

Głos | piątek | 19 sierpnia 2022

♩ 5

STANISŁAW FRANEK, DRUŻYNOWY HARCERSKIEJ DRUŻYNY WODNEJ »OPTY»
Z CZESKIEGO CIESZYNA, DLA »GŁOSU»

Razem na łonie natury

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.

Są w ciągłym ruchu, stale się bawią, do życia podchodzą z optymizmem, czerpiąc z niego pełnymi garściami.
Kto? Oczywiście członkowie Harcerskiej Drużyny Wodnej „Opty” z Czeskiego Cieszyna, która w pierwszą sobotę
września będzie świętowała 50. urodziny. Jak przystało na wodniaków, trochę na wodzie, trochę na lądzie.
Tomasz Wolﬀ

Zacznijmy od waszej nazwy. W
latach 1967-1969 Leonid Teliga,
oficer piechoty Wojska Polskiego
II RP i Polskich Sił Powietrznych w
Wielkiej Brytanii, opłynął samotnie
na drewnianym jachcie „Opty” Ziemię. Czy to stąd wzięła się nazwa
waszej drużyny?
– Jak najbardziej. W nazwie ukryty
jest głęboki sens, bo przecież pierwotnie ten jacht miał się nazywać
„Optymizm”, na co nie chciały się
jednak zgodzić ówczesne władze.
Skrócono ją więc do „Opty”, a nasz
drugi drużynowy, Władysław Byrtus, strasznie polubił sporty wodniackie, przejął idee Leonida Teligi i „ściągnął” go do drużyny.
„Opty” nasuwa automatyczne
skojarzenia z optymizmem. Na ile
bliskie są wam te idee?
– Optymizm przewija się nie tylko przez naszą drużynę, ale przez
całe harcerstwo, skauting. Jesteśmy w ciągłym ruchu, stale się
bawimy, a to na pewno są części
składowe optymizmu.
Z Czeskiego Cieszyna nad najbliższe morze, czyli Bałtyk, jest ponad
600 kilometrów. Odczuwasz czasami dysonans: drużyna działa bardzo
prężnie, a nad wielką wodę jest tak
daleko?
– Nie, bo nam chodzi nie tyle o
morze, co o wodę. Zresztą na początku to w ogóle nie była drużyna
wodna, tylko harcerska, nazwana imieniem Marii Konopnickiej.
Wszystko zmieniło się wraz z pojawieniem się wspomnianego już
druha Byrtusa. To prawda, że jesteśmy daleko od morza, ale faktem jest też to, że w Czeskim Cieszynie mamy zbiornik Grabina,
poza tym na bieżąco wyjeżdżamy
nad rzeki. Staramy się być blisko
wody na co dzień.
Z okazji 50-lecia ogłosiliście ciekawe wyzwanie z piątką w roli
głównej. Zabawa polega na tym,
że każdy chętny, niekoniecznie
członek drużyny, może przepłynąć
5 kilometrów, przejść pieszo 50 kilometrów albo pokonać na rowerze
pół tysiąca kilometrów. Czas jest
do końca sierpnia. Ile osób już go
ukończyło?
– Pomysł podchwycili głównie
członkowie drużyny, blisko 20
osób. Wiemy też o osobach, które są aktywne w tym zakresie, ale
jeszcze nam nie wysłały wyników.
Na waszej oficjalnej stronie internetowej można znaleźć informację,
że oferujecie zabawę, przygodę,
przeżycia, mnóstwo czasu spędzonego aktywnie w naturze, w
ruchu, z kolegami… Jak na waszą
działalność wpłynęła pandemia
koronawirusa?
– Na pewno musieliśmy przyha-

Przygoda życia

mować naszą działalność. Staraliśmy się organizować zbiórki on-line, co było z jednej strony trudne,
a z drugiej bardzo dziwne. Nijak to
nie pasowało do tego, o czym piszemy na naszej stronie – różnych
aktywności, przeżyć na świeżym
powietrzu. Ale przecież nie mieliśmy innego wyjścia.
Ogólnie od kilku lat obserwujemy większe zainteresowanie ruchem harcerskim, skautowym nie
tylko u nas, ale praktycznie w całej Europie czy nawet na świecie.
Niezależnie od pandemii. Teraz,
kiedy mamy najgorsze fale COVID-19 za sobą, jest dalej wysokie
zainteresowanie – widać, że ludzie
chcą wyjść z domów, odetchnąć na
świeżym powietrzu.
Z czego to wynika?
– Dobre pytanie… Być może z faktu, że ludzie uświadomili sobie,
iż skauting, harcerstwo dają to, o
czym zapomnieli, siedząc w miastach, przykuci do komputerów i
innych zdobyczy cywilizacji. My
się tymczasem staramy być razem, na łonie natury, uczyć samodzielności i zaradności, technik
przetrwania. Proszę też zauważyć,
że skauting to jest najdłużej działająca organizacja na świecie, pracująca z dziećmi i młodzieżą. Tak
długa historia i bogate tradycje na
pewno też mają znaczenie i wpływ
na duże zainteresowanie.
Powiedzmy o stanie współczesnym
waszej drużyny – ilu macie członków, co robicie na co dzień?
– Na rok 2022 mamy zgłoszonych
80 członków (nie wszyscy są aktywni na co dzień). Działamy w
trzech kategoriach wiekowych
– piąte-siódme klasy, ósme klasy-szkoły średnie, dorośli. Wszystkich uczymy podstaw życia w naturze, codziennej zaradności oraz
oczywiście technik harcerskich,
które trzeba znać.
Najważniejsza dla nas jest zabawa, wykorzystanie do maksimum
wolnego czasu. Naszą rutyną są
zbiórki, które odbywają się w każdy piątek na Grabinie. Rozpoczynają się o godzinie 15.00 i trwają
trzy godziny. Oczywiście wyjeżdżamy także na biwaki oraz spływy kajakowe.
Na ostatnim obozie, który zorganizowaliśmy na rzece Sazawie,
było 38 osób plus 11 członków kadry. Był to obóz spływowy, więc
cały czas się przemieszczaliśmy.
Spływaliśmy kilka, kilkanaście kilometrów rzeką, następnie rozbijaliśmy obóz, w którym zatrzymywaliśmy się na dwa dni, i znowu
wsiadaliśmy do kajaków. W sumie
obóz trwał 16 dni, w czasie których
udało nam się pokonać kanadyjkami ponad 80 kilometrów, czyli
całkiem sporo.
Kolejny obóz, jak rozumiem, dopiero w następne wakacje?

W wielki rejs dookoła Ziemi Leonid
Teliga wypłynął 25 stycznia 1967 z
marokańskiej Casablanki. Przez Las
Palmas na Wyspach Kanaryjskich,
Martynikę i Grenadę dotarł 1 lipca
do Kanału Panamskiego. 27 sierpnia popłynął dalej na zachód, by 20
września pojawić się na wyspach Galapagos. Pod koniec pierwszego roku
żeglowania dotarł do Tahiti, gdzie
przyszedł czas na cztery miesiące
napraw. Te zresztą były dokonywane regularnie. Dalej Polak wyruszył
dopiero na początku maja 1968
roku, by po miesiącu zameldować
się na Fidżi. 29 lipca skierował się
w kierunku Afryki. – Po 165 dniach
nieprzerwanego żeglowania, podczas
których przepłynął ponad 13 tys. mil
morskich, 9 stycznia 1969 roku dobił
do Dakaru.
Tym samym ustanowił nowy światowy rekord samotnej żeglugi bez zawijania do portów. (...) 23 marca Teliga
wypłynął z Dakaru do Las Palmas. W
czasie rejsu, 5 kwietnia przeciął swój
kurs z marca 1967 roku. Tym samym
po 2 latach 13 dniach 21 godzinach
i 35 minutach okrążył glob, stając
się pierwszym Polakiem, który odbył samotny rejs dookoła świata na
jednym jachcie – czytamy na jednej
ze stron poświęconych Telidze.

• Stanisław Franek zaraża harcerstwem
i wodniactwem kolejne pokolenia. Fot. ARC

Zasłużyli
na odpoczynek
Cały miniony tydzień członkowie dziecięcego zespołu folklorystycznego
„Łączka” z Bystrzycy spędzili na zgrupowaniu w pensjonacie na Dziole
w Gródku. Wspólny pobyt w malowniczej beskidzkiej scenerii był dla nich
nagrodą za udział w próbach i występach.

Janek Zelinka urodził się 11
kwietnia 2022 roku w Pradze.
Ważył 3080 g i mierzył 48
cm. Chłopczyk jest drugim
dzieckiem Weroniki i Josefa Zelinków. Jego mamusia
pochodzi z Suchej Górnej, a
tatuś z Pragi, gdzie również
mieszkają. W domu czekała
na Janka starsza siostrzyczka Marketka, która 1 lipca br.
skończyła już 4 latka.

Fot. ARC

– Dokładnie tak, to jest nasza największa inicjatywa. Przerwę w
spływach (obozy były organizowane – przyp. red.) musieliśmy sobie
zrobić tylko w czasie pandemii koronawirusa.

Gdyby ktoś chciał się zapisać, musi
przyjść na piątkową zbiórkę? Czy
można to zrobić inaczej?
– Wszystkie informacje na temat
zapisów można znaleźć na naszej
stronie internetowej (https://opty.

Na koniec zapytam – w tym wszystkim, co robicie, jest więcej wody,
czy harcerstwa?
– Jedno drugiego nie wyklucza
(śmiech). Na pewno jednak więcej
jest harcerstwa – to jest ta główna
myśl. Zresztą wystarczy spojrzeć
na nazwę – najpierw jest harcerstwo, a dopiero potem woda. Słowem, najpierw ideały skautowe, a
potem woda, która na pewno nas
trochę wyróżnia.
Jak będzie wyglądał jubileusz
50-lecia istnienia, który będziecie
obchodzili w pierwszą sobotę września?
– Uroczystości podzieliliśmy na
dwie części. Przed południem odbędzie się spływ Olzy, na odcinku
0d Wierzniowic do ujścia Odry –
zamiast tortu chcemy wystawić
50 łódek na wodę. Każdy może się
zgłosić. Natomiast po południu
odbędzie się festyn ogrodowy nad
Grabiną. Tam zaplanowaliśmy
oficjalny apel, ale także gry i zabawy oraz ognisko. Wyciągniemy
wszystkie kroniki, które będzie
można zobaczyć. Planujemy także
otwarcie kolejnej, już trzeciej harcówki.


Janek to wariant wywodzącego się z języka hebrajskiego imienia Jan, które
oznacza „cieszący się łaską”.
Tak samo jak Jan obchodzi
imieniny 24 czerwca. W RC
imię Janek jest raczej mało
popularne i najczęściej jest
kojarzone z piosenkarzem
Jankiem Ledeckim, którego oficjalna wersja imienia
brzmi jednak Jan.
(sch)

Wszystkie dzieci
kochają przygodę

• Kiedy w środę 10 sierpnia odwiedziłam „Łączkę” na Dziole,
dzieci kończyły budowę domków w lesie. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

Beata Schönwald

harcerstwo.cz). Na pewno jednak
warto pojawić się na zbiórce i przekonać się na własne oczy, czy to
jest coś, co nam się podoba.

WITAMY

Z

espół „Łączka” wyjeżdża na zgrupowania
od blisko dwudziestu
lat. Był już w Milikowie, Gutach, Łomnej,
a jesienią ubiegłego
roku po raz pierwszy
na Dziole. Za każdym razem zgrupowanie jest inne, bo też realizuje inny
temat – o zbójnikach, rodzinach góralskich, tańcach polskich czy „gorolskim
żywobyciu”.
– Zawsze są to tematy związane z
folklorem oraz naszym regionem. Ten
tegoroczny brzmi „Sałasznictwo i żywot łowczory”. Pod tym kątem organizujemy również zajęcia. Gościliśmy
Michała Milerskiego, który przygotował dla nas wykład o owcach, dzieci
robiły dzwoneczki i filcowały wełnę, z
której potem wykonywały owieczki. Z
kolei w drodze na Filipkę odpowiadały
na pytania quizowe związane z wykładem – przybliża kierowniczka „Łączki” Ewa Nemec.
Zespół skupia blisko 80 dzieci
uczęszczających do bystrzyckiej polskiej podstawówki. Zainteresowanie
wyjazdem na zgrupowanie było duże,
dlatego kierowniczki Ewa Nemec i
Alicja Twardzik przygotowały dwa
turnusy. Pierwszy, przeznaczony dla
starszych uczniów, rozpoczął się wieczorem w niedzielę 7 bm. i trwał do
środy. Na drugi turnus młodsi przy-

jechali w środowy wieczór i zostali do
soboty.
Dzieci działają w grupach – każda
z nich ma swoją nazwę i własny plakat oraz stara się zebrać jak najwięcej
punktów za zrealizowanie konkretnego zadania.
– Nie szlifujemy tutaj repertuaru, ale
odpoczywamy. Po całorocznej pracy
dzieci zasługują na to, żeby się razem
bawić i mile spędzić czas. Zwłaszcza

Uczestników zgrupowania
zapytaliśmy, dlaczego zgłosili
się na nie oraz co sprawia im
największą frajdę.
Marek Byrtus, 7 lat
Jest tu fajnie i możemy
robić dużo rzeczy –
budować domki, kąpać
się w basenie. Pan
Milerski przywiózł nam
pokazać owcę. To mi
się bardzo podobało.
Michał Nemec, 7 lat
Przyjechałem tu,
bo chciałem spotkać
się ze swoimi kolegami
ze szkoły. Kąpaliśmy
się w basenie, mieliśmy ścieżkę odwagi,
siedzieliśmy też przy
ognisku i malowaliśmy na skale, a teraz
budujemy domki w lesie. Jest naprawdę
fajnie.

występ na „świętego Jóna” wymagał od
nich sporego zaangażowania i wysiłku
– przekonuje pani Ewa.
Zdarza się jednak, że nawet tutaj
sięgają do „łączkowego” arsenału piosenek. Tak się dzieje np. w czasie konkursu „Jaka to melodia”, który tradycyjnie już prowadzi akordeonista zespołu
Jan Kubeczka, czy przy ognisku, gdzie
oprócz harcerskich śpiewów rozbrzmiewają również „gorolski pieśniczki”. 
Aneta Konderla,
10 lat
Mam tutaj dużo koleżanek ze szkoły i z
zespołu „Łączka”. Najbardziej podoba mi
się budowanie domków. Fajne było też,
gdy przyjechał do nas pan Michał, a także
wyjście na Filipkę.
Marek Szewczyk,
12 lat
Bardzo fajne są
Beskidy, łąki, pola,
gdzie pasą się zwierzęta, rosną kwiatki
i słychać śpiew
ptaszków. Kocham to
wszystko. Poza tym w
lesie można się fajnie bawić, biegać, skakać, budować domki i robić wiele innych
rzeczy. Fajny mamy też pensjonat. Wokół
jest cisza i spokój, bo niewiele jeździ tu
samochodów.

O

bozowe lato trwa
w najlepsze. Na
samodzielny wypoczynek
bez
mamy i taty wyjeżdżają co
roku również podopieczni stowarzyszenia „Nigdy
nie jesteś sam”. Są to dzieci
niepełnosprawne, które tak
samo jak wszystkie inne lubią się bawić, kochają zwierzęta i chcą poznawać świat.
Stowarzyszenie „Nigdy nie
jesteś sam” przygotowało w
czasie wakacji dwa turnusy
obozu w pensjonacie w Mostach koło Jabłonkowa. W
sumie skorzystało z nich 20
podopiecznych. W tym tygodniu odbył się drugi turnus z
udziałem 9 uczestników i 10
wolontariuszy, którzy towa-

rzyszą dzieciom praktycznie
na każdym kroku.
– Program mamy ciekawy:
przechadzki, zabawy, atrakcje sportowe na „Gróniu”,
spotkanie z mosteckimi strażakami. Była wycieczka do
stadniny koni w Bystrzycy
oraz do „Mini Zoo” w Wędryni, szukanie skarbu, basen
i mnóstwo zabaw ruchowych. Dzieci lubią śpiewać i
muzykować na różnych instrumentach perkusyjnych,
toteż śpiewamy w każdej
wolnej chwili – powiedziała
„Głosikowi” szefowa stowarzyszenia „Nigdy nie jesteś
sam” Renata Czader, która
od siedmiu lat organizuje
obozy dla dzieci niepełnosprawnych.
(sch)

• Dzieci w wolnej chwili grają na bębenkach. Fot. ARC
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Sama droga jest celem

W jakim momencie twojej trasy cię
złapałem?
– Właśnie wspinamy się na górę
Děvín na Morawach. I tak sobie
powtarzamy w naszej czteroosobowej grupie: niech nam już nikt
nigdy nie mówi, że Morawy to tylko
równina. Ruszyliśmy w niedzielę z
miejscowości Jedovnice 25 km od
Brna, potem samo Brno i dalej do
Mikulowa. Za nami od początku
wyprawy już ok. 90 km, a codziennie robimy ok. 30. A za chwilę będziemy szukać miejsca na nocleg i
rozbijemy obóz.
Skąd wziął się pomysł na taką formę
wakacji?
– Wszystko zaczęło się przed dwoma laty. Koleżanka i jej chłopak
zaproponowali mi taką przygodę.
Celem jest Santiago de Compostela,
ale rozpoczęliśmy tę pielgrzymkę
nie tak, jak robi to większość osób,
czyli w Hiszpanii czy Portugalii,
ale w Czechach. Gdybyśmy chcieli
iść bez przerwy, to zajęłoby nam to
bardzo dużo czasu, bo musielibyśmy pokonać 3200 km. Rozłożyliśmy to zatem na etapy. W 2020 roku
wyruszyliśmy z Ostrawy i przeszliśmy ok. 180 km w okolice Brna.
Rok temu nam się jakoś nie udało
zorganizować, więc kontynuujemy
tę trasę teraz. Dołączył do nas jeszcze jeden kolega. Tegoroczny plan
jest taki, by dojść do Austrii i gdzie
skończymy, tam zaczniemy znów
za rok.

Ta wasza pielgrzymka ma jakieś
sztywne ramy?
– Żadnych. Rano wstajemy i idziemy. Mamy wprawdzie jakieś zało-

buty na inne i jest lepiej. Tych kryzysów pewnie czeka mnie więcej,
ale miejmy nadzieję, że nie będzie
tak źle, bym musiał zrezygnować.

żenia, do którego punktu chcielibyśmy dojść danego dnia, ale jeśli
nam się to nie uda, to nic się nie
dzieje. Po prostu kontynuujemy ten
odcinek kolejnego dnia. Celem jest
sama podróż.

W poprzedni piątek oddałeś ostatnie artykuły i zdjęcia w ramach stażu
w naszej gazecie i ruszyłeś w drogę?
– Pakowałem się na ostatnią chwilę. Przyznam się, że pakowałem się
20 min. przed odjazdem pociągu do
Brna. Niczego jednak na szczęście
nie zapomniałem.

Co zyskujesz dzięki tej wyprawie?
– Mogę się od wszystkiego zdystansować i wyluzować. Przede wszystkim od tego szybkiego życia na co
dzień. Nie liczymy tej trasy w kilometrach – jak robimy to np. jadąc
gdzieś samochodem – ale na godziny czy dni. Dzięki temu zyskujemy
inną perspektywę.

Wiele osób marzy o różnych podróżach. Niektórzy zastanawiają się
także nad podobnymi pielgrzymkami
do twojej. Ale często zdarza się, że
komuś zabraknie odwagi, ktoś nie
umie podjąć decyzji czy też znaleźć
sił do spełniania swoich marzeń. Co
byś powiedział takim osobom?
– Każdy da radę! Na pewno lepiej
nie iść samemu, dobrze jest znaleźć
sobie grupę, która będzie nas wspierać na trasie. Jeśli ktoś zwalnia,
zwalniamy wszyscy. Jesteśmy jak
wataha wilków. Na pewno polecam
każdemu taką formę wypoczynku,
bo to jeden z najlepszych pomysłów, które można zrealizować.

Przygotowywaliście się jakoś
specjalnie wcześniej?
– Nie, po prostu umówiliśmy się,
że pójdziemy. Nie planowaliśmy
miejsc noclegowych. Teraz też nie
wiem jeszcze, gdzie dokładnie się
położymy. Szukamy łąki i będziemy spać pod gołym niebem. Wczoraj trochę nas przestraszyły chmury, myśleliśmy, że będzie padać, ale
udało nam się – nie spadła na nas
ani jedna kropla deszczu. Zresztą,
mamy ze sobą peleryny i nie jesteśmy przecież z cukru.
Nawiązujecie na trasie jakieś
kontakty?
– Tak, niektórzy nas zaczepiają.
Pytają, dokąd idziemy i życzą nam
szerokiej drogi. Tak jak też mówi się
na szlaku w Hiszpanii: ¡Buen Camino!
Wspomniałeś Brno. Po wakacjach
wrócisz do tego miasta na studia...
– Zgadza się, rozpocznę drugi rok
studiów na Uniwersytecie Masaryka. Studiuję tam na kierunku
stosunki międzynarodowe i dziennikarstwo. Już w trakcie tego pierwszego roku w Brnie cały czas myślałem o tegorocznej pielgrzymce.
Masz za sobą jakieś nieprzyjemne
niespodzianki na trasie?
– Nic takiego jeszcze nam się nie
przytrafiło. Nikt nas nie okradł,
cali i zdrowi idziemy przed siebie.
Tylko odciski i ciężki plecak dają
się we znaki. Ciągniemy ze sobą
całe swoje życie teraz i pierwszego
dnia najgorsze były plecy, dziś już
bardziej bolą nogi. To jednak normalne. Wiadomo, że na trasie może

Rozmawiałem kiedyś z Janem Czepcem, który pieszo okrążał wzdłuż
granic Republikę Czeską. To jakaś
wasza rodzinna tradycja?
– Być może (śmiech). To mój wujek.
Ale nie był tutaj dla mnie inspiracją, sam już od dawna myślałem
o pielgrzymce do Santiago.

Zdjęcia: JAKUB CZEPIEC

się zdarzyć wszystko, ale też my na
wszystko jesteśmy gotowi.
Ważyłeś plecak przed wyjściem?
– Nie, zapomniałem o tym. Zrobię to z ciekawości po powrocie do
domu, choć pewnie będzie już lżejszy. Jakoś specjalnie się nie ograniczałem...
Mogę ci zajrzeć do plecaka?
– Mam tam kilka koszulek, artykuły
higieniczne i to wszystko, czego
człowiek właściwie potrzebuje, by
ruszyć w taką podróż. Po drodze dokupujemy jedzenie i dużo wody.
Szczególnie teraz, kiedy idziemy w

upale. Musimy mocno uważać, by
nie zapominać o nawadnianiu organizmu.
Co ci pomaga podczas marszu?
– Rozmowy z resztą grupy na pewno. A kiedy mam kryzys, to zakładam słuchawki i włączam ulubione
piosenki albo jakiś podcast. Koncentruję się na tym i stawiam kolejne kroki.
A największy kryzys? Chciałeś w
którymś momencie złapać stopa czy
pociąg i wrócić do domu?
– Tak, w poniedziałek bardzo bolała
mnie lewa stopa. Zmieniłem jednak
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Inni ludzie, inny świat

Oddał ostatnie artykuły i zdjęcia do publikacji, spakował plecak i ruszył w podróż. Pieszo i przed siebie.
Ostatecznym celem wyprawy Jakuba Czepca, stażysty „Głosu” i członka Zespołu „Górole” z Mostów koło
Jabłonkowa, jest Santiago de Compostela. Nie od razu jednak. Jak mówi w rozmowie z naszą gazetą, ważne, żeby
iść i wszystko jedno, dokąd się dojdzie na koniec dnia. Całą pielgrzymkę można bowiem rozłożyć na etapy.
Szymon Brandys

WYWIAD
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Co będzie dalej? Kiedy już osiągniesz
swój cel i dotrzesz wreszcie do Santiago?
– Właśnie dziś ktoś nam zadał takie
pytanie po drodze. Odpowiedzieliśmy, że potem po prostu pójdziemy
z powrotem. (śmiech) Sam oczywiście nie wiem, bo na zrealizowanie naszego marzenia potrzebujemy jeszcze sporo czasu. Musimy
przejść przez całą Austrię, potem
Niemcy, Francja, Szwajcaria i w
końcu Hiszpania. Mam więc dość
planów na kilka lat, a potem się zobaczy, co dalej.
No to... ¡Buen Camino! Trzymaj się!
– Dziękuję bardzo, pozdrawiam
serdecznie czytelników „Głosu” i
idę dalej. Cześć!


Droga św. Jakuba, nazywana często także po hiszpańsku Camino de Santiago, w Republice Czeskiej ma kilka wariantów

Karolina Grochal z Czeskiego Cieszyna jest świeżą absolwentką studiów licencjackich na kierunku sinologii. Kiedy
umawiałyśmy się na wywiad, wiedziałam, że kiedy temat szeroki jest jak Chiny, nie sposób zapytać o „wszystko”.
Jednak niektóre sprawy udało nam się poruszyć.
Beata Schönwald

Kiedy zdecydowała się pani nauczyć
języka chińskiego?
– To było w gimnazjum. Nie wiedziałam, jakie wybrać studia i wtedy pewien mój dobry kolega powiedział, że skoro całkiem nieźle idzie
mi nauka języków, to mogłabym
pójść na chiński. Kiedy zaczęłam
się nad tym zastanawiać, stwierdziłam, że to całkiem niezły pomysł. W
końcu Chiny są jedną z najmocniejszych gospodarek świata i znajomość ich języka może w przyszłości
się przydać.
Jak wyglądały te studia?
– Na Uniwersytecie Palackiego w
Ołomuńcu studiowałam sinologię.
Ponieważ nie były to studia stricte
lingwistyczne, oprócz nauki języka
chińskiego poznawaliśmy również
realia tego kraju, jego kulturę, historię czy geografię.
Od czego rozpoczyna się naukę chińskiego?
– Języka chińskiego uczyliśmy się
zarówno z lektorami z Czech, jak i z
„native speakerami”. Pierwsza lekcja polegała na nauczeniu się czterech tonów, które są kluczowe w
mówionym języku chińskim. Każde chińskie słowo ma cztery różne
znaczenia w zależności od tonu, na
jakim zostaje wypowiedziane. Np.
słowo „ma” znaczy mama, konopie,
przeklinać i koń. Na studiach licencjackich skupialiśmy się głównie na
wymowie. Znaków uczyliśmy się
tylko w ograniczonych zakresie i
opanowaliśmy ich ok. 2-2,5 tys., co
pozwala np. na prowadzenie korespondencji e-mailowej na zwykłe
tematy. Dla porównania język chiński obejmuje ich ponad 100 tys.,
przeciętny Chińczyk zna ich ok. 7
tys., a znajomość 3 tys. wystarczy
na to, żeby poczytać sobie gazetę.
Ze znakami jest tak jak z każdym
językiem obcym. Człowiek ma opanowane słowa z życia codziennego,
natomiast nie zna już np. specjalistycznych terminów. Tych uczy się
stopniowo w miarę poznawania danej branży.
Pomińmy teraz skomplikowany
system znaków. Czy sam język jest
trudny do opanowania?
– Właśnie że nie. Język chiński w
porównaniu z językami germańskimi czy słowiańskimi jest o tyle
łatwiejszy, że nie ma zbyt wielu
gramatycznych reguł. Rzeczowniki nie odmieniają się przez przypadki, a czasowniki używane są w
bezokoliczniku. To, czy coś już się
wydarzyło, właśnie się dzieje lub
dopiero wydarzy, dowiadujemy się
dzięki takim określeniom, jak wczoraj, dzisiaj, jutro, za tydzień, przed
godziną. Pod tym względem język
chiński jest prosty.
Kiedy odwiedziła pani po raz pierwszy Chiny?
– Do Chin wyjechałam po drugim
roku studiów na staż zorganizowany przez naszą uczelnię. Wyjazd
nie był co prawda obowiązkowy,

sytuacji, kiedy za obiad płaciłyśmy
w przeliczeniu na naszą walutę 40
koron, za butelkę Coca-Coli 9, a za
filiżankę kawy 100.

ale szkoda było nie skorzystać z
tej możliwości, skoro mieliśmy zapewnione chińskie stypendium
rządowe oraz szkolne stypendium.
Do Chin pojechałyśmy razem z koleżankami w sierpniu 2019 roku.
Miałyśmy zostać na cały rok, ale
ostatecznie byłyśmy tylko przez
pierwszy semestr. Po jego zakończeniu miałyśmy dwa miesiące wakacji, które postanowiłyśmy przeznaczyć głównie na podróże. Kiedy
wreszcie przyjechałyśmy do domu,
okazało się, że do Chin już nie wrócimy, ponieważ pandemia koronawirusa wybuchła na dobre. Naukę w
drugim semestrze kontynuowałyśmy więc w trybie zdalnym. Trochę
komplikowała to inna strefa czasu,
w efekcie czego zajęcia rozpoczynały się o godz. 4.00.
Jakie wrażenie zrobił na pani ten
kraj, którym rządzą komuniści?
– Chiny to kompletnie inny świat.
Turysta lub student raczej nie odczuwają panującego tam reżimu.
Muszą jednak zachowywać pewną
ostrożność i stosować się do określonych zasad. Jedną z nich jest ta,
że zagraniczny student korzystający
ze stypendium rządowego nie może
podejmować pracy. Zanim wyjechałyśmy, przestrzegano nas również
przed ewangelizowaniem Chińczyków. Do kościoła można się wybrać,
ale głoszenie religii chrześcijańskiej
jest zabronione. Poza tym w Chinach panuje dosyć ostra cenzura,
w związku z czym nie działają tam
znane światowe aplikacje czy sieci
internetowe, jak YouTube, Instagram, Facebook czy Twitter. Chińczycy mają swoje aplikacje, które
zastępują te nasze. Najpopularniejszą z nich, którą ma naprawdę każdy, jest aplikacja WeChat działająca
podobnie jak Facebook, posiadająca
jednak również dodatkowe funkcje
umożliwiające płacenie w sklepach
za pomocą QR kodów, kupowanie
biletów na pociąg lub samolot, zamówienie jedzenia itp.

Każdy pokój miał
przydzielony dzienny
limit energii. Po jego
wyczerpaniu pokój
odłączano od prądu na
cały dzień, w efekcie
czego nie można było
nawet załadować
komórki
Jacy są Chińczycy?
– Bardzo mili, uprzejmi, gościnni,
choć miałyśmy też doświadczenie,
że nie chcieli z nami rozmawiać,
bo prawdopodobnie myśleli, że
nie znamy chińskiego. Nie lubią
też, kiedy rozmowa stacza się na
niebezpieczne dla nich tematy, jak
polityka czy religia. Wtedy zamykają się w sobie i przestają mówić.
Podobnie dzieje się w sytuacji, kiedy Chińczykowi damy do zrozu-

Początek koronawirusa w Chinach to
rok 2019. Gdzie dopadła was pandemia i związane z nią restrykcje?
– Będąc w Chinach, w ogóle jej nie
odczułyśmy. O wirusie zaczęto mówić później. Być może Chińczycy
już o nim wiedzieli, ale władze komunistyczne milczały. Kiedy po
zakończeniu semestru 31 grudnia
2019 roku wyruszyłyśmy w podróż
do Pekinu, a potem dalej na południe, m.in. na Filipiny i do Tajlandii, nie wiedziałyśmy, że covid już
szaleje. Dobrze, że nie zostałyśmy
w naszym mieście, bo zamknięto
by nas w akademiku tak jak naszych
kolegów, którzy przez jakiś czas w
ogóle nie mogli nigdzie wychodzić.
Nawet nie wiem, jak załatwiali sobie żywność. W akademiku zostały
tylko nasze rzeczy, w tym również
komputery, ponieważ uznałyśmy,
że w podróży nie będą nam potrzebne. Dzięki zaangażowaniu
ołomunieckiej uczelni oraz pomocy
ambasady udało nam się je w końcu odzyskać. Trwało to jednak rok.
Koleżanka z Warszawy miała gorzej,
bo za dostarczenie bagaży musiała
zapłacić sporą sumę. My miałyśmy
to darmowo.

Karolina Grochal w uroczym miasteczku
Dali w prowincji Junnan. Fot. ARC

mienia, że się na niego gniewamy
lub podniesiemy głos. Wtedy może
się zdarzyć, że nasz rozmówca po
prostu wyjdzie. Chińczycy mają
niewiele wolnego czasu. Ich życiem
jest praca. Za pracą przeprowadzają
się do dużych miast. Jeśli pracują w
fabryce, mają zapewnione również
zakwaterowanie, zarobek jednak
jest marny. Dzieci zostawiają na wsi
z dziadkami i to oni je wychowują,
bo rodzice wracają do domu tylko
raz w roku, kiedy obchodzony jest
chiński nowy rok. W fabrykach, w
których pracują za półtora dolara
na dzień, nie ma bowiem wolnych
weekendów.
W jakim mieście znajdowała się pani
uczelnia?
– To było 8-milionowe miasto
Kunming w prowincji Junnan, czyli na warunki Chin raczej mniejsze.
Miasto było przyjemne, zielone, a
ponieważ leżało na południowym
zachodzie kraju, nie dokuczał nam
smog. Uniwersytet otaczały wysokie góry, zaś samo miasto było położone na wysokości 1800 m n.p.m.
Prowincja, w której się znajduje,
nazywana jest „prowincją wiecznej
wiosny”, co oznacza, że nigdy nie
pada tam śnieg, a temperatura nie
spada poniżej 5 st. Celsjusza. Latem
natomiast jest dosyć gorąco. Na tej
wysokości nie jest to jednak aż tak
odczuwalne. W Chinach ciekawe
jest to, że rzeka Jangcy dzieli kraj na
część północną, w której domy i budynki publiczne są zimą ogrzewane
oraz na część południową, gdzie nie
ma ogrzewania. My mieszkałyśmy
w tej południowej, czyli kiedy na
dworze robiło się zimno, tak samo
zimno było w akademiku, szkole
czy restauracji. Przez cały dzień
chodziłyśmy więc z zimowych kurt-

kach. Koleżanka z Korei co prawda
zabrała z sobą przenośny kaloryfer
elektryczny, nie mogłyśmy go jednak włączać, ponieważ każdy pokój
miał przydzielony dzienny limit
energii. Po jego wyczerpaniu pokój
odłączano od prądu na cały dzień,
w efekcie czego nie można było nawet załadować komórki. Natomiast
w godz. 00.00-6.30 niezależnie od
zużycia energii elektrycznej wyłączano światło i zamykano akademik.
Jak wyglądają studia na chińskiej
uczelni?
– My nie chodziłyśmy na zajęcia z
chińskimi studentami, ale uczęszczałyśmy na kurs dla zagranicznych studentów. Zajęcia odbywały
się codziennie w godz. 8.00-12.30.
Prócz tego otrzymywałyśmy masę
zadań domowych do odrobienia.
Kurs kończył się egzaminem. Te
zaplanowane na pierwszy semestr
wypadły nam akurat na 24 grudnia.
Co się jada w Chinach?
– Podstawowe dla nas artykuły spożywcze, na przykład chleb, masło,
ser, kupuje się w sklepach z towarem z importu. Typowym asortymentem jest natomiast ryż, herbata
i wszystkie możliwe rodzaje warzyw
i owoców, co akurat bardzo nam
odpowiadało. Ponieważ kuchnia w
Chinach jest bardzo różnorodna,
każdy znajdzie w niej coś dla siebie
i naje się do syta. Różnią się też od
siebie prowincje. Gdzieś je się bardziej na ostro, u nas z kolei przeważały dania wegetariańskie. Ogólnie
żywność w Chinach jest raczej tania, choć oczywiście inaczej jest
np. w Szanghaju, a inaczej na prowincji. Za to kawa i piwo są drogie.
To prowadziło do paradoksalnych

Czym podróżuje się po Chinach?
– Na dłuższe odległości samolotem,
a w ramach prowincji jeździłyśmy
szybkimi pociągami, które osiągają
prędkość 350 km na godz. Te pociągi to coś, o czym możemy tylko
marzyć. W środku przypominają
samolot, jeżdżą z dokładnością co
do minuty, a przewóz pasażerów
jest doskonale zorganizowany. Podróżny najpierw przechodzi przez
rentgen oraz kontrolę biletów i
dowodów tożsamości, a następnie
udaje się na peron. Na nim wyznaczone są numery, które odpowiadają numerom wagonów. Ich drzwi
zatrzymują się dokładnie w wyznaczonym miejscu i ludzie mogą wsiadać. Nie ma chaosu, biegających po
peronie w te i we w te ludzi z bagażami. Prócz tego są zwykłe pociągi,
ale podróżowanie nimi nie należy
do przyjemności. Po mieście natomiast ludzie przemieszczają się
metrem, które jest bardzo dobrze
zorganizowane i chociaż np. metro
w Pekinie ma 25 tras, to korzystając
z aplikacji komórkowej, łatwo się w
nim zorientować.
Wyobraża sobie pani życie w Chinach?
– Na pewno chciałabym jeszcze pojechać do Chin, ale nie chciałabym
tam mieszkać. Może na jakiś czas
zatrzymałabym się w Tajwanie ze
względu na panującą tam demokrację.
Czy na naszym rynku pracy osoba
znająca język chiński może przebierać w ofertach?
– Ofert jest całkiem dużo, głównie
w dużych miastach. Propozycje
zatrudnienia publikuje też nasza
uczelnia.
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Tu zawsze
śpiewało się i tańczyło
Janusz Bittmar

Chór „Zaolzie”, działający przy MK PZKO w Orłowej-Lutyni, przygotowuje uroczystość z okazji 100-lecia istnienia.
Przy okazji organizatorzy chcą przypomnieć historię ruchu tanecznego, która zaczęła się pisać przed 75 laty.
– Te rocznice chcemy potraktować tak, jak na to zasługują ludzie, którzy przez dziesięciolecia starali się, by OrłowaLutynia śpiewała i tańczyła – mówią dyrygent chóru Magda Rusek-Veselá i choreograf zespołu tanecznego Daria
Woźnica.

346

Pozostajemy w letnich
klimatach pop-kulturowych.
Tym razem dla ochłody
coś dla wielbicieli serii
z Predatorem, którzy
zwątpili, że można w tym
temacie stworzyć jeszcze coś
sensownego. A można.

Beata Schönwald

O

RECENZJE

PREDATOR –
PREY
Kiedy w 1987 roku reżyser John McTiernan wprowadził na ekrany kin „Predatora”, fani sciencie fiction zaniemówili
z wrażenia. I to dosłownie, w genialnym
obrazie walki z najeźdźcą z kosmosu
długich dialogów jest bowiem jak na
lekarstwo. Liczy się atmosfera strachu
oraz – jak na tamte czasy – świetne efekty specjalne. Powstały jeszcze cztery
kontynuacje, ale o nich z powodu słabej
jakości nie warto wspominać, no może
z wyjątkiem obrazu „Obcy kontra Predator” (2004), którego nieco chaotyczna akcja trzyma w napięciu, z oryginalnym pomysłem niewiele ma jednak
wspólnego. Właśnie jak grom z jasnego
nieba spadła z hollywoodzkiego kosmosu prawdziwa perełka w postaci
udanej próby reaktywacji klasyka gatunku. Reżyser Dan Trachtenberg osadził swój film w nietypowej do tej pory
scenerii dla Predatora – na Wielkich
Równinach wśród Komanczów. Zaszokował też fanów osiemnastowieczną atmosferą, a co za tym idzie – jego obraz
można traktować jako „prequel” całej
serii. Akcja dzieje się bowiem trzysta lat
przed polowaniem na Predatora przez
Arnolda Schwarzeneggera i jego najemników w dżungli.
Zestawienie obcego przybysza z innej planety (w serii o Predatorze nie
wiadomo, z którego krańca galaktyki
pochodzi najeźdźca) z wojownikami
plemienia Komanczów było prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Chyba nikt,
włącznie ze mną, nie spodziewał się cudów, ale świat, jaki udało się stworzyć
Trachtenbergowi, przerasta najśmielsze oczekiwania. I zgodnie z zasadami
dobrego filmu akcji, bardzo ważny jest
sam początek całej historii pokazanej
na ekranie. Bo jeśli na starcie robi się
nudno, to potem niemrawo jest aż do
końca. W piątej odsłonie „Predatora”
uniknięto głupich pułapek w scenariuszu. Jazda bez trzymanki zaczyna się
wprawdzie dopiero w połowie filmu, ale
całość została tak skrojona, że również
w malowniczo-krajobrazowej pierwszej
części nie szukamy wzrokiem porzuconego na tapczanie smartfona i nie zastanawiamy się, co by tu zrobić z resztą
wieczoru. Zamiast męskich muskułów
do walki z Predatorem stają spryt i cwaniactwo w kobiecym wydaniu. To ewidentny ukłon w stronę obowiązkowych

● Dla Naru pokonanie Predatora
to szansa na zdobycie prestiżu w indiańskim szczepie.
Fot. materiały prasowe

feministycznych klimatów współczesnego kina, ale w tym wypadku ten zabieg jakoś mniej razi.
Główna bohaterka, młoda Indianka o imieniu Naru, w wolnych chwilach próbuje polować na zające i inne
leśne zwierzęta, swoją pasją irytuje
jednak nie tylko własną rodzinę, ale
też wszystkich wojowników swojego
szczepu. W połączeniu z jej nietuzinkowymi „zdolnościami aptekarskimi”,
czyli wprowadzaniem do obiegu najdziwniejszych roślinnych preparatów
leczniczych, Predator wałęsający się po
lesie nie będzie miał z nią łatwej przeprawy. Z racji tego, że mamy rok 1719,
a więc jak wspominałem wyżej prawie
trzysta lat przed inwazją najsłynniejszego Predatora na Ziemię, twórcy tak
naszkicowali obcego, żeby ten różnił
się nieco od swojego kultowego pierwowzoru. I faktycznie, ten pomysł
zadziałał, co pokazują zwłaszcza pojedynki z Naru, które zostały tak zaprojektowane, żeby wywoływały jak najmniej salw śmiechu. Indianka walczy

bowiem z najeźdźcą... tomahawkiem
przymocowanym do sznurka, posiłkując się własnym sprytem i znajomością
leśnego terenu. W tej walce sporo jest
bajkowej wyobraźni i znacznie mniej
technicznych bajerów, do jakich przywykliśmy we wcześniejszych odsłonach „Predatora”.
To, co wyróżnia najnowszy film
Trachtenberga na tle innych „blockusterów” z Hollywoodu, można sprowadzić do jednego, wspólnego mianownika: rozmaitość. Zdjęcia przyrody w
ujęciu kamery Jeﬀa Cuttera robią duże
wrażenie, ale nie mniej efektowne są
też sceny bezpośredniego pojedynku
Naru z Predatorem. Chwilami mamy
wrażenie, że oglądamy Discovery
Channel, by znienacka ocknąć się na
środku ringu, oko w oko z tajemniczym
przybyszem z obcej galaktyki, który dla
młodej dziewczyny jest demonem opisanym w indiańskich baśniach.
Ważna jest też muzyka autorstwa Sarah Schachner. Od zawsze tak miałem,
że jeśli film robił na mnie wrażenie, to

najczęściej działo się to w połączeniu
z muzyką. A w tym przypadku ścieżka
dźwiękowa zbratała się z filmem wręcz
genialnie.
Rozmaitość to ważna cecha najnowszego „Predatora”, ale nie można zapominać też o spójnym scenariuszu, za
który odpowiadał Patrick Aison. Aż żal,
że film „Predator – Prey” nie awansował do kinowej dystrybucji, ale studio
filmowe 20th Century Studios postanowiło go umieścić wyłącznie w serwisie
streamingowym Disney+. Myślę, że nawet najlepsze domowe kino nie zastąpi
seansu w towarzystwie innych pozytywnie zakręconych fanów Predatora
w którymś z wielu multipleksów. Tym
bardziej że tak zmasowany atak chałtury, jaki można zaobserwować tego lata
w kinach, już dawno się nie zdarzył.
Pytacie, czy Naru (w tej roli Amber Midthunder) poradzi sobie z galaktycznym
wojownikiem równie efektywnie, jak
wcześniej (a w zasadzie trzysta lat później) Arnold Schwarzenegger?
Finału oczywiście nie zdradzę.


śmierci, sposób śmierci najlepiej oddaje definicja wypadku”.

jej kariery. Zdjęcia do filmu „Jeanne du
Barry” ruszyły pod koniec lipca w Paryżu. Bohaterka filmu, tytułowa Jeanne
du Barry, to dziewczyna pochodząca z
klasy robotniczej, która dzięki inteligencji wspina się na szczyt społecznej hierarchii. Wkrótce wpada w oko królowi
Ludwikowi XV, który nie jest świadomy,
że kobieta, którą pokochał, ma opinię
kurtyzany. Mając za nic dworską etykietę, władca sprowadza Jeanne do Wersalu. Jej przybycie rodzi wielki skandal.
Zapowiada się ciekawie.


CO SZEPTANE
WYSTRZELIŁ CZY NIE? Są nowe
wnioski w sprawie tragedii, jaka wydarzyła się w zeszłym roku na planie
filmu „Rust”. Jak donoszą śledczy FBI,
Alec Baldwin musiał nacisnąć spust
pistoletu. Do tej pory aktor zaprzeczał
temu, twierdząc, że pistolet, którym
śmiertelnie postrzelił operatorkę kamery Halynę Hutchins, uruchomił się
z niewiadomego powodu. Ta tragedia
w październiku ubiegłego roku wstrząsnęła całym Hollywood i wiele wskazuje na to, że emocje szybko nie opadną. Oprócz FBI śledztwo prowadzą też
służby w Nowym Meksyku, gdzie kręcony był western.
„Śmierć była spowodowana raną postrzałową klatki piersiowej. Przegląd
dostępnych raportów organów ścigania
nie wykazał żadnych przekonujących
dowodów na to, że broń palna została
celowo załadowana ostrą amunicją na
planie” – czytamy w oficjalnym raporcie koronera.
Aktor Alec Baldwin z dużym prawdopodobieństwem nie trafi jednak za
kratki. „W oparciu o wszystkie dostępne informacje, w tym brak oczywistego zamiaru spowodowania szkody lub

•••

SZYKUJE SIĘ WIELKI POWRÓT.
Johnny Depp, po wygranym procesie
o zniesławienie, wraca w zaskakującej
roli. Jak donosi Polska Agencja Prasowa,
aktor wcieli się w rolę króla Ludwika XV
w historycznym obrazie „Jeanne du Barry” wyreżyserowanym przez Maïwenn.
Dla Deppa to pierwsza poważna rola od
2020 r. i szansa na zrestartowanie swo-

● Johhny Depp jako Ludwik XV.
Będzie się działo. Zdjęcia: mat. prasowe

bchody jubileuszowe odbędą
się 13 maja 2023
roku w Domu
Kultury w Orłowej. Ponieważ
chodzi o nie
byle jaką uroczystość, chórzystki
wystąpią na niej w nowych spódnicach współfinansowanych przez
Konsulat Generalny RP w Ostrawie.
– Chciałabym tą drogą podziękować pani konsul generalnej za zrozumienie i wsparcie. Zależy nam,
żeby pokazać klasę. Dlatego na
przykład do prowadzenia koncertu
zaprosiliśmy pochodzących z naszego regionu profesjonalistów. Nie
zdradzimy jednak nazwisk, ponieważ trwają jeszcze rozmowy, ale ich
pojawienie się na scenie z pewnością będzie dla wielu miłym zaskoczeniem – przekonuje dyrygentka
„Zaolzia” Magda Rusek Veselá.

Liczą na młodych
Chór „Zaolzie” skupia obecnie
18 pań i czterech panów, których
wspierają swoimi głosami dwie
kobiety. W tenorach śpiewa dyrygentka skrzeczońskiego chóru Irena Szeliga, w basach z kolei dawna
dyrygentka „Zaolzia” Urszula Odstrčil. Najmłodsza chórzystka Ania
Wachtarczyk w tym roku zdawała
maturę, natomiast nestorką chóru
jest 85-letnia Ilona Bednarz. – Nie
jest nas zbyt dużo, ale wystarczająco
do wyćwiczenia dobrego repertuaru. Oczywiście, przywitałabym w
naszych szeregach nowe, zwłaszcza
męskie głosy. Wierzę, że się to uda,
bo mamy w Orłowej młodych śpiewających ludzi, takich jak np. Jakub Sikora, który uczy się śpiewu w
szkole muzycznej. Wystarczy, że pociągnie za sobą swoich rówieśników
i od razu nasz chór otrzyma nową
energię – obiecuje sobie dyrygentka.
Niektórzy młodzi mają już zresztą z orłowsko-lutyńskim chórem
pewne doświadczenie. Zdobyli je
podczas wyjazdu „Zaolzia” na kon-

● Chór „Zaolzie” na jednym z tegorocznych występów. Fot. BEATA SCHÖNWALD

kurs „Varsovia Cantat” w 2019 roku.
Teraz chodzi o to, żeby niezależnie
od zaangażowania się w chórze gimnazjalnym zdecydowali się śpiewać
również „u siebie w domu”. Od wyjazdu do stolicy Polski, który był jednym z pierwszych pomysłów nowej
dyrygentki, w szeregach „Zaolzia”
śpiewają również niektórzy członkowie skrzeczońskiego „Hasła”,
łącznie ze wspominaną już wcześniej Ireną Szeligą. Dojeżdżają też
osoby z sąsiedniej Lutyni Dolnej.

Co śpiewano przed 20, 50
i 100 laty?

Przygotowanie koncertu jubileuszowego nie jest łatwe, zwłaszcza
w sytuacji, kiedy chór przez dwa covidowe lata praktycznie nie działał.
Magda Rusek-Veselá przyznaje, że
wizję koncertu 100-lecia ma w głowie od dłuższego czasu, a praca nad
repertuarem ruszyła już w ub. sezonie. Plan ma ambitny. Jednak aby
móc go zrealizować, najpierw musi
dotrzeć do źródeł. – W tym koncercie chcę oddać hołd wszystkim dyrygentom i śpiewakom, którzy byli
tu przede mną. Dlatego staramy
się wyćwiczyć piosenki, które chór
śpiewał w okresach, kiedy oni stali na jego czele. Od 1985 roku mam
programy koncertów „Zaolzia”, ale
brakuje mi wcześniejszych. Być
może znajdą się jeszcze u kogoś w
domu? – zastanawia się dyrygentka,
po czym dodaje, że powrót do utwo-

● Daria Woźnica i Magda Rusek-Veselá przeglądają materiały archiwalne.
Fot. BEATA SCHÖNWALD

rów, które chór śpiewał dawniej pod
batutą innego prowadzącego, nie
jest łatwy. Ludzie mają utarty konkretny sposób interpretacji i trudno
im wyjść poza wyuczony schemat.
Powrót do 100-letniej historii
chóru „Zaolzie” to pierwszy blok jubileuszowego programu. W drugim
zaprezentuje się reaktywowany na
tę okoliczność, a może i na dłużej,
zespół taneczny. W trzecim natomiast – bo to głównie jego jubileusz – powrócą na scenę chórzyści,
którzy zaprezentują kilka utworów
z czasów obecnej dyrygentki.

Trochę zagmatwana
historia

Przygotowanie części tanecznej
to działka Darii Woźnicy, która w
latach młodości tańczyła w zespole MK PZKO w Orłowej-Lutyni, a
później również przez pewien czas
prowadziła dziecięcą „Skotniczkę”
i starszą „Skotnicę”. Teraz udało się
jej zorganizować byłych tancerzy,
nieraz z całymi rodzinami, i zaprosić do udziału w jubileuszowym
programie. – Zatańczymy tańce
ludowe, prawdopodobnie opierając się o scenariusz widowiska
napisanego przez nieżyjącego już
Antoniego Strzybnego – mówi. W
sukurs przyjdzie im kapela ludowego zespołu śpiewaczego „Czernica”
z Rydułtowych, z którym „Zaolzie”
nawiązało niedawno transgraniczną współpracę.
Początki ruchu tanecznego w
kole PZKO w Orłowej-Lutyni sięgają
1948 roku, kiedy to Ferdynand Król
– ten sam, który założył Teatr Lalek
„Bajka” – powołał do życia zespół
taneczny. Jedną z pierwszych par
tworzyli wówczas Odonia Charvát
i Bronisław Bednarz. Najpierw on
przez kilka lat prowadził zespół.
Później ona przejęła od niego pałeczkę na kolejne 40 lat.
– W zespole tańczyła młodzież
szkół średnich. Nie miał on nazwy,
był po prostu zespołem tanecznym MK PZKO w Orłowej-Lutyni.
U schyłku lat 80. ub. wieku, kiedy
w związku z pójściem do wojska zabrakło chłopaków, przestał działać.
Po kilkuletniej przerwie powstał

● Chór „Zaolzie” z dyrygentem Emilem Hillą. Fot. ARC

Chór »Zaolzie« w datach
1923: założenie chóru mieszanego Koła Macierzy Szkolnej w Lutyni Górnej,
pierwszymi dyrygentami byli Emil Talenta i Jan Jeleń
1926: sprowadzenie się do Lutyni wszechstronnego muzyka Emila Hilli, który
prowadził chór aż do 1960 roku
1947: po założeniu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego chór zaczyna
działać w jego strukturach
1960: batutę przejmuje po Emilu Hilli jego córka Edyta Kudziełkowa, w czasie jej
choroby przez dwa lata chór prowadzi Edward Kania
1971: na czele chóru staje Emil Jędrzejczyk
1973: chór obchodzi z wielką pompą jubileusz 50-lecia
1979: pałeczkę dyrygencką przejmuje po ojcu Marian Jędrzejczyk
1988: chór przyjmuje nazwę „Zaolzie”, zaczyna go prowadzić Urszula Odstrčil
2016: dyrygentką zostaje Magda Mencnerowa
2018: „Zaolzie” obejmuje Magda Rusek Veselá
zespół zupełnie nowy, który skupiał dzieci z miejscowej polskiej
szkoły. Na jego czele ponownie
stanęła Odonia Charvát, tym razem z Haliną Sikorą. Nazwano go
„Skotniczka”. Kiedy dzieci podrosły i chciały tańczyć dalej, założono
dorosłą „Skotnicę” i oba zespoły
przez jakiś czas działały równolegle.
„Skotnica” odnosiła spore sukcesy.
Występowała na festiwalu w Strażnicy, wyjeżdżała do Portugalii i na
Węgry – przybliża Daria Woźnica.
„Skotnicę” prowadziła przez kilka
lat aż do 2005 roku, kiedy urodziła
się jej córka. Niestety, nie udało się
wtedy załatwić za nią zastępstwa i
zespół się rozpadł. W tak zwanym
międzyczasie przestał działać również dziecięcy zespół. W 2008 roku
Daria Woźnica na życzenie rodziców wskrzesiła jednak „Skotniczkę”, która występowała potem aż do
2013 roku.
– Wszystkie te zespoły działały pod szyldem Miejscowego Koła
PZKO w Orłowej-Lutyni, dlatego
tworzą wspólną historię jego ruchu
tanecznego. W jego rozwój zaangażowało się wiele osób. Wszystkich
nie sposób tutaj wymienić – precyzuje.

To nie »z motyką
na księżyc«

Na jubileuszu 100-lecia chóru „Zaolzie” połączonym z 75. rocznicą
założenia ruchu tanecznego w Orłowej-Lutyni z pewnością będzie
miał kto zatańczyć i zaśpiewać. Ich

występy publiczność będzie oklaskiwać w sali teatralnej orłowskiego
Domu Kultury. Natomiast po koncercie wszyscy zostaną zaproszeni
do sali estradowej na spotkanie towarzyskie z rautem i muzyką. – Być
może ktoś nam zarzuci, że organizując imprezę na tak szeroką skalę,
porywamy się z motyką na księżyc.
To nie prawda, bo zakładamy, że
możemy liczyć na wsparcie instytucji publicznych oraz prywatnych
sponsorów – wymienia Magda Rusek-Veselá.


Materiały do biuletynu
pilnie poszukiwane!
Organizatorzy obchodów 100-lecia
chóru „Zaolzie” i 75-lecia ruchu
tanecznego przy MK PZKO
w Orłowej-Lutyni przygotowują biuletyn jubileuszowy. W związku
z tym zwracają się do wszystkich
tych, którzy dysponują zdjęciami
archiwalnymi, ulotkami jubileuszowymi lub wspomnieniami o skontaktowanie się z Magdą Rusek-Veselą
(tel. 604 204 182) lub Darią Woźnicą
(tel. 723 162 678) w celu ich przekazania lub wypożyczenia. Pierwsza powakacyjna próba chóru odbędzie się
31 sierpnia o godz. 18.00 w Domu
PZKO w Orłowej-Lutyni, a po niej co
środę będą kolejne. Pierwsze spotkanie tancerzy zaplanowano natomiast
na 1 września o godzinie 19.00.
Mile widziane są również osoby,
które chciałyby na jubileuszu zaśpiewać lub zatańczyć.
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Pamięć o wydarzeniach
z 1939 roku

pre-teksty i kon-teksty /228/

Krzysztof Łęcki

Już w najbliższy wtorek w Mostach koło Jabłonkowa zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona
żołnierzom 4. Pułku Strzelców Podhalańskich oraz funkcjonariuszom straży granicznej, którzy w tym miejscu
stoczyli bój z niemieckim oddziałem dywersyjnym w obronie tuneli i stacji kolejowej na Przełęczy Jabłonowskiej.
W tekście poniżej wracamy do tych historycznych wydarzeń.

O

Instytut Pamięci Narodowej

panowanie
tunelu
nad
Przełęczą Jabłonkowską
było
traktowane
przez
Abwehrę jako
zadanie priorytetowe ze względu na jego strategiczne położenie
(tędy przebiegały: najpopularniejszy korytarz transportowy łączący Słowację z Polskę i najkrótsza
linia kolejowa między Warszawą
a Wiedniem). Celem niemieckiej
tajnej operacji było więc niedopuszczenie do wysadzenia dwóch
tuneli kolejowych nad przełęczą
przez wycofujące się Wojsko Polskie. W miesiącach poprzedzających niemiecką agresję codziennie wieczorem, po przejechaniu
ostatniego pociągu, były one zaminowywane przez polskich saperów, a kolejnego dnia rano – rozminowywane. Celem tych działań
było uniemożliwienie wykorzystania tuneli do transportu wojsk
niemieckich.

Rozkaz, który nie dotarł…
Zadanie opanowania stacji Mosty
i zabezpieczenia tunelu przed jego
wysadzeniem otrzymała grupa
bojowa z Jabłonkowa (K-Organisation Jablonkau). Rozrosła się ona w
1939 roku, kiedy włączono do niej
150-osobową Ochotniczą Samoobronę (Freiwilliger Selbstschutz,
jej członkowie rekrutowali się z
działającej na Słowacji Partii Niemców Karpackich), a także przydzielono saperów z czeskiej armii, których zadaniem było rozminowanie
tuneli na Przełęczy Jabłonkowskiej. Do grupy bojowej mieli również należeć miejscowi kolejarze
i dróżnicy – dobrze zaznajomieni
z polskimi przygotowaniami do
zniszczenia tunelu.

Z opisanej wyżej, liczącej 150-200
osób grupy, został wyselekcjonowany oddział dywersyjny w sile
około 30 członków. Z ramienia wrocławskiej ekspozytury Abwehry na
jego czele stanął ppor. rez. Albert
Herzner, któremu do pomocy przydzielono funkcjonariusza Gestapo
z Brna.
Zgodnie z planem operacji, niemieccy dywersanci, działając z zaskoczenia, mieli zająć tunel i stację
kolejową na godzinę przez rozpoczęciem inwazji na Polskę. Rozkaz
o wstrzymaniu działań wojennych,
wydany wieczorem 25 sierpnia 1939
roku, nie dotarł jednak do grupy
Herznera. W związku z tym 26-osobowy (jak wynika ze sprawozdania
uczestnika akcji, dowódcy organizacji bojowej w Jabłonkowie, Henricha Knoppka) oddział dywersyjny
wieczorem 25 sierpnia 1939 roku
wyruszył w kierunku granicy z Polską, przystępując do wykonania
zadania. Około północy przeszedł
na terytorium RP, a o godzinie
3.30 opanował dworzec, na którym
znajdowali się jedynie żandarm i
zawiadowca stacji, którym udało
się zbiec. Zajęcie stacji poprzedził
niemiecki ostrzał okien dworca i
salwy w powietrze. Inni członkowie
grupy dywersyjnej zabezpieczyli w
tym czasie południowy kraniec tunelu. Nadejścia regularnych wojsk
niemieckich oczekiwano o godzinie 4.00.
Stacjonujące w Cieszynie dowództwo 4. Pułku Strzelców
Podhalańskich o zajściu zostało
powiadomione telefonicznie przez
ppor. Ignacego Lichtera, dowódcę
stacjonującego w Mostach plutonu piechoty 4. PSP. Ppłk Bronisław
Warzybok, stojący na czele 4. PSP,
aż do świtu zabronił podejmowania
kontrakcji, ze względu na panujące
ciemności oraz obawę, że jest to niemiecka prowokacja. Rozkazał także
przygotowanie się do obrony tunelu.

REKLAMA

 GŁ-299

Fot. MARIAN STEFFEK

Około godziny 5.00 na stację zaczęli przybywać polscy pracownicy huty w Trzyńcu, którzy zostali
aresztowani przez dywersantów i
byli przetrzymywani w dworcowej
poczekalni. Gdy spodziewane natarcie Wehrmachtu nie następowało, Herzner wysłał łącznika, który
poruszając się uprowadzoną polską
lokomotywą, dotarł do dowództwa
7. Dywizji Piechoty w Czadcy. Po
upływie kolejnych dwóch godzin
pozostali na stacji dywersanci podjęli próbę wycofania się drogą kolejową. Okazało się jednak, że tory
przed tunelem zostały uprzednio
zdemontowane przez polskich saperów, w związku z czym odwrót
odbył się pieszo – przez góry – w
kierunku Czadcy. Dopiero wówczas
strona polska ostrzelała uciekających dywersantów, wśród których
miało być kilku rannych, jednak
nikt z nich nie został pojmany.
Tunel na Przełęczy Jabłonkowskiej polska załoga wysadziła 1
września 1939 roku w godzinach
porannych, o czym ppor. Ignacy
Lichter zdążył telefonicznie zawiadomić dowództwo 4. Pułku Strzelców Podhalańskich.

2010). Autor powołuje się m.in.
na sprawozdania dla dowództwa
Abwehry. Cenne źródło stanowią
także publikacje ppłk. Władysława
Steblika – w roku 1939 członka sztabu Armii „Kraków’7 (pełnił funkcję
referenta sytuacji nieprzyjaciela),
w skład której wchodził wówczas
4. PSP: „Niemiecki napad na Przełęcz Jabłonkowską” („Wojskowy

Zbieżne relacje

Przegląd Historyczny”, nr 4, 1965);
„Prawda o niemieckim wypadzie na
Jabłonków w nocy 25/26 VIII. 1938
r.” („Bellona. Dwumiesięcznik Wojskowo-Historyczny”, nr 4, 1947);
„Zarys działań wojennych Armii
Kraków w kampanii wrześniowej
1939 roku” (Londyn 1949). Wyżej
przedstawiony przebieg zdarzeń
został przytoczony w oparciu o
książkę dr. hab. Tomasza Chinciń-

Warto podkreślić, że zarówno
polskie, jak i niemieckie relacje
dotyczące tzw. incydentu jabłonkowskiego są zasadniczo zbieżne.
Szczegółowy opis wydarzeń został
przedstawiony w publikacji Tomasza Chincińskiego „Forpoczta Hitlera. Niemiecka dywersja w Polsce
w 1939 roku” (Gdańsk-Warszawa
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skiego oraz publikacje ppłk. Władysława Steblika.
Nieco inaczej wydarzenia na stacji i tunelu w Mostach zapamiętał
ich uczestnik, ppor. Witold Pirszel,
dowódca plutonu saperów i kierownik prac minerskich prowadzonych
w tunelu. Swoją relację opublikował, nawiązując do artykułu W.
Steblika z 1965 roku, w numerze 1.
„Wojskowego Przeglądu Historycznego” z roku 1968 (o zniszczeniu tunelu pod Przełęczą Jabłonkowską
1. 9. 1939 r. oraz przebiegu napadu
niemieckiego na dworzec w Mostach Śląskich 26. 8. 1939 r.). Zapamiętał on, że z oddalonej od stacji
o około 500 metrów budki dróżnika
dostrzegł kręcącą się po dworcu i
pobliskich torach grupę około 20
osób uzbrojonych w pistolety maszynowe. Co jakiś czas oddawali
oni serie w różnych kierunkach,
choć przeważnie w stronę tunelu.
W budce dróżnika znajdował się
także ppor. Lichter oraz czterech
żołnierzy uzbrojonych w karabin
maszynowy, z którego oddano serię
w kierunku grupy dywersantów. Po
tej serii ukryli się oni w budynku
stacji. Po chwili wyłoniła się z niego grupa przetrzymywanych tam
polskich hutników, w związku z
czym zaprzestano dalszego ostrzału. Zdaniem W. Pirszela dywersanci
wymieszali się z robotnikami.
Z relacji dowódcy plutonu saperów wynika, że około godziny 5.30
ze stacji wyruszył parowóz. W pomieszczeniu maszynisty dostrzeżono czterech kolejarzy oraz dwóch
terroryzujących ich dywersantów.
Jeden z nich rozpoczął ostrzał polskich pozycji w pobliżu torów. W
takiej sytuacji ppor. Pirszel wydał
rozkaz oddania serii w kocioł parowozu. Następnie napastnicy, uprowadzając polskich kolejarzy, uciekli
pieszo w kierunku pobliskiego lasu.
Pościg za nimi zakończył się niepowodzeniem.
Po zakończeniu tych wydarzeń,
zdaniem Pirszela, okazało się, że
reszta dywersantów zdążyła już
opuścić dworzec. Na stację dotarł
wówczas ppłk Warzybok, któremu świadkowie zeznali o napadzie
70-osobowego oddziału dywersyjnego. Twierdzili także, że uprowadzonym parowozem odjechał dowódca grupy. 


Chluśniem, bo uśniem?

S

ierpień to miesiąc trzeźwości, ale nie dlatego piszę felieton o alkoholu.
Pretekstem stała się lektura powieści Richarda Hookera
„M*A*S*H” (pewnie bardziej znany jest powstały na jej kanwie kultowy serial i film fabularny pod
tym samym tytułem, z Donaldem
Sutherlandem).

I
Otóż jeden z jej bohaterów, Duke
Forrest, tłumaczy swojemu kumplowi, że mają wiele wspólnego.
„– Duke – Sokole Oko podniósł
w górę do połowy opróżnioną
butelkę – wcześniej mieliśmy
więcej wspólnego”. No właśnie
– wspólnota. A nawet – wspólnota zainteresowań. Wspominając
swojego kolegę, poetę Ryszarda
Chłopka, znany pisarz Szczepan
Twardoch pisał: „Rysiek, jeśli dobrze pamiętam, nie pił zbyt wiele,
więc nie mieliśmy też wspólnych
zainteresowań” (Sz. Twardoch,
„Jak nie zostałem poetą”, Kraków
2019, s.23). Proszę docenić dowcip tego sformułowania, wszak
gdyby chodziło wyłącznie o picie,
o towarzystwo nie tylko nie byłoby trudno, ale nawet wręcz przeciwnie. Tymczasem pisze Twardoch w tym samym tomie: „(...)
poznałem już chyba wszystkich,
których chciałbym w życiu poznać. Wino chcę pić tylko z tymi,
których już znam i kocham tak,
jak się kocha przyjaciół, i mogę

policzyć ich na palcach jednej
ręki”. Cóż, przyznam (nie)skromnie, że należę do (nie)skromnego
grona przyjaciół pisarza. Kilka lat
temu wszak napisał: „Jako pisarz
najwięcej zawdzięczam mojemu
przyjacielowi i nauczycielowi,
profesorowi Krzysztofowi Łęckiemu, który kilkanaście lat temu
zaczął mnie uczyć myślenia, chodząc ze mną na piwo i zadając lektury. I uczy mnie tego do dziś, na
piwo też dalej chodzimy” („Komu
Nike, komu?”, „Gazeta Wyborcza”, 2015, ankiety opracowała
Milena Rachid Chehab). Tyle że
od dawna spotykamy się raczej
przy butelkach wina niż kuflach
piwa. I uczymy się znosić rzeczywistość.

II
Alkohol to zresztą nie tylko problem bycia przytomnym rzeczywistości i nie tylko tzw. procenty.
To także cała otoczka, to obyczaj,
anegdota, wreszcie – mitologia.
Bez nich alkohol traciłby pewnie
wiele ze swego mrocznego blasku.
Przynajmniej w pierwszej fazie picia, w drugiej wystarcza już ponoć
samo lustro, myszki przyjdą nieco
później. Jaka mitologia towarzyszy alkoholowi? Ano pewnie różna, w zależności od tego, kto pije i
w jakim towarzystwie to robi. Znajdzie się w tej mitologii wszystko –
od niestworzonych historii, co też
to Kazik nawyrabiał po pijoku, po
wielką literaturę, „Pod wulkanem”

Malcolma Lowry’ego, „Moskwę-Pietuszki” Wieniczki Jerofiejewa, do „Zostawić Las Vegas”, przy
czym idzie raczej o głośny film z
Nicolasem Cage i Elizabeth Shue,
niż powieść Johna O’Briena, na
podstawie której go nakręcono.
Nawet we współczesnej literaturze
polskiej doceniono, ba, być może
nawet przeceniono, powieść o urokach alkoholizmu – „Pod Mocnym
Aniołem” Jerzego Pilcha. To skądinąd mocne zapóźnienie czytanej,
powtarzam czytanej współczesnej
literatury polskiej alkoholicznej,
musi dziwić, gdy wziąć pod uwagę stereotyp Polaka-pijaka, tak
bardzo kojarzony z naszymi rodakami. Furda tam fraszka „O doktorze Hiszpanie”, co to poszedł spać
trzeźwy, a wstaje pijany. To wreszcie tylko poezja. Słynny autor „Pamiętników” Saint-Simon, pisze w
nich, że gdy pewien jego ziomek
chciał się od ochlajstwa z potomkami Piasta wymówić chorobą, ci
zakrzyknęli – „Niech pije i umiera!”. Doktor Hiszpan zatem nie
powinien narzekać, że kładąc się
spać trzeźwy, wstał mocno pijany.
W Polsce widać miał szczęście, że
mógł wstać w ogóle.

sobie przypominam, na pytanie
„dlaczego pije? – odpowiadał: bo
świat jest nudny, zaś na ripostę,
czy po wypiciu jest ciekawszy?,
dopowiadał – nie, ale wymagania
się zmniejszają. Czy to dlatego
Kazimierz Górski pozwalał pić
alkohol piłkarzom, ale tylko do
tego momentu, kiedy zaczynała
im się wściekle podobać kobieta,
na urodę której przed wypiciem
pierwszego kieliszka nie zwracali
najmniejsze uwagi? Zresztą picie – to wreszcie względna rzecz.
Zależy od możliwości. Przyjaciel
znanego autora horrorów Stephena Kinga na pytanie, ile wypija alkoholu w czasie weekendu, odparł
zdziwiony – „Jak to ile? Wszystko!”. Satyryk Janusz Minkiewicz
na pytanie, ile pije, odpowiadał –
„Łatwiej mi będzie powiedzieć, ile
piję, kiedy nie piję. Otóż kiedy nie
piję, to piję pół litra”.
Sam King wyznał, że w czasie,
kiedy był uzależniony od alkoholu
pisał co prawda powieści, ale słabo pamięta, jak je tworzył. Niech
to nie zabrzmi jak zachęta dla grafomanów – wreszcie nie każdy jest
królem horroru. No, chyba że we
własnej, pijanej wyobraźni.

III

IV

Teraz coś o anegdocie. – Ja wiem
– zwierza się narrator książki Pilcha – że nie można, pijąc, żyć
długo i szczęśliwie. Ale jak można żyć długo i szczęśliwie bez
picia? Słynny Kisiel, jeśli dobrze

Ale przecież alkohol to nie tylko
anegdota i legenda, to pijak, a często – alkoholik. Słabo przypominający swe literackie czy kinowe
wzory – żadnych błyskotliwych
bon motów, żadnych metafizycz-

nych czy egzystencjalnych uniesień, raczej bełkot, smród, pijacki upór, często przemoc. Bo tak
właśnie wygląda alkohol wtedy,
kiedy życie nie udaje bajki. Chyba się nie pomylę, jak napiszę, że
w Polsce mimo wszystkich akcji
i kampanii, mamy skłonność do
lekceważenia problemu alkoholowego. Te wszystkie – „no to chluśniem, bo uśniem”, „jeszcze na
drugą nogę” albo „no to rozchodniaczka”... Zwłaszcza w towarzyskiej konwersacji w kraju na Wisłą alkohol nie jest problemem o
większym ciężarze gatunkowym.
Milkniemy dopiero wtedy, kiedy
rozmowa schodzi na alkoholizm.
Nie ten estetyzujący, znany z literatury, nie – ten, który niesie cierpienie, tragedie. Sam popełniłem
dawno temu takie oto „faux pas”.
Na przyjęciu pewna kobieta wspomniała mimochodem, że martwi
się, bo jej kilkunastoletnia córka
wróciła do domu pod widocznym
wpływem alkoholu.
– Niechże się pani aż tak nie zamartwia, najważniejsze, że to nie
narkotyki – starałem się ją nieudolnie pocieszyć.
Spojrzała na mnie z bólem w
oczach.
– Mój mąż był alkoholikiem –
odpowiedziała. Jej spojrzenia nie
zapomnę, bo to nie była anegdota,
ani tym bardziej bajka...
To horror, ale nie z tych, które
rzadko kończą się jak – w powieściach Kinga – happy endem.  
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Aktualizowany serwis
o Polakach na Zaolziu



Program uroczystości
Wtorkowe uroczystości organizuje
Konsult Generalny RP w Ostrawie
przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Warszawie oraz
Urzędem Gminy w Mostach koło
Jabłonkowa. Rozpoczną się o godzinie 9.30 spotkaniem w urzędzie.
Na 10.00 zaplanowano odsłonięcie
tablicy na dworcu, a godzinę później
w „Kasowym” rozpocznie się wernisaż wystawy poświęconej ofiarom
II wojny światowej. 
(wot)
GŁ-501

GŁ-172
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S P ORT

Kabaret. Super Show Dwójki
Niedziela 21 sierpnia, godz. 18.15

PIĄTEK 19 SIERPNIA
6.00 Polonia 24 6.30 Zakochaj się w
Polsce. Wadowice 7.00 Wojciech Cejrowski - boso przez świat. Peru 7.30
Pytanie na śniadanie 10.40 Panorama 10.45 Pytanie na śniadanie 11.15
Australia Express 11.30 Na sygnale.
Generał Górska 12.00 Wiadomości
12.15 Za marzenia 2 (s.) 14.00 Szansa na sukces. Opole 2022. Irena Jarocka 15.00 Wiadomości 15.20 Bajki
naszych rodziców. Bolek i Lolek na
wakacjach 15.40 Bajki naszych rodziców. Wyprawa profesora Gąbki 16.00
Zakochaj się w Polsce. Strzelno 16.30
Na sygnale. Generał Górska 17.00
Teleexpress 17.20 Lekkie kino letnie.
Królowa Bona 18.30 Informacje kulturalne 18.50 Przystanek Ameryka
19.10 Olá Polônia 19.30 Wiadomości,
sport, pogoda 20.15 Ratownicy (s.)
21.10 Kabaret Letnią Porą (pr. rozr.)
22.05 Polonia 24 22.35 Dziewczyny
ze Lwowa 3. Wóz albo przewóz (s.).

SOBOTA 20 SIERPNIA
6.00 Polonia 24 6.30 Co dalej? 6.55
Prasa donosi. Ubezpieczenia społeczne w II RP 7.05 Giganci historii. Kardynał Stefan Wyszyński 7.55 Pytanie
na śniadanie 11.25 Gwiazdozbiór
TVP Rozrywka. Ewa Kuklińska 11.55
Księga Ksiąg. Samuel i Boże Powołanie 12.20 Panna z mokrą głową. Na
przekór losowi 12.55 Ratownicy (s.)
13.45 Festiwal piosenki wojskowej
państw NATO 16.05 Kabaret Letnią
Porą 17.00 Teleexpress 17.20 Za marzenia 2 (s.) 18.10 Szansa na sukces.
Opole 2022. Wojciech Młynarski 19.10
Informacje kulturalne 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 1920.
Wojna i miłość. Odwrót (s.) 21.15 Psy
2. Ostatnia krew 23.30 Polacy to wiedzą! (teleturniej).

NIEDZIELA 21 SIERPNIA
6.00 Hity wszech czasów 6.55 Tygrysy Europy. Zakręcona (s.) 7.50 Okrasa
łamie przepisy. Szczupak nad Jeziorakiem 8.25 Magiczne drzewo 9.50 Słowo na niedzielę. Z pochyloną głową w
Betlejem i w Wilnie 10.00 Transmisja
mszy świętej z parafii Imienia NMP i
Św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich
12.35 Kino retro. Fredek uszczęśliwia
świat 14.15 Tygrysy Europy (s.) 15.10
Fajna Polska. Wisła 16.00 Wojciech
Cejrowski - boso przez świat. Peru.
Świnka morska 16.30 Polacy to wiedzą! (s.) 17.00 Teleexpress 17.20 Za
marzenia 2 (s.) 18.15 Kabaret. Super
Show Dwójki 2 19.10 Informacje
kulturalne 19.30 Wiadomości, sport
20.10 Lato, muzyka, zabawa. Wakacyjna trasa Dwójki – 2022 22.05
Osiecka (s.) 22.55 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka. Piotr Rubik 23.25 Słownik
polsko@polski.

PONIEDZIAŁEK 22 SIERPNIA
6.00 Polacy to wiedzą! 6.30 Matka
Miłosierdzia 6.50 Rok 1982. Kalendarium 7.00 Smaki świata - pośród
mórz 7.30 Pytanie na śniadanie 10.35
Panorama 10.45 Pytanie na śniadanie
11.05 Zoom Polonii 11.10 Przystanek
Ameryka 11.30 Barwy szczęścia (s.)
12.00 Wiadomości 12.15 1920. Woj-

na i miłość. Odwrót (s.) 13.05 Osiecka (s.) 14.10 W trosce o bagna 15.00
Wiadomości 15.20 Figu Migu na
planecie Czochras 15.35 Zwierzaki
Czytaki. Popchnij 15.50 Ale talent.
Gra w piłkarzyki 16.00 Leśniczówka
(s.) 16.30 Barwy szczęścia (s.) 17.00
Teleexpress 17.20 Lekkie kino letnie.
Królowa Bona (s.) 18.30 Informacje
kulturalne 18.55 INFO V4+ 19.20
Polacy światu. Wacław Szuniewicz
19.30 Wiadomości, sport, pogoda
20.20 Czas honoru 5. To ja cię znalazłem (s.) 21.55 Zoom Polonii 22.05
Polonia 24 22.35 Fajna Polska. Wisła
23.30 Leśniczówka (s).

WTOREK 23 SIERPNIA
6.00 Polonia 24 6.30 Pożyteczni.pl
7.00 Okrasa łamie przepisy. Na jagody 7.30 Pytanie na śniadanie 10.35
Panorama 10.45 Pytanie na śniadanie
11.05 Zoom Polonii 11.10 INFO V4+
11.30 Barwy szczęścia (s.) 12.00 Wiadomości 12.15 Czas honoru 5. To ja
cię znalazłem 14.05 Giganci historii.
Historia polskiego himalaizmu 15.00
Wiadomości 15.15 Zagadki zwierzogromadki. Ryjówki 15.30 Przyjaciele
Misia i Margolci. Potwór 16.00 Leśniczówka (s.) 16.30 Barwy szczęścia (s.)
17.00 Teleexpress 17.20 Lekkie kino
letnie. Królowa Bona 18.30 Informacje kulturalne 18.50 Nad Niemnem
(mag.) 19.10 Studio Lwów 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Ojciec
Mateusz 11 (s.) 21.55 Zoom Polonii
22.05 Polonia 24 22.35 Kabaret. Super Show Dwójki 2 23.30 Leśniczówka (s.).

ŚRODA 24 SIERPNIA
6.00 Polonia 24 6.30 Australia
Express 6.45 Program rozrywkowy
7.00 Qulszoł - kulinarne potyczki
7.30 Pytanie na śniadanie 10.50 Panorama 11.00 Pytanie na śniadanie
11.25 Zoom Polonii 11.30 Barwy
szczęścia (s.) 12.00 Wiadomości 12.15
Ojciec Mateusz 11 (s.) 14.00 Lengsel
znaczy tęsknota 15.00 Wiadomości
15.20 Animowanki. Rodzina Treﬂików. Smog 15.40 Nela Mała Reporterka. Wyruszamy na pomoc zwierzętom Australii 16.00 Leśniczówka
(s.) 16.30 Barwy szczęścia (s.) 17.00
Teleexpress 17.20 Wielkie rzeczy.
System 18.30 Informacje kulturalne
18.50 Kierunek Zachód 19.10 Magazyn z Wysp 19.30 Wiadomości, sport,
pogoda 20.20 Życie nad rozlewiskiem
(s.) 21.55 Zoom Polonii 22.05 Polonia
24 22.35 Program rozrywkowy 23.30
Leśniczówka (s.).

CZWARTEK 25 SIERPNIA
6.00 Polonia 24 6.30 Słownik polsko@polski 7.00 Zrób to ze smakiem
7.30 Pytanie na śniadanie 10.35 Panorama 10.45 Pytanie na śniadanie
11.05 Zoom Polonii 11.10 Nad Niemnem 11.30 Barwy szczęścia (s.)
12.00 Wiadomości 12.15 Życie nad
rozlewiskiem (s.) 14.00 Pomnik 15.00
Wiadomości 15.20 Bajki naszych rodziców. Reksio 15.35 Bajki naszych
rodziców. Pomysłowy wnuczek
16.00 Leśniczówka (s.) 16.30 Barwy
szczęścia (s.) 17.00 Teleexpress 17.20
Wielkie rzeczy. Gra 18.30 Informacje
kulturalne 18.50 Wilnoteka 19.10 W
obiektywie Polonii. Wschód 19.30
Wiadomości, sport, pogoda 20.20
Glina (s.) 21.55 Zoom Polonii 22.05
Polonia 24 22.35 Program rozrywkowy 23.30 Leśniczówka (s.).
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Święto »Kuriera
Galicyjskiego«
Przekazujemy najserdeczniejsze pozdrowienia naszym kolegom z
redakcji „Kuriera Galicyjskiego”. Gazeta Polaków w Ukrainie świętuje
właśnie 15. urodziny, a my jesteśmy z Wami w tych trudnych czasach.
A jak o jubileuszu pisali sami dziennikarze „Kuriera Galicyjskiego”?

D

okładnie
15
sierpnia
2007
roku ukazał się
pierwszy
numer
„Kuriera
Galicyjskiego”.
Dzisiaj na ten
egzemplarz archiwalny oprawiony
w ramkę patrzymy ze wzruszeniem.
Podstawowe cele gazety, zadeklarowane przez założyciela i pierwszego redaktora naczelnego „Kuriera
Galicyjskiego” pozostały niezmienne. To on, Mirosław Rowicki, w
pierwszym numerze gazety umieścił deklarację, której wytyczne są
ciągle na czasie, i których chcemy
przestrzegać. A głoszą one m.in.,
że „jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi środowiskami,
organizacjami i innymi zrzeszeniami polskimi i nie tylko polskimi,
choć te pierwsze mają dla nas, ze
zrozumiałych względów, znaczenie pierwszoplanowe. Chcemy przy
tym współpracować ze wszystkimi,
którym drogie jest słowo polskie i
polska kultura. Szanujemy i chcemy
przedstawiać na łamach naszego
pisma kulturę, dokonania narodów
i środowisk żyjących razem z nami
na tej ziemi. Czerpiemy ducha z tej
jagiellońskiej mozaiki, tak jak czynili to nasi przodkowie w dawnej
Rzeczpospolitej. Dlatego też będziemy wspierać oparte na prawdzie
porozumienie pomiędzy narodem
polskim i ukraińskim. Uważamy, że
jest ono racją stanu Polski i Ukrainy.
Tak, jak racją stanu jest wspólna
europejska droga. Łamy naszego pisma są otwarte dla wszystkich”.
Naszymi pracownikami i współpracownikami są nie tylko Polacy,
są to również osoby innych narodowości. Większość z nas pisze po polsku, niektóre teksty są tłumaczone.
Liczba naszych dziennikarzy ciągle
się powiększa, tak jak powiększa
się ilość stron w gazecie oraz zakres
działań grupy medialnej „Kuriera
Galicyjskiego”.
Obecnie to już nie tylko „papierowa” gazeta. To również portal,
pełniący rolę internetowej gazety
codziennej. To także dynamicznie
rozwijająca się telewizja internetowa „TV Kurier Galicyjski” i „Radio
Kurier Galicyjski”, które można
oglądać i słuchać za pośrednictwem
YouTube, studio filmu dokumentalnego, magazyn „Studio Lwów” w
TVP Polonia oraz miesięcznik dla
dzieci „Kto ty jesteś”.
Ale to gazeta świętuje swoje 15.
urodziny. Z tej racji więcej miejsca i
czasu zarezerwujmy dla niej. Pierwszy numer „Kuriera Galicyjskiego” zawierał 24 strony, dzisiaj – 32.

Futbol ma być zabawą
W 1986 roku zdobył jako piłkarz mistrzowski tytuł z Witkowicami. Jedyny w historii klubu.
– To były piękne czasy, które mile wspominam do dziś. Mało kto z obecnej generacji
uwierzy, że trenowaliśmy nierzadko na szutrowym boisku – mówi w rozmowie z „Głosem”
Bohuš Keler, nowy trener drużyny FK Czeski Cieszyn. Jego zespół zaliczył kapitalny
początek rozgrywek w Mistrzostwach Województwa (5. liga), wygrywając na starcie ze
Slavią Orłowa, a w drugiej kolejce również z Bruszperkiem.
Janusz Bittmar

Chyba łatwiej wymienić kluby
z naszego regionu, których pan
nie prowadził, niż odwrotnie. Co
skłoniło pana do objęcia posady w
Czeskim Cieszynie? Czy zaważył
fakt, że włodarze stawiają głównie
na młodość?
– Wiedziałem, że w Czeskim Cieszynie rodzi się młody zespół,
głodny sukcesu. Nie namyślałem
się więc zbyt długo, tym bardziej,
że chciałem odejść z Piotrowic.
W Lokomotywie zajęcia prowadziłem z garstką piłkarzy, na dłuższą
metę to było bez sensu. W Czeskim
Cieszynie w tej materii jest znacznie lepiej, ale zobaczymy, jak będzie we wrześniu, kiedy rozpoczną
się zajęcia w szkole. Mamy w drużynie wielu zawodników, którzy
wracają po wakacjach do nauki na
uczelniach, w Brnie, Pradze czy w
Holeszowie. Najgorsza sytuacja
może nastać na początku tygodnia, ale przed weekendowymi
meczami o stawkę będzie już mniej
nerwowo.

● Okładka jubileuszowego wydania „Kuriera Galicyjskiego”. Fot. ARC

Zwiększyła się liczba pracowników
i współpracowników. Niestety z
powodu wojny i wyjazdu naszych
czytelników za granicę musieliśmy
zmniejszyć nakład druku gazety.
Nasza redakcja natomiast prawie
w komplecie pozostała we Lwowie.
Pomimo stresu związanego ze stanem zagrożenia staramy się pełnić
dotychczasowe obowiązki.
Na łamach naszego pisma ukazujemy wydarzenia bieżące zarówno
polityczne, jak i kulturalne, wywiady, wspomnienia i sporo historii.
Współpracujemy z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie, uczestniczymy w wydarzeniach, które on
organizuje, o których następnie informujemy szerokie grono naszych
czytelników.
Na stronach naszej gazety stale
jest obecna rubryka „Z pamiętnika
przewodnika”, „Legendy starego
Stanisławowa”, umieszczamy przegląd przedwojennej prasy polskiej,
sporadycznie są również ukazywane
wydarzenia sportowe z udziałem Pogoni Lwów. Publikujemy na naszych
łamach również wiersze poetów z
Polski, jak Mariusza Olbromskiego
oraz wiersze poetek lwowskich Stanisławy Nowosad i Alicji Romaniuk.

Od 2016 roku nie ma wśród nas
Szymona Kazimierskiego, jednego
z filarów naszej gazety od chwili jej
powstania. 9 lipca 2020 roku dotknęła nas wielka strata. Po długiej
i ciężkiej chorobie zmarł Mirosław
Rowicki. W jego osobie straciliśmy
nie tylko szefa, redaktora naczelnego, ale przede wszystkim dobrego,
życzliwego człowieka i przyjaciela.
Tomasz Lachowski, wykładowca z
Uniwersytetu Łódzkiego oraz redaktor naczelny periodyku „Obserwator
Międzynarodowy”, jest przekonany,
że „Kurier Galicyjski” w ciągu kilkunastu lat stał się ważnym źródłem
wiedzy eksperckiej o Ukrainie.
Nie wystarczyłaby jednak sama
pasja, talent dziennikarski i wytrwałość pracowników naszego medium,
gdyby nie zaufały nam osoby, od
których zależało finansowe wsparcie naszego pisma. Od 2014 roku
naszą działalność wspiera Fundacja
Wolność i Demokracja, która jest
niezależną, niepartyjną organizacją
pozarządową. Wraz z naszymi sponsorami, ale też dzięki nim, możemy
świętować jubileusz 15-lecia „Kuriera Galicyjskiego”.
Maria Basza
„Kurier Galicyjski”/UKRAINA

Pamiętam, że jeden z poprzednich
trenerów Czeskiego Cieszyna,
Dalibor Damek, często skarżył się
na słabą frekwencję piłkarzy na
treningach i meczach, wynikającą z
faktu, że wówczas prawie połowa
kadry zatrudniona była w fabryce
samochodów w noszowickim Hyundai. A więc nie praca, a studia są
obecnie piętą achillesową drużyn w
niższych klasach rozgrywek?
– To przypadłość wszystkich drużyn w amatorskich rozgrywkach.
Chłopaki nie grają dla pieniędzy,
wielu z nich albo studiuje, albo
uczęszcza do pracy, a na treningi
przychodzą często bezpośrednio
po nocnej zmianie. To normalne,
hierarchia wartości musi być logiczna: najpierw studia i praca, a
potem zabawa. A futbol w piątej
lidze to powinna być właśnie zabawa, frajda z gry.
Sezon rozpoczęliście z przytupem,
wygrywając na początek ze Slavią
Orłowa 2:0, a następnie z Bruszperkiem 3:0. Rozumiem, że to nie wypadek przy pracy, ale efekt dużych
ambicji, z jakimi ruszyliście na podbój tego sezonu?
– Wisienką na torcie jest czyste
konto zarówno w meczu z ambitną
Orłową, jak też w ostatnim starciu z Bruszperkiem. Nie należę do
trenerów, którzy stawiają wyłącznie na defensywę. Lubię futbol w
ofensywnej postaci, atrakcyjny dla
widzów. Solą tej gry są gole i niech
tak zostanie. Zero straconych bra-

● Bohuš Keler w swoim
żywiole. Fot. IVO DUDEK

mek świadczy o dobrej grze całego zespołu, nie tylko obrońców
i bramkarza. Chciałbym jednak
podkreślić, że obrońcy zagrali w
obu spotkaniach rewelacyjnie. Slavia wypracowała sobie na naszym
boisku tylko jedną stuprocentową
okazję, a rywal z Bruszperka też
tylko raz poważnie zagroził naszej
bramce. I to wszystko.
Prowadzi pan stosunkowo młody
zespół. W kadrze wyłapałem kilka
ciekawych nazwisk. Są m.in. bracia Luděk i David Macečkowie, z
Piotrowic sprowadził pan doświadczonego napastnika Jana Urbana.
Po zapale do gry braci Macečków
widać dobitnie, że są spokrewnieni
z byłym legendarnym snajperem
klubu, Karlem Macečkiem…
– Coś w tym jest. Karel Maceček to
ich wujek, a więc w ich wypadku o
piłkarskim talencie zadecydowały
między innymi geny. Szkoda tylko, że David jest świeżo po zdjęciu
gipsu z nogi i dopiero ostrożnie
będzie wracał do treningów. Myślę
jednak, że wróci do formy sprzed
kontuzji i pomoże nam w kluczowych meczach tego sezonu. W

poprzednim sezonie był skądinąd
najlepszym strzelcem klubu, zatem z niecierpliwością czekamy na
jego powrót.
Piłka nożna w czasach najsurowszych restrykcji pandemicznych
była skazana na porażkę. W zasadzie piłkarze z lig amatorskich mogli trenować wyłącznie we własnym
zakresie, najczęściej biegając w lesie lub parku. Powrót do normalności też wiąże się jednak z kłopotami.
Z tego, co wiem, w wielu drużynach
brakuje młodego narybku. Jest
szansa na pozytywną zmianę?
– Nadzieja umiera ostatnia. Problemy kadrowe dotyczą nie tylko
drużyn młodzieżowych. To kłopot,
z którym borykają się też zespoły
seniorów. Myślę, że w naszym regionie jest tak duże zagęszczenie
klubów startujących w niższych
ligach, że trudno znaleźć nowych
piłkarzy. Nam akurat się udało, latem wzmocniło nas pięciu zawodników, ale nie wszystkim ta sztuka
się udała. Niektórzy narzekają na
braki kadrowe i wcale im się nie
dziwię, bo faktycznie po pandemii
wielu młodych chłopaków futbol z

prawdziwego zdarzenia zamieniło
w piłkę graną na PlayStation. Mało
kto z obecnej generacji uwierzy,
że my trenowaliśmy nierzadko na
szutrowym boisku. Nawet w czasach gry w pierwszoligowych Witkowicach.
Przed wami dwie wyjazdowe kolejki. W sobotę mecz z Jakubczowicami, a zaraz w środę wyjazdowe starcie z Wrzesiną. Zdradzi pan może
przedmeczowe plany, oczywiście
bez wgłębiania się w taktykę?
– Plan jest prosty. Chcemy nawiązać do udanych spotkań na własnym stadionie. Teraz chłopaki
pragną udowodnić, że stać ich
również na dobry futbol na obcych
boiskach. Przed nami prawdziwy
„angielski tydzień”, który będzie
sprawdzianem nie tylko naszej aktualnej formy, ale też charakteru.
Mam nadzieję, że również w środku roboczego tygodnia damy radę
skompletować jedenastkę, która
będzie w stanie powalczyć o komplet punktów. Na całe szczęście,
kolejek w środku tygodnia będzie
w tym sezonie trochę mniej, niż w
latach ubiegłych. 


»Mogę to robić częściej«

Fot. JANUSZ BITTMAR

Trwa niezła passa polskich lekkoatletów w odbywających się w Monachium mistrzostwach Europy. Do
wczorajszego zamknięcia numeru
polska reprezentacja wzbogaciła się
o kolejne trzy medale. W środowym
wieczornym programie srebro w
biegu na 400 m wywalczyła Natalia
Kaczmarek (na zdjęciu), a brąz Anna
Kiełbasińska. Na deser, w ostatniej
konkurencji wieczoru, po sensacyjne
srebro w rzucie młotem sięgnęła Ewa
Różańska. Wczoraj po zamknięciu numeru o medale walczyli z kolei m.in.
młociarze – w gronie murowanych
faworytów wymieniani byli Paweł
Fajdek i Wojciech Nowicki. Natalia
Kaczmarek plan minimum już wykonała. – W Monachium będę celowała
w medal – mówiła w czerwcu „Głosowi” po zwycięstwie w ostrawskim
mityngu Złote Kolce. Z obietnic wywiązała się… na srebrny medal, wynikiem poniżej 50 sekund (49,94), który
udało jej się osiągnąć dopiero po raz
drugi w karierze. – Ten ﬁnał był jednym z trudniejszych biegów dla mnie.
Tempo było szalone. Zabrakło przez
to tej mojej szybkiej końcówki, ale
stwierdziłam, że trzeba zaryzykować.
Wyszło z tego srebro – stwierdziła
na mecie. – Taki wynik przed biegiem
brałabym w ciemno. Na razie 49,4
sek. nie jest w moim zasięgu. Po raz
kolejny złamałam jednak 50 sek. i to
tylko utwierdza mnie w tym, że mogę
to robić częściej.
(jb)

OFERTA
PIŁKA NOŻNA – FORTUNA LIGA:
Ostrawa – Teplice (sob., 16.00).
FNL: Trzyniec – Slavia Praga B
(sob., 10.15), Karwina – Jihlawa
(sob., 17.00). DYWIZJA F: Rymarzów – Karwina B (sob., 16.30), Bogumin – Hawierzów (niedz., 16.30).
M. WOJEWÓDZTWA: Datynie D.
– Herzmanice (dziś, 18.00), Jakubczowice – Cz. Cieszyn, Petřvald
n. M. – Sl. Orłowa (sob., 16.30). IA
KLASA – gr. B: Jabłonków – Luczina, L. Piotrowice – B. Olbrachcice, Ticha – Stonawa (sob., 16.30),
Bystrzyca – Sucha G., Śmiłowice
– Czeladna (niedz., 16.30). IB KLASA – gr. C: Baszka – Wierzniowice
(sob., 10.15), Wędrynia – Pietwałd,
Żuków G. – Gnojnik, Dziećmorowice – Dobra, Oldrzychowice – Liskowiec (sob., 16.30), Nydek – B.
Orłowa, I. Piotrowice – Sedliszcze
(niedz., 16.30). MP KARWIŃSKIEGO: Łąki – Sucha Górna B, Sn Hawierzów – V. Bogumin, Sj Pietwałd
– G. Hawierzów, FK Cierlicko – Lutynia D., B. Dąbrowa – Hawierzów
B (sob., 16.30). MP F–M: Nawsie
– Mosty k. J., Bukowiec – Prżno,
Piosek – Hukwaldy, Niebory – Gródek, Noszowice – Milików, Chlebowice – Toszonowice (niedz., 16.30).
(jb)
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I N F O R M AT O R
CO W KINACH
TRZYNIEC – Kosmos: Minionki 2. Wejście Gru (19, godz. 17.30);
Střídavka (19, godz. 19.30; 21, godz.
17.30); Top Gun. Maverick (20, godz.
17.00); Nie! (20, godz. 20.00; 22,
godz. 19.30); DC Liga Super-Pets (21,
godz. 15.00); Bullet Train (21, godz.
20.00); Řekni to psem (22, godz.
17.30); TRZYNIEC – Kino Letnie:
Zátopek (19, godz. 21.00); CZ. CIESZYN – Central: Cesta do Tvojmezí
(19, godz. 16.30); Jan Koller: příběh
obyčejného kluka (19, godz. 19.30);
Nie! (20, godz. 17.30); Sierota. Narodziny zła (20, godz. 20.00); KARWINA – Centrum: Bullet Train (19,
godz. 17.30); Bestia (19, godz. 20.00);

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

RECEPCJONISTKI
Wymagamy:
wykształcenia średniego lub
wyższego, mile widziany kurs
asystentki dentystycznej, podstawy
księgowości, umiejętność
szybkiego pisania, praca na PC,
znajomości języka polskiego oraz
angielskiego, odpowiedzialności,
komunikatywności, otwartości oraz
przyjaznego sposobu bycia.
Oferujemy:
stałą pracę na pełny etat, w miłym
zespole. Rozpoczęcie pracy od 1. 9.
2022 lub w dogodnym terminie.

CV prosimy wysyłać na adres:
e-mailowy: contact@big-smile.eu,
do 31. 8. 2022

Známí neznámí (20, godz. 20.00);
Nie! (21, godz. 19.30); KARWINA –
Kino Letnie: Střídavka (19, godz.
21.00); Thor. Miłość o grom (20,
21, godz. 21.00); HAWIERZÓW –
Kino Letnie: Hádkovi (19, godz.
21.00); Thor. Miłość o grom (20,
godz. 21.00); HAWIERZÓW –
Centrum: Nie! (21, godz. 19.30);
Podejrzana (22, godz. 17.00); Jan
Koller: příběh obyčejného kluka
(22, godz. 19.30); CIESZYN – Piast:
Pamiętnik Berta (19, godz. 10.30).

CO W TERENIE
CHÓR „LIRA” Z DARKOWA –
Zaprasza wszystkich członków
na pierwszą powakacyjną próbę, która odbędzie się we wtorek
23. 8. od godziny 17.30 w Domu
Polskim PZKO we Frysztacie.
Uwaga! Pierwszy występ czeka nas
już w czwartek 1 września. Mile widziane nowe twarze.
GUTY – MK PZKO zaprasza na 54.
Dożynki Śląskie, które odbędą się
w niedzielę 21. 8. o godz. 13.00 w
ogrodzie koło Domu PZKO. W programie wystąpi ZF „Bystrzyca”,
dzieci z polskiej szkoły w Gnojniku oraz zespół z Jasienicy. Grać
będzie orkiestra „Jablunkovanka”. W Domu PZKO można będzie
obejrzeć wystawę z okazji 720-lecia założenia Gutów. Wstęp – wolne datki.
LESZNA DOLNA – MK PZKO zaprasza na XVI edycję Przeglądu
Kapel Ludowych i Zespołów Tanecznych z Trójstyku, który odbędzie się w niedzielę 21. 8. od 14.00
w obejściu Domu PZKO. Organizatorzy przygotowali atrakcyjny program kulturalny, wystawy okolicznościowe, smaczny bufet, placki

ziemniaczane z blachy i inne
atrakcje dla dzieci i dorosłych. W
razie niepogody impreza w salach
Domu PZKO. Wstęp: wolne datki.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 20. 8. na
wycieczkę z Wisalajów przez Biały Krzyż do Klokočova, Vrchpredmier, dalej przez Čuboňov na Mały
Połom i do Łomnej Górnej – 19 km.
Trasę można skrócić (bez zejścia
do Klokočova) – 12 km. Prowadzi
Nelka Macura, tel. 777 858 441.
Dojazd autobusem z Karwiny-dw.
aut. o 7.27, z Hawierzowa-Těšínská
o 8.14, przesiadka w Raškovicach o
8.57. Dojazd z Trzyńca autobusem
o godz. 6.32 do F-M,-Na Veselé,
przesiadka o 8.11 do autobusu Krásná-VM, Visalaje. Mapki, odjazdy
autobusów na www.ptts-beskidslaski.cz.
 zaprasza 23. 8. na tradycyjne
opiekanie kiełbasek na Trójstyku
(Herczawa). Odjazd pociągu z Karwiny o 8.02, z Cz. Cieszyna o 8.20,
z Hawierzowa o 7.50, przesiadka w
Nawsiu do autobusu do Bukowca
o 9.25. Prowadzi Otto Sikora, tel.
603 201 340.
 zaprasza w dniach 4. 9.-11. 9.
na tygodniową wycieczkę w Beskid Niski (okolice Bieszczad).
Informacje, mapki na www.ptts-beskidslaski.cz lub u kierownika
wycieczki T. Farnika, tel. 776 046
326. Są wolne miejsca.

OFERTA PRACY
SZKOŁA
PODSTAWOWA
i
PRZEDSZKOLE im. Gustawa
Przeczka w Trzyńcu zatrudni
na pełny etat nauczycielkę przedszkola w Trzyńcu przy ulicy Štefánika 772 na rok szkolny 2022/2023.
Zainteresowanych prosimy o kon-
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Sekcja kolarska PTTS „BŚ” zaprasza 20. 8. na wycieczkę wokół Ondřejníka. Start o 9.00 sprzed dworca kolejowego we Frydku-Mistku.
Trasa średniej trudności o dł. ok. 50 km. O 15.00 w Noszowicach zwiedzanie browaru z polskim przewodnikiem (można dojechać we
własnym zakresie). Więcej na: www.ptts-beskidslaski.cz/k13s.
Dzień później startujemy o 9.00 sprzed dworca kolejowego w Mostach k. Jabłonkowa. W planie zwiedzanie Szańców w Mostach,
odwiedzenie najbardziej na wschód położonego miejsca w RC, wyjazd na Trójstyk. Więcej informacji na: www.ptts-beskidslaski.cz/k13n.

ŻYCZENIA

PROGRAM TV

WSPOMNIENIA

Przed 20 laty Marek nie wypłynął.
Życie uratował mu brat Witold, dzięki komórce, którą dostał w Wigilię.
Może pomogło wstawiennictwo
Matki Boskiej z Medjugorie. Gdy po
ośmiu dniach ocknął się w Szpitalu
Akademickim w Ostrawie-Porubie,
myślał, że to on uratował Witolda.
Marek uratował przed zamarznięciem Litwina. Pracował wtedy jako
szerpa na Rysach.
					 Eliszka i Jan Waschut


PIĄTEK 19 SIERPNIA

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

TVC 1

W niedzielę miną dwa lata, kiedy odeszła od nas na
zawsze nasza Najdroższa Żona, Matka, Babcia, Prababcia, Siostra

śp. ZUZANNA HILDA KADŁUBCOWA
z domu Jedzok, zamieszkała w Mistrzowicach

GŁ-423

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-495

WSPOMNIENIA

Dnia 20 sierpnia mija pierwsza rocznica śmierci
Czas mija, lecz pamięć w sercu pozostaje ...

śp. URŠULI ONDRUSZ

Dnia 21 sierpnia 2022 minie pierwsza bolesna rocznica
śmierci naszego Kochanego Męża, Ojca, Dziadka

z Orłowej

O chwilę wspomnień i modlitwę proszą najbliżsi.

śp. MARIANA MACURY



RK-064

z Czeskiego Cieszyna

Nigdy nie przestajesz kogoś kochać,
po prostu uczysz się bez niego żyć.

Z miłością i szacunkiem wspominają żona Helena, córki Sylwia i Kasia
z rodzinami.


GŁ-494

Dziś, 19 sierpnia, mija rok, kiedy odszedł od nas
takt tel. +420 739 491 928 – Agnieszka Kulig, zastępca dyrektora szkoły.

GŁ-493

OFERTY
PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do
domu – zadzwoń: +48 609 852 057.
Uszczelniamy wszystkie rodzaje dachów. GŁ-021

śp. inż. TADEUSZ SMUGAŁA

WYSTAWY
CZ. CIESZYN, KONGRES POLAKÓW, ul. Grabińska 458/33: do
8. 9. wystawy pt. „1. Drużyna Harcerska im. Tadeusza Rejtana w Orłowej”
i „Historia szkolnictwa polskiego w
Karwinie-Raju”. Czynne od wtorku
do piątku w godz. 8.00-15.00.

Twoje wspomnienia są skarbem, który trzymamy
w sercu, ale nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, dlaczego musiałeś
odejść.
Z miłością wspomina najbliższa rodzina.
GŁ-497

Żyłem z Wami, cierpiałem i płakałem z Wami,
nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny...
Dnia 19 sierpnia upłynie 25. rocznica śmierci

GŁ-454

inż. PAWŁA SANTARIUSA, CSC.
z Olbrachcic nr 142


O chwilę wspomnień i modlitwę proszą najbliżsi.

GŁ-481

NEKROLOGI
 GŁ-087

Kto kochał – nie zapomni,
kto znał – niechaj wspomni.
W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy
wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia
16 sierpnia 2022 zmarł w wieku 82 lat nasz Drogi Mąż,
Ojciec, Dziadek, Teść, Szwagier i Wujek
Siedziba firmy
Hażlach, ul. Cieszyńska 20b
tel. +48 33 856 73 77
Informacje: Wędrynia nr 1044,
tel. +420 736 702 526

śp. WŁADYSŁAW BRZEŻAŃSKI
zamieszkały w Olbrachcicach

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

tel.+48 606 452 479

Ostatnie pożegnanie z naszym Drogim Zmarłym odbędzie się w sobotę
20 sierpnia 2022 o godz. 11.00 z sali obrzędów pogrzebowych w Suchej
Górnej.
W smutku pogrążona rodzina.
GŁ-505

 GŁ-114

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy
wszystkich krewnych, przyjacioł i znajomych, że dnia
16 sierpnia 2022 zmarła w wieku 88 lat nasza Kochana
Mamusia, Babcia, Prababcia, Siostra, Teściowa, Szwagierka, Ciocia, Kuzynka

śp. MARTA VOLNA
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z domu Farna,
zamieszkała w Hawierzowie-Szumbarku.
Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się we wtorek 23 sierpnia 2022 o godzinie 15.00 z kościoła ewangelickiego w Hawierzowie-Błędowicach.
Zasmucona rodzina.
GŁ-504

6.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba
(s.) 9.55 Grzeszni ludzie miasta Pragi (s.) 10.55 Opiekunka do dziecka
11.30 Nasze hobby 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Tęczowy łuk
(s.) 13.10 Podróż po Czechach 13.40
Pociąg dzieciństwa i nadziei (s.)
14.40 Chłopaki w akcji 15.15 Przedwczesne śmierci 16.10 O krok od
nieba (s.) 17.05 Podróżomania 17.30
AZ kwiz 18.00 Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom?
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.10 Tajemnice Johanki
(bajka) 21.35 Wszystko-party 22.30
Szefie, w tym zamku straszy! (film)
23.50 Sprawy detektywa Murdocha
(s.).

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Birma 9.25
Starożytne budowle 10.20 Rozwiane nadzieje 11.15 Tajemnice kolei
żelaznych 11.40 Lotnicze katastrofy
12.25 Obrazki z Francji 12.45 Dania
13.40 Dzika Alaska 14.40 Bratysława 15.35 Duże maszyny 16.25 19451953: droga do zimnej wojny 17.25
Czar Afryki 17.50 Miloš Forman
18.45 Malezja 19.50 Wiadomości w
czeskim j. migowym 20.00 Prywatne życie Sherlocka Holmesa (film)
22.10 Sprawa komisarza Maigreta
(film) 23.50 Balthazar (s.).

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica
(s.) 9.45 Policja kryminalna Anděl
(s.) 10.55 Pościg 12.00 Południowe
wiadomości 12.25 Lekarze z Początków (s.) 13.45 Dr House (s.) 15.35
Zamieńmy się żonami 16.57 Popołudniowe wiadomości 17.30 Pościg
18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości,
sport, pogoda 20.20 2 młode wina
(film) 22.10 Bez litości II (film) 0.35
Dr House (s.).

PRIMA

6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień
8.10 M.A.S.H. (s.) 9.15 V.I.P. morderstwa (s.) 10.30 Strażnik Teksasu (s.)
11.30 Rizzoli & Isles (s.) 12.30 Komisarz Rex (s.) 13.30 Agenci NCIS (s.)
14.40 Tak jest, szefie 15.50 Policja w
akcji 16.50 Nakryto do stołu! 17.45
Singl švindl 18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 20.15 Kochamy Czechy 22.00 Wydział zabójstw
(s.) 23.20 Tak jest, szefie! 0.35 Z
miejsca zbrodni.

SOBOTA 20 SIERPNIA
TVC 1

6.00 Przedwczesne śmierci 6.50
Marzenia kominiarza Sadzynki
(bajka) 7.30 O dużym nosie (bajka) 8.10 Czy wstępujecie w związek małżeński z własnej woli? 8.50
Pieczenie na niedzielę 9.20 Ojciec
Brown (s.) 10.05 Bez kobiety i tabaki (s.) 11.05 Wszystko-party 12.00
Z metropolii, Tydzień w regionach
12.25 Nasze hobby 13.00 Wiadomości 13.05 Kapelusz, sakiewka,
miłość (bajka) 13.55 Anusia i pan
Pięciooki (bajka) 14.40 O Feniksie
(bajka) 15.30 Chrzciny (film) 16.50
Hercule Poirot (s.) 18.30 Chłopaki
w akcji 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.10 Diabli wiedzą
(bajka) 21.50 Oblicze miłości (film)
23.20 Sprawa komisarza Maigreta
(film).

TVC 2

6.05 Europejska historia 6.55 Dzi-

ka Patagonia 7.50 Na rowerze
8.00 Super-pociągi 9.00 Zabawka (film) 10.30 Miasta bez barier
10.40 Szanowny Leonidzie Iljiczu
11.10 Skryte zbrodnie 1968 12.10
Lotnicze katastrofy 12.55 Umarli w
butach (film) 15.10 Kamera w podróży 16.05 Hrabia Monte Christo
(s.) 17.40 Cudowna planeta 18.35
Mamy w królestwie zwierząt 19.25
Czar Afryki 19.50 Wiadomości
w czeskim j. migowym 20.00 Na
ostrzu szpady (film) 22.10 Telefon
(film) 23.30 River (s.).

NOVA

5.40 Looney Tunes (s. anim.) 6.30
Co nowego u Scooby'ego? (s. anim.)
7.45 Narzeczona Helena (film) 9.00
Kopciuszek: roztańczona historia
(film) 10.45 Akademia policyjna
VI (film) 12.30 Dzwoń do TV Nova
13.05 Pojedynek na talerzu 14.10
Mały pitawal z dużego miasta
(s.) 15.25 Miss Agent (film) 17.40
Comeback (s.) 18.50 Gospoda (s.)
19.30 Wiadomości, sport, pogoda
20.20 Wonder Woman (film) 23.05
Jestem legendą (film) 1.00 Akademia policyjna VI (film).

PRIMA

6.15 M.A.S.H. (s.) 7.15 Cyklosalon.tv
7.50 Ojciec w podróży 8.30 Autosalon.tv 9.35 Kochamy Czechy 11.30
Mama do zabicia (s.) 12.40 Mroczna strona Paryża (s.) 14.40 Dojrzałe
wino (film) 16.45 Cnotliwe panie
z Pardubic (film) 18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 20.15
Mroczny Kraj (s.) 21.35 V.I.P. morderstwa (s.) 22.55 Histeria (film)
1.00 Monachium (film).

NIEDZIELA 21 SIERPNIA
TVC 1

6.00 Ciekawostki z regionów 6.25
Fatalne zauroczenie 6.50 Chrzciny (film) 8.10 O sprytnej królowej
(bajka) 8.20 Uśmiechy M. Kopeckiego 9.05 Wszystko, co lubię
9.45 Kalendarium 10.00 Kamera
na szlaku 10.35 Obiektyw 11.05
Wielka Przełęcz (s.) 11.55 Świadek
13.00 Wiadomości 13.05 Zaginiony
królewicz (bajka) 14.15 Bajka z łąki
krokusów (bajka) 14.55 Ale było
wesele, dziadku (film) 15.45 Ostatnia zagrywka Alfonsa Karaska
(film) 16.45 Dynastia Novaków (s.)
17.35 Szefie, w tym zamku straszy!
(film) 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.10 Cudowne lata
pod psem (film) 21.50 Zbuntowani
(musical) 23.45 Sprawy detektywa
Murdocha (s.).

TVC 2

6.05 Skandale pierwszej republiki
6.30 Miasta bez barier 6.40 Hitler
i jego krąg zła 7.35 Czechosłowacki
tygodnik filmowy 7.45 Poszukiwania utraconego czasu 8.05 Dubcek
jedzie za granicę 9.30 Prywatne
życie Sherlocka Holmesa (film)
11.35 Miloš Forman 12.35 Arabeska
(film) 14.20 Starożytne budowle
15.10 Szkocja 16.05 Winogrodnik
roku 2022 17.00 Na ostrzu szpady
19.05 Jak się żyje olbrzymom i karłom 19.20 Ciekawostki z regionów
19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym (film) 20.00 Dwa muły dla
siostry Sary (film) 21.50 Dlaczego?
(film) 23.20 Kiedy pojawi się pająk
(film).

NOVA

6.05 Looney Tunes (s. anim.)
7.00 Co nowego u Scooby'ego? (s.

anim.) 8.10 Gęsiareczka (bajka)
9.25 Królewna z młyna (s.) 10.30
Trudne słówka (film) 13.05 Karetka (s.) 15.30 2 młode wina (film)
17.35 Discopříběh (film) 19.30
Wiadomości, sport, pogoda 20.20
Policja Modrava (s.) 21.25 Policja
kryminalna Anděl (s.) 22.40 Ocean’s Twelve (film) 1.05 Miss Agent
(film).

PRIMA

6.35 M.A.S.H. (s.) 9.10 Prima świat
9.40 Prima Czechy 10.05 Szef w
Hiszpanii 11.00 Program dyskusyjny 11.50 Poradnik domowy
12.45 Poradnik Pepy Libickiego
13.00 Poradnik Ládi Hruški 13.45
Mroczny Kraj (s.) 15.00 V.I.P. morderstwa (s.) 16.20 Muzzykanci
(film) 18.55 Wiadomości, pogoda
19.55 Showtime 20.15 Desperackie
działania desperatek (film) 22.15
Blitz (film) 0.15 Borat (film).

PONIEDZIAŁEK 22 SIERPNIA
TVC 1

6.59 Studio 6 9.00 O krok od
nieba (s.) 9.55 Tajemnice Johanki (bajka) 11.30 Powroty na łono
natury 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Tęczowy łuk (s.)
13.15 Podróż po Czechach 13.45
Chcącemu nie dzieje się krzywda
(film) 14.30 Oblicze miłości (film)
16.00 O krok od nieba (s.) 17.00
Podróżomania 17.30 AZ kwiz
18.00 Wiadomości regionalne
18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55
Prognoza pogody, wiadomości,
sport 20.10 Sprawy 1. wydziału
(s.) 21.15 Grzeszni ludzie miasta
Brna (s.) 22.15 Winnetou w Dolinie Sępów (film) 23.55 Powroty
na pustkowia.

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Kamera
w podróży 9.25 Dzika Patagonia 10.15 Fascynujące spotkania ze zwierzętami 11.10 Afryka
12.00 Mamy w królestwie zwierząt 12.50 1968: koniec Praskiej
Wiosny 13.15 Nikaragua 13.45
Olbrzymie warsztaty naprawcze
14.35 Lotnicze katastrofy 15.20
1945-1953: droga do zimnej wojny 16.20 Piękna młynarka (film)
17.50 Birma 18.45 Sto cudów
świata 19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00 Angelika i sułtan (film) 21.45 Czas sług
(film) 23.40 Oni (film).

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45
Ulica (s.) 9.45 Policja Modrava
(s.) 10.55 Pościg 12.00 Południowe wiadomości 12.20 Lekarze z
Początków (s.) 13.40 Dr House
(s.) 15.35 Zamieńmy się żonami
16.57 Popołudniowe wiadomości
17.30 Pościg 18.25 Ulica (s.) 19.30
Wiadomości, sport, pogoda 20.20
Spece (s.) 22.30 Policja Chicago
(s.) 23.25 Dr House (s.).

PRIMA

6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy
dzień 8.15 M.A.S.H. (s.) 9.20
Mroczny Kraj (s.) 10.35 Strażnik
Teksasu (s.) 11.35 Rizzoli & Isles
(s.) 12.30 Komisarz Rex (s.) 13.35
Agenci NCIS (s.) 14.40 Tak jest,
szefie 15.50 Policja w akcji 17.45
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime
20.15 Winogrodnicy (s.) 21.40
Dojrzałe wino (film) 23.50 Tak
jest, szefie!
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POST SCRIPTUM
UŚMIECHNIJ SIĘ

WEHIKUŁ CZASU

Tak było...
...tak jest

• Śladem ubiegłotygodniowego zdjęcia postanowiliśmy pozostać w klimatach sportowych. Archiwalna fotografia
przedstawia trybunę na stadionie Polskiego Klubu Sportowego Polonia Karwina. Na zdjęciu widać fragment boiska,
na którym aktualnie trwa mecz. Patrząc na trybunę śmiało można stwierdzić, że zainteresowanie tym piłkarskim
spotkaniem jest duże. Warto też zwrócić uwagę na reklamy, jakie znajdują się na trybunie. Fotografia została wykonana
w 1938 roku i pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Czekamy na inne archiwalne zdjęcia tego nieistniejącego już stadionu i klubu, które moglibyśmy opublikować na naszych
łamach. Fotografie prosimy wysyłać na adres mailowy: dabkowski@glos.live lub info@glos.live.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Rozwiązaniem jest myśl, której autorem jest Paulo Coelho de Souza (ur. 24 sierpnia 1947 w Rio de Janeiro) – brazylijski
pisarz i poeta...
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POZIOMO:
1. lokal przeznaczony do
wykonywania zawodu lekarza
2. Marek, ostatni przywódca
powstania w getcie warszawskim
3. element spinający ze sobą inne
elementy konstrukcyjne budynku
4. bizantyjski obraz malowany na
drewnie
5. w Biblii: sadzawka w Jerozolimie, w
której kąpiel przywracała zdrowie
6. ogród pełen drzew owocowych
7. mały Karol albo kolega Bolka i Toli
8. inaczej pocałunek, buziak
9. czerwieni się w zbożu
10. część nogi pomiędzy kolanem a
biodrem

20

11. fermentowany napój z mleka klaczy
lub oślicy
12. ROZWIĄZANIE DODATKOWE
13. napój alkoholowy lub miasto w
Iranie
14. pokryty mleczną, deserową lub
białą czekoladą wafel, przekładany
kremem
15. numer przydzielany
wydawnictwom dla oznaczenia
publikowanych przez nie czasopism
i gazet
16. fiński producent telefonów
komórkowych
17. niewielki las
18. dobrane towarzystwo, ekskluzywne
grono lub kabaret wrocławski

21

19. szeroka, długa wstęga, często
służąca do ozdabiania kogoś lub
czegoś
20. mimowolne drganie mięśni twarzy
21. amerykańska liga koszykarska
22. japońska sztuka walki wręcz.
PIONOWO:
BALKON, BARCIŚ, BOSMAN, ĆWIKŁA,
EKLOGI, EMALIA, ENDURO, EPIKUR,
ERKNER, GASSER, GICHIN, IMPAKT,
INSEKT, MALARZ, MARKIZ, MEKSYK,
NIEMOC, NIKKEI, NISSAN, SKAŁKI,
TYSKIE, WAŁSZA, ZAIMEK.
Wyrazy trudne lub mniej znane:
EDELMAN, KUMYS, SILOE
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śród autorów poprawnych rozwiązań zostanie
rozlosowana nagroda. Rozwiązania prosimy wysyłać

na e-mail: info@glos.live. Termin upływa w środę 31 sierpnia.
Nagrodę za poprawne rozwiązanie krzyżówki kombinowanej
z 5 sierpnia otrzymuje Krystyna Tacina z HawierzowaSuchej. Autorem dzisiejszego zadania jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej z 5 sierpnia:
WIARA DZIAŁA CUDA, NA ZASADZIE WZAJEMNOŚCI

