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D

rodzy Czytelnicy. Gazeta, którą trzymacie w rękach, jest wyjątkowa.
Bo po raz pierwszy – śmiem twierdzić – aktualne wydanie „Głosu”
oprócz dziennikarzy z naszej ziemi, przygotowali także nasi koledzy z Litwy, Łotwy i Ukrainy. Przyjechali na zaproszenie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, która z pieniędzy Senatu RP zorganizowała w redakcji
„Głosu” praktyki dziennikarskie. Dlaczego w „Głosie”? To proste – bo od
nas, powiem nieskromnie – można się uczyć robienia fajnej i ciekawej gazety.
Dorota, Karina, Eugeniusz i Joren są od nas troszkę młodsi. Swojej przygody z dziennikarstwem nie zaczynali wtedy, co my, kiedy o smartfonach
i „social mediach” nikt jeszcze nie słyszał. Przyjechali nad Olzę między
innymi po receptę na połączenie tradycyjnego dziennikarstwa z zalewem
informacji, często nieprawdziwych, w sieci. Dobrze wiadomo, że idealnej
recepty nie ma, bo sami często błądzimy jak dzieci we mgle. Przyjechali
po receptę na sukces, bo wydawanie dziennika od blisko 75 lat, na coraz
wyższym poziomie, niewątpliwie nim jest. Uchyliliśmy rąbka tajemnicy
naszego „know-how”, bo chętnie dzielimy się doświadczeniem i przekonujemy, że marzenia są po to, by po nie sięgać. Przyjechali także, żeby się
po prostu spotkać i pogadać.
Wychodzę z założenia, że jedną z najważniejszych zasad w życiu jest interakcja. Kiedy spotykają się dwie, trzy osoby, każda wynosi coś dla siebie.
Nie inaczej było w przypadku wizyty gości ze Wschodu. Chociaż doświadczeniem bijemy ich na głowę, sami wynieśliśmy bardzo dużo z ich pobytu
nad Olzą. Serdecznie Wam za to dziękujemy.
Na koniec należą się podziękowania Fundacji „Pomoc Polakom na
Wschodzie” oraz Senatowi RP, który sfinansował ten – na pierwszy rzut
oka – trochę szalony pomysł.
Drodzy Czytelnicy, miłej lektury.
Tomasz Wolﬀ, redaktor naczelny „Głosu”

PROBLEM: Rodziców, którzy zawożą swoje pociechy samochodem do podstawówki
przy ul. Havlíčka w Czeskim Cieszynie, czeka w poniedziałek niemiła niespodzianka.
Droga obok głównego wejścia do szkoły z powodu remontu zamieniła się w plac
budowy. Dla ruchu kołowego będzie zamknięta do połowy września.

• Niestety ta ulica na razie nie jest przejezdna. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Z

robiliśmy wszystko, żeby od
1 września droga była przejezdna. Nie udało się to jednak ze względu na zakres robót.
Dlatego prosimy rodziców i pracowników szkoły o wyrozumiałość, a równocześnie apelujemy,
żeby na dojazd do szkoły zostawili
sobie więcej czasu – przekonuje
burmistrz Czeskiego Cieszyna,
Gabriela Hřebačkowa.
Dyrektor Straży Miejskiej w Czeskim Cieszynie, Piotr Chroboczek,
prosi z kolei rodziców, żeby przez
pierwsze dwa tygodnie, jeżeli nie
jest to konieczne, nie podjeżdżali
do samej szkoły, ale zostawili samochód na parkingu obok marketu Billa i stamtąd przeszli na
piechotę pod torami, a potem ulicami Dworcową i Bezruča doszli do
szkoły. Druga opcja, która będzie

Już
jutro!

interesująca głównie dla rodziców przywożących dzieci z Polski,
to parking koło ośrodka kultury
„Strzelnica”, który specjalnie na
czas remontu zostanie otwarty dla
rodziców polskiej szkoły. – Aby zapobiec sytuacjom konfliktowym i
ewentualnym kolizjom, zwłaszcza
w pierwszych dniach roku szkolnego przewidujemy wzmocnienie
patroli na ulicy Strzelniczej – zapowiada szef czeskocieszyńskich
strażników.
O zmianach w ruchu drogowym
w centrum Czeskiego Cieszyna
informuje rodziców również dyrekcja miejscowej polskiej podstawówki. – Na stronie internetowej
zamieściłem informację o tym,
że droga koło szkoły będzie zamknięta oraz że dojście do szkoły
możliwe jest po chodniku – mówi
dyrektor Marek Grycz, dodając, że
w poniedziałek tylko pierwszokla-

MK PZKO Hawierzów-Błędowice
zaprasza na

siści przychodzą do szkoły. Pozostali uczniowie uroczystą inaugurację roku szkolnego mają w kinie
„Central”.
Gabriela Hřebačkowa przyznaje, że tego rodzaju zmiany w
ruchu drogowym zawsze niosą z
sobą pewne komplikacje. I nie po
raz pierwszy ani ostatni dotyczą
szkół i przedszkoli w Czeskim Cieszynie. – Z drugiej jednak strony
na terenie naszego miasta istnieją szkoły podstawowe, które nie
mają takiej komfortowej sytuacji,
żeby zaparkować samochód i
wysadzić dziecko przed samymi
drzwiami – zauważa. Tym bardziej, że po dwóch tygodniach
wszystko ma wrócić do normy.
Mało tego, jak podkreśla, na ulicy
Havlíčka ma być bezpieczniej, niż
było dotąd.
Ciąg dalszy na str. 3

REKLAMA

GŁ-832

Beata Schönwald

5 0 . Doż y n k i Śl ą ski e
31. 8. o godz. 14.00
w ogrodzie Domu PZKO

Gospodarze: Lucyna i Marek Bystroniowie
W programie: obrządek dożynkowy, Dziecięcy
Zespół Folklorystyczny „Vonička”, ZR „Błędowice”,
ZF „Bystrzyca”, ZR „Zielony Jawor” (Polska). Specjały
kuchni śląskiej, kołacze, loteria, atrakcje zapewnione.
GŁ-499

2 ♩

WIADOMOŚCI

Głos | piątek | 30 sierpnia 2019

Sportowe
30
DZIŚ...

W OBIEKTYWIE...

WIADOMOŚCI

Głos | piątek | 30 sierpnia 2019

podsumowanie

sierpnia 2019

Imieniny obchodzą:
Feliks, Tekla
Wschód słońca: 5.55
Zachód słońca: 19.36
Do końca roku: 123 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Taksówkarza
Przysłowia:
„W sierpniu mgły w
górach – mroźne Gody,
kiedy mgły w dolinach –
to wróżba pogody”
• Niezwykle kolorowo zrobiło się w Cieszynie. Wszystko za sprawą 32. Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego. Impreza, odbywająca się w kilku miejscach całego województwa śląskiego, potrwa do
1 września. Szczegółowy program można znaleźć pod tym adresem: https://
www.us.edu.pl/32-miedzynarodowy-studencki-festiwal-folklorystyczny. Dodajmy, że jednym z partnerów medialnych jest „Głos”.
(wot)
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Fot. MSFF

CYTAT NA DZIŚ

sierpnia 2019

Imieniny obchodzą:
Bohdan, Rajmund
Wschód słońca: 5.57
Zachód słońca: 19.34
Do końca roku: 122 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Solidarności
i Wolności
Dzień Blogów
Przysłowia:
„Ostatni sierpnia
zapowiada, jaka pogoda
na wrzesień wypada”

Pismo „Mayo Clinic Proceedings...”,
na podstawie badań przeprowadzonych wśród 2000
mieszkańców Brna

•••

Posiadanie zwierzęcia domowego,
zwłaszcza psa, ma związek

We wtorek w siedzibie
Kongresu Polaków
odbyło się spotkanie
zarządu PTTS „BeskidŚląsk”. Podsumowano
to, co działo się
w sierpniu, mówiono
także sporo na temat
przyszłości. Gościem
„Beskidzioków” była
konsul generalna RP
w Ostrawie, Izabella
Wołłejko-Chwastowicz.
Dorota Demjanko,
Joren Dobkowicz

S

ierpniowe spotkanie PTTS „BŚ”
skończyło się nieformalną dyskusją na temat możliwości roz-

P

od przewodnictwem premiera
RP Mateusza Morawieckiego
oraz premiera Republiki Czeskiej
Andreja Babiša odbyły się w środę w
Warszawie polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe. W ich trakcie
szef polskiego rządu stwierdził, że
relacje polsko-czeskie są wyjątkowo
pozytywne na właściwie wszystkich
kluczowych polach. Przedmiotem
rozmów były relacje dwustronne,
współpraca w regionie, aktualne

BOGUMIN
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POJUTRZE...

osoby, które posiadały dowolne

KARWINA

września 2019

zwierzę, częściej zgłaszały większą

Imieniny obchodzą:
Bronisław, Idzi
Wschód słońca: 5.58
Zachód słońca: 19.32
Do końca roku: 121 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Kombatanta
Święto Wojsk Obrony
Przeciwlotniczej
Przysłowia:
„Pierwszy września
pogodny, w zimie czas
wygodny”

aktywność ﬁzyczną i lepszą dietę
E-STREFA

Zapraszamy do odwiedzenia naszego archiwum krótkich materiałów filmowych.

POGODA

REKLAMA

piątek

dzień: 19 do 25 C
noc: 24 do 20 C
wiatr: 1-2 m/s
sobota

BOGUMIN

BUKOWIEC
dzień: 18 do 26 C
noc: 23 do 21 C
wiatr: 1-2 m/s

GŁ-372

niedziela

dzień: 21 do 29 C
noc: 23 do 22 C
wiatr: 3-4 m/s

W centrum, wzdłuż
głównej drogi przy kościele katolickim, powstał
nowy parking z kostki
brukowej. Mieści on 25
samochodów, a dwa
miejsca przeznaczono
dla kierowców niepełnosprawnych. Za parkingiem
wyrosła betonowa ściana
oporowa, obok nowy
chodnik. Odcinek drogi

od remizy strażackiej
do kościoła zyskał też
nowy asfalt. Parking
łączą zaś ze świątynią
schody.
(wik)
CIESZYN/
CZESKI CIESZYN

Przed tygodniem Telewizja Polska gościła nad
Olzą. W ramach programu
pt. „Studio 3 na lato” telewidzom zaprezentowały
się Cieszyn i Czeski Cieszyn. Podczas dziesięciu
wejść na żywo dużo mówiono o dniu współczesnym obu miast, ale także
o historii, kulturze Śląska
Cieszyńskiego. Burmistrz
Cieszyna Gabriela Staszkiewicz wraz z burmistrz
Czeskiego Cieszyna Gabrielą Hřebačkową opowiadały też o współpracy,
m.in. o unijnym, transgranicznym projekcie „Ogród
dwóch brzegów”.
(wik)

BUKOWIEC

KARWINA

Dobra wiadomość dla
kierowców. Jak informuje
karwiński magistrat, prace remontowe na drodze
III/4687 na odcinku
Karwina – Darkowskie
Łaźnie – Stonawa mają
zostać przeprowadzone
miesiąc wcześniej niż
planowano.
Całkowite zamkniecie
tego fragmentu drogi
zakończyło się w niedzielę 25 sierpnia. Prace
wykończeniowe trwają
natomiast przy częściowo zamkniętej jezdni.
W ramach inwestycji
przeprowadzono również
niezbędne naprawy przejazdów kolejowych.
(wik)

kwestie z agendy UE oraz polityka
bezpieczeństwa. To już szósta edycja konsultacji. Ostatnie miały miejsce 15 listopada 2018 r. w Pradze.
Morawiecki podkreślił, że Polska i
Czechy są zgodnymi partnerami, a
jednym z obszarów, w których kraje
prezentują podobne stanowiska jest
m.in. przyszły unijny budżet. – Poziom spójności, jednolitych poglądów, jakie osiągnęliśmy i osiągamy
z Republiką Czeską jest bezprece-

stroga” znajdą się na białej szarfie
dołączonej do wieńca, który wszyscy przywódcy złożą przed Grobem
Nieznanego Żołnierza, a także na
specjalnym dzwonie, który zostanie podarowany miastu Wieluń.
– Przesłanie obchodów ma stanowić przestrogę na przyszłość w relacjach międzynarodowych – podkreślił minister.
Rano 1 września prezydent Andrzej Duda wraz z prezydentem
Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem będą uczestniczyć w
uroczystościach w Wieluniu – bezbronnym mieście, które 1 września
zostało bestialsko zbombardowane. – Żeby pokazać totalny wymiar
tej wojny, został zbombardowany
szpital, kościół, synagoga po to
tylko po prostu, żeby zasiać terror,

arol Suszka to człowiek-instytucja. Nic więc dziwnego, że
zarówno Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, jak i Kongres Polaków
w RC zapraszają na jego benefis. Odbędzie się on w sobotę 7 września o
godz. 17.00 w Domu PZKO w Nawsiu.
Karol Suszka jest aktorem, reżyserem, ale także społecznikiem. Urodził się i do dziś mieszka w Nawsiu,
natomiast z Teatrem Cieszyńskim
w Czeskim Cieszynie związał się na
początku lat 60. Autorami scenariusza benefisu są Bogdan Kokotek,
kierownik artystyczny Sceny Polskiej TC oraz Renata Putzlacher. Gościnnie wystąpią zaś w Nawsiu Lucie
Bergerowa, Marek Mokrowiecki,
Przemysław Branny, TA Grupa oraz
aktorzy Sceny Polskiej.
– Impreza będzie okazją do przy-

pomnienia kariery zawodowej i
działalności społecznej Karola Suszki, a także do biesiady z wieloma
jego współpracownikami. Podejrzewamy, że zainteresowanie udziałem
w tym wydarzeniu przekroczy możliwości Domu PZKO w Nawsiu, dlatego spotkanie będzie też transmitowane on-line za pośrednictwem
portalu www.zwrot.cz – informuje
Helena Legowicz, prezes PZKO, dodając jednocześnie, że wejściówki
na benefis nadal są dostępne i można je zamówić w biurze Zarządu
Głównego PZKO (tel. 558 711 582,
zg@pzko.cz). Wydarzenie wsparły
finansowo: Senat RP, Ministerstwo
Kultury RC, Konsulat Generalny RP
w Ostrawie, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Fundusz
Rozwoju Zaolzia.
(wik)

Rekonstruują
szaniec

W

Pamięć i przestroga
łowa „pamięć i przestroga”
będą motywem przewodnim
obchodów 80. rocznicy wybuchu
II wojny światowej. 1 września na
placu Piłsudskiego w Warszawie
przemówienia wygłoszą prezydenci Polski, Niemiec i USA.
Uroczystości rozpoczną się o
godz. 12.00. – Spodziewamy się
obecności 40 delegacji zagranicznych, tj. około 250 gości z całego
świata. W tym gronie będą prezydenci, premierzy, przewodniczący
parlamentów, ministrowie spraw
zagranicznych, ministrowie obrony narodowej, a także specjalni
wysłannicy rodzin królewskich z
Europy – poinformował dziennikarzy szef Gabinetu Prezydenta RP,
Krzysztof Szczerski.
Dodał, że słowa „pamięć i prze-

K

Fot. WITOLD KOŻDOŃ

tys. koron przeznaczyło na tegoroczne dziecięce obozy letnie województwo morawsko-śląskie. Z doﬁnansowania skorzystały 22 organizacje pozarządowe, a za ich pośrednictwem 1600 dzieci, które wyjechały na ponad 70 turnusów. Fundusze
pochodziły z programu wspierania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w którym partycypuje również Ministerstwo Szkolnictwa. Zostały wykorzystane na rzecz podnoszenia kompetencji rękodzielniczych, sportowych i przyrodniczych uczestników
wakacyjnych obozów.
(sch)

S

Beneﬁs Karola
Suszki

densowy i pokazujemy to w Brukseli podczas trudnych tematów –
przekonywał.
– Polska i Czechy są krajami
odnoszącymi ogromne sukcesy.
Walczymy wspólnie o najwyższe
miejsca, jeżeli chodzi o wzrost,
brak bezrobocia. Każdy z nas jest
w czymś dobry i nasze wyniki są
wzorem dla innych krajów europejskich – ocenił z kolei premier Andrej Babiš.
(wik)
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CIESZYN/
CZESKI CIESZYN

24-letni Polak najpierw
wdał się w bójkę z 29-latkiem, a następnie groził
mu pistoletem. Do incydentu doszło w niedzielę
wieczorem przed jedną z
bogumińskich restauracji.
Polak ze swym kompanem oddalił się z miejsca
zdarzenia, jednak szybko
został zidentyfikowany
przez policjantów. Okazało się, że mężczyźni byli
pod wpływem alkoholu.
Jeden z nich dodatkowo
zachowywał się agresywnie i wulgarnie wobec
interweniujących funkcjonariuszy, którzy ostatecznie użyli środków przymusu. W poniedziałek
agresor usłyszał zarzuty,
natomiast broń okazała
się pistoletem gazowym.
(wik)

aby zaciekawić więcej młodzieży.
Zaangażowanie młodych sportowców jest dla nas priorytetem – przyznał Wałaski.
– Chcemy wciągnąć młodych
sportowców także do zarządu, bo
ich pomysły i idee są potrzebne
dla rozwoju aż tak wielkiego towarzystwa. Dzisiaj, dzięki spotkaniu z
panią konsul, udało nam się omówić finansowe możliwości, jeżeli
chodzi o odsłonięcie pomnika z
okazji 100. rocznicy PTTS – dodała
Halina Twardzik.
Ze spotkania zadowolona była
także konsul Izabella Wołłejko-Chwastowicz. – Dzisiejsze robocze
spotkanie było bardzo ważnym etapem do dalszego rozwoju „Beskidu
Śląskiego”. Działalność tej organizacji może być bardziej wspierana
przez Konsulat RP w Ostrawie i Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
We wrześniu będziemy czekali od
nich i od innych organizacji na
wnioski na rok 2020 – przyznała
dyplomatka.


Kolejne konsultacje

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

z niższym ryzykiem chorób serca
i naczyń. Ogólnie rzec biorąc,

Karty Polaka oraz
wsparcia medialnego i finansowego projektów w
przyszłym roku, z
pierwszej ręki. Na
dziś „Beskid Śląski”
liczy 559 członków,
którzy organizują i
realizują ponad 90
imprez i wycieczek
w roku. O tym, co
działo się w ostatnich tygodniach,
powiedzieli
nam
Robert
Wałaski,
kierownik
sekcji
kolarskiej oraz Halina Twardzik, prezes „Beskidu Ślą• Pamiątkowe zdjęcie z konsul generalną w Ostrawie,
skiego”.
Izabellą Wołłejko-Chwastowicz. Fot. DOROTA DEMJANKO
– Sierpień był
bogaty w imprezy
rowerowe. Odbyły się dwa obozy
woju organizacji, a wizyta pani
oraz kilka wycieczek szlakami. Na
konsul dała możliwość uczestniprzyszły rok chciałbym zapropokom uzyskać odpowiedzi na aktunować bardziej różnorodne trasy,
alne pytania, choćby te dotyczące
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rozpocząć wojnę totalną – mówił
Krzysztof Szczerski.

•••
80. rocznicę wybuchu II wojny
światowej uczczą 1 września również cieszynianie. Uroczystości
rozpoczną się o godz. 10.30 mszą
św. w intencji obrońców ojczyzny i
ofiar II wojny światowej w kościele
św. Marii Magdaleny w Cieszynie.
Następnie, o godz. 11.15, przed
pomnikiem Ofiar Hitleryzmu na
placu Wolności rozpocznie się
manifestacja patriotyczna. W jej
programie zaplanowano przemówienie starosty cieszyńskiego, modlitwę kapelanów służb mundurowych, apel pamięci oraz złożenie
kwiatów.
(wik)

Mostach koło Jabłonkowa
systematycznie postępuje
rekonstrukcja wielkiego szańca.
W jej ramach ekipy budowlańców
odnawiają suchą fosę. – Oczywiście nie zamierzamy odbudować
wszystkich wałów i murów, bo jest
to niemożliwe. Nikt nie da na to da
pieniędzy i nawet archeologowie są
przeciwni takiej rekonstrukcji zabytków – stwierdza Andrzej Niedoba, wójt Mostów koło Jabłonkowa.
Jego zdaniem, w trakcie przy-

wracania świetności historycznym
obiektom ważne jest, by pokazać
upływ czasu oraz nakładanie się
historycznych warstw. Jak dodaje,
gmina chce, by rusztowania znikły
z wielkiego szańca w przyszłym
roku. W 2021 roku przypada natomiast 400. rocznica oddania do
użytku nowych szańców na Przełęczy Jabłonkowskiej i z tej okazji
chcemy wówczas zorganizować
dużą, okolicznościową fetę – zapowiada mostecki włodarz.
(wik)

Nie dojadą
do szkoły
Dokończenie ze str. 1

O

bok szkoły zaplanowano zwężenie jezdni, które będzie automatycznie skłaniało kierowcę do
zdjęcia nogi z pedału gazu. Poza tym
wjazd na parking rosnącego vis-á-vis szkoły obiektu komercyjnego
będzie prowadził od strony ulicy
Strzelniczej, a nie z Havlíčka, czego
wcześniej się obawiano – podkreśla
burmistrz, dodając, że po zakończe-

niu remontu po obu stronach drogi
prowadzącej wzdłuż gmachu polskiej szkoły zostanie wyznaczonych
14 miejsc do parkowania. Osiem z
nich będzie pozwalało na parkowanie bez żadnych ograniczeń, natomiast pozostałych sześć będzie typu
„kiss&ride” i w godz. 7.00-16.00 będzie służyć rodzicom przywożącym
dzieci do szkoły.
(sch)

Sprostowanie
W artykule „Bony czekają na
pierwszaków”, który ukazał się na
stronie trzeciej we wtorek 27 sierpnia, błędnie napisałem, że autorem
zbioru podań i baśni „Cudowny

chleb” jest Adam Wawrosz. Autorem „Cudownego chleba” jest oczywiście Józef Ondrusz.
Czytelników przepraszam za błąd.
Witold Kożdoń
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Poniedziałek 2 września, godz. 18.15

KARINA
WYSOCZAŃSKA

Od urodzenia mieszkam na Wileńszczyźnie na Litwie. Stąd też pochodzą moi rodzice, dziadkowie
i pradziadkowie.
Obecnie jestem studentką trzeciego roku na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Wileńskiego.
Studiuję zdrowie publiczne. W tym roku zaczęłam współpracować z „Kurierem Wileńskim” i najczęściej piszę artykuły właśnie na temat zdrowia. „Kurier Wileński” – to gazeta polska na Litwie, która
jest uniwersalna i obejmuje różne tematy: wydarzenia w dziedzinie kultury i sportu, są też strony
poświęcone zdrowiu, wiele informacji praktycznych, część dla dzieci. „Kurier Wileński” jest też inicjatorem wielu konkursów, np. wyborów „Dziewczyny »Kuriera« – miss Polski na Litwie”, które są bardzo
lubiane przez czytelników. Jednak głównym celem gazety jest naświetlanie życia społeczności polskiej na Litwie.
Polacy są najliczniejszą mniejszością narodową na Litwie, gdzie stanowią ok. 6 proc. ludności
tego kraju. Związek Polaków na Litwie – to polska organizacja zrzeszająca członków mniejszości polskiej na Litwie, która broni praw mniejszości polskiej, dba o krzewienie języka i kultury polskiej oraz
kształtuje świadomość narodową. Organizuje też Zjazdy Polaków na Litwie.

EUGENIUSZ SAŁO

Urodziłem się w Krysowicach
w obwodzie lwowskim. Ukończyłem szkołę średnią nr 2 w
Mościskach. Mój ojciec ma
ukraińskie pochodzenie, a matka
– polskie. Ale w naszej rodzinie
rozmawiamy częściej w języku
polskim. W 2007 roku wyjechałem na studia do Lwowa. W 2012
roku zdobyłem tytuł magistra z
wyróżnieniem Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana
Franki, Wydział Kultura i Sztuka,
kierunek sztuka teatralna (teatrologia). W 2018 roku zdobyłem
tytuł licencjata Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Instytut Nauk
Społecznych, kierunek Stosunki
Międzynarodowe.
Od 2012 roku pracuje jako
dziennikarz w redakcji „Kuriera
Galicyjskiego”. Jestem również
fotografem, operatorem, montażystą, autorem ﬁlmów dokumentalnych i administratorem portalu
internetowego.
Jestem autorem ponad 100 reportaży telewizyjnych oraz pięciu
ﬁlmów dokumentalnych na temat
aktualnych wydarzeń na Ukrainie,
związanych głównie z życiem środowisk polskich na Ukrainie oraz
współpracą polsko-ukraińską.
Jeżeli chodzi o misję, to jest
ona prosta, bo dla nas, jak mówił
Józef Mackiewicz, „jedynie prawda jest ciekawa”. My nie gonimy
za sensacjami, a staramy się
rzetelnie sprawdzać każdą informację. Przy tym nie zapominając
o Polakach na Ukrainie i ich
problemach.
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Zakochaj się w Polsce

Oto nasi praktykanci

DOROTA DEMJANKO
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Od urodzenia mieszkam
na Ukrainie we Lwowie.
Moi rodzice również
pochodzili ze Lwowa.
Studiowałam cybernetykę ekonomiczną na
Lwowskim Instytucie
Bankowości, gdzie
otrzymałam tytuł magistra. Podczas studiów
udzielałam się w Polskim
Radiu Lwów, gdzie pełniłam funkcje dziennikarza
i realizatora dźwięku
oraz angażowałam się
jako wolontariusz w projektach organizowanych
przez Konsulat Generalny RP we Lwowie.
W 2018 roku wspólnie ze stypendystami
Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” założyliśmy Lwowski Klub
Strefa Młodzieży. Jest to
młodzieżowa organizacja
społeczna, która ma na
celu zachowanie i szerzenie polskiej historii i kultury we Lwowie i okolicznych miejscowościach oraz
integrację i zjednoczenie w jednej organizacji polskiej młodzieży.
Na co dzień pracuję w „Kurierze Galicyjskim”. Jestem jednym z administratorów strony internetowej kuriergalicyjski.com, autorką zdjęć i publikacji gazetowych i portalowych na tematy dotyczące
działalności polskich młodzieżowych organizacji, Polaków na Ukrainie oraz innych mniejszości narodowych. Również pracuję jako montażysta reportaży telewizyjnych „KG”.
„Kurier Galicyjski” jest największą polską gazetą na Ukrainie. Ukazuje się od 2007 roku jako dwutygodnik. Tematyką publikacji w „Kurierze Galicyjskim” są stosunki polsko-ukraińskie oraz działalność
Polaków na Ukrainie. Wydajemy również miesięcznik dla dzieci „Polak Mały”, kwartalnik historyczny
„Wolni z Wolnymi”, „Kalendarz Kresowy”.
Oprócz gazety zespół „KG” tworzy telewizję internetową i radio, które nadaje audycje przez Radio
Wnet. Tworzymy również ﬁlmy dokumentalne o losach Polaków na Wschodzie i inne w ramach studia
ﬁlmowego „Kuriera Galicyjskiego”. Mamy także „Klub Galicyjski”, skupiający środowiska intelektualistów, publicystów i działaczy społecznych zainteresowanych polsko-ukraińską współpracą po obu
stronach granicy.

Nawoływanie do
pobudzenia językowego
patriotyzmu
W środę w Senacie zainaugurowano 2. edycję kampanii społecznej #KTOTYJESTEŚ,
promującej naukę języka polskiego wśród dzieci Polaków mieszkających poza
krajem. Kampania, prowadzona przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”,
jest współﬁnansowana przez Kancelarię Senatu w ramach opieki Senatu nad
Polonią i Polakami za granicą. Akcję wspierają Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
oraz Fundacja „Wolność i Demokracja”.

Jestem z Dyneburga na
Łotwie. Od ponad roku pracuję jako reporter w Informatorze Dla Aktywnych,
prowadzonym przez Fundację „Pomoc Polakom
na Wschodzie”, gdzie napisałem ponad 40 artykułów dotyczących
działalności polskich organizacji na Łotwie, projektów fundacyjnych w regionie oraz
organizacji polskich. Współpracuję z Fundacją „Pomoc
Polakom na Wschodzie”, gdzie
pisałem, kierowałem i prowadziłem takie projekty, jak:
premiera spektaklu „W przyszłość wezmą nie wszystkich”,
„Wspólna Ławka”, „Szlakiem
pamięci”, produkcja ﬁlmików
„Wolność Wasza i Nasza”,
konkurs fotograﬁczny „Opowiedz mi o Polsce”, warsztaty
fotograﬁczne w Łatgalii, bieg
charytatywny PKO, „Mila
Niepodległości” oraz obozy
„Sejny-Krasnogruda” itp.
Jestem prezesem organizacji pozarządowej „New East”.
Od 2018 roku pracowałem
jako kierownik projektów edukacyjnych Ambasady Stanów
Zjednoczonych w Rydze. Zarządzałem też m.in. projektami Ambasady Wielkiej Brytanii
związanymi z edukacją nieformalną w Łatgalii. Pracowałem
także w prasowym departamencie prezydenta Łotwy
podczas wizyty Papieża Franciszka w Łatgalii (2018).
Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI (2), ARC (2)

6.10 Leśniczówka 6.55 Cafe piosenka
7.25 Domisie. Najlepiej w Domisiowie
7.55 Pytanie na śniadanie 11.00 Polonia 24 11.20 Rozmowa Polonii 11.35
Halo Polonia 12.25 Wiadomości 12.40
Historia jednego obrazu. Stańczyk na
dworze królowej Bony po utracie Smoleńska 12.50 Powroty 13.10 Na sygnale (s.) 13.45 Miłość nad rozlewiskiem
(s.) 14.40 Festiwal Muzyki Tanecznej - Kielce 2019 15.45 Wiadomości
15.55 Rodzinka.pl (s.) 16.30 Baw się
słowami. Polskie legendy 16.55 Domisie (dla dzieci) 17.20 Historia jednego
obrazu. Ogień - Zofia Stryjeńska 17.30
Teleexpress 17.55 Taka to robota, czyli
kabaretowy przegląd zawodów 18.55
Wszystko przed nami 19.25 Polacy na
ratunek Żydom. Ks. Jan Poddębniak
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości,
pogoda, sport 20.45 Ratownicy 21.45
Polonia 24 22.05 Halo Polonia 22.45
Powroty 23.00 Spis treści. Leopold Staﬀ
23.10 Focus on Poland 23.30 „Serce pali
się raz” - śpiewa Zdzisława Sośnicka koncert.

SOBOTA 31 SIERPNIA

• Kampania została zainaugurowana w
środę w Senacie RP.

Fot. STEFAN GARDAWSKI

P

JOREN
DOBKIEWICZ
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rezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Mikołaj
Falkowski, przypomniał, że
tematem ubiegłorocznej kampanii
była dwujęzyczność. Celem akcji
było zachęcenie Polaków, którzy
wyemigrowali z kraju, do zainteresowania się ofertą polskich placówek oświatowych, do poszerzania
wiedzy, trwania przy języku polskim oraz do uczenia się polskiej
kultury. Przygotowano trzy spoty
reklamowe, które obejrzało ponad
600 tys. użytkowników internetu,
a materiały poświęcone akcji zostały wyświetlone w mediach społecznościowych ponad 3 mln razy.
Jak podkreślił Falkowski, temat
kampanii wzbudził wśród Polonii
żywą dyskusję. Poinformował, że
tegoroczna edycja skierowana jest
do osób polskiego pochodzenia
mieszkających na Litwie, Łotwie,
Ukrainie, Białorusi, w Czechach,
Kazachstanie i Rosji. Szacuje się, że
w szkołach polskich w tych krajach
kształci się 150 tys. uczniów. Poza
Ukrainą i częściowo Rosją notowany jest spadek liczby uczniów
polskich szkół. Celem kampanii
jest zaradzenie temu problemowi. Jak zaznaczył prezes fundacji,
kampania to „nawoływanie do
pobudzenia w sobie językowego
patriotyzmu i wzmacnianie świadomości polskiej”. – Chcemy pokazać atrakcyjność języka polskiego,
a także jak ważna jest kultura polska i nasza tożsamość niesiona w
melodii i kanwie języka polskiego
czy to wyuczonego w domu, czy też
traktowanego najpierw jako język
obcy, a później jako własny. Musimy zachęcić do myślenia, czucia i
mówienia po polsku – przekony-

•••

Najważniejsza
jest edukacja –
nauka języka
polskiego
i w języku
polskim
wał. Zaprezentował też pierwszy
z dwóch spotów reklamujących
kampanię; drugi będzie miał premierę w październiku 2019 r. Oba
filmy będą promowane w serwisie
YouTube.com i Facebook.com.
– Kiedy do Senatu wróciły pieniądze na opiekę nad Polonią i
Polakami za granicą, zwróciliśmy
się do organizacji polonijnych z
pytaniem o to, co jest dla nich najważniejsze i otrzymaliśmy odpowiedź, że najważniejsza jest edukacja – nauka języka polskiego i w
języku polskim – mówił marszałek
Senatu RP, Stanisław Karczewski.
Zapewnił, że Senat będzie wspierał wszelkie działania promujące
język polski, bo jest on „spoiwem,
magnesem, powoduje większe zainteresowanie Polską i poszukiwaniem swoich korzeni”. – Chcemy
budować wspólnotę Polaków żyjących tu, w kraju i rozsianych po
całym świecie. Jest nas przecież 60

milionów – podkreślił marszałek
Senatu. Apelował też o przygotowanie kampanii #KTOTYJESTEŚ,
skierowanej do Polonii w Ameryce
Południowej.
W opinii senatora Jana Żaryna
młodzi Polacy, żyjący na emigracji, powinni mieć świadomość, że
znajomość języka polskiego to nie
ograniczenie, ale dodatkowy bonus. – Polacy zrobią większą karierę w krajach zamieszkania znając
język polski niż się tego wypierając
– przekonywał.
Podczas dyskusji dyrektor Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej
w Stryju, Lesia Buhera, podkreśliła, że język polski często pełni
rolę pomostu między pokoleniami.
Zaznaczyła, że na Ukrainie język
polski ma status języka mniejszości narodowej, a od dziewięciu lat
można się go uczyć w szkołach
jako języka obcego. Zdaniem doradcy ministra edukacji, nauki i
sportu Litwy, Barbary Stankevič,
język polski służy nie tylko do komunikacji, ale jest to też „europejski model myślenia”. Podkreśliła,
że młodzi Litwini coraz częściej
posyłają swoje dzieci do polskich
przedszkoli. Jak zaznaczyła, nie
widzą zagrożenia w nauce języka
polskiego.
Więcej informacji o kampanii
można znaleźć na stronie www.
ktotyjestes.pl. Można tam znaleźć
m.in. listę zagranicznych placówek edukacyjnych uczących języka
polskiego, podstawowe informacje
dotyczące dwujęzyczności, a także
formularz kontaktowy do konsultacji z ekspertami akcji.
Senat RP/Fundacja
„Pomoc Polakom na Wschodzie”

6.10 Barwy szczęścia (s.) 7.55 Pytanie
na śniadanie 11.25 Polonia 24 11.40
Halo Polonia 12.20 Zakochaj się w
Polsce. Radom 12.45 Ojciec Mateusz
21 (s.) 13.40 Ratownicy 14.35 „Serce
pali się raz” - śpiewa Zdzisława Sośnicka - koncert 15.40 Wolny ekran 16.00
Kulturalni PL 17.00 Słownik polsko@
polski 17.30 Teleexpress 17.55 Miłość
nad rozlewiskiem (s.) 18.45 Rodzina,
ach rodzina. Rodzinne wakacje 19.40
Dobranocka 19.55 Wiadomości 20.30
Lato, muzyka, zabawa. Wakacyjna trasa
Dwójki - 2019 23.00 Wielki test o II wojnie światowej.

NIEDZIELA 1 WRZEŚNIA
6.35 The Extra Mile 6.50 Opole 2019
na bis 7.35 Wolny ekran 7.55 Pytanie na
śniadanie 10.30 Ziarno. Kto Ty jesteś?
Polak mały! 11.00 Święto Dziękczynienia za Plony - Jasna Góra 2019 13.40
Dokument 14.40 Kino familijne. Felix,
Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa
Katastrofa 16.30 Leśniczówka (s.) 17.20
A więc wojna 17.30 Teleexpress 17.55
Miłość nad rozlewiskiem (s.) 18.50
Oczy w oczy. Danuta Błażejczyk 19.25
Nela Mała Reporterka. Sierociniec dla
zwierząt na Kostaryce 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, pogoda, sport
20.45 Jutro idziemy do kina 22.40 Program rozrywkowy.

PONIEDZIAŁEK 2 WRZEŚNIA
7.25 Zaczarowany świat 7.40 Podwodne ABC. Tajemnice rafy koralowej 7.55
Pytanie na śniadanie 11.00 Kulturalni
PL 12.00 Zrób to ze smakiem 12.25 Wiadomości 12.40 Historia jednego obrazu.
Ogień - Zofia Stryjeńska 12.50 Polacy
na ratunek Żydom. Ks. Jan Poddębniak
13.10 Barwy szczęścia (s.) 13.45 Marszałek Piłsudski 14.40 Oczy w oczy. Danuta Błażejczyk 15.10 Patron pojednania 15.45 Wiadomości 15.55 Rodzinka.
pl (s.) 16.25 Prywatne życie zwierząt 2.
Jajo czy kura - co było pierwsze? 16.50
Zaczarowany świat 17.05 Podwodne
ABC. Tajemnice rafy koralowej 17.20
Historia jednego obrazu. Mężczyzna
z gazetą - Marian Kościałkowski 17.30

Teleexpress 17.45 A więc wojna 17.55
Nożem i widelcem 18.15 Zakochaj się w
Polsce. Radom 18.40 Pod Tatrami 18.55
Barwy szczęścia (s.) 19.25 Nad Niemnem 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, pogoda, sport 20.45 Noce i dnie.
U schyłku dnia 21.45 Polonia 24 22.05
Rozmowa Polonii 22.20 Halo Polonia
23.10 Focus on Poland 23.30 Spragnieni księżyca.

WTOREK 3 WRZEŚNIA
6.10 Szalom na Szerokiej - koncert finałowy 7.05 Pożyteczni.pl 7.35 Margolcia
i Miś zapraszają dziś 7.55 Pytanie na
śniadanie 11.00 Polonia 24 11.20 Rozmowa Polonii 11.35 Halo Polonia 12.25
Wiadomości 12.40 Historia jednego obrazu. Mężczyzna z gazetą - Marian Kościałkowski 12.50 Nad Niemnem 13.10
Barwy szczęścia (s.) 13.45 Wiktoryna,
czyli czy pan pochodzi z Beauvais?
14.45 Spragnieni księżyca 15.45 Wiadomości 15.55 Rodzinka.pl (s.) 16.25 Zakochaj się w Polsce. Biłgoraj 16.50 Margolcia i Miś zapraszają dziś 17.05 Zwierzaki
Czytaki 17.20 Historia jednego obrazu.
Szał uniesień - Władysław Podkowiński
17.30 Teleexpress 17.45 A więc wojna
17.55 Okrasa łamie przepisy. Morskie
grillowanie 18.25 Cafe piosenka 18.55
Barwy szczęścia (s.) 19.25 Magazyn z
Wysp 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, pogoda, sport 20.45 Ojciec
Mateusz 21 (s.) 21.45 Polonia 24 22.05
Rozmowa Polonii 22.20 Halo Polonia
23.10 Focus on Poland 23.30 Ocaleni.

ŚRODA 4 WRZEŚNIA
7.35 Nela Mała Reporterka. Sierociniec
dla zwierząt na Kostaryce 7.55 Pytanie
na śniadanie 11.00 Polonia 24 11.20
Rozmowa Polonii 11.35 Halo Polonia
12.25 Wiadomości 12.40 Historia jednego obrazu. Szał uniesień - Władysław
Podkowiński 12.50 Magazyn z Wysp
13.10 Barwy szczęścia (s.) 13.45 Noce
i dnie. U schyłku dnia 14.50 Świat od
świtu do zmierzchu. Erewań od świtu
do zmierzchu 15.45 Wiadomości 15.55
Rodzinka.pl (s.) 16.25 Studio Raban
17.00 Nela Mała Reporterka. Sierociniec
dla zwierząt na Kostaryce 17.20 Historia jednego obrazu. Osaczony - Alfred
Wierusz-Kowalski 17.30 Teleexpress
17.45 A więc wojna 17.55 Gwiazdozbiór.
Sławomir Łosowski 18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 Kierunek Zachód 19.45
Dobranocka 20.00 Wiadomości, pogoda, sport 20.45 Za marzenia 2 21.45 Polonia 24 22.05 Rozmowa Polonii 22.20
Halo Polonia 23.10 Focus on Poland
23.30 Świat od świtu do zmierzchu.
Erewań od świtu do zmierzchu.

CZWARTEK 5 WRZEŚNIA
6.55 Nieziemscy. Najkomiczniejsza kolekcja 7.15 Pytanie na śniadanie 11.00
Polonia 24 11.20 Rozmowa Polonii
11.35 Halo Polonia 12.25 Wiadomości
12.40 Historia jednego obrazu. Osaczony - Alfred Wierusz-Kowalski 12.50
Kierunek Zachód 13.10 Barwy szczęścia
(s.) 13.45 Miłość nad rozlewiskiem (s.)
14.40 Za marzenia 2 15.30 Pod Tatrami 15.45 Wiadomości 15.55 Rodzinka.
pl (s.) 16.25 Wschód 16.55 Nieziemscy.
Najkomiczniejsza kolekcja 17.20 Historia jednego obrazu. Pejzaż ze Starego Sącza - Dom z Werandą - Jan Cybis
17.30 Teleexpress 17.45 A więc wojna
17.55 Wojna i pamięć 18.25 Racja stanu
18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 Wilnoteka 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, pogoda, sport 20.45 PitBull
21.45 Polonia 24 22.05 Rozmowa Polonii 22.20 Halo Polonia 23.10 Focus on
Poland 23.30 Patron pojednania 0.00
Magazyn śledczy Anity Gargas.
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Beskidzka przygoda
nadbałtyckich dziennikarzy
Dawniej Czesi rzadko bywali w naszym Domu PZKO. Dziś wszystkie gminne i nie tylko gminne imprezy
odbywają się w tym budynku. I to cieszy, ponieważ przerabiamy go właśnie dlatego, aby mógł być jak najszerzej
wykorzystywany. Ale nasza inwestycja ma również budować pozytywny obraz Polski i polskości. To także jest
powód, dla którego podejmujemy się takich zadań – mówił w środę Andrzej Niedoba, prezes Miejscowego
Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Mostach koło Jabłonkowa podczas rozmowy z polskimi
dziennikarzami z Litwy i Łotwy.
Witold Kożdoń

• Andrzej Niedoba wcielił się w środę w rolę przewodnika po
wnętrzach „Kasowego”.

P

• Dom PZKO w Mostach koło Jabłonkowa zrobił na
dziennikarzach ze Wschodu duże wrażenie.
Zdjęcia: WITOLD KOŻDOŃ

rzypomniał on zarazem,
że w tym roku do gmachu
dobudowane zostały kolejne sale, które w przyszłości będą
pełniły funkcje wystawowe. – Oficjalne otwarcie nowej części budynku nastąpi prawdopodobnie 21
września, czyli za cztery tygodnie.
Wtedy odbędzie się u nas koncert z
okazji setnej rocznicy urodzin profesora Stanisława Hadyny, twórcy
słynnego Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk”, który urodził się w sąsiedniej wsi – mówił Andrzej Niedoba.
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Beata Schönwald
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wielu rodzinach historie z czasów II wojny
światowej są przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Z upływem lat popadają jednak w
niepamięć i z rozbudowanych opowieści zmieniają się w suchą informację. Grupa „Dystopia film”, którą tworzą absolwenci i uczniowie
Polskiego Gimnazjum im. J. Słowackiego w Czeskim Cieszynie, postanowiła utrwalić je na filmie.
Projekt Radka Lugscha, Daniela
Putzlachera, Marii Konesz i ich kolegów nosi tytuł „Nezapomeň-Nie
zapomnij”. W pierwszej fazie ma na
celu zebranie 30 historii wojennych.
– Na ten moment mamy potwierdzonych sześć opowieści i
czekamy na dalsze propozycje z
terenu. Oprócz tego sami aktywnie prowadzimy poszukiwania.
Chcemy poznać historie, których
bohaterzy nie są znani, ich czyny
nie były dotąd nagłośnione, choć
to właśnie dzięki nim możemy
dziś żyć tak, jak żyjemy. Może chodzić np. o ludzi, którzy ukrywali
partyzantów lub Żydów, ryzykując
własne życie i życie swoich bliskich – przekonuje początkujący
producent i kamerzysta, a po wa-

kacjach student uniwersytetu w
Zlinie, Radek Lugsch.
Wszystkich 30 historii, które
młodzi filmowcy chcieliby zebrać
przed końcem roku, zostanie zamieszczonych na stronie internetowej projektu, www.nezapomenfilm.cz. – Propozycje można
wysyłać e-mailem albo bezpośrednio wpisać je do formularza na
naszej stronie. Choć będziemy
wdzięczni nawet za sam kontakt do
osoby, która zechce opowiedzieć
nam swoją historię – zaznaczają.
Nie jest tajemnicą, że po 80 latach od wybuchu II wojny światowej dotarcie do żywych świadków
historii staje się coraz bardziej trudne. Osoby, które dobijają dziewięćdziesiątki, były wówóczas zaledwie
dziećmi. Zdaniem Radka Lugscha,
to wcale jednak nie przeszkadza,
ba, może być z korzyścią dla filmu.
– Myślę, że historie opowiedziane
z perspektywy dziecka często są ciekawsze od tych dorosłych. Dziecko
bowiem odbiera świat takim, jakim
jest – w stanie surowym. Przekonałem się o tym na przykładzie opowieści wojennych mojego dziadka,
które były bardzo realistyczne. Poza
tym te osoby, które jako dzieci przeżyły wojnę, bardzo dużo pamiętają
z tego, o czym mówili ich rodzice.

•••
Myślę, że historie opowiedziane
z perspektywy dziecka często są
ciekawsze od tych dorosłych. Dziecko
bowiem odbiera świat takim, jakim
jest – w stanie surowym
Dlatego przyjmujemy też historie
osób, które znają dane wydarzenie
z opowieści przodków – zaznacza.
Dodaje, że autentycznego świadka
historii mogą zastąpić np. jego zapiski. Często zresztą bardzo szczegółowe. – Nam udało się dotrzeć do
takich właśnie odręcznie pisanych
notatek zawierających tyle różnych
detali, których po tylu latach nikt
nie byłby w stanie zapamiętać. Wiemy, że takie zapiski leżą po domach,
bo w tamtych czasach regularne notowanie tego, co się dzieje i co kto
przeżywa, było bardzo popularne –
mówi student.
Spośród wszystkich 30 zgłoszonych propozycji młodzi filmowcy
wybiorą pięć najciekawszych, najbardziej dramatycznych historii. Te
zostaną opracowane w formie mniej
więcej 20-minutowych obrazów,

które zostaną połączone wspólnym
wątkiem. Według
pierwotnych założeń, dwie historie
zostaną nakręcone
po polsku, dwie
po czesku i jedna
w gwarze. Twórcy
projektu dopusz● Radek Lugsch zachęca, żeby korzystać z formularza
czają jednak można stronie www.nezapomenfilm.cz i wpisywać wojenne
liwość zmiany w
historie. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
tym zakresie. Chcą
bowiem, żeby wybrane przez nich historie zostały
z nich są fundusze, bo jest to nasz
opowiedziane w języku, jakim ponajwiększy projekt, a drugim obosługuje się dana osoba.
wiązki szkolne. Od września część
z nas rozpoczyna bowiem studia, a
– Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie
z kolei pozostali nasi współpracowz planem, film powinien być gotowy
nicy są jeszcze uczniami Polskiego
wiosną 2021 roku. Czy zdążymy w
Gimnazjum w Czeskim Cieszynie –
przewidzianym terminie, będzie zawyjaśnia Radek Lugsch.

leżało od wielu czynników. Jednym

REKLAMA

Z wizytą na przełęczy

nień, ale także do „pstryknięcia”
kilku górskich fotek na Facebooka.
Pół godziny później byliśmy już
jednak w „Kasowym”. Przed wejściem do budynku ekipa budowlańców walcowała właśnie teren,
by móc na nim układać kostkę brukową. Wewnątrz czekał zaś Andrzej
Niedoba, który oprowadził dziennikarzy po gmachu oraz przybliżył
jego historię.

Skąd ten »Kasowy«
– Przed stu laty w tej wsi żyło 95
procent Polaków, a ten dom wybudowali nasi dziadowie w 1936
roku. Ponieważ inwestycję udało
się zrealizować przy udziale Raiffeisen Banku i obok pomieszczeń
przeznaczonych na działalność
kulturalną mieścił on także kasę
oszczędnościowo-pożyczkową,
dziś nosi nazwę „Kasowy”. Współcześnie mało kto o tym pamięta,
dlatego staram się tę wiedzę propagować. Natomiast obecny wygląd
zaczęliśmy nadawać temu budynkowi przed 12 laty – tłumaczył.
Andrzej Niedoba pokazał gościom najważniejsze pomieszczenia mosteckiego Domu PZKO. Mówiąc zaś o historii, zwracał uwagę
na detale, na przykład na wiszące
na ścianach archiwalne zdjęcia. –
Na fotografii z 1938 r. uwieczniony
został piękny widok na Girową.
Obok z kolei znajduje się zdjęcie z
1908 r., które pokazuje, że mosteccy górale już dawno temu utrzymywali żywe stosunki z góralami
z innych zakątków Karpat. A tutaj
mamy rozetę, czyli tzw. kwiat życia.
Ten symbol jest znany na całym
świecie, ale w Karpatach pojawia
się szczególnie często – tłumaczył.
– Ale zapytajcie w końcu o coś, bo
na razie tylko ja mówię – żartował.
Okazało się, że największy Dom

PZKO zrobił na gościach duże wrażenie. – Na Łotwie polskie domy nie
są ani tak wielkie, ani tak dobrze
wyposażone – stwierdził w odpowiedzi Joren Dobkiewicz. – Kto jednak za to wszystko płaci? – pytał.
– Jak wszyscy, bierzemy udział
w konkursach grantowych. Od
2007 roku zainwestowaliśmy tutaj – „strzelam z głowy” – około
16-18 milionów koron, z czego dwa
miliony pochodzą z naszych prywatnych kieszeni, a sporą kwotę zaoszczędziliśmy też pracując
społecznie. 5-6 milionów koron
otrzymaliśmy od „Wspólnoty Polskiej” i Fundacji „Pomoc Polakom
na Wschodzie”, 4 miliony przekazała nam gmina, reszta pieniędzy
pochodzi zaś z funduszy unijnych
– wyliczał Andrzej Niedoba.
– A czy to pan pisze wnioski o dofinansowanie? – dopytywał dziennikarz.
– Akurat do tej pracy nie ma
chętnych – żartował prezes PZKO.
– Tyle że napisanie projektu to
„pikuś”. Gdy uda się zdobyć pieniądze, trzeba przecież zadanie
zrealizować, a później jeszcze prawidłowo je rozliczyć – stwierdził
gospodarz Mostów.

Gdzie zaczęła się wojna?
Mosty koło Jabłonkowa obraliśmy
za cel naszej dziennikarskiej wyprawy z jeszcze jednego powodu.
Jadąc w Beskidy zapytałem młodych żurnalistów, czy słyszeli już
kiedyś o tej miejscowości albo czy
wiedzą, gdzie rozpoczęła się II wojna światowa? Niestety zapadła cisza. Tymczasem mi przypomniał
się przewodnik po Westerplatte,
który przed rokiem witając uczestników zaolziańskiej Zielonej Szkoły, nieoczekiwanie stwierdził, że
pierwsze strzały II wojny światowej

padły właśnie w Mostach koło Jabłonkowa. Na Westerplatte – które było częścią Wolnego Miasta
Gdańska i nie leżało w granicach
Rzeczpospolitej – zostali zaatakowani pierwsi polscy żołnierze, natomiast w Polsce pierwszy od niemieckich bomb ucierpiał Wieluń.
– Data 26 sierpnia 1939 r. jest bardzo ważna, bo tego dnia miała się
rozpocząć wojna. Rozkaz ataku odwołano w ostatniej chwili i nie dotarł
on do jednej z grup dywersyjnych.
Niemcy zaatakowali, a wydarzenie
to przeszło do historii jako incydent jabłonkowski. Encyklopedia II
Wojny Światowej PWN pod hasłem
„Mosty koło Jabłonkowa” podaje
jednak oficjalnie, że jest to miejsce
rozpoczęcia II wojny światowej. Największy konflikt w historii ludzkości rozpoczął się więc w naszej wsi,

a skończył w Hiroszimie i Nagasaki
– tłumaczył Andrzej Niedoba.
Wydarzenia te niewiele mówiły
jednak naszym gościom. Przekonałem się o tym, gdy chciałem im pokazać mostecki dworzec kolejowy,
który 80 lat temu na krótko opanowali niemieccy dywersanci. Szybko
zorientowałem się jednak, że to nie
najlepszy pomysł, a II wojna światowa kompletnie ich nie interesuje.
Młodzi dziennikarze ożywili się za
to, gdy zobaczyli podwójny, czesko-polski napis na Urzędzie Gminy, zaciekawiła ich również informacja, że
znajdujemy się bardzo blisko granicy. Zamiast więc spaceru po rozgrzanym kolejowym peronie, wsiedliśmy
do samochodu i ruszyliśmy na dawne czesko-słowackie przejście graniczne. Potem zaś musieliśmy już
wracać do Czeskiego Cieszyna.
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Znajdź nas
na Facebooku

Jabłonkowski »incydent«
Pierwotnie Adolf Hitler planował niemiecką napaść na Polskę 26 sierpnia 1939
r. 25 sierpnia wieczorem Polska podpisała jednak umowę o wzajemnej pomocy z
Wielką Brytanią i to wydarzenie spowodowało, iż zmienił termin ataku.
Tymczasem nocą z 25 na 26 sierpnia bojówki Abwehry rozlokowane na ówczesnej granicy polsko-słowackiej szykowały się, by dokonać ataku dywersyjnego.
Celem był przede wszystkim tunel kolejowy w Mostach koło Jabłonkowa. Plan
zakładał opanowanie obiektu, a następnie utrzymanie go do nadejścia wojsk
niemieckich ze Słowacji.
Rozkaz Hitlera o przesunięciu terminu na 1 września nie dotarł na czas do dywersantów, którzy wieczorem wyruszyli na akcję. Przechodząc górami, dotarli
do Mostów. Ostrzelali stację kolejową, po czym opanowali dworzec. Wzięli do
niewoli robotników udających się do huty w Trzyńcu i czekali na nadejście wojsk
niemieckich. Nie udało im się jednak opanować tunelu. Gdy w końcu nad ranem
dywersanci nawiązali łączność ze sztabem niemieckiej 7. Dywizji Piechoty w
Żylinie, dowiedzieli się o zaistniałej sytuacji i ostatecznie wycofali się w góry, w
kierunku Skałki i Wielkiego Połomu.
Dowódca niemieckiej 7. Dywizji Piechoty, gen. mjr Eugen Ott, przeprosił stronę
polską za „pożałowania godny incydent, spowodowany przez niepoczytalnego
osobnika”, a oﬁcjalne niemieckie raporty wojskowe milczały o tej akcji. Mimo to
dowódca bojówki, leutnant Hans Albrecht Herzner, jako jeden z pierwszych niemieckich oﬁcerów otrzymał w tej wojnie Krzyż Żelazny II klasy.
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Znajdź nas
na YouTubie
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W tym tygodniu na Zaolziu gościła
czwórka młodych ludzi z Ukrainy,
Litwy i Łotwy. Pod okiem redaktorów „Głosu” żurnaliści ze Wschodu uczyli się dziennikarskiego
rzemiosła, a przy okazji poznawali
nasz region. Nad Bałtykiem nie ma
gór, więc zabraliśmy ich w Beskidy. W środę dwoje lwowian wzięło
udział w realizacji internetowego
nagrania „Głosu Brandysa” w Łomnej Dolnej, natomiast pozostała
dwójka wyjechała z nami do Mostów koło Jabłonkowa. Na miejscu
miała zaś okazję do profesjonalnej
rozmowy z wójtem gminy, a zarazem prezesem tamtejszego Miejscowego Koła PZKO. Profesjonalizmem wykazał się jednak Andrzej
Niedoba. Młodych dziennikarzy
najwyraźniej zjadła trema.
Zanim doszło do spotkania w
„Kasowym”, dziennikarze z Litwy
i Łotwy obejrzeli wielki szaniec na
Przełęczy Jabłonkowskiej. Wysokość 600 metrów nad poziomem
morza zrobiła na nich wrażenie.
– Najwyższa góra Łotwy Gaiziņkalns liczy tylko 312 metrów
nad poziomem morza. Wznosi się
zaś zaledwie sto metrów nad poziomem ziemi. Ale to nie jest mój
pierwszy raz w prawdziwych górach. Osobiście bardzo je lubię i
często jeżdżę do Hiszpanii, bo tam
można wchodzić na szczyty także
poza wyznaczonymi ścieżkami –
tłumaczył Joren Dobkiewicz z Dyneburga na Łotwie. Dziennikarza
zdziwiła jednak wiadomość, że stoi
na europejskim dziale wodnym,
a więc z jednej strony przełęczy
woda spływa do Morza Czarnego,
natomiast z drugiej do Bałtyku.
– Na Litwie jest jeszcze niżej, bo
najwyższy szczyt, Wysoka Góra,
wznosi się na wysokość 294 metrów – śmiała się z kolei Dorota
Demjanko z Wilna.
Nic więc dziwnego, że spacer po
jabłonkowskich szańcach stał się dla
młodych dziennikarzy okazją nie tylko do wysłuchania krótkiej opowieści o historii jabłonkowskich umoc-
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E-mail: danuta.chlup@glos.live

Pisząc do nas, podaj swój wiek, klasę i adres szkoły, do której uczęszczasz
Prosimy o nadsyłanie listów o objętości do 2000 znaków ze spacjami.

Idzie Ola
do przedszkola
Pierwsze dni i tygodnie w przedszkolu to jeden z najtrudniejszych okresów w życiu
dziecka. O tym, jak mu go ułatwić, rozmawiamy z metodyczką ds. wychowania
przedszkolnego oraz kierowniczką polskiego przedszkola przy ul. Akacjowej
w Czeskim Cieszynie, Iloną Hudeczek.
Beata Schönwald

Jak przygotować malucha na pójście do przedszkola?

– Jest bardzo ważne, żeby dziecko
tak przygotować, żeby przedszkole
było dla niego atrakcją. My np., a
w innych przedszkolach sądzę, że
jest podobnie, już przy zapisach
zapraszamy rodziców, żeby razem
z dzieckiem przyszli się czasem pobawić do przedszkola lub do ogrodu. Taki wcześniejszy kontakt z
przedszkolem jest o tyle ważny, że
dziecko później przychodzi już do
znanego środowiska.

A jeżeli nie było tego wcześniejszego kontaktu?

– Wtedy tym bardziej jest ważne,
żeby przygotować dziecko do pobytu w przedszkolu poprzez rozmowę
albo lekturę książek, które zostały
napisane na ten temat. Rodzic sam
może też opowiedzieć o tym, jak on
chodził do przedszkola oraz jak wygląda typowy dzień przedszkolaka.

Zdarza się, że bardziej od dziecka
denerwuje się mama…

– No właśnie, a tymczasem jest
bardzo ważne, żeby dziecko nie
wyczuło, że mama jest pełna obaw.
Dlatego musi ona zrobić wszystko po to, żeby pokonać związany
z tym stres i umiejętnie ukryć go
przed dzieckiem. W przeciwnym
razie maluch odniesie wrażenie, że
rzeczywiście dzieje się coś niedobrego.

Czy można przynieść do przedszkola swoją zabawkę?

– Tak, można, jest nawet bardzo
wskazane w pierwszych dniach dać
dziecku coś, co przypomina mu
dom, np. zabawkę, zdjęcie. U nas
można zabawki przynosić przez
cały rok. W regulaminie mamy jednak tak postawioną sprawę, że jeżeli dziecko przynosi do przedszkola
zabawkę, to wtedy staje się ona rzeczą wspólną, którą mogą się bawić
również inne dzieci.

Załóżmy, że przyprowadziliśmy
już dziecko do przedszkola. Czy w
tej sytuacji dobre są długie, wylewne pożegnania, czy lepsze jest
zniknięcie ukradkiem z jego pola
widzenia?

– Pożegnanie jest, oczywiście, ważne, ale należy to zrobić w domu i w
szatni. Przytulić dziecko, uściskać,
pocałować. Natomiast po wejściu

● Ilona Hudeczek uważa, że dobrym przygotowaniem dziecka na pójście do
przedszkola może być lektura. Fot. BEATA SCHÖNWALD

do sali przedszkola w żaden sposób
nie należy już przedłużać momentu rozstania. Tu już nie pora na dyskusje, zwłaszcza że dzieci potrafią
być świetnymi manipulatorami,
żeby dopiąć swego. Tymczasem
najgorsze, co może się w tej sytuacji
zdarzyć, jest to, że mama ulegnie
namowom malucha i wróci z nim
do domu. To tylko spotęguje stres
związany z wyjściem do przedszkola, w związku z czym kolejnym
próbom zostawienia tu dziecka
będą towarzyszyć płacz, wrzask i
nie wiadomo co jeszcze. Adaptacja
dziecka w przedszkolu jest okresem bardzo wrażliwym, przebiega
różnie u różnych dzieci. Trzeba tutaj postawić na wyczucie. Niektóre
dzieci rzeczywiście wymagają bardzo delikatnego podejścia i wyrozumiałości. Z drugiej strony wiemy
z doświadczenia, że zwykle ten rozdzierający krzyk i płacz mija, jakby
z bicza trzasnął, jak tylko mama
zamknie za sobą drzwi przedszkola. Dziecko nagle staje się wesołe i
zaczyna się bawić, jak gdyby nigdy
nic. Wtedy wiadomo, że chodzi o
małego szantażystę, który chciał za
wszelką cenę postawić na swoim.
Ale to już mowa o okresie późniejszym. Na pewno przez te pierwsze
dni i chwile pozwolimy rodzicom
trochę pobyć z nami.

Jak wytłumaczyć maluchowi,
który nie ma jeszcze sprecyzowanego wyobrażenia o czasie, że nie
zostanie w przedszkolu na zawsze,
ale że mama przyjdzie po niego?

– Na pewno nie jest to łatwe, bo
dzieci inaczej postrzegają upływ
czasu niż dorośli. Dlatego rodzic
musi dziecku dokładnie wytłumaczyć, kiedy przyjdzie, i dotrzymać danego słowa. Najlepiej, żeby
przez pierwszy tydzień odbierał
malucha jeszcze przed obiadem.
Pozostawianie dziecka w przedszkolu na całe 8-9 godzin już od
pierwszych dni jest bowiem absolutnie niewskazane. Są co prawda
rodzice, którzy twierdzą, że ich
pociecha często zostaje u babci
lub znajomych i nie robi jej to różnicy, ale do mnie to nie przemawia. Okazyjny pobyt u babci, która
skupia całą uwagę na wnuku, to
bowiem coś zupełnie innego niż
bądź co bądź obce środowisko
przedszkola, które odtąd musi
odwiedzać regularnie jako jeden
z wielu w grupie. Dla dziecka pójście do przedszkola jest największą zmianą w jego dotychczasowym życiu. Dlatego należy go
przyzwyczajać do niej stopniowo,
rozpoczynając od krótszych pobytów, a dopiero potem stopniowo je
przedłużać.


czyli co chcielibyście wiedzieć
o Polskim Gimnazjum

Do szkoły
bezpiecznie

Skąd wezmę podręczniki?

oczątek roku szkolnego to nie
tylko emocje związane z obowiązkami szkolnymi, nową panią
czy spotkaniem z kolegami po
wakacyjnej przerwie. Nowy rok
szkolny to często również pierwsza
samodzielna droga do szkoły. Co
zrobić, żeby była bezpieczna?
Poniższe wskazówki kierujemy
przede wszystkim do rodziców
pierwszoklasistów oraz starszych
dzieci, które dotąd same nie poruszały się po mieście. W ich przygotowaniu pomogła nam inspektor Policji RC w Ostrawie, Darina
Knižátkowa.

Jak wejdę do szkoły, kiedy drzwi są
zamknięte?

ubrykę „Witamy” wprowadziliśmy w „Głosie” przed trzynastu laty. Zawsze cieszyła się sporą
popularnością. Rodzice, babcie i
dziadkowie z dumą prezentowali
na łamach swoje dzieci i wnuki. Od
pewnego czasu nie otrzymaliśmy
żadnego listu do „Witamy”. Czyżby
zabrakło noworodków?
Zachęcamy do nadsyłania zdjęć
maluchów (do pierwszego roku
życia), które – bezpłatnie! – przedstawimy w naszej rubryce. Przypominamy, że należy podać następujące dane: imię i nazwisko dziecka,

– Zaraz na początku
roku szkolnego każdy
uczeń otrzymuje kartę na całe cztery lata,
za pomocą której wchodzi do szkoły. W razie
zaginięcia karty, należy zgłosić się do dyrekcji i za opłatą
odebrać nową. Od trzech miesięcy
działa w naszej szkole nowy system elektroniczny, który pozwala śledzić za pomocą komputera, o której
kto wchodzi do budynku, a o której wychodzi.

Fot. ARC

Łamanie przepisów drogowych
nie usprawiedliwiajcie brakiem
czasu czy pustą drogą, bo dziecko może uznać takie zachowanie jako poprawne.
 Na początku września jest jeszcze dobra widoczność. Wraz
z nadejściem jesieni będzie się
jednak stopniowo pogarszać.
Zadbajcie więc o to, żeby dziecko w każdych warunkach było
dobrze widoczne dla kierowcy.
Wyposażcie go w elementy odblaskowe. Antyrefleksyjny wisiorek w kształcie misia doczepiony do plecaka z pewnością
sprawi mu przyjemność.
 Dla dziecka, które samo porusza się po mieście, zagrożenie
stanowi nie tylko ruch drogowy, ale, niestety, również ludzie
mający niecne zamiary. Wyjaśnijcie dziecku, że nie wolno
mu rozmawiać z obcymi, że od
nieznajomego niczego nie wolno mu brać i pod żadnym pozorem wsiadać do samochodu.
Zaznaczcie, że takie osoby będą
wymyślały kłamliwe historie
oraz będą je wabić obietnicami,
byle tylko dopiąć swego.
No to bezpiecznego roku szkolnego!
(sch)

Gdzie te
maluchy?
R

– O tym, jaki podręcznik będzie potrzebny na jaki przedmiot, uczniowie dowiedzą się od poszczególnych nauczycieli. Niektóre podręczniki będą musieli kupić nowe,
a pozostałe mogą zdobyć na giełdzie, która odbędzie się
w najbliższy piątek na szóstej lekcji w sali gimnastycznej.
Moja rada jest taka, żeby mimo panującego harmidru nie
bać się do niej wejść i pytać starszych uczniów o potrzebne podręczniki.

Danka Franek
uczennica, kl. IV

P

 Zanim dziecko samo wyruszy
w drogę, przejdźcie z nim trasę, po której będzie chodziło do
szkoły, a także zaprowadźcie je
do miejsc, gdzie będzie miało
popołudniowe zajęcia. Może to
być np. szkoła muzyczna, hala
sportowa, dom kultury czy dom
dzieci i młodzieży.
 Pokażcie mu miejsca, gdzie będzie mogło bezpiecznie przejść
przez jezdnię.
 Wyjaśnijcie mu, że nie może
wchodzić na jezdnię, zanim się
rozejrzy na obie strony i przekona się, że nic nie nadjeżdża.
Jeżeli samochód zatrzyma się
przed przejściem dla pieszych,
dziecko powinno nawiązać
kontakt wzrokowy z kierowcą,
żeby przekonać się, że samochód nagle nie ruszy.
 Powiedzcie waszemu maluchowi, że przez jezdnię należy
przechodzić szybkim krokiem,
ale nie poleca się biegać.
 Wyjaśnijcie mu, co oznaczają
znaki drogowe, na które natknie się po drodze. Przekonajcie się, że wie, co sygnalizują
poszczególne światła – czerwone, żółte i zielone.
 W czasie wspólnego wyjścia
nigdy nie przechodźcie z dzieckiem na czerwonym świetle.
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imiona i nazwiska rodziców, datę i
miejsce urodzenia dziecka, wagę i
długość urodzeniową, miejsce zamieszkania rodziny. Warto dodać informacje o rodzeństwie. Zdjęcia i informacje prosimy nadsyłać na adres
mailowy
danuta.chlup@glos.live,
ewentualnie klasyczną pocztą na adres Redakcji. W tym ostatnim przypadku fotografie zeskanujemy, lecz
nie odsyłamy ich pocztą z powrotem
ani nie archiwujemy – można je jedynie odebrać osobiście w Redakcji.
Zatem czekamy na maluszki!
(dc)

Czy jest w gimnazjum coś takiego jak „bażantówka”, czyli powitanie pierwszoklasistów?

– W zeszłym roku było co prawda trochę inaczej, ale
w tym roku szkolnym wracamy do modelu powitania
pierwszaków, który funkcjonował w poprzednich latach. Zaraz we wtorek pierwszoklasiści będą musieli
przejść „chrzest bojowy”, czyli zaliczyć w sali gimnastycznej swoisty tor przeszkód, który przygotują dla
nich czwartoklasiści. O co konkretnie będzie chodziło,
to oczywiście niespodzianka. Zaznaczam jednak, że
nie należy mieć żadnych obaw, bo chodzi o nic innego, jak tylko o zabawę. A poza tym my, czwartoklasiści, też byliśmy kiedyś pierwszakami i wiemy, jak czuje
się w szkole taki nowicjusz.

Maria Jarnot
dyrektor
Jak będzie wyglądać
pierwszy dzień w szkole?

Kto będzie moim wychowawcą klasy?

– Wychowawcami tegorocznych klas pierwszych
będą Tomasz Labudek, Jerzy Gąsior oraz Tatiana
Kotula.

– Tradycyjnie. O godz. 8.00 w
auli gimnazjum młodzież klas
pierwszych spotka się z dyrekcją
szkoły i swoimi wychowawcami.
Następnie uczniowie przejdą do
klas, gdzie otrzymają informacje dotyczące ich pobytu w naszej placówce. Stamtąd wspólnie udają się do Teatru Cieszyńskiego,
gdzie o godz. 9.30 odbędzie się krótka uroczystość
rozpoczęcia roku szkolnego z krótkim programem w
wykonaniu chóru szkolnego „Collegium Iuvenum”.
Po niej obejrzą spektakl teatralny „Tango” Sławomira
Mrożka.

Dlaczego patronem szkoły jest akurat Juliusz Słowacki?

– Jest nim dlatego, ponieważ kontynuujemy
tradycję gimnazjum orłowskiego, którego patronem był właśnie Juliusz Słowacki. W latach
60. ub. wieku doszło bowiem do połączenia
gimnazjum w Czeskim Cieszynie i gimnazjum w
Orłowej w jeden organizm szkolny. Od pięciu
lat oﬁcjalna nazwa naszej szkoły brzmi zatem
Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w
Czeskim Cieszynie.

GIMNAZJALNY

Czy w szkole jest stołówka i kiedy można
wyjść na obiad?
Czy po lekcjach działają jakieś kółka zainteresowań?

– Tak, jak najbardziej. Działa Kapela Góralska „Zorómbek”, jest Chór Szkolny „Collegium Iuvenum”, kółko
teatralne SZKAPA oraz kółka sportowe. Można się też
np. uczyć po lekcjach pisania na komputerze wszystkimi palcami. Prócz tego w tym roku szkolnym po raz
pierwszy będą proponowane korepetycje z różnych
przedmiotów. Nowością są też nadobowiązkowe lekcje
języka francuskiego.

– Gimnazjum korzysta ze
stołówki szkoły podstawowej.
Obiady podawane są na piątej,
szóstej i siódmej lekcji. Kiedy dana
klasa wychodzi na obiad, zależy od rozkładu lekcji na dany dzień. W każdym razie
plan zajęć jest tak ustawiony, żeby każdego dnia
uczeń mógł spokojnie zjeść obiad.

KALENDARZ

DLA CZYTELNIKÓW

DLA RODZICÓW

Szykuje się konkurs czytelniczy.
O godz. 10.00 poinformuje o nim
uczniów klas III i IV Halina Klimsza.

Ta informacja dotyczy nie uczniów, a
rodziców. O godz. 16.00 w auli odbędzie się zebranie rodziców klas II-IV, a o
godz. 16.30 zebranie rodziców klas I.

3 września

Danka Mendrok
uczennica, kl. IV

3 września

DRUGA PRÓBA
4 września

Ci, którym powinęła się noga przy ustnej maturze, dziś mają drugą szansę.
Trzymamy kciuki, żeby tym razem poszło bezbłędnie. Start o godz. 8.00.

Czy w szkole jest darmowe Wi-Fi i czy na lekcji mogę
mieć włączoną komórkę?

– Jest darmowe Wi-Fi, które w najbliższym czasie będzie miało
wzmocniony zasięg, bo były w szkole miejsca, gdzie był problem
ze złapaniem sygnału. Natomiast co do korzystania na lekcjach
z komórek, to generalnie należy je mieć wyłączone. Chyba że
sam nauczyciel powie np., żeby wyszukać informacji w smartfonie.
(sch)

JADĄ W ŚWIAT
4-11 września

Dopiero co wakacje dobiegły końca,
a oni już wyruszają w podróż. Grupa
uczniów wyjeżdża na wycieczkę edukacyjną do Szkocji. Po drodze zatrzyma się również w Holandii.

NAUCZĄ SIĘ
TAŃCZYĆ
8 września

Pierwsza niedziela roku szkolnego i
pierwsza lekcja kursu tańca towarzyskiego w Domu Kultury Trisia w Trzyńcu. Uczestnikami kursu są drugoklasiści.
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Jarosław jot-Drużycki

Krzysztof Łęcki

Tamta »Solidarność«
G

orące lato roku 1980. To, co kilkadziesiąt dni później stać się miało „Solidarnością”, pojawiło się najpierw w aurze
stugębnej plotki i kłamstewkach oficjalnej
propagandy. Bo, jak to pamiętam, forpocztą „Solidarności” była właśnie plotka, najpierw niejasna, potem coraz bardziej wyraźna plotka o strajkach, plotka kolportowana
szeptem, w czasie gdy partyjno-państwowe
media donosiły kłamiąc w każdym słowie
– jak to w zwyczaju – o „nieuzasadnionych
przestojach w pracy”. Tak, gdzieś tam, podobno w Lublinie, potem na Wybrzeżu,
jacyś ludzie strajkowali. Strajkowali naturalnie robotnicy – proletariat był wówczas
przewodnią siłą narodu, to zobowiązywało.
A władzę Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przynajmniej trochę hamowało.
Trudno było strajk przedstawić w kategoriach „kawiarnianej opozycji”.

•••

Kareł
S

toi przedy mnóm mały, drobny chłopek
w rużowym tryczku, wygajdanych klotach zawieszónych na hozyntregach, ze
sandałami na nogach, fuseklami wycióngniónymi aż kajsi pod kolana i szyrokóm
gymbóm wyśmiotóm jako miesiónczek.
Już bydzie mioł naisto po szejesióntce, ale
je to fórt gibczok a miynśnie na nogach to
mo wypracowane jako profesjonalny cyklista. Dyć też bez ustanku gatrzi po całej
dziedzinie na tym swoim bicyklu.
„Witej Kareł! Jak sie mosz? Kaj żeś sie
w sobote smykoł, że cie nie było na strziganiu owiec? Mógłeś pojeść placków abo
baranigo gulaszu a jakisi to małe piwo też
by ci pezetkaowcy uloli. Mógłeś sie podziwać, jako idzie strzigoczóm strzigani
a muzynkantóm grani i śpiywani. Mógłeś
z nami pobyć na posiónku przi owcach.“
– Kareł wzruszo ramiónami, wykrziwio
gymbe i macho rynkóm kajsi w stróne Praszywej. Nima możne, żeby o strziganiu nie
wiedzioł! Przeca to je prowie ón, kiery sie
dycki jako jedyn z piyrszych dowiy, co sie
kaj po Nydku szuśnie i potym roznoszo nowiny. Jak kiery w dziedzinie umrze, to Kareł krziżuje rynce na piersiach, mówi „uja
nima“ a potym macho rynkóm w stróne,
kany niebożczyk miyszkoł i ukazuje czy
był gruby abo chudy, czy mioł fusy, łysine
abo palce uwalóne na hoblówce. Jak chce
powiedzieć, że sie kajsi dziecko urodziło,
tóż robi kolybke z rónk, ruszo nimi, jakoby niemowloka piastowoł i mówi przi tym
„hoj, hoj“. Nejraczy mo ale wiesiela, bo
wtedy może szloge robić i od wiesielników
cosi piyniónżków wybrać. Kiejsi stowoł na
mostku pod nydeckim rynkym, ale tam go
szoferzi przeganiali. Teraz przeważnie czako przed kościołym w Bystrzicy. Nie wiym
jako to robi, ale dycki sie jakosi dowiy, kiej
jaki wiesieli bedzie i do teraz isto jyny Ewie
Farnej sie podarziło aji naszego Karła wykiwać i termin swoigo ślubu przed nim utaić.
Nejdelsze zdani, kiere żech od niego
słyszoł, było „Be,be, betyja, hip, hip“, kiej
mi przijechoł powiedzieć, że mi owce (ty
bestyje) uciykły. Nikiedy je ale aktywny
aż za moc. Latoś na wiosne chciała Milka
Martynkowo z Nowosady, coby im nasze
owce wypasły zogrode. Tóż my ze Zbychym przikludzili owieczki i przegnali ich
przez wónski wrótka do Martynków. Ani
ni za dwacet minut Martynkula zaś woło
cało nieszczynśliwo, że owiec w zogrodzie nima, bo Kareł isto jechoł na kole pod

Ostry, uwidzioł nasze owce w jejich zogrodzie, uznoł, że tam nimajóm co robić i tóż
ich powyganioł i dobrze za nimi wrótka
zawrził. I tak my musieli owce zaganiać
jeszcze roz. Ale cóż, mógli my se za to sami,
bo my to Karłowi nie nagłosili. Muszym ale
prziznać, żech je aji rod, że mi aspóń kapke
na owce doglóndo i od czasu do czasu mu
za to dóm dwacet korón abo podarujym jakómsi rzecz na to jego koło.
Teraz też mi przipómino, żech mu obiecoł zegnać nowe gumy do hamulców. „Ej,
przebocz, ale przi tym gwołcie w ostatních
dniach, żech na to ganc zapómnioł“. Kareł
sie śmieje i klepie se po czole palcym (to
jako że jo uż je ganc gupi) a po tym nim
trzi razy robi małe kółko przed sobóm (że
to niechómy do prziszłego razu). Kiwiym
główóm, że rozumiym a ón wyskakuje na
bicykiel i upaluje dalij swoimi chodniczkami. Burczy se przi tym na gymbie, jakoby
na motorce jechoł. Coby mu to lepij cióngło, tóż pod kopcym przeszaltruje - na kole
ponikiedy, ale na gymbie dycki.
Posłóchóm to oddalajónce sie Karłowe
burczyni… Mosz dobre pluca ty łato i mosz
też niaobadane szczynści, że żyjesz tu na
dziedzinie, kaj możesz gatrzić na kole, burczeć i powrzaskować, kaj mosz swobode,
kiero je dlo nas góroli tak zocno i ważno. A
tyś przeca też je jednym z nas. Tyś też przeca je górol.
A Nydek też mo hrómski szczynści, żo
cie mo. Bo gdóż by tu robił to wszecko, co
robisz ty? Gdóż by tu po ranu holofił na
Nowosadzie? Gdóż by burczoł po dziedzinie a bynzyny przi tym nie polił? Gdóż by
pómykoł krowe od Kłody i wrzeszczoł jak
pawian, jak owce od Milerskigo abo od Kubika ucieczóm z rajczule? Kogóż by nasz
fojt brónił, jak zaś na gmine przidóm jacysikej wykendziorze ze skargóm, że nóm po
dziedzinie jeździ na kole jakisi ubezwłasnowolnióne i naisto straszliwie niebezpieczne indywiduum. Gdóż by dowoł ludzi
w dziedzinie do kupy, już jyny tym, że go tu
wszecy znajóm. Kareł, sóm my radzi, żeś tu
je z nami. Niech sie ci darzi, chłopie! A na
rok przidź na strzigani! Latoś żeś nóm tam
chybioł. 

Słowniczek: wygajdany – wyciągnęty (o
ubraniu); kloty – krótkie spodenki; hozyntregi – szelki; gatrzić – jeździć szybko tam i
z powrotem; szloga – szlaban, brama weselna;
przeszaltrować – zmienić bieg; zocny - cenny

O co robotnicy strajkowali? Strajkowali o
bułę z masłem i coś do niej. No cóż, któż
nie chciałby pożyć na choćby tylko nieco
wyższym poziomie – ten wyższy poziom w
PRL-u to przecież i tak nie było zbyt wiele.
Były to zatem motywy i oczywiste, i banalne. Najpierw buła, ale potem – okazało się
– i nadbudowa. Walka o godność, bez której,
jak pisał Ryszard Kapuściński, nie sposób
zrozumieć Sierpnia 80’ i w ogóle „Solidarności”, pojawiła się
pół kroku później.
Bo „coś do buły”
to była także wolność, przynajmniej
haust
wolności.
Bo, jak zawsze w
PRL-u, jak w roku
1956 w trakcie poznańskich rozruchów, w których
szło – właśnie
– o „chleb i wolność”. Oczywiście,
gdzieś w tle pojawiały się w sierpniu roku
1980 także wspomnienia krwawej tragedii
Wybrzeża sprzed dziesięciu laty. W jakiś
sposób tamten dramat naznaczył pewnie
tonującą homilię kardynała Wyszyńskiego.
Do wcześniejszych o dekadę strzałów na
Wybrzeżu, odwoływały się w telewizyjnych
wystąpieniach także półgębkiem, między
wierszami i w niedopowiedzeniach, partyjno-państwowe „autorytety”. Jeden z nich
(niech imię jego będzie zapomniane) nosił
nazwisko „nomen omen” Wojna. Wreszcie
przełom sierpnia i września – Porozumienia
Gdańskie i praktyczny koniec fali strajków,
które w tzw. międzyczasie zdążyły objąć
całą Polskę. I związane z podpisaniem porozumień westchnienie ulgi; westchnienie
ulgi i jednocześnie z trudem skrywane zażenowanie wielkim długopisem, którym
Lech Wałęsa porozumienia te podpisywał. A
potem karnawał „Solidarności”, „karnawał
z wyrokiem”, to prawda, z wyrokiem, który
ostatecznie wykonano 13 grudnia 1981 roku,
ale karnawał, którego znaczenia nie sposób
przecenić. To czas, który wielu wspomina
z łezką w oku, że „jedną tylko taką wiosnę
mieli w swoim życiu”.

i kłamstwem oficjalnej partyjno-państwowej
propagandy społeczeństwo. Zakończyła się
owa wiosna – zimą. „Zima wasza, wiosna
nasza” – zapowiadali napisami na murach
po 13 grudnia zrozpaczeni optymiści, którzy
nie umieli się pogodzić z „surowymi prawami stanu wojennego”. Co do najbliższej
wiosny Anno Domini 82’, optymiści mylili
się srodze, ale w perspektywie historycznej
mieli rację. No cóż, najwyraźniej „polskie
pory roku” nadchodzą, kiedy im się chce.
Wreszcie o wydarzeniach października 1956
Norman Davies pisał jako o „Polskiej wiośnie, która zakwitła w październiku”. I długo
oczekiwana w latach 80. wiosna wreszcie nadeszła. W roku 1989. Jednak nadeszła jakby
nieco spóźniona, trochę jednak bez wyrazu,
przyjęto ją z entuzjazmem, ale też nie takim
jakiego wielu oczekiwało. Tak, to prawda, w
czasie „karnawału 89’” weselej niż w Warszawie i innych polskich miastach, bawiono
się Berlinie, Pradze i Budapeszcie. Bawiono
się zresztą, dodajmy dla porządku, jesienią.
Wspomnienia „Solidarności” z lat 19801981 – kiedy to władza miała rozmawiać ze
społeczeństwem, „jak Polak z Polakiem”
(jak zatem rozmawiała wcześniej?) warto
odróżnić od faktografii. Trudno skrywać, że
faktografię zacierają tu wspomnienia, które podobnie jak te z okazji pomaturalnych
spotkań po latach, bywają bardziej słodkie,
niż gorzkie. A było, jak było. Bo i skrzecząca
pospolitość odegrała w powstaniu
i trwaniu „Solidarności”
swoją
rolę.
Wspomina
Timothy
Garton
Ash czas jej powstawania: „Nade
wszystko zaś pamiętam,
poczucie, że niesie mnie
potężna
rzeka.
Owa rzeka toczyła
się
majestatycznie i nieuniknienie ku ujściu Porozumień
Gdańskich, a stąd ku morzu »Solidarności«.
Wspomnienie moje świadczy, jak złudne są
wspomnienia. Bo przecież rezultat strajków
sierpniowych wcale nie był nieunikniony.
Koleje strajku w Stoczni im. Lenina, podobnie jak zmieniające się reakcje strony rządowej, były wynikiem niezliczonych sporów,
indywidualnych decyzji, przypadku i momentów zwykłego zamieszania”.

•••

No cóż, najwyraźniej
„polskie pory roku”

nadchodzą, kiedy im się
chce

•••

SŁOWA Z KAPELUSZA /100/

Nie przesadzajmy jednak, wszak wielu wydawało się niedługo potem, iż nie była to
„wiosna”, a zaledwie typowa dla socjalizmu
krótkotrwała „odwilż”. Ta „polska wiosna
»Solidarności«” trwała 16 miesięcy, monstrualnie długo jak na porę roku, ale o wiele
za krótko jak na wyposzczone socjalizmem

•••

Po podpisaniu Porozumień Gdańskich, solidarnościowego karnawału także nie należało mylić z sielanką, choć przecież my
Polacy, my tak lubimy sielanki. A sielanki
nie było. Były za to kolejne kryzysy. Kryzys
rejestracyjny, kryzys związany z Solidarnością wiejską, manewry wojsk sojuszniczych
z grudnia 80’, strajki studentów w Łodzi i
innych ośrodkach na początku roku 1981,
wreszcie kryzys największy, kryzys bydgoski
i perspektywa strajku generalnego, dalej –
pełen braterskich pogróżek list komunistów
radzieckich z KC KPZR, IX „nadzwyczajny”
Zjazd Partii i I Zjazd „Solidarności”, strajki
na uniwersytetach w listopadzie i początkach grudnia 1981; i na koniec – stan wojenny i szara, banalna „normalizacja” zwana
także „odnową”, a bodaj i „odrodzeniem narodowym”: zawiązano wszak – chyba zresztą
tylko dla spotęgowania efektu tragikomicznego – Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego.
A dzisiaj? A dzisiaj to już zupełnie inna historia… 


Joanna Jurgała-Jureczka

»Dziennik Polski«

Szkoła

P

D

31 sierpnia 1939

an Sikora, jak zwykle w białej koszuli,
beżowej marynarce i kapeluszu renomowanej firmy Hückel wysiadł niespiesznie z pociągu na zachodniocieszyńskim
dworcu. Przechodząc przez hall zatrzymał
się przy kiosku „Ruchu”. Wziął paczkę egipskich, zapałki i „Dziennik Polski”. Resztę,
tych kilka drobnych monet, wsunął do kieszeni spodni. Wyjął z pudełka papierosa,
trzasnął zapałką i wolnym krokiem ruszył
w stronę placu Becka, mając przed oczami
rozpostartą płachtę gazety.
Pod nagłówkiem na pierwszej stronie
wielką czcionką wybity był tytuł: „Polska
wzmocniła stan pogotowia obronnego”.
Pan Sikora już słyszał w radiu o ogłoszonej
mobilizacji, więc rzucił okiem na tytuł niżej.
„Zakaz sprzedaży napojów alkoholowych”
wydany przez prezydenta Katowic, a więc
Cieszyna nie obowiązuje. I kolejny artykuł.
„Odmowna odpowiedź Hitlera doręczona”.
„Telegram własny. LONDYN, 30. 8. (ls)
Według wiadomości, które przedostały się
drogą nieoficjalną wczoraj w nocy, odpowiedź kanclerza Hitlera odrzuca pokojowe
sugestie Wielkiej Brytanii. (…) Jeżeli wiadomości powyższe znalazły by urzędowe
potwierdzenie, to oznaczało by to, iż rząd
Rzeszy wziął by na siebie odpowiedzialność
za wywołanie międzynarodowego konfliktu
wojennego”.
– Hitler nie będzie chyba taki głupi – pomyślał pan Sikora i rozłożył gazetę. Na drugiej stronie wielkie litery, zajmujące niemal
jedną czwartą kolumny, informowały w
czterech wierszach, że „KONSUL GENERALNY NIEMIEC w Katowicach czynnie
współdziała z dywersantami i szpiegami”.
Według depeszy Polskiej Agencji Telegraficznej, „w dniu 24 sierpnia przekroczył
granicę polsko-niemiecką koło Katowic,
udając się do Niemiec, niejaki Thien Hans
(1911-?, urodzony w Cieszynie – przyp. jot),
znany posterunkowi policji granicznej jako
obywatel polski, a który przy przejściu granicznym legitymował się paszportem niemieckim. Ponieważ Thien od dawna już był
podejrzany o działalność szpiegowską, został zatrzymany przez policję graniczną dla
wyjaśnienia nieformalności paszportowej”.
Ów Thien, co pisano dalej, jechał służbowym autem konsula Rzeszy, w jego zresztą
towarzystwie. Po zatrzymaniu zeznał, że
„jest członkiem organizacji dywersyjnej,
pozostającej na usługach wywiadu niemieckiego. Była ona poddana kierownictwu
niejakiego (Joachima) Nehringa (1903-91),
oficera S. S., pozostającego stale w Bytomiu.
Czynnymi członkami organizacji byli Hubert
Frenzel (?-?), Niemiec, obywatel polski, członek S. S., zam. w Bielsku, Heinz Brandel (?-?)
z »Deutsche Nachrichten Buero« (!) (właśc.
Deutsches Nachrichtenbüro, DNB, oficjalna
niemiecka agencja informacyjna w latach
1933-45 – przyp. jot) w Katowicach, oraz inni.
Organizacja ta otrzymała dla dokonania aktów dywersyjnych 5 waliz, z których każda
zawierała po 4 bomby zegarowe. Użycie tych
bomb miało nastąpić na sygnał nadany przez
Wrocławskie radio w ustalonej formie”.
Kolejny tytuł przebijający się przez szpalty dotyczył poniekąd innego państwa: „Sowiety nie kwapią się do podpisania paktu z
Niemcami”. „Jest rzeczą charakterystyczną, że informacje o możliwości w ogóle nieratyfikowania umowy z Niemcami wychodzą z kół zbliżonych do Politbiura”, pisano
w komentarzu końcowym. „Nie wiadomo,
czy nie chodzi tu o zastosowanie normalnej
sowieckiej prowokacji, mającej na celu dostarczenie GPU (właśc. GUGB, Główny Zarząd Bezpieczeństwa Państwowego – przyp.

jot) nowych ofiar, niezadowolonych z polityki zagranicznej ZSRR. Wszystko to jest robione w obawia buntów, które coraz częściej
zdarzają się, na obszarze Sowietów”.
„Ewentualny wybuch wojny wywoła natychmiast rewolucję w krajach b. Czechosłowacji”. Czytał dalej pan Sikora. „Wiadomości, jakie ustawicznie napływają z terenu
Czech, Moraw i Słowacji świadczą wymownie o panicznych nastrojach, jakie ogarnęły ludność niemiecką, oraz oddziały wojsk
niemieckich stacjonowanych w krajach b.
Czechosłowacji. Jeszcze do niedawna ludność niemiecka wierzyła w potęgę Rzeszy,
w słuszność jej żądań wysuwanych pod adresem państw ościennych i w siłę militarną
żołnierza niemieckiego. Obecnie po nieudałej próbie agresji na Gdańsk i Pomorze po
nagłym zwrocie polityki zagranicznej w stosunku do Sowietów, oraz po moralnej klęsce
Niemiec w t. zw. »wojnie nerwów« – wszyscy
Niemcy zamieszkali na obszarze b. Czechosłowacji oświadczają, iż reżim hitlerowski
doprowadził Rzeszę do ruiny moralnej i materialnej. Wojna światowa, jaką chce rozpętać kanclerz Hitler równałaby się całkowitemu zniszczeniu państwa niemieckiego”.
Również w doniesieniach lokalnych było
o Niemczech. „O tym, jak Niemcy traktują
renegatów świadczy najlepiej tragedia służalca hitleryzmu, 31-letniego Jana Kohuta
(1908-39) z Cieszyna, który w swoim czasie zbiegł do Rzeszy w poszukiwaniu łatwiejszego chleba. W ub. poniedziałek (21
sierpnia – przyp. jot) w godzinach popołudniowych niemiecka straż graniczna wysiedliła niepożądanego renegata przez most
graniczny na Odrze w Boguminie Mieście.
Przed wysiedlaniem renegata od strony niemieckiej budki granicznej rozległy się przez
dłuższy czas rozpaczliwe krzyki w języku
polskim; ktoś kilka razy krzyczał: »nie bijcie
mnie!«. Wkrótce potem niemieccy strażnicy odprowadzili na środek mostu Kohuta,
oddając go w ręce polskiej straży granicznej. Ponieważ Kohut nie posiadał przy sobie
żadnych dokumentów, dlatego nie wpuszczono go na terytorium Polski i kazano mu
czekać na decyzję odnośnych władz. Wysiedlony renegat był znany polskim organom
granicznym, ponieważ już kilkakrotnie
uciekał do Niemiec przez zieloną granicę.
W czasie oczekiwania na decyzję polskich
władz zrozpaczony i zmaltretowany przez
Niemców wyznawca brunatnej ideologii powiesił się na moście po stronie niemieckiej
na własnym pasku. Nad ranem niemiecka
straż graniczna, poczuwając się do winy,
ściągnęła zwłoki wisielca i przeniosła je na
niemiecką stronę. Tak Niemcy nagradzają
renegatów, którzy wyrzekają się przynależności do własnego narodu i idą w służbę do
odwiecznych wrogów Polski”.
– Tego już nie można czytać – stwierdził półgłosem pan Sikora, przekartkował
gazetę, a jego wzrok spoczął na programie
miejscowych kin. „CIESZYN – ZA OLZĄ:
»Kaprys młodości« (»Youth Takes a Fling«,
USA 1938, reż. Archie Mayo – przyp. jot).
MIEJSKIE: »Dyliżans« (»Stagecoach«, USA
1939, reż. John Ford – przyp. jot). APOLLO:
»Dzieje grzechu« (pol. 1933, reż. Henryk
Szaro – przyp. jot). PIAST: »Kapitan Molenard« (»Mollenard«, franc. 1938, reż. Robert
Siodmak – przyp. jot)”.
– „Dyliżans” – przeszło przez głowę panu
Sikorze – może skoczę jeszcze dziś do kina.
Trzeba trochę odreagować, nie można żyć
w tej ciągłej atmosferze strachu podsycanej
przez prasę.
I pan Sikora rzucił niedbale gazetę na
pierwszej napotkanej ławce. 


że jeśli powie ojcu o swoich mrzonkach, ojochodziła północ, kiedy ze snu wyrwał
ciec dołoży swoje.
ją dźwięk telefonu. Przerażona rzuciła
A ojciec tydzień później zabrał go do dokpospieszne i zdyszane pytanie:
tora. Kazał mu się najpierw porządnie umyć.
– Co się stało?
A potem szli długo, bo aż do miasta. Dok– Mamo, słyszałaś!? – w głosie brzmiała
tor go osłuchał, obejrzał, zważył i zmierzył.
rozpacz i bezradność. – On nie żyje, nie uraI powiedział, że niczego nie podpisze i że
towali go!
ojciec jest niemądry, bo nie wolno dziecku
– Kogo?
wzbraniać chodzić do szkoły. Wojtek wracał
Zuzia jest na wakacjach ze znajomymi.
szczęśliwy.
– Ktoś z was…
– Głupi doktor – powiedział ojciec, kie– Kolega ze szkoły. Jechał na rowerze,
dy matka ciekawa wyszła aż za próg. – Nie
trenował. Był świetnym kolarzem. Jechał
chciał dać zaświadczenia, że dzieciaka trzew lesie. Rozpędzony… Tam prawie nie jeżdżą auta, ale wtedy jechało. I zde● Dziś szkoła jest kolorowa i powszechnie dostępna.
rzył się. I zabił…
Nie to, co kiedyś... Fot. pixabay
Mamo… Co teraz?
Mamo, on nic złego
nie zrobił… Tylko
jechał.
Co miała jej powiedzieć? Że życie
przeplata się ze
śmiercią. Że śmierć
nie wybiera tylko
ludzi starych? Że
właśnie teraz także
ona, Zuzia, zderzyła się z dorosłością.
Bo choć od roku,
odkąd
skończyła
osiemnaście
lat,
ba trzymać w domu.
wciąż powtarzała „jestem dorosła”, to jedA takie zaświadczenie było potrzebne, bo
nak wszystkiego dopiero musi się nauczyć.
pan dziedzic nakazał szkolny przymus. I
Także i tego, że może nie być jutra. Że w
tak oto Wojtek nauczył się czytać i pisać. Z
jednej sekundzie wszystko może się zmiegrubsza. I znowu był nieszczęśliwy. Rodzice
nić.
bowiem za nic w świecie nie chcieli dać mu
Młodzi. Mają swój świat. I świata się dopieniędzy na książkę. A książki domagał się
piero uczą. Nawet wówczas, a może zwłaszpan nauczyciel, który rzekł, że bez tego nie
cza wówczas, kiedy już szkoła się skończy.
przyjmie do wyższego oddziału.
Szkoła jest życiem. I życie jest szkołą.
– Podpisać się umie, to i wystarczy! Teraz
niech dogląda gospodarstwa, brata i siostrę
niańczy, a nie między kształconych się pcha!
– usłyszał w domu. Na wszelki wypadek
Czytam pamiętniki sprzed ponad wieku.
znów matka spuściła mu tęgie lanie, żeby
Wojtek opisuje swoje dzieciństwo. Miał jedgłupoty z głowy wybić.
no marzenie. Żeby rodzice pozwolili mu
Ale chłopak był uparty. Gnał bydło do miapójść do szkoły. Ale oni nie uważali, żeby
sta – dobrzy ludzie zapłacili. Zbierał kłosy
szkoła była do czegoś potrzebna. Byli biedna ściernisku – też zapłacili. Poprosił pana
ni. Klepisko zamiast podłogi z desek, w izbie
dziedzica o parę groszy na książkę – dał.
ludzie i zwierzęta. Kiedy przyszło jakieś piI spełniło się marzenie. Uczył się. A na kosmo z urzędu, dawali kilka jajek najmądrzejniec życia spisał w dwutomowym pamiętniszemu we wsi, żeby je rozczytał. Wojtek błaku wszystkie swoje życiowe porażki i zwycięgał, żeby to on mógł zrobić…
stwa. I swoją walkę o światło.
– Nie!
Bo życie jest szkołą. I szkoła jest życiem.
Matka sprawiła mu tęgie lanie. I obiecała,
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Świat się zawalił,
Bóg prawie umarł

Na mistrzostwa świata
z pokorą

W zbiorowej pamięci o wojnie dominują opisy walk i bitew. Tymczasem w dziennikach
i wspomnieniach znajdziemy świadectwa cywilów, postrzegających wojenną
rzeczywistość często z zupełnie innej perspektywy. Dzięki zapisom kobiet, które
mimowolnie stały się kronikarkami tego czasu, możemy poznać warunki życia
codziennego pod okupacją niemiecką i sowiecką, w gettach żydowskich czy w czasie
dwóch powstań w Warszawie – w 1943 i 1944 roku.
Hanna Świda, uczennica,
we wspomnieniach
Pierwszego września (1939) przebywałyśmy z mamą i Zosią u cioci
w Kolonii Wileńskiej. Ze zdenerwowania mama straciła pokarm.
(…) W tych pierwszych dniach nie
docierały jeszcze do nas żadne odgłosy wojny, poza komunikatami w
radio, z których prawie każdy kończył się: „Westerplatte broni się nadal”. To mi zostało jako motto 1939
roku. Poza tym nadawano komunikaty o nalotach: „Uwaga, uwaga,
nadchodzi!”.
Gdy w kolejnych dniach dowiedziałam się, że Niemcy wkraczają
i wszystko zabierają, przeżyłam
straszny szok, bo czekałam przecież na zwycięstwo – świat się
zawalił, Bóg prawie umarł. Jak
to zabierają? Naszą Polskę? Tak
się spłakałam, że nie mogli mnie
uspokoić, nie spałam w nocy.
Kolonia Wileńska, wrzesień 1939
„Uchwycić życie”, Warszawa 2018

Zofia Nałkowska,
pisarka, w dzienniku
Radio, złe i skrzeczące, rzadko
słyszalne, przynosi wciąż gorsze
wieści: Zamek i Katedra zbombardowane, zarządzona ewakuacja
ludności. Stacja francuska nadaje
tekst odezwy prezydenta Mościckiego, który opuścił Polskę. Koniec brzmi: „Opatrzność wymierzy
sprawiedliwość”. Wczorajsza ostatnia wiadomość, że armia sowiecka
wkroczyła na terytorium Polski.
(…) Nie było jeszcze takiej wojny –
bombowce, tanki – jak z tym walczyć? Oficerowie są mniej otwarci,
ale ich miny, gdy tu wchodzą, ich
rozpytywania o drogę, o miejsca,
ich dezorientacja świadczą o tym
samym: o klęsce. Od wczorajszego
wieczoru wszystko stało się jasne.
Po zamilknięciu radia siedzieli
wszyscy bez ruchu, w milczeniu –
ludzie obcy sobie nawzajem, pogrążeni w tej samej rozpaczy. Niemcy,
bolszewicy, wspólna granica między nimi. Powracają rzeczy znane
z przeszłości, cały przezwyciężony
koszmar historii odżywa. Więc te
słowa zagrzewające – tak niedawne! – odezwy, plakaty, pewność
własnych sił – wszystko było aż takim złudzeniem!
Jeleniec, 18 września 1939
„Dzienniki 1939-1944”,
Warszawa 1996

Anna Kowalska,
pisarka, w dzienniku
Szarzało, kiedy usłyszałam strzelaninę. Wojna – pomyślałam, popatrzyłam na zegarek – było trzy
na trzecią. Przypomniałam sobie

wczorajszą rozmowę w nocy o
wojnie i położyłam się spać na
drugi bok, naciągając kołdrę na
uszy, by nie słyszeć strzelania
(…). Po godzinie nie można był
już udawać, że się śpi, z dołu ulicy Połczyńskiej dochodził hałas
pędzących aut, tanków. Mocna
strzelanina. Wyszliśmy na taras,
we wszystkich oknach stali ludzie
(…). Radio angielskie podało, że
zaczęła się wojna niemiecko-rosyjska.
22 czerwca 1941
Od piątej w kolejce, zdobyłam sok
pomidorów, konserwy, cukier,
margarynę, papierosy. Pięć nalotów, bomby (…).
26 czerwca 1941
Rano po mleko na nowy Lwów. Bolszewicy strzelają do ludności. Nie
można mieć okien otwartych, nie
można podchodzić do okien. Ulicami przejeżdżają tankietki i auta,
żołnierze z karabinami podchodzą
do okiem. W wielu miejscach porywają z domu (…).
27 czerwca 1941
A więc najgorsze przypuszczenia i opowiadania się sprawdziły.
Bolszewicy wymordowali tysiące
naszych ludzi, więźniów politycznych po więzieniach, w bestialski
sposób (…). Miasto jest przeraźliwie ciche, już nie ma bolszewików
– jeszcze nie ma Niemców, Żydzi
chodzą przygnębieni.
Lwów, 28 czerwca 1941
„Dzienniki 1927-1969”,
Warszawa 2008

Zuzanna Ginczanka, poetka
Non omnis moriar — moje dumne
włości,
Łąki moich obrusów, twierdze
szaf niezłomnych,
Prześcieradła rozległe, drogocenna pościel
I suknie, jasne suknie pozostaną
po mnie.
Nie zostawiłam tutaj żadnego
dziedzica,
Niech więc rzeczy żydowskie
twoja dłoń wyszpera,
Chominowo (dozorczyni kamienicy, w której ukrywała się poetka),
lwowianko, dzielna żono szpicla,
Donosicielko chyża, matko folksdojczera.
Tobie, twoim niech służą, bo po
cóż by obcym.
Bliscy moi — nie lutnia to, nie
puste imię.
Pamiętam o was, wyście, kiedy
szli szupowcy (policjanci),
Też pamiętali o mnie. Przypomnieli i mnie.

Niech przyjaciele moi siądą przy
pucharze
I zapiją mój pogrzeb i własne bogactwo:
Kilimy i makaty, półmiski, lichtarze —
Niechaj piją noc całą, a o świcie
brzasku
Niech zaczną szukać cennych
kamieni i złota
W kanapach, materacach, kołdrach i dywanach.
O, jak będzie się palić w ręku im
robota,
Kłęby włosia końskiego i morskiego siana,
Chmury prutych poduszek i obłoki pierzyn
Do rąk im przylgną, w skrzydła
zmienią ręce obie;
To krew moja pakuły z puchem
zlepi świeżym
I uskrzydlonych nagle w aniołów
przerobi.
Lwów, 1942

Sabina Sebyłowa,
pisarka, w dzienniku
Na naszym podwórzu jest bez liku
dzieci. Bawią się. W co? W łapankę. W zabawach dzieci zawsze jest
pewne odbicie spraw ludzi dorosłych. Duże chłopaczysko łapie
malców. Zwłaszcza dziewczynki.
Dziewczynki chcą się wytłumaczyć, wydostać. Jedna histerycznie
łamie ręce, w których trzyma klucz:
„Panie, niech mnie pan puści! Zostawiłam dwoje małych dzieci w
mieszkaniu! Pali się pod płytą. Wyszłam po chleb. One są zamknięte
– ręce się wiją, błagają – Co ja teraz
zrobię? Dzieci są same. Niech mnie
pan puści…”.
Warszawa, 26-27 stycznia 1943
„Notatki z prawobrzeżnej Warszawy”,
Warszawa 1985

Halina AszkenazyEngelhard,
mieszkanka getta
warszawskiego, w relacji
O piątej rano jeden z kolegów przylatuje z krzykiem: „Getto oblężone, armaty, artyleria, strzelają ze
wszystkich stron!”.
Zaprowadzili nas – kobiety –
przez podwórze, do bunkru. Przez
dziurę po misce klozetowej, po
drabinie zeszło się na dół. A tam
kolosalna sala i dużo ludzi. Kilka
kubłów stało, żeby cały dzień wytrzymać… Tam siedziałyśmy od
rana.
Ciągle słychać strzały. I te buty
ciężkie Niemców. Słyszymy, jak
chodzą i krzyczą: „Raus! Raus!
Raus!”. Żeby wyjść. Wiedzieli, że ludzie się chowają. Ale my siedzimy
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52 lata czekali fani polskiej koszykówki na takie emocje. Reprezentacja Polski po długich
latach nieobecności na mundialu w sobotę spróbuje napisać kolejny rozdział swej historii.
W rozpoczynających się jutro mistrzostwach świata w koszykówce mężczyzn białoczerwoni na pierwszy ogień zmierzą się w sobotę z Wenezuelą. W niedzielę do walki staną
natomiast Czesi i to z nie byle jakim rywalem – reprezentacją Stanów Zjednoczonych.
Reprezentacja RC zagra na mundialu po raz pierwszy.
Janusz Bittmar

● Sierpień 1942. Kobieta przygotowująca posiłek.
Fot. Poetsch, Narodowe Archiwum Cyfrowe.

cicho i nic, nie wychodzimy. Cały
dzień tak. Wieczorem cisza. Można
wyjść. Wracamy do naszego mieszkania, żeby się położyć.
To był pierwszy dzień powstania
(w getcie warszawskim).
Warszawa, 19 kwietnia 1943
Relacja z kolekcji historii mówionej
Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN

Maria Dąbrowska,
pisarka, w dzienniku
W Wielką Sobotę była przecudna
letnia pogoda – dwadzieścia stopni
ciepła. Wczoraj i dziś przepadują
chwilami deszcze, ale na ogół pogoda piękna – słońce i wiosna – i
za oknem ciągle obecna olbrzymia
chmura dymu z getta. Pali się znowu pół Warszawy…
Warszawa, 26 kwietnia 1943
„Dzienniki 1933-1945”,
Warszawa 1988

Zofia Kossak,
pisarka, we wspomnieniach
Uczucia ożywiające transporty
opuszczające (więzienie Gestapo)
Pawiak (oddział kobiecy, Serbia) 5
października 1943 roku, były bardzo różne.
Kobiety o ciężkich grzechach politycznych, wielokrotnie katowane,
nie spodziewające się niczego innego niż „rozwałki” nie posiadały
się z radości. Tylekroć widziały się
już w myślach wyprowadzane w
ruiny getta z ustami zalepionymi
plastrem tłumiącym ostatni okrzyk
buntu i wolności!... Dla nich transport oznaczał odroczenie wyroku,
przedłużenie życia o parę tygodni,
może miesięcy – kto wie, może więcej? Mniejsza o to, dokąd prowadzą,
skoro nie pod ścianę.

Inne trwały w powszechnie
wówczas panującej złudzie rychłego zakończenia wojny. Sądziły, że
wyjeżdżają najwyżej na parę tygodni. A może nawet nie zdążą dojechać?
(…) Kurierki i inne „asy” wojskowe zapewniały z poważną miną,
że transport będzie na pewno po
drodze odbity. Nie dojedzie nigdzie. Uśmiechały się przy tym
znacząco. Ten uśmiech dodawał
otuchy pozostałym. Nie brakowało jednak przygnębionych sceptyczek, niewierzących ani w rychły
koniec wojny, ani w desant, ani w
odbicie. Szczególnie rozpaczały
kobiety schwytane przypadkowo,
w ulicznej łapance lub uwięzione
przez pomyłkę, zamiast kogoś innego, wiejskie gospodynie wygarnięte z podwarszawskiego pociągu,
właścicielka mieszkania, której
sublokator okazał się niepodległościowcem, ciotki lub babki konspirantów. Wszystkie one nie brały
same udziału w żadnej robocie politycznej, nie chciały słyszeć o niej,
lękały się panicznie wszystkiego,
co trąciło nieposłuszeństwem (wobec) władzy. Ufne w tę lojalność
łudziły się naiwnie, że zostaną lada
dzień zwolnione. Wszakże były
„niewinne”. (…)
Z trudem wyciągano rękę, by
dobyć z kieszeni strzępek przemyconego na Pawiak papieru. Któraś
posiadała ołówek. gryzmoliły kolejno, opierając papier na karku sąsiadki, usiłując pisać czytelnie. Nie
było to łatwe. Wagon szarpał, ręce
drżały. Pisano: „Pawiak – Serbia,
250 kobiet. Wiozą nas, nie wiemy
jeszcze gdzie”.
Warszawa, 5 października 1943
„Z otchłani”, Warszawa 2004

W

dowolnej internetowej
wyszukiwarce pod hasłami „Polska” i „koszykarz” w pierwszej kolejności wyskoczy nam na ekranie zdjęcie Marcina
Gortata. Z kolei w zestawieniu „Czechy” – „koszykarz” doczekamy się
też spodziewanego wyniku, a będzie
nim portret Tomáša Satoranskiego.
Nowy nabytek Chicago Bulls, Tomáš
Satoranský, szykuje się z drużyną narodową RC do niedzielnego meczu
z USA. Marcina Gortata tymczasem
zabraknie nie tylko na mundialu,
ale z dużym prawdopodobieństwem
również w nowym sezonie NBA.
Oprócz tej dysproporcji, wynikającej
z prostego faktu, że najlepszy polski
koszykarz nie chciał zakłócić chemii
panującej w drużynie narodowej, w
pozostałych elementach obie ekipy są do siebie bliźniaczo podobne.
Wspólnym mianownikiem są zagraniczni trenerzy, stonowane ambicje,
a planem maksimum awans z grupy.
Według prognoz FIBA (Międzynarodowej Federacji Koszykówki),
Polska nie ma szans na walkę o strefę
medalową. Analizy przed mundialem sugerują, że podopieczni trenera
Mike’a Taylora znajdą się poza czołową dziesiątką. „Polska nie uczestniczyła w mistrzostwach świata od 1967
roku, gdy zajęła piąte miejsce między
ekipą USA na czwartym i Argentyną
na szóstym. Ale był to wówczas turniej z udziałem 13 drużyn i trudno
oczekiwać po Polakach powtórzenia
ich sukcesu w rywalizacji 32 drużyn,
do jakiej dojdzie w Chinach” – czytamy w komentarzu przy zespole
biało-czerwonych. Podobnie niskie
notowania mają Czesi, którzy na
mundialu zagrają po raz pierwszy w
samodzielnej historii. Bukmacherzy
do roli głównego faworyta pasowali
reprezentację Stanów Zjednoczonych. Z dużymi ambicjami przystępują do mistrzostw świata w Chinach
również ekipy Serbii i Grecji.
Amerykanie mają największe szanse na zdobycie złota nawet z trzecim
garniturem. Na najwybitniejsze
gwiazdy NBA w kadrze USA nie ma
co liczyć. Z udziału w mistrzostwach
świata zrezygnowali m.in. LeBron
James, Kevin Durant, Stephen Curry,
Kawhi Leonard, Russell Westbrook,
Klay Thompson, Draymond Green,
DeMarcus Cousins, Blake Griﬃn,
Paul George czy Kyrie Irving. Najlepsi wypatrują nowego sezonu NBA, a
mundial jest dla nich imprezą nie-

OFERTA
PIŁKA NOŻNA – FNL: Trzyniec –
Brno (sob., 10.15). DYWIZJA: Dziećmorowice – Hawierzów, Herzmanice
- Bogumin (sob., 16.00), Trzyniec B
– Karwina B (niedz., 10.15, Na Borku). MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA: L. Piotrowice – Czeladna, Cz.
Cieszyn – Břidličná, Datynie Dolne
– Bystrzyca (sob., 16.30). IA KLASA – gr. B: St. Miasto – Sl. Orłowa,
Jabłonków – Wracimów, Stonawa
– Luczina (sob., 16.30), Olbrachcice
– Dobratice, Śmiłowice – Lutynia
Dolna (niedz., 16.30). IB KLASA – gr.
C: Wędrynia – Mosty k. J., Zabłocie –
Pietwałd, Sedliszcze – Gnojnik (sob.,
16.30), L. Piotrowice B – Raszkowice,
Wierzniowice – Oldrzychowice, I.
Piotrowice – Sucha Górna, Nydek
– Starzicz (niedz., 16.30). MP KARWIŃSKIEGO: Dąbrowa – L. Łąki,
Cierlicko – G. Błędowice, Sj Pietwałd
– V. Bogumin, B. Rychwałd – Żuków
G. (sob., 16.30), G. Hawierzów – Sn
Hawierzów (niedz., 16.30). MP FRYDEK-MISTEK: Gródek – Śmiłowice
B, Piosek – Milików, Nawsie – Wojkowice, Niebory – Bukowiec (niedz.,
16.30).
PIŁKA RĘCZNA – KARWINA CUP:
międzynarodowy turniej młodzików
(piątek – niedziela od 10.30).
(jb)

W SKRÓCIE

• Polacy i Czesi przystępują do mundialu
bez dużych ambicji. Plan maksimum:
awans z grupy. Fot. pzkosz

wartą poświęcenia (w podobnym
stylu zresztą przystępują od wielu
lat do mistrzostw świata w hokeju
na lodzie czołowi zawodnicy NHL).
Gwiazdy NBA znajdują się natomiast
w kadrach innych reprezentacji. W
Chinach nie zabraknie m.in. najlepszego obecnie greckiego koszykarza,
Giannisa Antetokounmpy, w kadrze
narodowej Francji zagra najlepszy
obrońca minionych rozgrywek NBA,
Rudy Gobert. Serbowie z kolei mogą
liczyć na Nikolę Jokica, czołowego
środkowego sezonu 2018/2019.
Za gwiazdę na mundialu uchodzi
też Tomáš Satoranský, którego trener
Chicago Bulls skomplementował po
ostatnich, wygranych przez Czechów
sparingach. W cyklu przed mistrzostwami świata Czesi dwukrotnie pokonali m.in. Polskę, a w sprawdzianie
generalnym nieznacznie przegrali z
Litwą 79:82. W sumie w dziewięciu
meczach kontrolnych aż siedem razy
radowali się ze zwycięstwa. Polacy,
którzy od soboty przebywają w Chinach, w ostatnim meczu kontrolnym
przegrali z Czarnogórą po wyrównanej walce 65:70. – To był dobry mecz
przygotowawczy dla nas. Było wiele
rzeczy, które mogły rozproszyć nasz
zespół przy okazji tego spotkania, ale
zespół pozostał skupiony, skoncentrowany i walczył. Czarnogóra ma
bardzo mocny zestaw podkoszowych
i przewagę wzrostu, ale jestem zadowolony z tego, jak graliśmy w obronie. Pierwsza połowa była bitwą, po

której prowadziliśmy i egzekwowaliśmy nasz plan. W drugiej połowie rywale zagrali intensywniej w obronie
– skomentował sparing trener Mike
Taylor. Pojedynek z Czarnogórą był
dla koszykarzy ostatnią szansą, żeby
przekonać do siebie trenera. Ostateczny skład Polaków na mundial został ogłoszony wczoraj, po zamknięciu numeru. Na pewno w kadrze
zabraknie skrzydłowego Iberostaru
Teneryfa, Tomasza Gielo, który nie
zdążył dojść do pełnej sprawności po
kontuzji. Liderem polskiej ekipy będzie Mateusz Ponitka, zawodnik Zenitu Petersburg. – Dla mnie to czysta
przyjemność przyjechać na zgrupowanie i ciężko pracować z osobami,

Klucz do awansu
Polacy zainaugurują mistrzostwa
świata w najbliższą sobotę meczem
z Wenezuelą. W grupie znajdują się
też Chiny i Wybrzeże Kości Słoniowej. Czesi w niedzielę zagrają z USA,
a kolejnymi rywalami będą zespoły
Turcji i Japonii. Do najlepszej szesnastki awansują z grupy dwa zespoły.
Mundial w Chinach potrwa do 15
września.

które chcą osiągnąć to samo co ja.
Dzięki temu się też dogadujemy –
ocenił ostatnie dni z kadrą gwiazdor
polskiej drużyny.


2. RUNDA PIŁKARSKIEGO PUCHARU
MOL. Wyniki: Frydek-Mistek – MFK
Karwina 1:3 (62. Visić – 31. Guba, 43.
Galuška, 51. Petráň), Sokol Lanžhot –
Banik Ostrawa 1:3 (10. Králović – 2.
Smola, 28. i 35. Baroš), Wałaskie Międzyrzecze – Fotbal Trzyniec 0:5 (33.,
65. i 68. Wojnar, 44. Kubala, 88. Gáč),
Petrzkowice – Brno 3:4 w dogrywce.
PIŁKARSKA ŚRODA W WOJEWÓDZTWIE. Wyniki: Datynie Dolne – Haj
3:1 (6. Jaworek, 73. Cenek, 90. Baláž
– 7. Eršil), Bruszperk – Lokomotywa
Piotrowice 3:1 (8. Zajac, 70. Malúš,
84. samob. Gill – 63. Juroszek), Koberzyce – Cz. Cieszyn 3:1 (16. Kubný,
77. samob. Lanc, 66. Ševior – 31. Folwarczny), Bystrzyca – Hlubina 1:2 (11.
Pěla – 31. Klíma, 70. Hyrník), Karniów
– Oldrzyszów 4:3, Pusta Polom – Bilowec 3:3, Czeladna – Břidličná 0:3, Fulnek – Szonów 7:1. Lokaty: 1. Břidličná
12, 2. Fulnek 12, 3. Bilowec 10,… 9.
Datynie Dolne 7, 13. L. Piotrowice 5,
14. Bystrzyca 1, 16. Cz. Cieszyn 0 pkt.
W zespole Czeskiego Cieszyna ważą
się losy trenera Lubomíra Luhovego.
RUSZA HOKEJOWA LIGA MISTRZÓW. Hokeiści Stalowników Trzyniec dziś wieczorem ruszają do boju
w Lidze Mistrzów. Na początek podopieczni trenera Václava Varadi zmierzą się na wyjeździe z fińskim klubem
Lahti Pelicans. Początek meczu o godz.
18.00. Dwa dni później Stalownicy
zagrają na taﬂi białoruskiego klubu
Junost Mińsk. Niedzielne spotkanie
rozpoczyna się o 16.00. Wyjazdowe
wojaże trzyńczanie zaliczą ze sporą
grupą swoich wiernych fanów. Pierwszy mecz w Werk Arenie w ramach Ligi
Mistrzów zaplanowany jest na 6 września – będzie to rewanż z Lahti (18.00).
– Liga Mistrzów to święto dla każdego
z nas. Postaramy się nie zawieść oczekiwań – stwierdził napastnik Jiří Polanský. W zeszłym sezonie Stalownicy
dobrnęli aż do półfinału.
(jb)
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Klub Kobiet MK PZKO w Stonawie zaprasza na spotkanie
we wtorek 3 września o godz. 15.30 do salki Koła.
W programie organizacja wystawy i szczegółowe informacje
o wycieczce.

I N F O R M AT O R
CO W TEATRZE
SCENA POLSKA – CZ. CIESZYN:
Tango (2, godz. 10.00).

CO W TERENIE
BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i Seniora zapraszają na spotkanie 4. 9.
o godz. 15.00 do Domu PZKO.
CZ. CIESZYN – Wrześniowe spotkanie MUR-u odbędzie się w
czwartek 5. 9. o godz. 17.00 w auli
Polskiego Gimnazjum im. J. Słowackiego. Wykład na temat „Czechosłowacka polityka narodowościowa wobec pracowników kolei
na Śląsku Cieszyńskim w latach
1920-1938” wygłosi Grzegorz Gąsior.
CZ. CIESZYN-SIBICA – MK PZKO
zaprasza na tradycyjne święto
ziemniaka, czyli Kobzol Szoł w
sobotę 7. 9. o godz. 14.00 w Domu
Polskim oraz w przyległym ogrodzie. W programie: występ dzieci
z PSP Sibica, wystawa fotografii
Beaty „Indi” Tyrny pt. „Rynce
z Gorola”, występ zespołu ludowego z Jasienicy (PL), loteria produktów domowych. Bufet, smaczna kuchnia i wspólna zabawa
zapewnione.
KARWINA – Biblioteka Regionalna Karwina, Oddział Literatury
Polskiej zaprasza na tradycyjny
Jarmark Książki, który odbędzie
się w piątek 6. 9. na Rynku Masaryka w Karwinie-Frysztacie. W naszym stoisku proponujemy książki nowe, stare i jeszcze starsze.
KARWINA-FRYSZTAT – Chór
męski „Hejnał-Echo” zaprasza
swych członków i dalszych chętnych śpiewu na pierwsza powakacyjna próbę w środę 4. 9. o godz.
17.00 w Domu PZKO.
LUTYNIA DOLNA – MK PZKO
zaprasza na spotkanie „Mozaika
wrześniowa”, podczas którego
Otylia Toboła przypomni 80-lecie
wybuchu drugiej wojny światowej, Władysław Rusek zagra pioOgłoszenia do »Głosu«
przyjmowane są w dni powszednie:
• W redakcji „Głosu” przy ul. Strzelniczej
28, Czeski Cieszyn w godz. 8.30-15.30,
tel. 558 731 766 e-mail: ogloszenia@glos.
live • W firmie Hudeczek Service, sp. z
o.o. – Studio Graficzne, Hudeczek Service
sp. z o.o., Olbrachcice, Stonawska 340,
w godz. 8.00-15.00, e-mail: ad.servis@
hudeczek.cz.
• W Odd. Literatury Polskiej, Biblioteki
w Karwinie-Frysztacie (przy rynku) w po:
13.00-18.00, wt: 8.00-12.30, 13.0018.00, czw: 8.00-12.30, 13.00-18.00, pt:
8.00-12.30, 13.00-17.00. Poza godzinami otwarcia podanie ogłoszenia można
uzgodnić (telefonicznie pod nr.: 596 312
477 lub 724 751 002, e-mail: knih-k1pl@
rkka.cz.
Uwaga Ogłoszenia do „Kroniki rodzinnej”
należy przysyłać bądź przynosić osobiście
do redakcji do godz. 12.00 dnia poprzedzającego wydanie gazety. W przypadku nekrologów czekamy do godz. 13.30, prosimy
jednak wcześniej zgłosić telefonicznie fakt
zamówienia ogłoszenia.

senki żołnierskie do wspólnego
śpiewania, Iwana Ćmiel opowie
o pracowitych pszczołach, a Leszek Król będzie sprzedawał miód
domowy. Impreza odbędzie się w
piątek 6. 9. o godz. 16.00 w małej
salce Domu Kultury.
OLDRZYCHOWICE – MK PZKO
i zespół „Oldrzychowice” zapraszają na Dożynki Na Fojstwiu w
sobotę 31. 8. od godz. 13.00. W
programie: o godz. 15.00 obrządek
dożynkowy – zespoły „Dziecka” z
Oldrzychowic, „Oldrzychowice”,
gość – Valašský Vojvoda z Kozlowic, godz. 17.00 „Voltiž Duha z.s”.
– gimnastyka dzieci na koniach,
godz. 20.00 Bartnicky Band (PL),
zabawa taneczna DJ Marek Bartnicki. Tradycyjna kuchnia śląska,
zabawy dla dzieci, pokaz rzemiosł
regionalnych.
PTM – Zaprasza na kolejne spotkanie członków i sympatyków
PTM, które odbędzie się na Girowej w domku letniskowym państwa Opiców 31. 8.-1. 9. (początek
o 15.00). W pięknej scenerii Beskidów po raz szesnasty pożegnamy lato. Jak tam dotrzeć? Prosto,
wstukujemy do GPS-a szerokość
geograficzną N 49 st, 32 min i 0,7
sek., oraz długość E 18 st, 49 min
i 19,1 sek. i trafiamy wprost na
miejsce. Proszę o zgłoszenie chęci
uczestnictwa najpóźniej do 30. 8.
na e-mail: ptmrc@atlas.cz.
 zaprasza na uroczyste spotkanie z okazji 80. rocznicy śmierci
MUDr. Wacława Olszaka, pierwszego burmistrza miasta Karwina,
które odbędzie się dnia 10. 9. Program: godz. 9.30 złożenie kwiatów
na grobie MUDr. W. Olszaka w
Karwinie 2; godz. 10.20 złożenie
kwiatów przed tablicą pamiątkową MUDr. W. Olszaka na szkole w
Karwinie-Frysztacie. Możliwość
obejrzenia wystawy o życiu lekarza w przedsionku sali reprezentacyjnej frysztackiego zamku; o
godz. 11.00 uroczyste zebranie w
salach reprezentacyjnych frysztackiego zamku. Potwierdzenie
udziału do 6. 9., e-mail: ptmrc@
atlas.cz. Szczegóły na stronie internetowej
www.medics.cz/ptmrc.
PTTS „BŚ” – Informuje o odjeździe autobusu na tygodniową
wycieczkę w Šťavnické Vrchy w
niedzielę 1. 9. Karwina godz. 6.00,
Cz. Cieszyn godz. 6.20, Trzyniec –
dworzec aut. godz. 6.35, a następnie w odstępach 5-min: Wędrynia,
Bystrzyca, Gródek, Jabłonków.
Prosimy nie zapomnieć zabrać ze
sobą dokumentów, ubezpieczenia
oraz euro. Informacje 776 046 326.
 zaprasza na kolejny spacer 4. 9.,
tym razem do Łomnej Górnej-Sałajki. Przejdziemy się koło kościoła w Sałajce, drogą krzyżową w
plenerze, a leśnymi ścieżkami dojdziemy do pensjonatu „Kyčmol”.
Wrócimy drogą do przystanku
autobusowego na Sałajce. Trasa

około 4 km. Odjazd pociągu z Cz.
Cieszyna do Nawsia o godz. 9.21,
w Nawsiu przesiadka do autobusu kierunek Łomna Górna o godz.
10.00. Spacer prowadzi Tadek Farny.
UWAGA! Absolwenci Wydziałówki od starego kościoła w
Karwinie, rok 1950. Spotykamy
się 9. 9. jak zawsze w Hotelu „Na
Frysztackiej” o godz. 13.00. Cieszę
się na spotkanie. Tadek.
UWAGA! Zapraszamy na koleżeńskie spotkanie po 61 latach
maturzystów z roku 1958 Jedenastoletniej Szkoły Średniej w Cz.
Cieszynie wychowawców prof.
Pawła Zieliny i Wilhelma Franka.
Spotykamy się 6. 9. o godz. 13.00
w restauracji „Na Kamyncu” w Jabłonkowie-Miejskiej Łomnej. Inf.
736 614 358.
WYCIECZKA
DO
ŹRÓDEŁ
„OLZY” – W poniedziałek 9. 9.
wybieramy się do źródła rzeki
Olzy na Gańczorkę (autokarem).
Odjazd z Cz. Cieszyna, obok dworca autobusowego z ulicy Frydeckiej o godz. 9.00 (powrót o godz.
17.00). Zgłoszenia w redakcji „Głosu” pod nr. tel. 558 731 766 (pierwszeństwo mają seniorzy, którzy
pojadą pierwszy raz). Autokar dla
25 osób, cena 150 koron lub 25 złotych.

OFERTY

GŁ-462

CZYSZCZENIE I MALOWANIE
DACHÓW I ELEWACJI. www.nater-strech.cz. Tel. 776 051 335.


GŁ-200

PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do
domu – zadzwoń: +48 609 852 057.
Uszczelniamy wszystkie rodzaje dachów.
GŁ-036

KONCERTY

KARWINA FRYSZTAT – Zapraszamy w niedzielę 1. 9. o godz. 16.00 do
katolickiego kościoła parafialnego
na koncert 15. Festiwalu Muzyki
Organowej „Karwińskie organy”.
Zagra duet organowy: Japonka żyjąca w USA Kyoko Kato i Zaolzianka Marta Wierzgoń. Na cztery ręce i
cztery nogi zabrzmią pozycje organowe kompozytorów, których tak
często się nie słyszy: Gustav Merkel (1827-1885), Charles Callahan
(1951), Haji Hakim (1955) i Maurice
Ravel (1875-1937).

TVC 1

Dnia 30 sierpnia 2019 mija 45 lat, kiedy opuścił ten świat Tatuś

pan inż. TADEUSZ GOJNICZEK
W tym wyjątkowym i doniosłym dniu pragniemy darować garść dobrego humoru, olbrzymią porcję zdrowia,
dużą dawkę optymizmu, łyk dobrego szampana i szczere
uściski.
Rodzina – dzieci, wnuki, prawnuki i reszta…


GŁ-519

FRANCISZEK DYRBUŚ

z Trzyńca
zaś dnia 29 listopada minie 33 lat, gdy nagle opuściła nas Mamuśka

JOANNA DYRBUŚ-BINDA

z kolei 28 października 2019 wspominać będziemy mego Brata

EDWARDA DYRBUSIA

który odszedł do Ojca przed 16 laty po krótkiej i złośliwej chorobie.
Proszę również o modlitwę w intencji mego starszego Brata

OTONA DYRBUSIA

Kochany KAROLKU
z okazji urodzin składam Ci, braciszku, moc życzeń:
zdrowia, radości, mnóstwa prezentów i gości, przyjaźni
wielkich i małych, wielu przygód niebywałych, uśmiechu wesołego i wszystkiego, wszystkiego najlepszego!
Siostra Sylwka z rodzinką.
GŁ-432

z Lesznej Dolnej
który opuścił ten świat pojednany z Bogiem niespełna dwa miesiące temu –
5 lipca 2019, w wieku 84 lat. Wspominają i o modlitwę proszą córka i siostra
Józefa Szkandera-Dyrbuś z rodzinami córki Danusi i syna Bogdana. GŁ-514

Dnia 1 września minie 6. rocznica śmierci

pana STANISŁAWA JAKUBKA



z Trzyńca

Już czterdziesty bije roczek,
do starości pierwszy kroczek.
Lecz nie przejmuj się tym wcale
i wyskakuj wciąż na bale.
Dużo dobrych lat przed Tobą,
choć te młode masz za sobą.
W Twe kolejne urodziny,
przyjmij życzenia od rodziny.

Wspomina żona z rodziną.


śp. MARII JANIURKOWEJ

Będę Cię wysławiał, Panie, Boże mój, całym sercem
I będę wielbił imię twoje na wieki.

						

pan WŁADYSŁAW KIEDROŃ

Dziś, 30 sierpnia, mija 40. rocznica śmierci naszego Kochanego

śp. LUDWIKA KOŁATKA

urodzony w pierwszym dniu wojny

z Łąk

Kochanemu Mężowi, Tatusiowi, życzymy wiele błogosławieństwa, zdrowia i radości na co dzień. Małżonka
Emilia, córka Bronka i syn Dawid z rodzinami.


RK-089

Dnia 1 września obchodzi piękny jubileusz życiowy

Z miłością i modlitwą wspominają córki z rodzinami.


GŁ-509

Nie umiera ten, kto w pamięci żywych trwa…
Dnia 1 września 2019 minie 50. rocznica śmierci naszego Ukochanego

śp. JAKUBA PIECZKI

pan WŁADYSŁAW KIEDROŃ

z Hawierzowa
zaś 5 sierpnia 2019 upłynęły 24 lata od
śmierci Jego Żony

z Olbrachcic, rodak ze Stonawy

Wiązankę serdecznych życzeń przesyłają Hilda, Henia i Piotr.

GŁ-516

Czas płynie, my pamiętamy

Psalm 86,12

1 września 2019 obchodzi piękny jubileusz życiowy



GŁ-399

Można odejść na zawsze, by stale być blisko...
29 sierpnia 2019 przypomnieliśmy sobie 100. rocznicę urodzin naszej Kochanej
GŁ-518

z domu Michalik
Z szacunkiem i miłością wspomina syn Tadeusz z rodziną.

Gorące uściski dla naszej Drogiej Wychowawczyni

pani MIECZYSŁAWY DORDY
z okazji zacnego jubileuszu wraz z życieniami zdrowia, wszystkiego, co
dobre i miłe, co budzi uśmiech na twarzy i kryje się w słowie „szczęście”!
Wdzięczni „Eczocy”.
GŁ-511

GŁ-491

Dziś mija 10. rocznica, kiedy odeszła od nas na zawsze
nasza Nieodżałowana

śp. ANNA SŁOWIKOWA
z Orłowej-Poręby

Wspominają najbliżsi.


GŁ-513

Dziś, 30 sierpnia 2019, mija dokładnie 50 lat
od wesela

JANINY i OTO RZYMANÓW
z Suchej Górnej

Z tej okazji życzymy Wam wiele zdrowia, miłości i szczęścia w następnych wspólnych latach – dzieci z rodzinami.


GŁ-517

NEKROLOGI
W głębokim żalu zawiadamiamy, że dnia 28 sierpnia 2019 zmarła w wieku 93 lat

śp. MILADA WNĘTRZAKOWA
zamieszkała w Boguminie-Zabłociu

Pogrzeb Zmarłej odbędzie się w poniedziałek 2 września 2019 o godz.
14.00 z kościoła katolickiego w Rychwałdzie. Zasmucona rodzina.GŁ-520
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„Głos” należy do Stowarzyszenia
Dzienników
Mniejszości Narodowych i Etnicznych Europy MIDAS

Ci, których kochamy, nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność.
W głębokim żalu pogrążeni oznajmiamy, że dnia 28 sierpnia 2019 przeżywszy 56 lat zmarł nasz Kochany

śp. JANUSZ MICZKA

5.59 Dzień dobry 8.30 Z kucharzem
dookoła świata 9.30 Odkryte skarby
10.20 Lew w sercu 11.15 Odkryte skarby 12.10 Operacja Foxley: Zamach na
Adolfa Hitlera 13.05 Historia kongresowego medalu 13.20 Hiroszima, porażka Stalina 14.10 Najważniejsze operacje II wojny światowej 15.10 Góry Wu
Tang 16.05 Podróż po Czechach 16.30
Sąsiedzi 17.00 Tytani otchłani 17.50
Cudowna planeta 18.45 Wieczorynka
18.55 Przeżyli rok 2000 19.15 Obywatel
Kinský 19.50 Wiadomości w czeskim j.
migowym 20.00 Colorado (film) 21.35
Cenny łup (film) 23.30 Mężczyźni na
sprzedaż 0.20 Handel życiem i śmiercią – broń.

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica (s.)
9.45 Przychodnia w różanym ogrodzie
(s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00
Południowe wiadomości 12.25 Krok
za krokiem (s.) 12.50 Przychodnia w
różanym ogrodzie (s.) 14.05 Dowody
zbrodni (s.) 15.55 Agenci NCIS (s.) 16.57
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Dwie
narzeczone i jeden ślub (film) 22.00
Londyn w ogniu (film) 23.55 Dowody
zbrodni (s.).

PRIMA

śp. ANNY

GŁ-512

6.00 Zaskroniec 6.10 Anusia i pan Pięciooki (bajka) 6.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.45 Miłosne listy
10.00 Szpital na peryferiach (s.) 11.05
My z końca świata (s.) 12.00 Południowe wiadomości 12.30 My się wilka nie
boimy (film) 14.00 Reporterzy TVC
14.40 Śmierć z laboratorium 15.35 Aktorzy J. Hubača 16.05 Napisała: Morderstwo (s.) 16.55 Podróżomania 17.30
AZ kwiz 18.00 Wiadomości regionalne
18.25 Kamera na szlaku 18.55 Prognoza
pogody, wiadomości, sport 20.00 Nieśmiertelna ciotka (bajka) 21.40 Wszystko-party 22.35 Poirot (s.) 23.30 Sprawy
detektywa Murdocha (s.) 0.15 AZ kwiz.

TVC 2

Kto w sercach żyje, nie umiera.

Kochany KAROLKU

Uwaga chórzyści w Skrzeczoniu! Pierwsza powakacyjna
próba chóru mieszanego „Hasło” odbędzie się
w poniedziałek 2. 9. o godz. 18.00 w Domu PZKO.

PIĄTEK 30 SIERPNIA

Dziękujemy Ci, Chryste, za wszelkie drogi Opatrzności Bożej,
które nas do życia wiecznego przyprowadziły.

Dnia 31 sierpnia obchodzi swoje setne urodziny
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PROGRAM TV

WSPOMNIENIA

ŻYCZENIA

z Karwiny-Nowego Miasta
Z miłością wspominają najbliżsi.

PRZEPROWADZKI + ekipa oraz
usługi transportowe.
Tel. +48 601 478 108.
GŁ-394
DACHY, KRYCIE I REMONTY.
Tel. +48 601 532 642.
GŁ-395
MALOWANIE DACHÓW – blacha,
dachy z papy (ipa), skrobanie, 3 x
lakier pędzlem. Tel. 732 383 700.
Balicki.
MALOWANIE PŁOTÓW wszelkiego
gatunku. Tel. 732 383 700. Balicki.


I N F O R M AT O R
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z Bystrzycy
Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w poniedziałek 2 września
2019 o godz. 14.00 w Domu Smutku pod cmentarzem w Bystrzycy. ZaGŁ-521
smucona rodzina. 

7.20 M.A.S.H. (s.) 9.20 Policja w akcji
(s.) 10.20 Historia pewnego życia (film)
12.10 Południowe wiadomości 12.25
Policja Hamburg (s.) 13.25 Lekarz z gór
(s.) 14.25 Komisarz Rex (s.) 16.30 Popołudniowe wiadomości 16.50 Policja w
akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 Czechy i
Słowacja mają talent 21.55 Gliniarz z
Beverly Hills III (film) 0.05 Policja w
akcji.

wiedź 6.35 Nowości z natury 6.40
Noddy, detektyw w krainie zabawek
(s. anim.) 7.05 Dzikie przygody Blinky
Billa 7.20 Baranek Shaun 7.30 Studio
Kolega 9.00 Rowerowe włóczęgi 9.10
Folklorika 9.40 Ta nasza kapela 10.10
Wyjątkowe projekty 11.00 Ostatni łowcy w Mongolii 11.55 Diana 13.30 Czar
Afryki 14.15 Przeżyli rok 2000 14.40
Piłka nożna: Fortuna liga (transmisja
meczu) 17.20 Trutnov – serce Czeskiego Raju 17.50 Kamera w podróży 18.45
Wieczorynka 18.55 Sąsiedzi 19.25 O nauce i naukowcach 19.50 Wiadomości w
czeskim j. migowym 20.00 Ku’damm
56 (film) 21.35 Katyń (film) 23.35 Fidel
(film) 1.15 Siostra Jackie (s.).

NOVA

6.00 Psi patrol (s. anim.) 6.55 Looney
Tunes Show (s. anim.) 7.20 Tom & Jerry
Show (s. anim.) 7.40 O Calineczce (bajka) 8.55 Mój przyszły chłopak (film)
10.30 Przyprawy 11.25 Dzwoń do TV
Nova 12.05 Poradnik domowy 13.20
Zamieńmy się żonami 14.40 Dziewczyna z Alabamy (film) 16.50 Bodyguard
(film) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Kong: Wyspa Czaszki (film)
22.30 60 sekund (film) 0.40 Prawnik z
Lincolna (film).

PRIMA

6.05 Astro Boy (s. anim.) 6.35 My Little
Pony (s. anim.) 6.55 M.A.S.H. (s.) 8.40
Auto Salon 9.45 Bikesalon 10.20 Prima
Partička 11.20 Czechy i Słowacja mają
talent 13.00 Studiujemy na wagarach
(film) 14.55 Noc w muzeum (film) 17.20
Piorun kulisty (film) 18.55 Wiadomości
19.55 Top Star 20.15 Mroczny Kraj (s.)
21.20 Glina (s.) 22.40 Maruderzy (film)
0.50 Przedślubne emocje (film).

NIEDZIELA 1 WRZEŚNIA

TVC 1

6.00 Ciekawostki z regionów 6.25
Jedwabie i łzy (bajka) 6.40 Kartka z
pamiętnika (film) 8.10 Uśmiechy Juraja
Herza 8.50 Łopatologicznie 9.45 Kalendarium 10.00 Kamera na szlaku 10.25
Obiektyw 10.55 Grzechy dla ojca Knoxa (s.) 12.00 Pytania Václava Moravca
13.00 Wiadomości 13.05 O Kopciuchu
(bajka) 14.10 Czeska muzyka (bajka)
14.55 Na cienkim lodzie (film) 16.00
Był sobie dom (s.) 17.15 Szkoła podstawowa (film) 18.55 Prognoza pogody,
wiadomości, sport 20.00 Domek letniskowy na sprzedaż (film) 21.20 168
godzin 21.50 Dziewczyna do zabicia
(film) 23.30 Inspektor Banks (s.) 1.05
Bananowe rybki.

TVC 2

6.00 Miłość 6.20 Drzewo bajek 6.50
Nowe szaty cesarza (bajka) 8.20 Tajemnica łamigłówki (s.) 8.50 Slovácko
się nie sądzi (s.) 9.25 Kamera na szlaku
9.50 Columbo (s.) 11.05 Wszystko-party
12.00 Tydzień w regionach 12.25 Nasze
hobby 13.00 Wiadomości 13.05 Bajka
13.50 Pająk o szmaragdowych oczach
(bajka) 14.30 Kartka z pamiętnika
(film) 16.00 Ogniste kobiety wśród nas
(film) 17.05 Poirot (s.) 18.00 Mieszkać
jak… na urlopie 18.25 Chłopaki w akcji
18.55 Prognoza pogody, wiadomości,
sport 20.00 Cuda natury 21.10 Angelika i sułtan (film) 22.50 Inspektor Banks
(s.) 0.20 Magiczny Špilberk 1.15 Maneż
Bolka Polívki.

6.25 Masza i niedźwiedź 6.35 Nowości z natury 6.40 Noddy, detektyw w
krainie zabawek (s. anim.) 7.05 Dzikie
przygody Blinky Billa 7.20 Baranek
Shaun 7.30 Studio Kolega 9.00 Czechosłowacki tygodnik filmowy 9.15
Poszukiwania czasu utraconego 9.30
Walka o tunel 10.05 Dziennik RAF 11.10
Bitwa bidonów 11.35 Tajemnica linii
Maginota 12.30 Na paryskich dachach
13.30 Słowo na niedzielę 13.35 Květa
Fialová 13.50 Na pływalni z Richardem
Gere 14.15 Z kucharzem dookoła świata
15.20 Pory roku na Ziemi 16.10 Odkryte
skarby 17.00 Życie na Ziemi 17.50 Luizjana 18.45 Wieczorynka 19.00 O nauce i naukowcach 19.20 Ciekawostki z
regionów 19.50 Wiadomości w czeskim
j. migowym 20.00 Samuraj i kowboje
(film) 21.55 Tygrys i kotka (film) 23.40
Jestem JFK Junior.

6.00 Teleranek 6.05 Hopsasa 6.20 Ava
Riko Teo (s. anim.) 6.25 Masza i niedź-

6.00 Psi patrol (s. anim.) 6.55 Looney
Tunes Show (s. anim.) 7.40 Tom i Jer-

SOBOTA 31 SIERPNIA

TVC 1

TVC 2

NOVA

ry Show (s. anim.) 8.00 Zimne serce
(bajka) 9.40 Zaklęty książę (film) 11.25
Beethoven (film) 13.05 Trup w każdej
szafie (film) 15.15 Dwie narzeczone i
jeden ślub (film) 17.05 Jak świat traci
poetów (film) 18.50 Gospoda (s.) 19.30
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Policja Modrava (s.) 21.25 Historie czeskich
zbrodni 22.25 Odłamki 22.55 D-Tox
(film) 0.45 Trup w każdej szafie (film).

PRIMA

6.05 Astro Boy (s. anim.) 6.35 My Little
Pony (s. anim.) 6.55 M.A.S.H. (s.) 8.00
Świat ogarnięty wojną 9.15 Prima Zoom
Świat 9.45 Zapach zbrodni (s.) 11.00
Partia 11.55 Poradnik domowy 12.50
Poradnik Ládi Hruški 13.35 Mama
ogarnia wszystko 14.05 Jak zbudować
marzenie 14.55 Jedz, pij i wyjdź za
mąż (film) 16.45 Old Surehand (film)
18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 20.15
Święta czwórka (film) 22.05 Złoto (film)
0.35 1890 (s.).

PONIEDZIAŁEK 2 WRZEŚNIA

TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Slovácko się nie
sądzi (s.) 9.35 168 godzin 10.05 Roztargnienie 10.30 Na cienkim lodzie
(film) 11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Sama w domu
14.00 Autobus 14.15 Szkoła podstawowa (film) 15.55 Napisała: Morderstwo
(s.) 16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości
regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom?
18.55 Prognoza pogody, wiadomości,
sport 20.00 Północ (s.) 21.00 Wyrok
21.30 Reporterzy TVC 22.10 Legendy
kryminalistyki 22.45 Na tropie 23.10
Kryminolog (s.) 0.10 AZ kwiz.

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Kamera w podróży 9.25 Niedźwiedzie polarne 10.15
Bitwa bidonów 10.45 Wyjątkowe projekty 11.35 Pory roku na Ziemi 12.25
Berlin 1918-1933: Metropolia zbrodni
13.10 Magazyn religijny 13.40 Czechosłowacki tygodnik filmowy 13.55 Georges Simenon 14.45 Z kucharzem dookoła świata 15.45 Tysiące smaków ulicy
16.30 Przygody nauki i techniki 17.00
Lotnicze katastrofy 17.50 Plan Marshalla uratował Amerykę 18.45 Wieczorynka 18.55 Tajemnice praskich podwórzy
19.00 O nauce i naukowcach 19.20
Bohemia Incognita 19.50 Wiadomości
w czeskim j. migowym 20.00 Dyktator
Stalin 20.55 Dostawa samolotów 21.55
Ostatnie tango w Paryżu (film) 0.00 Samuraj i kowboje (film).

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica (s.)
9.45 Policja Modrava (s.) 11.00 Co o tym
sądzą Czesi 12.00 Południowe wiadomości 12.25 Krok za krokiem (s.) 12.45
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.)
14.05 Dowody zbordni (s.) 16.00 Agenci NCIS (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Spece (s.) 22.25 Zabójcza
broń (s.) 23.20 Bez śladu (s.).

PRIMA

6.10 Astro Boy (s. anim.) 6.35 My Little
Pony (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 9.20
Policja w akcji 10.15 Bicie serca (film)
12.10 Południowe wiadomości 12.25
Policja Hamburg (s.) 13.25 Lekarz z gór
(s.) 14.25 Komisarz Rex (s.) 16.30 Popołudniowe wiadomości 16.50 Policja w
akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 Błękitny
kod (s.) 21.35 Skarby ze strychu 22.50
Jak zbudować marzenie 23.55 Hawaii
5-0 (s.) 0.50 Komisarz Rex (s.).
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WEHIKUŁ CZASU

Tak było...

...tak jest

• Tym razem proponujemy naszym Czytelnikom zagadkę „aktywną” – archiwalna fotografia powyżej przedstawia schronisko
na Jaworowym w latach 30. ubiegłego wieku.
Prosimy o przysłanie współczesnego ujęcia tego samego miejsca. W gazecie zamieścimy pierwsze bądź najlepsze zdjęcie,
jakie dostaniemy. Fotografie prosimy wysyłać na: dabkowski@glos.live bądź info@glos.live. Serdecznie zapraszamy do wspólnej
zabawy!

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11

12

13

14

Rozwiązaniem krzyżówki jest dokończenie fraszki Jana
Sztaudyngera: „Tęcza… (ROZWIĄZANIE DODATKOWE)”
POZIOMO:
1. rozstrzygnięcie sprawy służące za przykład w nastepnych
przypadkach
2. wywiad lekarski
3. rodzaj grzybów z grupy glonowców
4. Dorota, polska aktorka
5. Andrea, włoski trener siatkówki
6. Andrzej, piłkarz, „Diabeł” i orzeł Górskiego
7. ROZWIĄZANIE DODATKOWE
8. groźny dla człowieka rekin
9. zbyt duża ilość, nadwyżka

15

10.
11.
12.
13.
14.
15.

publiczny wizerunek
powieść Prusa z Wokulskim
towar za towar
odmiana cukru, zawarta w mleku
okruszyna, szczypta, odrobina
popularny niegdyś komputer

PIONOWO: AIRBAG, ANANAS, ANGLIA, BADACZ, CESARZ,
CHILON, DENALI, DESANT, EKONOL, ERNANI, ERSATZ,
ESTETA, IDYLLA, INDEKS, KODIAK, NARCYZ, PALIWO, SAJDAK,
SPASOW, WALIZA, ZADUMA, ZMYSŁY, ZNAMIĘ.
Wyrazy trudne lub mniej znane: ANAMNEZA, LANDOWSKA,
PLEŚNIAK

W

śród autorów poprawnych rozwiązań
zostanie rozlosowana książka. Rozwiązania
prosimy wysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin
upływa w środę 11 września. Nagrodę książkową
za poprawne rozwiązanie zadania z 16 sierpnia
otrzymuje Alina Motyka z Karwiny. Autorem
dzisiejszej krzyżówki jest Jan Kubiczek.
Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej
z 16 sierpnia:
BEZMYŚLNOŚĆ SIĘ NIE DEZAKTUALIZUJE

