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Następne posiedzenie 
Rady Przedstawicieli 

odbędzie się 10 września 
o godzinie 16.30. 

Spotykamy się 
w siedzibie Kongresu 

Polaków w RC, 
ul. Grabińska 458/33, 
Czeski Cieszyn 737 01.

Zgromadzenie Ogólne 
to sprawa wszystkich Polaków
WYDARZENIE: XIII Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków odbędzie się w sobotę 3 października w Trzyńcu. 
Rada Kongresu Polaków potwierdziła to w środę po długich i burzliwych obradach. – Zgromadzenie Ogólne to 
sprawa nas wszystkich, Polaków. Dlatego zjednoczmy się w obliczu epidemii i wspólnie je przeprowadźmy – 
apeluje do delegatów prezes Kongresu, Mariusz Wałach.

Beata Schönwald

3 października to już drugi 
termin, w którym delega-
ci na Zgromadzenie Ogól-
ne mają się spotkać w sali 

obrad Domu Kultury „Trisia”. Pierw-
szy, wiosenny termin wykreśliła z 
kalendarza pandemia koronawiru-
sa. – Bez względu na sytuację epide-
miologiczną nie możemy już wię-
cej przesuwać tego wydarzenia. Po 
pierwsze dlatego, że nie wiemy, czy 
na wiosnę sytuacja nie będzie jesz-
cze gorsza. A po drugie, co jest chy-
ba jeszcze bardziej istotne, dlatego, 
że nie pozwalają nam na to system 
prawny RC i statut Kongresu – wyja-
śnia prezes. Jak podkreśla, zgodnie 
z ustaleniami Rady Kongresu, Zgro-
madzenie Ogólne odbędzie się w 
ścisłym reżimie sanitarnym, a czas 
obrad zostanie ograniczony do ko-
niecznego minimum. – W tej chwili 
nie jesteśmy w stanie przewidzieć, 
jakie będą za miesiąc obowiązywały 
zasady bezpieczeństwa. Przez naj-
bliższe tygodnie będziemy śledzić 
sytuację i starać się dostosować do 
niej tryb obrad. Już teraz staramy się 
więc podejmować takie działania, 
które pozwolą usprawnić ich prze-
bieg. Mam na myśli np. zgłaszanie 
z wyprzedzeniem kandydatów do 

nowej Rady Kongresu i wiele innych 
zmian o charakterze organizacyjno-
-technicznym – mówi Wałach.

Organizatorzy październikowego 
Zgromadzenia Ogólnego ubolewają 
nad tym, że wbrew wcześniejszym 
założeniom prawdopodobnie nie 
będzie się ono mogło odbyć w uro-
czystej, jubileuszowej oprawie. – W 
tym roku Kongres Polaków obcho-

dzi 30-lecie istnienia. Tegoroczne 
Zgromadzenie Ogólne chcieliśmy 
więc zorganizować w wielkim stylu 
– w reprezentacyjnych wnętrzach 
Domu Kultury „Trisia”, z występem 
chóru, zaproszonymi gośćmi, a po 
zakończeniu obrad ze spotkaniem 
towarzyskim połączonym z rautem 
i programem artystycznym. Nie 
wyobrażamy sobie jednak, jak z ma-

seczkami na ustach i z zachowaniem 
odstępów moglibyśmy coś takiego 
zrealizować – stwierdza prezes Kon-
gresu. Dodał, że w tym uroczystym 
wydarzeniu mieli wziąć udział m.in. 
członkowie Rady Kongresu wszyst-
kich minionych kadencji oraz goście 
z Pragi i Warszawy. Udział wstępnie 
potwierdził już np. czeski premier, 
Andrej Babiš. – Nasze zaproszenie 

jest nadal aktualne. Musimy jednak 
poinformować naszych gości, w ja-
kim reżimie sanitarnym będziemy 
prowadzić obrady – precyzuje Wa-
łach. 

Zasadniczą sprawą dla przepro-
wadzenia XIII Zgromadzenia Ogól-
nego jest jednak przede wszystkim 
udział delegatów wybranych przez 
Sejmiki Gminne i polskie organi-
zacje. – Po trzydziestu latach udało 
nam się zmienić ordynację wybor-
czą, dzięki czemu nasze stowarzy-
szenia, które mają stabilną i szeroką 
bazę członkowską oraz wykazują się 
długoletnią prężną działalnością na 
rzecz polskości, otrzymały olbrzymi 
mandat. Organizacje skorzystały z 
niego prawie w stu procentach. Naj-
większa polska organizacja, PZKO, 
zgłosiła wszystkich 91 delegatów, 
Towarzystwo Nauczycieli Polskich 
– 40, Macierz Szkolna – 30. Chciał-
bym im wszystkim, jak również de-
legatom reprezentującym gminy po-
dziękować za to, że podjęli się tego 
zadania, a równocześnie zaapelować 
do ich sumień i serc, by w sobotę 3 
października przyszli do „Trisii”. 
Zgromadzenie Ogólne to sprawa 
nas wszystkich, Polaków. Dlatego 
zjednoczmy się w obliczu epidemii i 
wspólnie je przeprowadźmy – prze-
konuje prezes Kongresu Polaków. 

Najpierw Rada Przedstawicieli
Jednym z ważniejszych punktów obrad XIII Zgromadzenia Ogólnego bę-
dzie uchwalenie zmian w statucie. Dotyczyć one będą m.in. właśnie takich 
nadzwyczajnych sytuacji, jak ta obecna, kiedy epidemia lub inny kataklizm 
nie pozwolą na zorganizowanie Zgromadzenia Ogólnego w określonym 
statutowo terminie. Zanim zmiany zostaną przedstawione delegatom, musi 
je jeszcze zatwierdzić Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków. Dlatego jej 
przewodnicząca, Małgorzata Rakowska, apeluje do członków tego gremium, 
by w czwartek 10 bm. koniecznie wzięli udział w ostatnim w tej kadencji 
posiedzeniu Rady Przedstawicieli. Ważnych spraw do omówienia będzie 
cała masa. 

• Ostatnie Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w RC odbyło się cztery lata 
temu w czeskocieszyńskiej „Strzelnicy”. W zupełnie innym reżimie sanitarnym... 
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
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sobota

niedziela

dzień: 16 do 20 C 
noc: 14 do 12 C 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 21 do 24 C 
noc: 19 do 16 C 
wiatr: 1-4 m/s

dzień: 16 do 19 C 
noc: 15 do 13 C 
wiatr: 1-3 m/s

W
e wtorek minęła kolejna rocznica wybuchu dru-
giej wojny światowej. Nieokrągła (osiemdziesiąta 
pierwsza), niemal przez nikogo niezauważona 
– bo przecież są ważniejsze, bieżące sprawy. Jest 
przede wszystkim koronawirus, zagrożenie – ce-
lebryta, nieschodzące z czołówek gazet. 

Czy jest coś złego w tym, że po osiemdziesięciu latach nie chodzimy 
tłumnie z kwiatami do pomników? Wiem, to prowokacyjne pytanie. A 
jednak nie boję się go postawić i jestem gotowa na każdą odpowiedź, 
pomimo że osobiście należę do osób interesujących się tematem hi-
tlerowskiej okupacji – czytam sporo książek na ten temat i sama go 
poruszam w swoich książkach. 

O wojnie trzeba pamiętać, przede wszystkim dlatego, aby już się nie 
powtórzyła. Wydaje mi się jednak, że właśnie dobra, rzetelna książka, 
dobry, rzetelny film, audycja radiowa czy wywiad w prasie są dziś o 
wiele lepszą formą utrwalania pamięci od słuchania przemówień poli-
tyków przy pomnikach. Bo – jak zauważył kolega – politycy lubią każ-
dą rocznicę tak nagiąć, aby im pasowała do ich politycznej retoryki.

Zainteresowanym mogę polecić kilka przeczytanych przeze mnie 
książek, które ukazały się w ostatnich latach. Z literatury faktu na 
pewno „Wakacje w Trzeciej Rzeszy” Julii Boyd (narodziny niemieckie-
go faszyzmu widziane oczyma obcokrajowców – pozycja dość trudna 
w odbiorze, ale naprawdę dobra), „Dzieci Aspergera. Medycyna na 
usługach III Rzeszy” Edith Sheffer (temat nazistowskiej eutanazji – oj, 
dzisiaj też aktualny!), a także wspomnienia żyjących jeszcze oświę-
cimskich więźniarek w zbiorze „Dziewczęta z Auschwitz” młodej 
polskiej autorki Sylwii Winnik. W tych dniach pojawiła się na rynku jej 
kolejna publikacja tego typu – „Dzieci z Pawiaka”. Z powieści opartych 
na faktach polecam wznowioną w 2019 roku „Czerń i purpurę” pocho-
dzącego z Bielska-Białej Wojciecha Dutki, powieść na pewno lepszą i 
rzetelniejszą, jeśli chodzi o fakty, od przereklamowanego „Tatuażysty 
z Auschwitz” Nowozelandki Heather Morris. Zainteresowanych odsy-
łam także do grupy facebookowej Holocaust. Pamiętamy i czytamy. 
Jej członkowie polecają dużo wartościowych książek o tematyce wo-
jennej, a zarazem przestrzegają przed bublami. 

Uczcijmy ofiary wojny lekturą.  

DZIŚ...

4
września 2020

Imieniny obchodzą:  
Rozalia, Stella
Wschód słońca: 6.04
Zachód słońca: 19.23
Do końca roku: 118 dni
Przysłowia: 
„Gdy nadejdzie wrzesień, 
rolnik ma zawsze pełną 
kieszeń”

JUTRO...

5
września 2020

Imieniny obchodzą:  
Dorota, Wawrzyniec
Wschód słońca: 6.06
Zachód słońca: 19.21
Do końca roku: 117 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Dobroczynności
Przysłowia: 
„Gdy wrzesień bez 
deszczów będzie, w zimie 
wiatrów pełno wszędzie”

POJUTRZE...

6
września 2020

Imieniny obchodzą:  
Beata, Eugeniusz
Wschód słońca: 6.07
Zachód słońca: 19.19
Do końca roku: 116 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Walki 
z Prokrastynacją
Przysłowia:
„Jak we wrześniu krety 
kopią po nizinach, będzie 
wietrzno, ale lekka zima”

Dariusz Piotr Bonisławski,
prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, 
w liście do dyrektorów i nauczycieli polonijnych 
z okazji 1 września

NASZ »GŁOS«

CYTAT NA DZIŚ

POGODA

•••
Podziwiamy państwa pracę, jesteśmy dumni 
z tego, że uczniowie osiągają świetne wyniki 
w licznych konkursach dotyczących Polski, 
jej języka, historii i kultury, bo to kolejny 
dowód na to, że nauczyciel polonijny nie jest 
jedynie lektorem języka polskiego, lecz przede 
wszystkim jest patriotą potrafiącym przekazać 
miłość do Ojczyzny kolejnym pokoleniom 
swoich uczniów

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

KARWINA
Jedno z miejskich przed-
szkoli otworzyło w nowym 
roku szkolnym oddział 
z elementami pedagogiki 
Montessori. Klasa różni się 
od pozostałych m.in. pod 
względem wyposażenia. 
Zamiast klasycznych za-
bawek znajdują się w niej 
specjalne pomoce edukacyj-
ne rozwijające kreatywność, 
samodzielność i zręczność. 
Dzieci mogą pracować indy-
widualnie lub w grupie. Do 
oddziału będzie uczęszczało 
20 dzieci w wieku od 2,5 do 
sześciu lat. Jest to projekt 
pilotażowy.  (dc) 

MOSTY k. JABŁONKOWA
Ze względu na trwającą 
pandemię koronawirusa 
władze gminy odwołały im-
prezy skierowane do senio-
rów. Przedstawiciele Urzędu 
Gminy nadal nie odwiedzają 
jubilatów, jednak zapewniają 
ich, że po uspokojeniu sytu-
acji dodatkowo zostaną im 
wręczone bukiety i prezenty. 
Odwołano także zaplanowa-
ną wycieczkę dla seniorów, 
która pierwotnie miała się 
odbyć latem, a następnie 
została przesunięta na po-
czątek września. Według 

ostat-
nich 
danych w 
Jabłonkowie i 
okolicy jest aktual-
nie 47 osób z pozytyw-
nym wynikiem testu na 
koronawirusa, przeszło 
280 osób już wyzdro-
wiało.  (dc)

PIOSECZNA
Władze gminy przygoto-
wały ankietę dla miesz-
kańców powyżej 15. roku 
życia. Odpowiedzi będą 
brane pod uwagę pod-
czas opracowania planu 
strategicznego gminy na 
lata 2021-2028. Ankietę 
można wypełnić do końca 
września, elektronicznie 
lub na druku odebranym 
w Urzędzie Gminy. Pytania 
dotyczą m.in. środowiska 
naturalnego oraz bezpie-
czeństwa. Respondenci 
wybierają ze spisu opra-
cowanych projektów 
inwestycyjnych te, które 
uważają za najważniejsze. 
W ankiecie jest także miej-
sce na własne propozycje 

mieszkańców dotyczące 
rozwoju wioski.  (dc)

TRZYNIEC
Nowe przeszkody agility dla 
psów zostały umieszczone 
na psiej łące w pobliżu 
kładki przez Olzę na osiedlu 
„stara Sosna”. Pięć małych i 
większych przeszkód wyko-
nano z drewna akacjowego. 
Władze miasta podkreślają, 
że nie chodzi o komplekso-
wy tor do treningu agility, 
ale o przeszkody, na których 
każdy pies może poćwiczyć 
zwinność. Do treningu 
agility nadają się w szczegól-
ności takie rasy, jak border 
collie, owczarek szetlandzki 
lub pudel.  (dc)

PIOSECZNA

• Mamy ciekawą propozycję dla wszystkich miłośników kolei. W sobotę 5 
września w godzinach od 9.00 do 12.00 i od 13.00 do 17.00 będzie można 
w Łomnej Dolnej zobaczyć kolejkę ogrodową. Budynek, w którego ogrodzie 
znajduje się wspomniana kolejka, usytuowany jest w osadzie Ondrasz, za do-
mem pana Procnera, numer posesji: 286 . Na zwiedzanie kolejki zaprasza jej 
twórca Miloš Sova.  Tekst i zdjęcie: „Zwrot”. 

KARWINA

TRZYNIEC

MOSTY k. JABŁONKOWA

1 września 
mieszkańcy Śląska 
Cieszyńskiego uczcili 
81. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej. 
W okolicznościowej 
uroczystości przed 
pomnikiem Ofiar 
Hitleryzmu na 
cieszyńskim placu 
Wolności uczestniczyli 
także reprezentanci 
Polskiego Związku 
Kulturalno-
Oświatowego 
w Republice Czeskiej.

Witold Kożdoń

W patriotycznej manifestacji 
wzięli udział reprezentan-
ci władz miasta i powiatu 

cieszyńskiego, przedstawiciele służb 
mundurowych, delegacje instytucji 
miejskich i powiatowych, a także sto-
warzyszeń oraz związków, uczniowie 
cieszyńskich szkół, poczty sztanda-
rowe oraz zwykli mieszkańcy. – Mija 

właśnie 81 lat od wybuchu II woj-
ny światowej. Ile razy powtarza-
no, że to niewyobrażalne zło nie 
powinno się wydarzyć, że trzeba 
wyciągnąć wnioski i pamiętać, by 
historia się nie powtórzyła. Nie 

musimy jednak 
spoglądać da-
leko, by stwier-
dzić, że demony 
cały czas nie 
śpią. Rosnący 
w siłę nacjona-
lizm i podziały 
społeczne, brak 
przestrzeni dla 
mniejszości spo-
łecznych, brak 
akceptacji i wza-
jemnego szacun-
ku to dziś bo-
lączki nie tylko 
polskiego spo-
łeczeństwa. Zło 
czeka na odpo-
wiedni moment. 
Od nas zależy, 
czy będziemy 
mieli go czym 
karmić – mówiła 
burmistrz Cie-
szyna, Gabriela 
Staszkiewicz.

W okoliczno-
ściowym prze-

mówieniu burmistrz nawiązała 
jednak także do współczesnych 
wydarzeń. Jej zdaniem żyjemy w 
wyjątkowym miejscu „naznaczo-
nym trudnymi meandrami histo-
rii”. Pokazała to dyskusja, jak roz-

gorzała miesiąc temu przy okazji 
setnej rocznicy wyznaczenia gra-
nicy polsko-czechosłowackiej, 
podziału Śląska Cieszyńskiego i 
powstania Czeskiego Cieszyna. 
– Wydawać by się mogło, że mi-
nęło sto lat, że pamiętamy, ale pa-
trzymy inaczej na nasze wspólne 
miasto i czesko-polskie relacje na 
Śląsku Cieszyńskim, jednak rany 
nadal są głębokie. Mimo wszyst-
ko wierzę, że będziemy w stanie 
uporać się ze skomplikowanymi 
relacjami i urazami z przeszłości, 
bo świat nie stoi w miejscu i ciągle 
stawia przed nami nowe wyzwa-
nia. Tylko jako świadoma wspól-
nota możemy sobie z nimi pora-
dzić – mówiła Staszkiewicz.

W dalszej części uroczystości 
kapelani służb mundurowych od-
mówili ekumeniczną modlitwę, a 
przybyłe delegacje złożyły kwiaty. 
W imieniu Polskiego Związku Kul-
turalno-Oświatowego i Kongresu 
Polaków w RC biało-czerwoną wią-
zankę złożyli Anna Piszkiewicz, 
członek Zarządu Głównego PZKO 
oraz Stanisław Gawlik z Sekcji Hi-
storii Regionu PZKO. Rocznicowe 
obchody zakończyła zaś msza św. 
w intencji obrońców ojczyzny oraz 
ofiar II wojny światowej w kościele 
parafialnym św. Marii Magdaleny.
 

Zło czeka na odpowiedni moment

• Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej jak co 
roku odbyły się przed pomnikiem Ofiar Hitleryzmu na cie-
szyńskim placu Wolności. Fot. WITOLD KOŻDOŃ

• Pomnik wdzięczności polskim żołnierzom biorącym udział w walkach o Berlin 
w 1945 r. odsłonięto we wtorek w stolicy Niemiec. Monument stanął obok bu-
dynków Politechniki Berlińskiej w dzielnicy Charlottenburg. Trzymetrowa insta-
lacja ma formę flagi, na której zamieszczono teksty niemiecki i polski: „Pamięci 
Żołnierzy i Kobiet-Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego, uczestników bitwy o 
Berlin w 1945 r., walczących jako część Koalicji Antyhitlerowskiej w dzielnicach 
Charlottenburg i Tiergarten o wyzwolenie Polski i Europy od faszyzmu. Gmachy 
ówczesnej Politechniki, wyzwolonej 2 maja 1945 r. przez 1. Warszawską Dywizję 
Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, stanowiły jeden z najsilniejszych nazistowskich 
punktów oporu na drodze do Kancelarii Rzeszy”.  (wik)
Fot. Polskie Radio 24

Szukają  
świadków zdarzenia
W nocy z wtorku na środę przed 
godziną trzecią nad ranem na auto-
stradzie D1 w Boguminie (niedaleko 
zjazdu na Szonychel) samochód jadący 
w kierunku Polski potrącił pieszego. Z 
informacji, jaki posiada policja, wynika, 
że pieszy miał wejść na pas ruchu i 
poruszać się w kierunku przeciwnym 
do kierunku jazdy pojazdów. Niestety 
uderzył w niego dostawczy renault 
prowadzony przez 39-letniego obywa-
tela Polski. Pieszy doznał śmiertelnych 
obrażeń, a kierowca został przebadany 
alkomatem. Test dał wynik negatywny. 
Mundurowi zwracają się z apelem do 
kierowców pojazdów przejeżdżających 
2 września około godziny 2.40 auto-
stradą D1 przez Bogumin o kontakt. 
Jeśli ktokolwiek coś wie na temat 
wypadku lub dysponuje nagraniem z 
kamery samochodowej, proszony jest 
o kontakt z policją pod bezpłatnym 
numerem 158.  (wik)

•••
Zwierzęta za darmo
We wrześniu i październiku ostrawski 
ogród zoologiczny i park botaniczny 
można odwiedzać za darmo. Wystar-
czy odebrać w kasie specjalny bilet. 
Promocja nie dotyczy jednak opłat 
parkingowych, przejazdów kolejką 
oraz safari express. Ostrawska pla-
cówka jest obecnie otwarta w godz. 
9.00-18.00, ale pawilony są zamy-
kane o 17.00. Podziwianie zwierząt 
można też uatrakcyjnić spotkaniami 
z opiekunami wybranych gatunków. 
Promocyjny projekt finansuje woje-
wództwo morawsko-śląskie, dlatego 
obok ogrodu zoologicznego do końca 
października bezpłatnie można zwie-
dzać szereg innych zabytków i muze-
ów w regionie, m.in. Muzeum Tatry w 
Koprzywnicy.  (wik)

W SKRÓCIE

Szańce  
się otwierają
Jutro w południe nastąpi oficjal-

ne otwarcie nowego Turystycz-
nego Centrum dla zwiedzających 
Szańce w Mostach koło Jabłonko-
wa. Organizatorzy przygotowali 
ciekawy program historyczny oraz 
szereg atrakcji dla rodzin z dzieć-
mi, a przez całe popołudnie gości 
wydarzenia będzie bawił zespół 
„Druhá náhoda”.

W sobotę 5 września warto m.in. 
wybrać się na indywidualną wy-
cieczkę rowerową lokalną ścieżką 
dydaktyczną. Dla jej uczestników 
organizatorzy wydarzenia przygo-
towali specjalny konkurs, a o godz. 

16.30 losowanie nagród. Z kolei 
członkowie grup rekonstrukcyj-
nych zademonstrują po południu, 
jak wyglądało codzienne życie 
żołnierzy w czasach, gdy jabłon-
kowskie szańce stały na straży 
bezpieczeństwa Śląska. W trakcie 
imprezy będzie można również 
obejrzeć ciekawą wystawę doty-
czącą historii twierdzy z przykła-
dami replik dawnych broni oraz 
mundurów z epoki. Planowana 
jest również projekcja filmu „Szań-
ce 1647” oraz atrakcyjne konkursy 
dla najmłodszych. 

 (wik)

Granicy nie powinno 
się zamykać

Myślę, że w Europie jest nie-
wiele samorządów, które wy-

budowały most graniczny – mówił 
Stanisław Folwarczny, wicehetman 
województwa morawsko-śląskie-
go, podczas środowej wizyty prze-
wodniczącego ODS – Petra Fiali w 
Czeskim Cieszynie. Towarzyszył 
mu wiceprzewodniczący Zbyněk 
Stanjura. Przedstawiciele regional-
nych władz Obywatelskiej Partii 
Demokratycznej oraz współpra-
cującej z nią TOP 09 spotkali się z 
szefem partii na kładce sportowej 
zrealizowanej w ubiegłych latach w 
ramach projektu transgranicznego 
„Ogród dwóch brzegów”. 

– To jeden z projektów, który na-
prawdę się udał i który w Europie 
jest przedstawiany jako wyjątkowy 
projekt transgraniczny – przekony-
wał Folwarczny, zapoznając Fialę z 
rezultatami współpracy czesko-pol-
skiej w okresie, kiedy był wiceburmi-
strzem Czeskiego Cieszyna. Obecny 
na spotkaniu emerytowany dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Cieszynie, Zbigniew Niżnikie-
wicz, opowiedział o transgranicz-
nych imprezach sportowych, takich 
jak Fortuna Bieg. 

Rozmawiano także o skutkach 
zamknięcia granicy w okresie pan-
demii koronawirusa. Obecni byli 

zgodni co do tego, że mieszkańcy 
regionu szczególnie boleśnie to od-
czuli. „Głos” zapytał Fialę, czy jest 
zwolennikiem zamykania granic z 
przyczyn epidemiologicznych. 

– Nie jestem zwolennikiem ra-
dykalnego zamykania granic. Nie 
widzę powodów, aby zamykać gra-
nicę, kiedy sytuacja w sąsiednim 
państwie jest może nawet lepsza niż 
w RC. Zawsze powinniśmy z dużą 
wrażliwością rozważać takie restryk-
cje i sięgać po nie tylko wtedy, kiedy 
to jest absolutnie niezbędne – odpo-
wiedział polityk. – Teraz na pewno 
nie jest to konieczne, myślę zresztą, 
że także w przeszłości zamykanie 
granic nie miało być aż tak restryk-
cyjne. Krytykowaliśmy fakt, że oby-
watele czescy nie mogą wyjechać 
za granicę, ponieważ nie ma to żad-
nego oparcia w Konstytucji. Czeska 
gospodarka jest gospodarką otwartą, 
ludzie są przyzwyczajeni do poru-
szania się po Europie, sporo Polaków 
jeździ regularnie do Czech. Dla nas 
zamykanie granic nie jest korzystne. 

Obecny na spotkaniu wiceprezes 
Kongresu Polaków w RC, Józef Szy-
meczek, krótko zapoznał gościa z hi-
storią i składem narodowościowym 
Śląska Cieszyńskiego. Przypomniał, 
że Cieszyn dopiero od stu lat jest po-
dzielonym miastem.  (dc)

• Na kładce sportowej. Na pierwszym planie Petr Fiala, za nim (od lewej): Zbi-
gniew Niżnikiewicz, Zbyněk Stanjura i Stanisław Folwarczny. Fot. DANUTA CHLUP

DRODZY CZYTELNICY
We wrześniu nieznacznie zmienią się dni pracy sekretariatu redakcji „Głosu”. 
Będzie on nieczynny w piątek 11, 18 i 25 września. W pozostałe dni sekretariat 
pracuje normalnie: poniedziałek 8.30-15.30, wtorek 8.00-15.30, środa 8.30-
15.30 i czwartek 8.30-15.30.

Redakcja

Nagrodzona praca

Miriam Lisztwan z Ol-
drzychowic zdoby-

ła drugą nagrodę w grupie 
wiekowej od 7 do 14 lat w 
konkursie „Moje najcie-
kawsze spotkanie z Polską 
online”, ogłoszonym przez 
polskie Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych w ramach ak-
cji „Polska w Twoim domu”. 
Pracę nastolatki zgłosił w 
konkursowe szranki Konsu-
lat Generalny RP w Ostrawie.

Do ostatniego konkurso-
wego etapu zakwalifikowano 
172 prace z 32 krajów. Osta-
tecznie komisja konkursowa 
zdecydowała o przyznaniu 
18 nagród oraz sześciu wy-
różnień w dwóch grupach 
wiekowych oraz trzech kategoriach 
tematycznych (edukacja, kultura, 
historia).

Praca Miriam Lisztwan została 
nagrodzona w kategorii „eduka-
cja”. Obok niej pierwszą nagrodę 
otrzymała praca Marka Konstanti-

nowa (zgłoszona przez Ambasadę 
RP w Baku). Trzecie miejsce zajęła 
Alicja Bubnowicz (jej praca była 
zgłoszona przez KG RP w Kalinin-
gradzie), a wyróżnienie otrzymała 
Maya Nowicki (praca zgłoszona 
przez KG RP w Chicago).  (wik)

•••
Do udziału w konkursie 

polskie MSZ zaprosiło dzieci 
i młodzież w wieku od 7 do 18 lat. 

Konkurs, wraz z zaproszeniem 
do korzystania z oferty, jaką 

w formule online przygotowały 
polskie instytucje kultury, był 

odpowiedzią ministerstwa 
na potrzebę chwili wynikłą 
z pandemii koronawirusa 

i ograniczeń z nią związanych.
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Fot. ARC

Fot. DANUTA CHLUP

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.

PLACE ZABAW

TRZYNIEC, UL. SOSNOWA
Osiedlowy plac zabaw został zbudowany nie tylko z my-
ślą o małych mieszkańcach okolicznych bloków, ale też o 
tych, którzy dotrą w to miejsce na rowerach. Stylowe sto-
jaki rowerowe są częścią placu.

Co na Was czeka?
Elementy do zabawy i ćwiczeń zręcznościowych z drew-
na, metalu i tworzyw sztucznych. Są huśtawki pojedyn-
cze, huśtawka-gniazdo i równoważna, zjeżdżalnia, siatka 
do wspinaczki. W części dla najmłodszych znajdują się 
piaskownica, mała zjeżdżalnia i huśtawka sprężynowa. 
Ciekawym elementem są łukowate ścianki z drewna, od-
dzielające optycznie plac zabaw i jego poszczególne czę-
ści od okolicy.

Kiedy  
można się tam wybrać?
Od maja do września w go-
dzinach 8.00-20.00, od paź-
dziernika do kwietnia w godz. 
8.00- 17.00. Plac zabaw prze-
znaczony jest dla dzieci w 
wieku 3-15 lat.

Gdzie można  
kupić lody lub ciastko?
W pobliżu nie ma punktów ga-
stronomicznych. 
 (dc)

Dla kogo sport, 
dla kogo muzyka? 
Początek września to czas, kiedy dzieci wraz z rodzicami wybierają 
zajęcia pozalekcyjne. W Ośrodku Wolnego Czasu „Amos” 
w Czeskim Cieszynie nabór do kółek zainteresowań ruszył już 
w wakacje. O tegorocznych nowościach rozmawiamy z dyrektor 
placówki, Evą Juricową.

Danuta Chlup

Zapisy na zajęcia wciąż trwają?
– Zgłoszenia przyjmujemy od 
sierpnia. To nowość, że można 
było zapisywać się już w czasie 
wakacji, w poprzednich latach 
zapisy ruszały we wrześniu. W 
poniedziałek pedagodzy reje-
strowali zgłoszone dzieci, ro-
dzice otrzymali już potwierdzo-
ne zgłoszenia. Na razie zajęta 
jest mniej więcej jedna trzecia 
miejsc. W tygodniu od 21 do 25 
września odbędą się spotkania 
informacyjne, wtedy dzieci będą 
mogły bezpłatnie uczestniczyć 
na próbę w zajęciach. W następ-
nym tygodniu ruszy normalna 
działalność.

Przygotowaliście jakieś nowości?
– W tym roku oferujemy 91 kółek 
i kursów, o około 20 więcej. Zoba-
czymy, ile z nich uda się zapełnić. 
W budynku przy ul. Frydeckiej 
jesteśmy drugi rok, modernizowa-
liśmy niektóre pracownie i ciągle 
się rozwijamy. Do nowości należą 
na przykład street dance, ćwicze-
nia cyrkowe, gra na cymbałach, 
ćwiczenia fitness z muzyką, body 
balance, chór śpiewaczy „Amos”. 
Mamy także kilka nowych kółek 
dla rodziców z małymi dziećmi, 
ponieważ cieszą się one ogromną 
popularnością – chodzi o zajęcia 
plastyczne, kreatywne, śpiewacze. 
W zakresie technologii informa-

cyjnych mamy zamiar uruchomić 
kółko druku 3D, ale dopiero w 
nowym roku kalendarzowym, po-
nieważ w tej chwili w ramach pro-
jektu wyposażamy dwie sale poli-
techniczne i jedną informatyczną.

Zajęcia sportowe nadal będą się 
odbywały w Sibicy?
– Część z nich dalej będziemy or-
ganizowali w sali gimnastycznej 
przy ul. Słowackiej, część tutaj, 
na Frydeckiej, w Pink Arenie. W 
tym budynku mamy o wiele lep-

sze możliwości niż w poprzedniej 
siedzibie przy ul. Grabińskiej, 
gdzie oferowaliśmy ok. 50 kółek.

Jakich specjalnych zarządzeń trze-
ba będzie przestrzegać w związku 
z koronawirusem?
– Kierujemy się wytycznymi Mi-
nisterstwa Szkolnictwa. Dzieci 
będą uczestniczyły w zajęciach 
bez maseczek, ale będziemy mu-
sieli dbać o ścisłe przestrzeganie 
zasad higieny i zatroszczyć się o 
wzmożoną dezynfekcję. 

• Dyrektorka Eva Juricowa zaprasza do 
Ośrodka Wolnego Czasu „Amos”. 
Fot. DANUTA CHLUP

Zaproszenie na giełdę
Już jutro w Pink Arenie w Ośrod-
ku Wolnego Czasu „Amos” od-
będzie się giełda zainteresowań. 
Dzieci i ich rodzice będą mogli 
zasięgnąć informacji nt. wszyst-
kich oferowanych kółek. Odbędą 
się pokazy działalności tanecznej 
i sportowej. Giełda potrwa od 
godz. 9.30 do 13.00, ostatnie 
wejście będzie o godz. 12.00.

Zabawa 
z czworonogami
Miłośnicy psów na czele z pa-

nią Ewą Matloch zorgani-
zowali w ub. sobotę w Bystrzycy 
kolejną „Hafiadę”. Był to dzień 
pełen konkursów i rozlicznych 
rywalizacji. Oceniano posłuszeń-

stwo psów, zwinność, ale też cie-
kawe pomysły. W tym konkursie 
nie liczyły się rasa i rodowód, 
lecz wzajemne relacje czworo-
noga i jego pana. Obejrzyjcie mi-
nireportaż z imprezy.  (dc)

• „Jazda królów” – jedna z konkurencji 
na wesoło.

• Korowód masek cieszył się, 
jak co roku, dużą popularnością. 

• Na podium najlepsi mali 
treserzy i ich podopieczni.  
Zdjęcia: PAVEL SCHAUER/Hafiada

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Wysoczyzna na dwóch kółkach
W dniach 16-22 sierpnia odbył się rajd ro-
werowy Towarzystwa Rowerowego A Miło-
śników Piwa. Była to już jego 13. edycja. To-
warzystwo skupia dziś około 30 członków, 
głównie seniorów z okolic Czeskiego Cieszy-
na i Trzyńca. Tym razem grupa 20 osób za-
kwaterowała się w Škrdlowicach. W samym 
środku Republiki Czeskiej czekała nas inspi-
rująca Wysoczyzna. Dla większości uczestni-
ków była to „terra incognita”, ponieważ trasy 
rowerowe wiodły nas do tej pory niepozna-
nymi urokliwymi zakątkami tego malowni-
czego i ciekawego obszaru naszego państwa. 
Głównym organizatorem całej imprezy był 
Janusz Trombik, a poszczególne trasy rowe-
rowe z niezwykłą precyzją i różnorodnością 
przygotował Jan Wyderka, wielki zapaleniec, 
wielbiciel gór i przyrody.

Na pięć dni mieliśmy opracowanych sie-
dem tras rowerowych, z których codziennie 
wybieraliśmy taką, która brała pod uwagę 
przede wszystkim stan pogody i zapasy sił 
uczestników. Generalnie każda trasa nie 
przekraczała 30 kilometrów od miejsca za-
kwaterowania, co przekładało się łącznie na 
dzienny dystans około 60 kilometrów.

Pierwszy dzień zgodnie z planem pojecha-
liśmy w stronę Havlíčkowego Brodu, gdzie 
ciekawym miejscem postoju był pamiątko-
wy dom, w którym mieszkał wybitny czeski 

poeta Karel Havlíček Borovský. Niedaleko 
stąd w małym parku przy drodze mogliśmy 
obserwować majestatyczną mogiłę wodza 
husytów Jana Żiżki, który zmarł właśnie na 
tym miejscu podczas oblężenia miasta Při-
byslav. W drodze powrotnej udało nam się 
odszukać wspaniałą ścieżkę rowerową, która 
prowadzi po zlikwidowanej linii kolejowej z 
Přibyslavi do Sázavy. Ma długość niespełna 
9 kilometrów.

W następnym dniu aura była dla nas nie-
przychylna. Padał deszcz. W tej sytuacji poje-
chaliśmy samochodami do miasta Chotěboř, 
by stąd przemieścić się pociągiem do pobli-
skiej miejscowości Bílek. Tutaj wkroczyli-
śmy do rezerwatu przyrody – skalistej doliny 
rzeki Doubrava. Ścieżka wzdłuż rzeki była 
bardzo trudna, wiodła po śliskich kamie-
niach, głazach i potężnych korzeniach drzew 
wymagając miejscami użycia łańcuchów. 
Rekompensatą były jednak niezapomniane 
widoki kanionu rzeki.

W kolejnych dniach nasze rowerowe wo-
jaże prowadziły nas nie tylko po krętych 
nawierzchniach asfaltowych, lecz znaczna 
część naszych zmagań rowerowych doty-
czyła ścieżek leśnych, czasami nieoznako-
wanych, bardzo trudnych i niebezpiecznych 
do przebycia. Takim sposobem osiągnęliśmy 
drugi najwyższy wierzchołek górski na Wy-
soczyźnie – Devět skal (836 metrów n.p.m.).

Kolejnym bardzo ciekawym miejscem po-
stoju było Nové Město na Morawach, któ-
re jest ulubionym centrum turystycznym. 
Usytuowane jest na wysokości 600 metrów 
n.p.m.. Tutaj odbywają się mistrzostwa świa-
ta w biathlonie. Nie można także zapomnieć 
o perle wzniesionej w barokowo-gotyckim 
stylu – sanktuarium pielgrzymkowym św. 
Jana Nepomucena, które znajduje się na 
wzgórzu Zelená hora w miejsowości Žďar 
nad Sázawą.

Zwieńczeniem całej naszej imprezy spor-
towej był wieczorek towarzyski, na którym 
zabrzmiały słowa pochwały i uznania dla jej 
obu organizatorów. Z ogromną przyjemnością 
stwierdzam, że dla mnie i wszystkich uczest-
ników była to wspaniała przygoda oraz spraw-
dzian kondycji fizycznej. Uczestnictwo w tak 
profesjonalnie przygotowanym rajdzie było dla 
wszystkich dużą przyjemnością, a równocze-
śnie zachętą, aby w przyszłości wziać udział w 
podobnej imprezie. Janusz Folwarczny

Dziś brakuje nam tamtej atmosfery
W poniedziałek w Gdańsku odbyły się obchody 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania 
Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność”. Gościem uroczystości była m.in. Grażyna 
Staniszewska z Bielska-Białej, ikona pierwszej „Solidarności”. Naszej redakcji opowiedziała, co zapamiętała 
z historycznych wydarzeń sierpnia 1980 roku.

Witold Kożdoń

31 sierpnia uczestniczyła pani w 
Gdańsku – jako jedyna spośród 
dawnych działaczy „Solidarności” 
na Podbeskidziu – w obchodach 40. 
rocznicy podpisania Porozumień 
Sierpniowych – wydarzenia, które 
w konsekwencji doprowadziło do 
upadku komunizmu w Polsce i Eu-
ropie. Jakie jest najważniejsze pani 
wspomnienie związane z Sierpniem 
80’? Co pani najbardziej utkwiło w 
pamięci? 
– To samo, co widzimy dziś na uli-
cach Mińska i to samo, co dzieje 
się na całej Białorusi. Wówczas pa-
nowała u nas dokładnie taka sama 
atmosfera, ten sposób działania. 
Pamiętam przyjaźń i życzliwość lu-
dzi, którzy wzajemnie sobie poma-
gali. Jeśli przyjrzymy się dokładnie 
obrazkom z Białorusi, zrozumie-
my, co działo się w Polsce w sierp-
niu 1980 r.

A co pani wtedy robiła? Gdzie zasta-
ła panią informacja, że na Wybrzeżu 
trwają strajki?
– Latem 1980 roku byłam kierow-
niczką maleńkiego domu kultury 
w Wapienicy, czyli we wsi świe-
żo przyłączonej do Bielska-Bia-
łej. Dostałam wówczas zadanie, 
by w tamtejszym byłym ośrodku 
zdrowia zorganizować dom kul-
tury i starałam się realizować ten 
projekt. Nie pracowałam więc w 
żadnym dużym zakładzie prze-
mysłowym, które latem 1980 r. 
odgrywały najważniejszą rolę. Na-
tomiast w Bielsku-Białej kluczowy 
okazał się Miejski Zakład Komuni-
kacji. Wszystko dlatego, że gdy w 

geście solidarności z Gdańskiem 
komitet strajkowy zatrzymał miej-
skie autobusy, ludzie zorientowali 
się, że coś poważnego się dzieje. 
W taki sposób w Bielsku-Białej 
zaczynała się historia „Solidarno-
ści”, ja natomiast potraktowałam 

mój dom kultury jako miejsce, 
gdzie można zdobyć informacje. 
W rezultacie na drzwiach i oknach 
wywieszałam informacje o tym, co 
się dzieje w kraju, natomiast we-
wnątrz prowadziłam remont po-
mieszczeń. 

I pewnie nie spodziewała się pani, 
że sierpniowe wydarzenia w dale-
kim Gdańsku tak mocno zmienią 
pani życie?
– Oczywiście, że się nie spodzie-
wałam. Pamiętam za to, że tak się 
jakoś dziwnie złożyło, że do moje-
go domu kultury – pewnie przez 
pomyłkę – przyszło zaproszenie 
do Gdańska na zjazd pracowników 
estrad. Zaproszenie nadeszło we 
wrześniu, już po podpisaniu poro-
zumień, ale dom kultury jako żywo 
nie jest estradą. Zapytałam jednak 
o to moją szefową, a ta niespodzie-
wanie stwierdziła, że warto tam 
pojechać i zobaczyć, co się dzieje 
na Wybrzeżu. Oznajmiła, że przy-
mknie oko na fakt, że nie będzie 
mnie jeden dzień w pracy, więc 
nocnym pociągiem pojechałam 
do Gdańska. Ekspres przyjeżdżał 
do miasta wcześnie rano, a wracał 
koło dwunastej w nocy, dlatego 
miałam naprawdę sporo czasu na 
spacery po „świątecznym” Gdań-
sku. A na zjeździe pracowników 
estrad spotkałam się z Andrzejem 
Gwiazdą. Do domu przywiozłam 
też mnóstwo ulotek.

Wróciła pani do Bielska-Białej i...?
– Stwierdziłam, że trzeba się za-
angażować i że to ma sens, bo ro-
botnicy nie są sami. Pamiętałam 
rok 1968. Byłam wtedy na pierw-
szym roku studiów w Krakowie i 
wiedziałam, że tragiczny był wów-
czas fakt, iż studenci zostali sami. 
Reszta społeczeństwa, nastawiona 
przez PZPR, była wobec nich wro-
ga, a przynajmniej obojętna. To 
było strasznie przykre i w sumie 
bardzo szybko zrozumiałam, że 
ten studencki zryw nie miał szans 

i musiał się skończyć niczym. W 
1968 r. studenci byli izolowani i zo-
stali sami na palcu boju, ale w 1980 
r. stało się zupełnie co innego, bo 
wszyscy byliśmy razem. Pomyśla-
łam więc, że może coś z tego wyjść, 
dlatego się zaangażowałam.

Teraz, w 40. rocznicę podpisania Po-
rozumień Sierpniowych, ponownie 
była pani w Gdańsku. Jak wyglądały 
uroczystości?
– Spotkania z ludźmi, którzy pamię-
tają tamte wydarzenia, były bardzo 
sympatyczne. Odbyłam mnóstwo 
ciekawych rozmów, wzięłam też 
udział w wiecu na rzecz wsparcia 
Białorusinów. To wydarzenie było 
ważne nie tylko dlatego, że było 
taką powtórką z naszej młodości, 
ale również z tego względu, że na 
Białorusi panuje dziś atmosfera, 
której nam w Polsce bardzo brakuje. 
Atmosfera zaangażowania, zwłasz-
cza ludzi młodych. Na Białorusi w 
zdecydowanej większości prote-
stują młodzi i to oni tak naprawdę 
nadają ton wszystkiemu, co się tam 
obecnie dzieje. Natomiast w Polsce 
młodzi zajmują się swoimi grajdoł-
kami, grupami na Facebooku czy 
wydumanymi problemami. Rzadko 
się angażują i robią to wyłącznie, 
gdy naruszane są prawa człowieka. 
W to, co dzieje się w Polsce i w jakim 
kierunku zmierza nasz kraj, młodzi 
niestety nie ingerują. To dość przy-
kre. Natomiast w Gdańsku przykre 
było również to, że odbyły się tam 
dwie uroczystości. Jedna scena 
została zorganizowana przez Eu-
ropejskie Centrum Solidarności, 
a druga przez dzisiejszy Związek 
Zawodowy, niesłusznie nazywany 
„Solidarnością”. 

Społeczniczka z immunitetem
• Bielszczanka Grażyna Staniszewska to polonistka, nauczycielka, polityk i spo-
łeczniczka. W latach 1980-89 działała w zarządzie jawnej, potem podziemnej 
„Solidarności”. Internowana i aresztowana w latach osiemdziesiątych. Uczestnicz-
ka obrad Okrągłego Stołu, a następnie przez 20 lat poseł na Sejm, senator i poseł 
do Parlamentu Europejskiego. Wraz z Leszkiem Balcerowiczem i Jerzym Koźmiń-
skim założyła Społeczny Ruch Inicjatyw Gospodarczych „Spring’92” i Fundację 
Edukacji Ekonomicznej. Przez kolejne 10 lat zajmowała się edukacją, w latach 
1997-2001 przewodniczyła Komisji Edukacji Sejmu RP. Fot. Wikipedia
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CO SZEPTANE

„Szarlatan”, najnowszy 
film Agnieszki Holland, 
to frapująca sonda 
wprowadzona do 
zakamarków ludzkiej 
duszy. Czy warto się 
wybrać do kina? Jak 
najbardziej. 

RECENZJE

SZARLATAN
Gdyby bohater najnowszego filmu 
Agnieszki Holland żył w obecnych, 
skomplikowanych czasach walki z pan-
demią koronawirusa, objawy spowodo-
wane COVIDEM-19 zwalczałby papką 
ugniecioną z rumianku i pokrzyw przy-
kładaną trzy razy dziennie na klatkę 
piersiową. Jan Mikolášek, uzdrowiciel i 
zielarz, który nabył umiejętność odczy-
tywania chorób z próbki moczu, leczył 
dygnitarzy różnych reżimów, włącznie 
z nazistowskim w czasach Protektoratu 
na terenach Czech i Moraw. Zastanawia-
cie się może, czy to akurat odpowied-
nia osoba, którą warto wypromować w 
prawie dwugodzinnym ambitnym ob-
razie autorstwa jednej z najbardziej opi-
niotwórczych światowych reżyserek? 

Agnieszka Holland w jednym z wy-
wiadów poprzedzających premierę 
filmu w kinach podkreślała, że nie o 
promocję Jana Mikoláška chodziło 
jej w pierwszym rzędzie. Sam zresztą 
przekonałem się, że moje uprzedzenia 
dotyczące przeróżnej maści znachorów 
i zielarzy w trakcie projekcji jeszcze się 
pogłębiły, wbrew obiektywnym danym 
mówiącym o milionach wyleczonych 
przez Mikoláška pacjentów. Mikolášek 
w trakcie aktywnej kariery zielarza-
cudotwórcy, w świetnej kreacji Ivana i 
Josefa Trojanów, leczył biednych i bo-
gatych, sam zadawał sobie tymczasem 
tyle ciosów kłutych na duszę, że nawet 
Dr Jekyll i Mr Hyde mógłby (a raczej 
mogliby) pozazdrościć. Właśnie trudny 
charakter głównego bohatera był dla 
polskiej reżyserki najtwardszym orze-
chem do zgryzienia, uporała się jednak 
z tym faktem po mistrzowsku. Ivan 
Trojan, który zagrał dorosłego Jana Mi-
koláška, nagłe wybuchy gniewu treno-
wał podobno przed domowym lustrem, 
żeby mieć później swoją mimikę pod 
pełną kontrolą. Opłaciło się – to moim 
zdaniem najlepsza rola Ivana Trojana 
od czasów dramatu polityczno-kry-
minalnego „W cieniu” (2012) Davida 
Ondříčka. Jego syn, Josef, nie przygo-
towywał się do roli w ogóle. Zagrał intu-
icyjnie i w efekcie rewelacyjnie, wyko-
rzystując geny ojca.

Zakamarki ezoteryki nie są obce 
Agnieszce Holland. W filmowej adapta-
cji prozy Olgi Tokarczuk „Pokot” (2017) 
otworzyła od razu kilka takich właśnie 
szuflad, a spirytualistyczne fragmenty 
towarzyszyły również jej kinowej wersji 

przygód dzielnego zbójnika Janosika, 
pod nazwą „Janosik. Prawdziwa histo-
ria” (2009) – przez jednych wychwalanej 
pod niebiosa, a przez drugich skarconej 
właśnie za zbyt magiczny charakter. 
Bez wiary w cuda, bez zażartej wiary w 
Boga, Mikolášek nie mógłby wykony-
wać swego zawodu. Tłumaczył to swo-
im komunistycznym prześladowcom, 
którzy po śmierci prezydenta Antonína 
Zápotockiego (roztaczającego nam nim 
z wdzięczności za wyleczoną z gangreny 
nogę ochronny parasol) stracili resztki 
skrupułów, tymi samymi argumentami 
próbował wcześniej trafić do dygnitarzy 
nazistowskiego Protektoratu, potenta-

tów finansowych czy znanych aktorów. 
Dryfowanie na aktualnych falach spo-
łecznych Mikolášek przeplatał gorącym, 
ale stabilnym życiem prywatnym w wer-
sji homoseksualnej. Do erotycznych scen 
łóżkowych z filmowym partnerem, sło-
wackim aktorem Jurajem Lojem (Fran-
tišek Palko), Ivana Trojana trzeba było 
bardzo przekonywać, dla dobra sprawy 
prawdziwy profesjonalista musi jednak 
przezwyciężyć nawet największe opory. 

Film, który śledzi kilka okresów z 
życia Mikoláška, i który nie gloryfiku-
je, ani też nie potępia żadnego z nich, 
może posłużyć za frapującą sondę 
wprowadzoną do zakamarków ludzkiej 

duszy. Przed kliniką Mikoláška w cza-
sach świetności ustawiały się kilome-
trowe kolejki, bo wieści o cudotwórcy 
rozchodziły się błyskawicznie nawet 
bez Internetu. Wielu naukowców i leka-
rzy również w dzisiejszych czasach na 
pytanie, czy Mikolášek był geniuszem 
albo raczej szarlatanem, nie potrafi 
udzielić jednoznacznej odpowiedzi. 
Film Agnieszki Holland też, na całe 
szczęście, nie próbuje rozwikłać tej za-
gadki, za to stawia pytania ponadczaso-
we, aktualne bez względu na panujące 
zwyczaje społeczno-polityczne. To je-
den z takich filmów, na które warto się 
wybrać do kina nawet z maseczką.  

WYTRWAŁY CHAPMAN KON-
TRA YOKO ONO. Już jedenasty 
wniosek o warunkowe zwolnie-
nie z więzienia wystosował Mark 
Chapman, człowiek, który 8 grud-
nia 1980 zastrzelił Johna Lennona 
przed wejściem do jego mieszka-
nia w Nowym Jorku. Lidera The 
Beatles do dziś opłakują tłumy 
fanów, z kolei Chapman skaza-
ny na dożywocie w więzieniu nie 
może nawet płakać nad rozlanym 
mlekiem, bo współwięźniowie 
wolą coca-colę. Odetchnąć z ulgą 
może m.in. Yoko Ono, wdowa po 
Lennonie, która była naocznym 
świadkiem morderstwa. – Uzna-
łem, że zabijając Johna Lennona, 
stanę się kimś. Zamiast tego zo-
stałem mordercą, a mordercy nie 
są kimś – mówił Chapman w 2010 
roku. Chapman 8 grudnia 1980 
roku oddał pięć strzałów w stronę 
Lennona. Wokalista The Beatles 
był bez szans. 

•••
SKOORDYNOWANA LIKWIDA-
CJA TRÓJKI? Wszystko wska-
zuje na to, że trwa w najlepsze 
skoordynowana likwidacja po-
pularnej radiowej Trójki. Z on-
giś kultowej Trójki odchodzą 
kolejni dziennikarze, którzy na 
protest wobec zwolnienia dy-
rektora Kuby Strzyczkowskiego 
nie owijają w bawełnę. W Pop 
Arcie posłużę się jednak moim 
ulubionym mistrzem słowa, 
Wojciechem Mannem, który z 

Trójki czmychnął już wiosną br. 
po zwolnieniu swojej koleżanki, 
Anny Gacek. „Żegnaj Trójko... 
Garstka naiwnych jeszcze wie-
rzyła, ale siły były nierówne. Bar-
barzyńcy, sami nie umiejąc zbu-
dować niczego wartościowego, 
niszczą tych, którzy to potrafią. 
A ludność, zadowolona z taniej 
kiełbasy i tanich igrzysk, obo-
jętnie się przygląda” – napisał 
ostatnio Mann na swoim Facebo-
oku. Zarząd Polskiego Radia od-
wołał Kubę Strzyczkowskiego ze 
stanowiska dyrektora Radiowej 
Trójki „z powodu naruszeń regu-
laminu i procedur wewnętrznych 

Spółki oraz przekraczania kom-
petencji i pełnomocnictw”.

•••
W LISTOPADZIE NIE CZAS BĘ-
DZIE UMIERAĆ. W połowie li-
stopada do kin trafi najnowsza 
odsłona przygód bohaterskiego 
agenta 007, Jamesa Bonda. Ma 
to być zarazem ostatnia odsłona 
z Danielem Craigiem w roli głów-
nej. Nowy film do polskich i cze-
skich kin trafi 20 listopada, w pol-
skiej wersji pod nazwą „Nie czas 
umierać”. Z tego, co udało nam 
się ustalić, główny wątek, wbrew 
nazwie, nie będzie dotyczył walki 

z epidemią koronawirusa. W krót-
kiej notatce prasowej zapowiada-
jącej film czytamy: „James Bond 
opuszcza czynną służbę i cieszy 
się spokojnym życiem na Jamaj-
ce. Tymczasem jednak jego stary 
przyjaciel Felix Leiter z CIA zwra-
ca się do niego o pomoc. Misja 
uratowania porwanego naukowca 
okazuje się o wiele bardziej zdra-
dliwa, niż mogłoby się wydawać 
i naprowadza agenta 007 na ślad 
tajemniczego złoczyńcy, dyspo-
nującego nową, niezwykle niebez-
pieczną technologią”. Czyli znów 
nic odkrywczego, a jednak wła-
śnie za to kochamy Bonda. 

• Po obejrzeniu 
„Szarlatana” każde 
pójście do toalety 
może być nie lada 
wyzwaniem.

• Dla Daniela Craiga 
to ostatnia przygoda z 
agentem 007. 
Zdjęcia: mat. prasowe

WIKTORIA 1920 (17)

7-13 sierpnia
8-9 sierpnia podczas konferencji brytyjsko-francuskiej w Hythe omawiane są warunki 
rozejmowe wobec Polski (m.in. natychmiastowa demobilizacja do poziomu 50 tysięcy 
żołnierzy oraz prawo Rosji do bezwarunkowego transportu przez polskie terytorium). Ich 
przyjęcie oznaczałoby sowietyzację Polski. 10 sierpnia premier Lloyd George oznajmia 
w parlamencie brytyjskim, iż warunki są dobre i zwalniają Wielką Brytanię z obowiązku 
udzielania Polakom pomocy.

11 sierpnia jednostki so-
wieckiego Frontu Za-
chodniego docierają do 

Wisły. 12 sierpnia, przed udaniem 
się na front, Józef Piłsudski składa 
na ręce premiera Wincentego Wi-
tosa dymisję ze stanowiska Naczel-
nika Państwa i Naczelnego Wodza 
– do ewentualnego wykorzystania. 
Tego dnia – dzięki kryptologom 
– polskie dowództwo poznaje bol-
szewicki plan ataku na Warszawę.

Ks. Michał Woźniak,
proboszcz parafii Chojnata
Moskwa stoi pod murami Warsza-
wy. Biorą pobór do wojska, ale jak-
że powoli. Zarejestrowani szliby już 
chętnie, bo niepewność taka mę-
cząca. Zapewne nie ma uzbrojenia, 
skoro w tak gwałtownej potrzebie 
rozkłada się pobór na miesiące. Ju-
tro po sumie będzie zbiórka w para-
fii na wojsko – co kto ma: bieliznę, 
żywność, pieniądze, broń.

Chojnata (Łódzkie), 7 sierpnia 1920
Ks. Michał Woźniak, „Kronika parafii 

Chojnata 1911-1920”, Warszawa 1995

Wincenty Witos,
premier
Celem podniesienia na duchu lud-
ności stolicy, władze duchowne 
wydały zarządzenie publicznych 
modłów we wszystkich kościołach. 
Olbrzymie tłumy ludności chodzi-
ły z procesją i chorągwiami przez 
dwa dni po ulicach Warszawy, 
śpiewając pieśni i prosząc Boga o 
zwycięstwo. Wyszedłem do miasta, 
żeby się przyjrzeć tym dziesiątkom 
tysięcy ludzi różnego stanu, wieku 
i zawodu, które spacerowały cały-
mi dniami (...), ale ani rusz nie dały 
się użyć do prac koniecznych dla 
obrony tak ciężko zagrożonej stoli-
cy (...). Zaprosiłem do siebie mini-
stra spraw wewnętrznych, (Leopol-
da) Skulskiego, by nie dopuścił, 
żeby tylu zdrowych ludzi łaziło po 
mieście bezmyślnie w obliczu naj-
większego zagrożenia państwa (...). 
Minister (...) jednak musi się liczyć 
z nastrojami ludności, jak i znacz-
nej części duchowieństwa.

Warszawa
Wincenty Witos, „Moje wspomnienia”, 

Paryż 1975

Aleksander Orłowski,
prezydent Pabianic,  
w odezwie do mieszkańców 
Wzmaga się potrzeba rozlokowa-
nia ewakuowanych w ostatnich 
czasach z zajmowanych przez nie-
przyjaciela terenów: licznej rzeszy 
ludności, urzędów państwowych, 
jak również dobra i majątku pań-
stwowego. W mieście naszym od 
kilku dni rozpoczyna się lokowanie 
pierwszych partii (…). Obowiąz-
kiem obywatelskim wszystkich 
mieszkańców jest przyjście z jak 

najdalej idącą pomocą upoważnio-
nym do rozlokowania czynnikom 
wojskowym i administracyjnym. 
Niechaj chlubne uchwały i posta-
nowienia miejscowego społeczeń-
stwa o oddaniu się do dyspozycji 
władz wojskowych, zaofiarowaniu 
swej pracy, czasu, pomocy i lokali, 
nie będą czczymi frazesami! 

Pabianice, 8 sierpnia 1920
Odezwa, „Dziennik Urzędowy Zarządu 

Miasta Pabianic”, nr 32/1920

Maria Macieszyna,
żona Aleksandra Macieszy,  
lekarza WP
Ulica Tumska i Dominikańska, zap-
chane wozami, brykami, karetami. 
Krowy, woły, owce szarpią się po-
między tym, wyczerpane zwierzęta 
padają w strasznym ścisku i upale. 
Po chodnikach pędzą krowy. Rynek 
Kanoniczny i boczne ulice zalewane 
są wypchniętymi z tego ścisku zwie-
rzętami. Dominikańską płynie dru-
ga rzeka. W bocznych ulicach stoją 
naładowane wozy. Ludzie milczący, 
obłąkani, nic nie chcą mówić, tylko 
szarpią się w tym ścisku lub rzucają 
się jak w omdleniu na wozy. Konie 
rżą, krowy ryczą, świnki i owce też 
swoje głosy łączą. Od wczesnego 
ranka do późnej nocy szła ta zwarta 
rzeka. 

Płocczanie osłupieli. Spotka-
łam Drobiniaków. Proponowałam 
mieszkanie. – „Za Wisłę! – to tylko 
umieli powiedzieć. – Bolszewicy 
między Bielskiem i Drobinem!”. 
Widziałam więc znajomków ucho-
dzących w kilka wozów z pościelą, 
rzeczami i częścią inwentarza. Po-
wozili mali chłopcy, dziewczynki 
lub senne panie – służba folwarcz-
na nie chciała, jak również nie po-
zwoliła zabierać dobytku. (…)

Doszliśmy do przekonania, że 
jeszcze dziś w nocy może nic nie bę-
dzie, że Płock będzie ewakuowany, 
że wojsko od nas wyjdzie, potem po-
licja. Że wszyscy mężczyźni powinni 
wstępować do Straży Obywatelskiej, 
że później też opuszczą miasto, a zo-
staną tylko kobiety i dzieci, bo tym 
bolszewicy może nic nie zrobią. Po 
tym nastąpiła wielka uchwała, żeby 
nikt nie opuszczał miasta i abyśmy 
bronili się do ostatka. (…)

Ledwie nie pobiliśmy z oburze-
nia policji, uciekającej z Łomży. 
Przysięgli nam, że wstąpią do woj-
ska i odbiją Łomżę. 

Płock, 10 sierpnia 1920
„Listy Marii Macieszyny”,  

„Notatki Płockie”, z. 2/1997

Por. Jan Kowalewski,
szef Wydziału II Sekcji Szyfrów 
Oddziału II Naczelnego  
Dowództwa WP
Nasz radio-wywiad przejął wielostro-
nicowy szyfrowy telegram 16. Armii 
bolszewickiej. Był to rozkaz ope-

racyjny, przy tym 
musiał być ważny, 
skoro użyto do jego 
przekazania nowe-
go szyfru. Możecie 
sobie wyobrazić, z 
jakim napięciem za-
braliśmy się do ro-
boty. Szczęśliwie w 
niespełna godzinę 
szyfr zaczął się roz-
wiązywać. Jeszcze 
depesza ta nie była 
w pełni odczytana, 
gdy już wiedzieliśmy 
z fragmentów, że jest 
to wielki rozkaz o de-
cydującym natarciu 
na samą Warszawę. 
Każda minuta sta-
wała się droga, lecz 
otuchy dodawały 
nam krótkie radio-
-depesze wysyłane przez sztaby 
dywizji bolszewickich, żądające po-
wtórzenia rozkazu, gdyż przeszkody 
atmosferyczne poczyniły im luki w 
odbiorze tak długiego tekstu. 

Nasz radio-wywiad przejął ten 
rozkaz w całości, więc szyfr „roz-
wiązywał się” u nas tymczasem na-
dal bez przeszkód. Bolszewicy byli 
tak pewni powodzenia, że punkt 
czwarty tego dramatycznego roz-
kazu polecał: 27. Dywizja Strzelców 
ma wykonać główne uderzenie, 
przeprawić się w rejonie przedmie-
ścia Pragi na drugi brzeg Wisły i 
zająć Warszawę. Wiedzieliśmy już 
przedtem, że ta dywizja otrzymała 
świeże uzupełnienia z Rosji, była 
specjalnie wzmocniona i liczyła 
ponad 13 tysięcy strzelców.

Jeszcze gorączkowo kończyli-
śmy „rozwiązywanie” szyfru, lecz 
już podaliśmy jego zasadniczą 
treść do Belwederu, zapytując, czy 
mamy go przetłumaczyć. Marsza-
łek Piłsudski zadowolił się jednak 
tekstem rosyjskim i wyraził zado-
wolenie z zamiarów przeciwnika, 
gdyż chodziło właśnie o to, by jak 
najbardziej związać bolszewików 
na froncie warszawskim.

Warszawa, 12 sierpnia 1920
„Związek Łącznościowców. Komunikat 

2001”, Londyn 2001

Witowt Putna,
dowódca bolszewickiej  
27. Dywizji Strzeleckiej
Wieczorem dostała się w moje ręce 
polska mapa, zdobyta podczas wzię-
cia do niewoli jakiegoś inżyniera wo-

jennego. (...) Dane, sądząc z notatek, 
były z godziny dwunastej 13 sierpnia! 
Prześledziłem szczegółowo mapę i, 
oceniwszy sytuację, zdecydowałem 
się na bezpośrednią rozmowę tele-
graficzną z dowódcą armii. Opisałem 
mu dokładnie sytuację i warunki, 
w jakich jesteśmy zmuszeni się bić. 
Bez względu na rozmiar sukcesu, 
jaki osiągnęliśmy, doszedłem do 
wniosku, że nie poprawimy sytuacji 
i, co najgorsze, w ciągu najbliższych 
dni nie możemy liczyć na realne 
wsparcie polskich mas robotniczo-
-chłopskich, które w znaczącej licz-
bie weszły do oddziałów przeciw-
nika jako uzupełnienia ochotnicze. 
Zaproponowałem wycofanie się do 
linii Bugu. Dowódca armii był oszo-
łomiony taką propozycją i żeby się 
upewnić, czy nie oszalałem, zapytał, 
co według mnie można byłoby tym 
osiągnąć. Moja odpowiedź sprowa-
dzała się do tego, że lepiej byłoby, 
aby spod Warszawy odeszła armia 
nierozbita, niż miałaby się wycofy-
wać zmuszona przez przeciwnika. 
Dowódca, po krótkim zastanowie-
niu, podtrzymał rozkaz o natarciu.

Pod Radzyminem, 13 sierpnia 1920
Witowt Putna, „K Wisle i obratno”, 

Moskwa 1927, tłum. Agnieszka Knyt

Gen. Władysław Sikorski,
dowódca 5. Armii, w rozkazie
Na zajmowanych obecnie pozy-
cjach każdy dowódca wytrwać 
musi do ostatniego człowieka, 
chociażby chwilowo był otoczo-
ny ze wszystkich stron, jeżeli nie 
otrzyma rozkazu cofnięcia się. (...) 

Zaznaczam – że rozstrzeliwując 
szeregowych za ucieczkę z pola 
bitwy – tym bardziej nie cofnę się 
przed stosowaniem kary śmierci w 
stosunku do oficerów, którzy pono-
szą pełną odpowiedzialność za sto-
sunki w podległych im oddziałach.

 Na odcinku 5. Armii rozgrywa-
ją się losy Warszawy i losy Polski. 
Nie dopuszczę do tego, by lekko-
myślność czy bezmyślność niektó-
rych oficerów zgubiła Ojczyznę. 
Złych żołnierzy usunę bezwzględ-
nie, z dobrymi wytrwam na stano-
wisku i zwyciężę.

13 sierpnia 1920
Bitwa Warszawska. Dokumenty opera-

cyjne. Część I (13-17 VIII),  
Warszawa 1995

Gen. Franciszek Latinik,
dowódca 1. Armii, w rozkazie
Stajemy do rozstrzygającej bitwy. 
Naczelny Wódz, Rząd i Naród w 
przekonaniu, iż wojska 1. Armii nie 
oddadzą ani jednej piędzi ziemi 
(...), nie wątpią, iż o ich piersi roz-
bije się nawała bolszewicka. Świa-
domy odpowiedzialności za wynik 
obecnej bitwy, nakazuję wszystkim 
dowódcom (...) utrzymanie zajmo-
wanej linii. W obronie stolicy i w 
walce o polskie „Być albo nie być” 
można tylko bohatersko oddać ży-
cie, lecz nie można zhańbić imie-
nia polskiego.

13 sierpnia 1920
Franciszek Latinik, „Bój o Warszawę. 

Rola Wojskowego Gubernatora i I-szej 
armii w bitwie pod Warszawą  

w 1920 r.”, Bydgoszcz 1931

● Warszawa, sierpień 1920. Szkolenie 
Straży Obywatelskiej w czasie Bitwy 
Warszawskiej.  Zdjęcia: Instytut Polski i Muzeum 
im. Gen. Sikorskiego w Londynie/Ośrodek KARTA, 
zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie

● Plakat z 1920 roku autorstwa Kamila 
Mackiewicza. 
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TAK POWITALIŚMY NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021  W KILKU POLSKICH PODSTAWÓWKACH W REGIONIE

Swoją wielką 
przygodę w Polskiej 
Szkole Podstawowej 
w Lutyni Dolnej 
rozpoczęło 
we wtorek 
1 września troje 
pierwszoklasistów. 
W pasowaniu 
i przekazaniu 
„Bonów Pierwszaka” 
wzięli udział 
konsul generalna 
RP w Ostrawie – 
Izabella Wołłejko-
Chwastowicz, 
wiceprezes Fundacji 
„Pomoc Polakom na 
Wschodzie” – Juliusz 
Szymczak-Gałkowski 
oraz szef Macierzy 
Szkolnej w RC, 
Tadeusz Smugała.

Szymon Brandys

Dostałem zestaw śniadanio-
wy, plecak, książkę, medal 
i coś słodkiego – wyliczał 

Jasio Iwanuszek, który nie krył 
radości z pójścia do szkoły. Ra-
zem z Agatką i Stasiem odebrał 
wyprawkę szkolną przygotowaną 
w ramach projektu realizowanego 
przez Fundację ze środków Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów RP. 

– Zaczynaliśmy w Cierlicku od 
skromnego woreczka na buty, po-
tem byliśmy w Trzyńcu, Karwinie, 
a w tym roku tutaj z w pełni wypo-
sażonym tornistrem oraz stypen-
dium edukacyjnym w wysokości 
blisko 2,5 tys. koron na każdego 

ucznia – mówił prezes Macierzy 
Szkolnej w RC Tadeusz Smugała.

Do tornistra i stypendium do-
łączyła książka „Cudowny chleb” 
Józefa Ondrusza przekazana przez 
Kongres Polaków w RC oraz poda-
runki od Konsulatu Generalnego 
RP w Ostrawie.

– Macie tutaj szczęście! Bo to na-
prawdę fajne miejsce i jestem prze-
konany, że ta szkoła będzie jedną z 
najbezpieczniejszych. Życzę dobrej 
nauki! – mówił do uczniów Juliusz 
Szymczak-Gałkowski. 

Z kolei dyrektorka szkoły Sabi-
na Suchanek zapewniła rodziców, 
że grono pedagogiczne będzie re-
agować na wszystkie ewentualne 
obostrzenia, które mogą zostać 
wprowadzone w przypadku po-
gorszenia sytuacji epidemicznej. 
– Mam nadzieję, że nam zaufacie i 
wspólnie damy radę kontynuować 
nauczanie w tym trudnym czasie – 
mówiła.

Nowy rok szkolny w Lutyni-Dol-
nej rozpoczął się w sumie dla 47 
uczniów. Starsi przygotowali spe-

Lutynia Dolna: Macie tutaj szczęścieTrzyniec:  
Bajkowe powitanie

W Polskiej Szkole Podstawo-
wej im. Gustawa Przeczka w 

Trzyńcu I będą w tym roku szkol-
nym dwie klasy pierwsze – A i B. 
W sumie edukację rozpoczęło 21 
dziewczynek i chłopców. W sali 
gimnastycznej powitali we wtorek 
pierwszoklasistów koledzy z klasy 
dziewiątej, dyrekcja i nauczycielki. 
Wychowawczynią klasy IA zosta-
ła Sabina Bolek, klasy IB – Maria 
Mucha, świeżo upieczona absol-
wentka studiów pedagogicznych w 
Krakowie. 

W uroczystej inauguracji wzięli 
także udział: prezydent Trzyńca, 
Věra Palkovská, wiceprezes Kon-
gresu Polaków, Józef Szymeczek, 
przedstawiciele Macierzy Szkolnej 
i Rady Szkoły. Rozpoczęcie roku 
szkolnego dla klas 2.-8. odbyło się 
w poszczególnych klasach. 

Na pierwszaków czekały nie tyl-
ko tornistry z wyprawkami i bo-
nami pieniężnymi, przygotowane 
przez Fundację „Pomoc Polakom 
na Wschodzie” oraz „Cudownym 
chlebem” Józefa Ondrusza – pre-
zentem od Kongresu Polaków. Dzie-

wiątoklasiści wystawili zabawne 
przedstawienie o tym, jak to bajko-
we postacie niechętnie żegnają się z 
wakacjami. Od razu jednak zapew-
nili maluchów, że trzyniecka szkoła 
jest najfajniejsza, dlatego nie muszą 
się obawiać roku szkolnego. 

Dyrektor Anna Jeż pasowała 
pierwszoklasistów na uczniów 
trzynieckiej podstawówki. Podsu-
mowała ubiegły, bardzo nietypowy 
rok szkolny. Wyraziła nadzieję, że 
bez względu na to, jak będzie się 
dalej rozwijała pandemia korona-
wirusa i związane z nią obostrze-
nia, społeczność trzynieckiej szko-
ły upora się z tą sytuacją. 

– Osobiście bardzo się cieszę, że 
udało nam się wejść dziś z zapałem 
do naszych budynków szkolnych. 
Z drugiej strony mam też świado-
mość, że pojawią się przed nami wy-
magania, które trzeba będzie speł-
niać, które będą chronić nas przed 
koronawirusem i zapewnią nam 
bezpieczeństwo – mówiła dyrektor-
ka. Podkreśliła, że szkoła jest pod 
każdym względem przygotowana 
do nauczania 250 uczniów. (dc)

● Dziewiątoklasiści z Trzyńca bajkowo 
powitali uczniów klasy pierwszej. 

● Wspólne zdjęcie klasy 1B w Trzyńcu z nauczycielką, dyrektorką i gośćmi. 
Zdjęcia: DANUTA CHLUP

Gródek: Powodzenia w pracy
Rok szkolny 2020/2021 w pol-

skiej podstawówce w Gród-
ku rozpoczął się w od spotkania 
poszczególnych klas. Następnie 
oficjalna inauguracja roku od-
była się w sali gimnastycznej, 
gdzie zgromadzili się uczniowie, 
pracownicy szkoły oraz rodzi-
ce. Podczas uroczystości świe-
żo upieczona dyrektor placów-
ki, Katarzyna Şafak, powitała 
wszystkich uczniów, a zwłaszcza 
pierwszoklasistów. – Muszę wam 
zdradzić, że czułam się trochę sa-
motnie przed apelem, gdy wszy-
scy znajdowali się w klasach, a 
ja zajmowałam się sprawami pa-
pierkowymi w gabinecie – przy-
znała dyrektorka.

W tym roku naukę w szkole roz-
poczęło ośmioro uczniów klasy 

pierwszej. Zostali oni obdarowani 
tornistrem z wyprawką oraz bo-
nem pieniężnym ufundowanym 
przez Fundację „Pomoc Polakom 
na Wschodzie”. Książkę Józefa 
Ondrusza „Cudowny chleb” prze-
kazał im Kongres Polaków w RC. 

Piątoklasiści w ramach powi-
tania swoich młodszych kole-
gów wykonali krótki program 
artystyczny. Wójt Gródka, Robert 
Borski, również serdecznie po-
witał wszystkich i zachęcał dzie-
ci do nauki, a przedstawiciele 
Macierzy Szkolnej życzyli nowej 
pani dyrektor powodzenia w pra-
cy. (endy)

● Inauguracja roku szkolnego w Gródku 
była sympatyczna i zwięzła. 

● Pasowania na ucznia dokonuje dyrektor szkoły, Katarzyna Şafak.

● Pierwszoklasiści z zadowoleniem „dźwiga-
ją” swoje prezenty. Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

cjalny powitalny występ dla trojga 
pierwszoklasistów. Oryginalnym 
prezentem było wykonanie pio-
senki „Tak bardzo się starałem” 
Czerwonych Gitar przez Zbigniewa 
Letochę w towarzystwie chórku na-
uczycieli. 

– Dziękuję nie tylko za wspiera-
nie szkoły i wszystkich wydarzeń 
kulturalnych i edukacyjnych, ale 
też za fenomen dwujęzyczności 
tego regionu – słowa podziękowa-
nia do obecnego na uroczystości 
wójta gminy Pavla Buzka skierowa-

ła konsul Wołłejko-Chwastowicz. 
– Ten rok będzie rokiem spraw-
dzającym cierpliwość rodziców, 
siły nauczycieli i dyscyplinę wśród 
uczniów.

Przedstawicielka polskiej dyplo-
macji w Czechach przeczytała też 
list ministra edukacji narodowej 
Dariusza Piontkowskiego skiero-
wany do szkół polskich za grani-
cą. – Nowy rok szkolny 2020/2021 
rozpoczynamy w wyjątkowych wa-
runkach. Wszyscy mamy świado-
mość sytuacji, w której znalazły się 

szkoły polonijne w związku z pan-
demią. Pragnę zapewnić, że resort 
edukacji narodowej będzie współ-
pracować z polskimi środowiskami 
oświatowymi na świecie na rzecz 
zminimalizowania jej negatyw-
nych skutków dla szkolnictwa po-
lonijnego – napisał szef polskiego 
resortu szkolnictwa. 

Podczas wtorkowego rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego powitano 
nowych nauczycieli – Lenkę Polok 
(j. czeski) oraz Sylwię Adamczyk 
(wychowawczyni kl. 1., 2. i 4.). 

Błędowice: Aż 11 
pierwszoklasistów

Polska podstawówka w Hawie-
rzowie-Błędowicach rozpoczęła 

nowy rok szkolny z rekordową liczbą 
dzieci. Po raz pierwszy w szkolnych 
ławkach zasiadło we wtorek aż 11 
pierwszoklasistów. – Od trzynastu 
lat, odkąd działam w Macierzy Szkol-
nej, nie było tyle dzieci – cieszył się 
prezes, Marek Bystroń.

Poza pierwszoklasistami naukę w 
błędowickiej szkole rozpoczęli rów-
nież nowi trzecio- i szóstoklasiści. 
Na powitanie każdy z nich otrzymał 
kwiatek. Rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego w błędowickiej podsta-
wówce było także novum dla dyrek-
tora, Tomasza Łabudka, który objął 
to stanowisko dopiero w drugim 
półroczu ub. roku szkolnego. – Ten 
rok szkolny jest dla mnie wyjątkowy. 
Po raz pierwszy rozpoczynam go z 
tego miejsca, bo do tej pory zawsze 
stałem tam, gdzie wy, i słuchałem 
słów pani dyrektor lub pana dyrekto-
ra – zwrócił się do uczniów, nauczy-
cieli i rodziców. – Mam nadzieję, że 
nie powtórzy się sytuacja z ub. roku 
szkolnego i dziesięć miesięcy spę-
dzimy wszyscy tutaj, w szkole, i nie 
będziemy musieli patrzeć na siebie 
z perspektywy ekranu komputera – 
dodał. 

Z tą samą wiarą rozpoczynały rok 
szkolny również tegoroczne dzie-
wiątoklasistki, Adriana, Radka, Ewa, 
Justyna i Janka. – Chcemy uczyć się 
normalnie, w szkole. Mamy kontakt 
z nauczycielem i to jest na pew-
no lepsze, niż kiedy kształcimy się 
na odległość. To ważne zwłaszcza 
przed egzaminami wstępnymi do 
szkół średnich – stwierdziły dziew-
częta, po czym przyznały, że równie 
ważne, a może nawet jeszcze waż-
niejsze jest to, że w szkole mogą być 
razem. 

Pierwszy dzień roku szkolnego 
był w Błędowicach również dniem 
rozdawania prezentów. Tym naj-
większym był tornister ufundowany 
dla każdego ucznia klasy pierwszej 
przez Fundację „Pomoc Polakom na 
Wschodzie”, zaś najbardziej warto-
ściowym w wymiarze duchowym – 
książka Józefa Ondrusza „Cudowny 
chleb” przekazana przez Kongres 
Polaków. Z podarunkami ufundo-
wanymi przez miasto Hawierzów 
odwiedził szkołę również wicepre-
zydent, Bogusław Niemiec. Jak pod-
kreślił Bystroń, każdy pierwszokla-
sista otrzymał ponadto z fundacji 
po 400 złotych do wykorzystania na 
cele edukacyjne. (sch)

● Błędowiccy pierwszoklasiści usiedli we 
wtorek już w swoich ławkach.

● Dla każdego nowego ucznia był powi-
talny kwiatek. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

●  Juliusz Szymczak-Gałkowski, wiceprezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wscho-
dzie”, przyjechał do Lutyni Dolnej z Warszawy. Po jego lewej konsul generalna RP w 
Ostrawie, Izabella Wołłejko-Chwastowicz.
●  Radość dzieci z rozpoczęcia nowego roku szkolnego bezcenna... 
Zdjęcia: SZYMON BRANDYS
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Michoł

NA POSIÓNKU PISANE /30/

Zawieszóny nad gwiozdami

Fot. MICHAŁ MILERSKI

Joanna Jurgała-Jureczka 

SŁOWA Z KAPELUSZA /153/

Krzysztof Łęcki

pre-teksty i kon-teksty /129/

I śmieszno, 
i straszno...
Jakiś czas temu udało mi się przekonać 

moją żonę do oglądnięcia fragmentów 
starego serialu „Allo, allo”. I, o dziwo, ko-
mediowe przygody właściciela knajpki, 
„dzielnego” Rene, wystarczająco rozbawi-
ły wielbicielkę kina Bergmana, Bunuela, 
Almodovara, Tarantino i von Triera, by 
zatrzymać ją przed ekranem telewizora. 
Dowcip angielskiego sitcomu wydać się 
może nieco zbyt rubaszny wielbicielom hu-
moru w stylu filmów Woody’ego Allena (też 
jestem jego wiernym fanem), niemniej… 
Doprawdy trudno się nie uśmiechnąć oglą-
dając perypetie Rene związane nie tylko z 
jego niebywałym powodzeniem u kobiet, 
ale także kłopotami jakie ma i z Niemcami, 
i z groteskowymi pomysłami francuskiego 
Ruchu Oporu (tego nie-komunistycznego i 
komunistycznego). W każdym razie wiele 
dialogów wymyślonych przez Jeremy’ego 
Lloyda i Davida Crofta wydało się nam na-
wet bardzo zabawnych. Ale nie tylko zabaw-
nych, bo i dających do myślenia. 

I
Ot, choćby taka banalna rozmowa: 

„– Pułkownik Kurt von Strohm: Rene, te 
ślimaki są niesmaczne. Czy twoja żona uży-
wa jakiejś nowej przyprawy?

– Kapitan Hans Geering: Na przykład od-
żywki do włosów?

– Rene: Pochodzą z tej samej zatoki co 
zwykle, pułkowniku. Myślę, że jedna z wa-
szych łodzi podwodnych rozlała trochę 
ropy, kiedy została trafiona przez bombę 
RAF-u.

– Pułkownik: Cały RAF został już zestrze-
lony.

– Kapitan: Goebbels powiedział tak przez 
radio, więc to musi być prawda. Wprawdzie 
powiedział też, że Ewa Braun ma 29 lat. Je-
śli uwierzysz w to, uwierzysz we wszystko. 

– Pułkownik ostrzegawczo: Hans, ktoś 
może podsłuchiwać”.

Nie jest do końca jasne, czy pułkownik 
wierzył w głoszone przez siebie propagan-
dowe brednie. Czy ostrzegał przed pod-
słuchem niższego rangą oficera tylko z 
koleżeńskiej sympatii, by nie spotkały go 
„nieprzyjemności” za żart nie w porę? Czy 
też może pułkownik wiedział doskonale, 
że to, co sam głośno mówi, jest tylko echem 
propagandowego kłamstwa, w które sam nie 
wierzy? Tak, wbrew może pozorom, sprawa 
nie jest taka prosta i jednoznaczna. Wresz-
cie bohater powieści George’a Orwella „(c)
hoć podczas Dwóch Minut Nienawiści nie 
umiał się powstrzymać od udziału w zbio-
rowym szaleństwie, prymitywne wycie 
»Wu-Be!... Wu-Be!«. zawsze przejmowało 
go grozą. Oczywiście krzyczał z innymi; nie 
sposób było postąpić inaczej”. Smith krzy-
czał, ale przecież „nie wierzył we wszystko”. 
Porwała go atmosfera nienawiści, ale prze-
cież rozglądał się podejrzliwie wokół – czy 
kto nie rozpozna, że jego zaangażowanie nie 
jest tak bardzo bezgraniczne, jak powinno. 
Ilu ludzi z tłumu, w którym krzyczał Smith 
głośno wyło, choć przecież tak naprawdę 
nie wierzyło w każdą nachalnie – w imieniu 
nieomylnego „Wielkiego Brata” – powtarza-
ną bzdurę? Jak wyglądały ich chwile otrzeź-
wienia z wykrzykiwania bredni?

II
No cóż, dzisiaj często i gęsto spotyka się 
określenie „Geobbelsowska propaganda” 
(notabene Goebbels zachwycał się dziełem 
Edwarda L. Bernaysa „Propaganda”, książka 

z 1928, polskie tłumaczenie Wrocław 2020). 
Jednak przywołując ducha mistrza propa-
gandy niedostatecznie jednak chyba bierze 
się pod uwagę, że działał on także przez 
zastraszanie („Hans, ktoś może podsłuchi-
wać”), a także i to, że Goebbels nie zawsze 
był w stanie oczarować społeczeństwo nie-
mieckie tak, by „uwierzyło we wszystko”. 
Ot, chociażby, zainscenizowany przez niego 
niby-zamach na Hitlera jesienią 1939 roku. 
Führer przemawiając w rocznicę puczu mo-
nachijskiego w Bürgerbräukeller „cudem” 
uszedł z życiem, wychodząc z sali na krótko 
przed wybuchem bomby, który pozbawił 
życia wielu członków partii nazistowskiej. 
Angielskich agentów, którzy mieli rzeko-
mo zamach przygotować, w rzeczywistości 
porwano ze strefy przygranicznej w Holan-
dii, a niemieckiego stolarza Georga Elsera, 
komunistę, wypuszczono z „reedukacyjne-
go” obozu w Dachau, pod warunkiem, że 
zgodzi się przygotować stronę techniczną 
sfingowanego zamachu na Führera, w któ-
rym jednak, przypomnijmy, wielu ludzi, 
„starych bojowników” zginęło. Wszystko 
po to, by „ocalały” Hitler mógł oświadczyć: 
„Teraz jestem zadowolony. Fakt, że opuści-
łem Bürgerbräukeller wcześniej niż zwykle, 
potwierdza życzenia Opatrzności, abym 
osiągnął swój cel”. Tyle że zapowiadany po-
kazowy proces angielskich wywiadowców 
i niemieckiego stolarza (który oczywiście 
nie cieszył się długo wolnością) nie doszedł 
jednak do skutku. Allan Bullock: „Fakt, że 
do procesu nie doszło, dowodzi jednak, iż 
gambit przygotowany przez Gestapo za-
wiódł. Synchronizacja w czasie była odro-
binę za dokładna, a naród niemiecki dość 
sceptycznie potraktował to opatrznościowe 
ocalenie swojego wodza” (A. Bullock, „Hi-
tler. Studium tyranii”, Warszawa 1975).

III 
I jeszcze „Allo, allo”. Oto zespół francusko-
niemiecki z niezastąpionym Rene na czele 
przygotowuje na rozkaz generała von Klin-
kenhoffera kolaborancką gazetę. Oddelego-
wany do jej organizowania porucznik Gru-
ber głośno się zastanawia: 

– Musimy zadecydować o czym będzie 
pierwsze wydanie.

I zaraz podaje rozwiązanie. – Najważ-
niejszy artykuł będzie o tym, że wygrywa-
my wojnę. – Co za pierdoły – komentuje z 
boku kelnereczka Mimi. Wyrafinowany 
esteta, porucznik Gruber, co prawa zna bie-
gle język francuski, ale najwyraźniej akurat 
to wyrażenie umknęło jego uwadze. Żona 
Rene, Edith spieszy więc z podpowiedzią: 
„Zgadzam się z panem do pewnego stop-
nia”. Uspokojony Gruber podsumowuje 
spotkanie redakcyjne kolaboracyjnej gaze-
ty: „Dobry redaktor nie pozwala, by fakty 
przeszkodziły mu w pisaniu”. 

A dobry polityk? Ten też nie pozwala, by 
cokolwiek mogło zakłócić wolny, w pełni 
demokratyczny proces wyłaniania władz. 
Oto jedna z bohaterek „Allo, allo”, Denise 
Laroque, szefowa komunistycznego Ru-
chu Oporu obwieszcza: „– Muszę pojechać 
do Lyonu na zjazd partii. Otrzymałam no-
minację na sekretarza. Wszystko jest już 
przygotowane, listy wyborcze sfałszowane, 
niezdecydowani członkowie pod kluczem. 
Musimy dbać o demokrację…”.

Ech, te komedie… „Z czego się śmiejecie, 
sami z siebie się śmiejecie!” – to Mikołaj Go-
gol „Rewizor”. Najserdeczniej – i zupełnie 
na poważnie – Gogola polecam.  
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K.D. Kadłubiec

Zdystansowana 
bliskość

Wszystko zaczęło się od opisów przyro-
dy, których Wisława Szymborska nie 

lubiła i omijała we wszystkich książkach. I 
razu pewnego zaczęła czytać opowiadania 
Kornela Filipowicza. Wiedziała, że to dobry 
pisarz, bo wówczas wiedziało się, że jest w 
środowisku kimś. Od razu na początku – 
opis przyrody. Podarować sobie? Ominąć 
tak, jak omijała wszystkie inne?

Już chciała to zrobić, kiedy poczuła, że ten 
opis jest inny. Że nie pozwala się ominąć. Że 
już sam w sobie jest akcją, że to nie jest sztu-
ka dla sztuki. I ten opis ją uwiódł. A potem…

Następnie zafascynował ją świat, jaki 
stworzył Kornel – pisarz. A potem? A potem 
się w nim zakochała.

•••
To była miłość niezwyczajna. I choć pisałam 
już w jednym z felietonów o ich uczuciu, dziś 
wracam do tego tematu, tak, jak oni wracali 
do siebie z oddaleń dosłownych i oddaleń, 
które narzucali sami sobie. Bo gdyby spró-
bować nazwać to, co między nimi się dzia-
ło, chyba odpowiednim określeniem byłaby 
miłość zdystansowana.

Dziwne, prawda? Miłość potrzebuje, do-
maga się, żąda bliskości. A oni żyli i tworzyli 
obok siebie. 

Wzrusza mnie wypowiedź Wisławy Szym-
borskiej – noblistki. Powiedziała, że to jemu 
należały się splendory, nagrody i literacka 
sława. Już wtedy nie żył. Dla niej jednak 
wciąż był mistrzem, punktem odniesienia, 
autorytetem. Był wszystkim.

•••
W grudniu 1968 roku Wisława napisała do-
nos. To był „duży list” adresowany do Kor-
nela. Pisała z sanatorium zmęczona i poiry-
towana współlokatorką. 

– Ten potwór ma dwadzieścia siedem lat – 
czytamy – a wygląda na czterdzieści.

Mówi bez przerwy. To jej podstawowa 
wada. Pyta, czy salowa ma sztuczne zęby 
i co będzie w telewizji. Opowiada o choro-
bach, która ją trapiły i zapowiada, co jej jesz-
cze będzie dolegać. No i zawiadamia, kiedy 
ma zgagę. Dziwi się, że mąż jest wiecznie 
czymś podenerwowany, a poza tym nie lubi 
siedzieć w domu.

Jasne jest, że z domu uciekał, ale Szym-
borska nie bardzo miała dokąd uciec. 
Współlokatorka dopadła ją nawet w ubikacji 

i z sąsiedniej kabiny „utrzymywała kontakt 
słowny”. W dodatku twierdziła, że kocha 
spokój i ciszę.

•••
Cisza… Pomiędzy nimi była cisza pełna 
słów, których wypowiadać nie musieli. Wi-
sława i Kornel ciszę kochali naprawdę. 

– Kochany! – pisała. 
A on:
– Całuję Cię i proszę o niezdradzanie mnie 

we śnie.
Nie ma w tych listach namiętnych wyznań 

i zaklęć. Nie ma wielkich słów. Nie ma gwał-
townych zwrotów akcji, szarpaniny, wyrzu-
tów i tłumaczeń. Jest subtelny humor, jest 
troska o siebie nawzajem, jest zazdrość, ale 
wyrażana jakby mimochodem. Jest miłość, 
ale często zaszyfrowana. 

•••
Kornel przywiózł różę „w stanie suchym”. 
Ona mu ją dała. Róża umierała. A dziś nie 
tylko żyje, ale i zakwita! Pielęgnował ją wy-
trwale, skrapiał wodą, w wodzie kąpał, re-
animował. I ocalił. 

Nie trzeba więcej słów. Może tylko jedno, 
na początku:

– Kochana!
Z Zakopanego Wisława pisze, że podobno 

przyjmuje bez przerwy jakieś wytworne pa-
nie. Ona też się nie nudzi. Odwiedził ją już 
Graham Green z Inowrocławia, Penderecki 
ze Skierniewic i Al Pacino z Jadownik Su-
chych. Czeka jeszcze na Sołżenicyna…

Nie trzeba więcej słów. Tęskni, myśli, le-
ciutko się niepokoi. Może jest ciut zazdro-
sna. 

Nic wielkiego. Uśmiecha się, żartuje prze-
cież… Na końcu napisze: – W całym Zakopa-
nem nie ma herbaty ekspresowej – wiado-
mość z ostatniej chwili!

•••
Trzymam w rękach cały tom listów pisanych 
od 1966 roku do 1985. Wiele słów, a jedno-
cześnie słów mało. Pisali je i czytali pomię-
dzy wierszami. Prozaik i poetka. Jego proza 
dziś już zapominana, a jej poezja – w zbiorze 
lektur obowiązkowych. Pomiędzy nimi czu-
łość i powściągliwość, niedopowiedzenia i 
pewność, dystans i bliskość. Pomiędzy nimi 
wszystko. 

Wanecki a Miler 
Na Gabryjeli robił niejaki hawiyrz 
Wanecki. Uż tam mioł sztyrycet ro-
ków przerobióne. Nó kiejsi se karo-
wało. Nó ale ku kóńcu szychty Wa-
necki uż był udrzyty, folowacz mu 
tam folowoł, prawi: „Dość, pół toczek 
a jadymy”. Tak mu tam nafolowoł 
pół tych karów a jechoł. Ale co hróm 
nie chcioł, faroł zawodni Miler, no 
i potkoł Waneckigo z tymi karami. 
Prawi: „Stop! Wanecki, wy tu robi-
cie?”. – „Robiym, panie zawodni”. 
– „A jak to, że ty wozisz pul taczki?”. 
A ón prawi: „Panie zawodni, to ni ma 
pultaczka, to je wyngli”. A jechoł dali. 
Zawodni se tak rozmyśloł, prawi: 
„Krucyfiks, tyn mie wykiwoł. Jak jo 
mu to wrócić, tymu pierónowi?”.

No i na drugi dziyń prawił inży-
nierowi: „Wiysz co, przewlykómy se 
a jadymy na dół do Waneckigo. My 
go tam muszymy skómpać”. Dobre. 
Sfarali hónym, przidóm tam, pra-
wi: „Stop! Wanecki, wy tu robicie 
na przodku?”. – „Ja”. – „Dobre. Za-
stowcie robote a pódźcie sy mnóm”. 
– „Nó tóż co?”. – „Podziwejcie se, jo 
was muszym wyskuszać, jesi was 
mogym płacić jako hawiyrza. Tak 
podziwejcie se, Wanecki. Wy robi-
cie w przodku a teraz bydzie ogiyń 
w przodku. Kaj pujdziecie?”. – „Nó, 
panie zawodni, pujdym do zad-
ku”. – „Dobre. Teraz bydzie ogiyń w 

zadku. Kaj teraz pujdziecie?”. – „Nó 
pujdym do przodku”. – „No dobre. 
A teraz, Wanecki, se przedstowcie, 
że bydzie ogiyń w przodku i zadku. 
Kaj pujdziedcie?”. Wanecki se tak 
poszkroboł po głowie, prawi: „Panie 
zawodni, wiycie co, to by była rzić 
w ogniu, a dupa w popiele”. Miler 
prawi: „Jeżyszmaryja, człowiecze, 
to ni ma możne. Wiycie co, Wanec-
ki, pójcie tu”. Szli do zadku, siedli se 
na gnotku a dali se na śliwke. No i 
potym se zbywali, kiery strziknie 
dali. No i śmioli se, że to tak dobrze 
dopadło.

Opowiadał Juliusz Gałuszka

Jako Poldinowi  
pogrzyb ukradli 
Za republiki była Polónija Karwina 
jako klub sportowy. Grali tam Ki-
nowski, Stónawski, Matejko, Bubik, 
Donocik i tak dali. Ale był jedyn ki-
bic, tyn se nazywoł Poldin Wojtyła. 
A robił u Burdy, u kónkordyje. Jak 
był pogrzyb, tak dycki krziż niós. 
Mioł takóm napoleóńskóm czopke. 

Roz też był pogrzyb na Kocia-
łówce. Umrzył niejaki Smuda. No 
i tóż tak Poldin musioł iść z po-
grzebym. Nó jak szli z tym pogrze-
bym, muzyka grała, tak Poldin szeł 
tak dwacet, trzicet metrów przed 
tym pogrzebym. Nó a jak przeszli 
kole Szmekówki – był to taki staw 

– potym przeszli kolej a tam se 
szybowało na Gabryjeli wozy. No i 
Poldin szeł przodkym, przeszeł a 
jak przeszeł tóm kolej, tak przije-
chała maszyna z dwiyma wozami 
a zaczła szybować. Ale Poldin se 
to maszyrowoł dali. A niży zaś je-
chała tramwajka. Naroz se obróci, 
dziwo se, żodnego ni ma. Jo idym, 
potkóm go, prawiym: „Poldin, kaj 
jidziesz? Dzisio Polónija nie gro”. 
– „Ale człowiecze, podziwej se. 
Jo ci jidym z pogrzebym a kierysi 
mi pogrzyb ukrod”. Jo prawiym: 
„Poldin, tyś zaś se ale pośpieszył. 
Widzisz, co se tam robi?”. A Poldin 
jyny lamyntowoł, że mu gdosi po-
grzyb ukrod.

Opowiadał Juliusz Gałuszka

Jako Larysz  
wybiyroł pacholka 
Nó tak wiycie, za republiki se ro-
biło trzi szychty w tydniu. To było 
moc, jak se robiło trzi szychty. Nó 
a miyndzy tym ci hawiyrze wysio-
dowali w losku abo w parlamyncie. 
To był takowy stół a ławki. Tam se 
karty grało, kryngle se kulały.

Nó a Larysz to był pón. Zómek 
mioł, szachty mioł. A hledoł pa-
chołka ku kónióm. Nó tóż se tam 
zgłosiło moc ludzi. A mioł tako-
wóm bródke. Takóm jako mioł nasz 
burmistrz Olszak, co go Niymcy 

ubili. Nó i tóż tyn Larysz se jednego 
tego synka wybroł. – „Pódź hewa! 
Chyć mie za bródke”. A ón se tak 
trzepoł, nó a tyn synek go puścił ze 
strachu. Nó dobre.

Wynglarzi prawi: „Krucyfiks, jo 
tu oto robiym dwie szychty, trzi 
szychty w tydniu, dobro by była 
jakosi koróna. Tak se tam przigłosił 
ku Laryszowi, że pujdzie za pachoł-
ka. Dobre.

Prziszeł na raje, tak Larysz pra-
wi: „Wiycie co, Wynglarzi, chyćcie 
mie tu za te bródke”. Tak go chycił 
a Larysz se tak trzepoł a Wynglarzi 
prawi: „Stój, żebraku, bo ci kopnym 
do rzima. Jinaczy je źle z tebóm”. 
Larysz prawi: „Krucyfiks, to bydzie 
pachołek dobry. Tego bierym”.

Opowiadał Juliusz Gałuszka

Jako gad pił mlyko 
Janeczek Dyjoniz mioł tu na Blej-
chu w Pietwałdzie chałupe. Potym 
jóm odporynczył niejakimu Firlo-
wi, a u niego było małe dziecko, a 
w ogrodzie tego Firle był krziż. Esz-
cze po tym Janeczku Dyjonizowi. 
Tam był krziż a óni dowali tymu 
dziecku do gorka mlyko. A óno 
kajsi poszło do pola. No i przidzie i 
mlyka ni ma. No tak zaczyni go wa-
chować, co óno robi. Teraz tam szli, 
a tam pod tym krziżym była dziu-
ra, a spod tego krziża wylóz gad, a 

zawsze uż czakoł na to dziecko, na 
to mlyko. Napił sie a dziecko szło z 
próznym gorkym. I dziepro sie do-
wiedzieli, że to chodzi tymu gado-
wi dować to mlyko.

Opowiadał Henryk Gawlas

O wasermónie 
Tak mój teść był na wiesielu. A tro-
che mioł wypite, a szli kole wody. 
Tu szli kole wody, bo ón tu miyszko 
w kolóniji pod Maryjankóm. A tóż 
też tak naprzód szoł, a teściowo za 
nim.

Teraz: „Wasermón, wasermón, 
bier tóm babe! Wasermón, bier tóm 
babe!”. Fórt na tego wasermóna 
wołoł. A teraz cosi prask do te wody 
a szwigermama stwierdła. Od tego 
strachu. Ta woda żbluchła aż na 
nich. To wykłodoł ón. Bo uż też nie 
żyje.

Opowiadał Ferdynand Warmus

Jak dioboł orze 
Mój tata opowiadoł, że jako sóm 
diobły, że go idzie chycić też. Za-
przóngnóć do płóga. Że całe pole 
zorze, wszycko, że ón musi robić. 
Jyny nie śmi to pole potym, jak 
dorobio, ażeby to dookoła obegnoł 
tóm ostatnióm skibóm. Bo jakby to 
obegnoł, tak to do rana, to pole, zaś 
bydzie taki jak przedtym.

Opowiadał Henryk Gawlas

● Wisława 
Szymbor-
ska i Kornel 
Filipowicz 
tworzyli 
niecodzien-
ny duet. 
Fot. ARC

Wiszym se na posiónku, uwión-
zany za nogi ku wielkucnej 

ziymskij kuli tóm nieobadanóm 
siłóm, kiero kiejsi uwaliła Newto-
na jabkym po głowie. Siłóm, kiero 
dała do kupy wszycki ty gwiozdy 
i galaktyki, co poblyskujóm teraz 
pody mnóm i chcóm mnie śción-
gnyć na dół ku sobie w bezednóm 
głymbine Wszechświata. Kónsek 
ody mnie czyrwóno migocóm sta-
re światła z bicyklów, porozwie-
szane kole koszora na ochróne 
przed wilkami. Owce leżóm cicho 
i spokojnie. W dolinie monotonnie 
szumi Górski Potok, a kole moich 
nóg chodzi jeż, fuczy i ryje nosym 
w trowie. Isto sie mu darzi, bo co 
chwila cosi zjodo i pomlaskuje przi 
tym jako stary chłop. 

Gwiozd by tam na dole było 
widać o kupe wiyncyj, kdyby 
mieśiónczek tak jasno nie świy-
cił tym swoim zimnym światłym 
ukradniónym od słónka, schowa-
nego kansi po drugij strónie Ziy-
mi. Wczora była pełnia, ale niebo 
było zacióngnióne i loło. Dzisio 
już je ta puclato gymba ksiynżyca 
jasno, ostro ograniczóno, bez po-
światy. Jego wyrch sie zdo być o 
cosi jaśniejszy niż spodek. Wszyc-
ko ukazuje na to, że jutro bydzie 
pieknie. To je dobrze. Trzeba ziym-
niaczysko pobrónować i miyszan-
ke zasioć. No i nacióngnyć dróty 
kole nowej rajczule, coby my mógli 
owce na świyżóm trowe przegnać. 
To była ostatnio pełnia przed Św. 

Michołym. Patrzi sie teraz owce 
podkormić, coby sie przed przi-
puszczaniym sprawiły. Trzeba im 
dać wiyncyj sóli ze selenym i lizaw-
ki z melasóm, coby sie za miesiónc 
dobrze góniły i miały na rok kupe 
jagnioków. 

Dziwóm sie na ty gwiozdy, co sóm 
silniejsze od światła miesiónczka. 
Dlo naszych przodków były óny 
kalyndorzym aji drogowskazym. 
Ukazowały óny wyndrowcóm ceste 
do dómu, jako do teraz kludzóm 
ptoki z ciepłych krajów nazod ku 
gniozdóm. Gwiozdy mówiły nóm, 
ludzióm, kiej mómy zasioć zboże 
czy kiej sie mómy ruszyć z owcami 
kansi z rzycznych łyngów czy od 
brzegów mórz ku górskim posión-
kóm. Zwiastowały nóm wszycko 
to, co je dlo nas ważne. Kiejsi lu-
dzie dźwigali głowy i dziwali sie 
na gwiozdy. Dzisio nasze głowy 
pochylómy nad mobilami, table-
tami czy monitorami kómputerów. 
To óny nóm teraz mówióm, jako je 
data czy jako bydzie jutro pogoda. 
Nie powiedzóm nóm óny ale tego 
wszyckigo, co gwiozdy rozsiote po 
nocnym niebie. Nie powiedzóm 
nóm, jako my sóm straszliwie mali, 
a przi tym, jak wielkucnych rzeczy 
my sóm czynścióm. Nie uświa-
dómióm nóm do kóńca, jak moc 
sie mómy wożyć tej planety, co tak 
zażarcie przicióngo nas ku sobie. 
Nie uświadómióm nóm do kóńca, 
że tu je nasze miejsce i wszycki ty 
wizje o przesiedlyniu sie ludzi kaj 

indzij, jak se Ziy-
mie zniszczymy, 
sóm jyny bajkami, 
na kierych chcóm 
zarobić ci, kierzi 
ich opowiadajóm. 
Wspóminóm na 
tyn widz, jako 
sie na swych ko-
smicznych wan-
drach spotkała 
Ziymia z Marsym. 
Pozdrowili sie i 
Mars sie pyto: „Ja-
kóż sie ci darzi, 
siostro?”, a Ziymia 
na to: „Ale ani sie 
nie pytej”, „Na cóż 
sie stało?”, „Ostat-
nim czasym sie 
mi jakosi nie da-
rzi. Przedstow se 
to! Chytła żech 
ludzi”, a Mars po-
wiado: „Z tego se 
nic nie rób. To przyndzie”.

Wspóminóm jak my przed sied-
miu rokami szli z Redykym Kar-
packim przez Stare Hamry, kaj 
nasz kolega Petr Šimeček gazduje i 
kaj majóm region ciymnego nieba i 
wszycki światła po dziedzinach na 
noc gaszóm. W tóm wrześniowóm, 
bezksiynżycowóm noc żech leżoł 
przi koszorze i nimógłech spać. Na 
niebie świyciyły wtedy dziesióntki 
czy stówki tysiyncy gwiozd a mnie 
sie zdało, że doglóndnym kansi aż 
na drugi kóniec kosmosu. Poni-

kiedy trzeba zgasić światło, coby 
wiyncyj uwidzieć.

Dziwóm sie na niebo czy przi-
padkam zaś po nim nie locóm ty 
denerwujónce rzyndy „sputni-
ków”, co nóm tu teraz wypuszczo 
tyn narwany Elon. Dzisio je od 
nich na szczynści pokój. Za to nad 
Małóm Czantorióm skośno zaja-
śniała spadajónco gwiozda. Je to 
jedna z ostatních łez Św. Wawrzyń-
ca, abo to niebieski Bacza owieczki 
rachuje i robi se kryski na tyninie 
nieba? I naprowde. Od zachodu 

wychodzi ponad posiónek kiyrdel 
chmur. Idóm se pómału – pasyn-
cy. Miesiónczek im srebrzi wełne 
na grzbietach, ale brzuchy majóm 
kapeczke pożołkłe odblaskym 
świateł kansi od Trzyńca. Cyga-
niłeś miesiónczku, że bydzie po-
goda, a teraz cie chmury zakryły. 
Zacióngnyła sie kurtyna. Wielki 
nocne przedstawiyni nieba kóńczy. 
Nad Miónszym jeszcze pomiyndzy 
chmurami jasno świyci Wenus – 
zwiastunka rana. A jo na posiónku 
– już zaś jyny stojym.  
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S P O R T 

W SKRÓCIE

OFERTA

Weronika Nowakowska, 
polska biathlonistka w oczekiwaniu na igrzyska w Pjongczangu

W I E Ś C I  P O L O N I J N E

PIĄTEK 4 WRZEŚNIA 

7.30 Polonia 24 7.55 Pytanie na śnia-
danie 11.20 Powstanie Warszawskie 
dzień po dniu 11.30 Na sygnale. Jak 
mąż z żoną 12.00 Teatr na ten czas. 
Maria Maj 12.15 Co niesie dzień 12.30 
Za marzenia 2 13.20 Wilnoteka 13.40 
Alternatywy 4 (s.) 15.00 Muzeum Pol-
skiej Piosenki. „Jeszcze się tam żagiel 
bieli” 15.15 Ostoja (mag.) 15.45 Woj-
ciech Cejrowski - boso przez świat. 
Wyspy Trobrianda 16.15 Domisie (dla 
dzieci) 16.40 Bolek i Lolek w Europie. 
Duch zamku lorda McIntosha 16.50 
Czy wiesz, że... 17.00 Lepsza połowa 
17.30 Dziennik regionów 17.50 Gra 
słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.20 
Stacja innowacja 18.35 Turystyczna 
jazda. Zilina i okolice 18.50 Wszyst-
ko przed nami (s.) 19.20 Przystanek 
Ameryka 19.40 Alarm! 20.00 Polonia 
24, pogoda, sport 20.35 Strażacy 2. 
Trudne decyzje 21.25 Dobry wieczór, 
Opole! Festiwal legenda 22.40 57. 
KFPP w Opolu - Od Opola do Opola. 

SOBOTA 5 WRZEŚNIA 

7.30 Polonia 24 7.55 Pytanie na śnia-
danie 11.20 Powstanie Warszawskie 
dzień po dniu 11.35 Okrasa łamie 
przepisy. Na ogórkowym polu 12.05 
Dobry wieczór, Opole! Festiwal legen-
da 13.00 Ojciec Mateusz 18 (s.) 13.50 
Strażacy 2. Trudne decyzje 14.40 Pa-
ranienormalni Tonight. Jolanta Fra-
szyńska 15.40 Wolny Ekran (mag.) 
16.00 Kulturalni PL 17.00 Słownik 
polsko@polski 17.30 Dziennik regio-
nów 17.50 Za marzenia 2 18.40 Pro-
gram rozrywkowy 19.25 Dobranocka 
19.40 Polonia 24 20.05 57. KFPP w 
Opolu - Festiwal, Festiwal! - Złote 
Opolskie Przeboje - koncert 23.20 57. 
KFPP w Opolu - Odpowiednia pogoda 
na szczęście, czyli nadzieje poetów. 

NIEDZIELA 6 WRZEŚNIA 

7.05 Fajna Polska. Wolsztyn 8.05 Po-
wstanie Warszawskie dzień po dniu 
8.15 Kulturalni PL 9.15 Mówimy po 
polsku 9.35 Ziarno 10.05 Między 
ziemią a niebem 11.00 Święto Dzięk-
czynienia za Plony. Jasna Góra 2020 
13.30 Wadowickie spotkania ze Świę-
tym Janem Pawłem II. Józef Skrzek 
13.50 Lajk! 14.15 Fajna Polska 15.10 
Program rozrywkowy 16.10 Powroty 
16.30 Leśniczówka (s.) 17.30 Dzien-
nik regionów 17.50 M jak miłość (s.) 
18.50 Prywatne życie zwierząt 19.15 
Czy wiesz, że... 19.25 Dobranocka 
19.40 Polonia 24 20.50 57. KFPP w 
Opolu. 

PONIEDZIAŁEK 7 WRZEŚNIA 

7.30 Polonia 24 7.55 Pytanie na śnia-
danie 11.30 Barwy szczęścia (s.) 
12.00 Koło pióra 12.15 Co niesie dzień 
12.30 Wniebowzięci 13.20 Przysta-
nek Ameryka 13.40 Kulturalni PL 
14.35 Rok 1920. Kalendarium 14.45 
Uzdrowisko. Gwiazdy sanatorium 
15.15 Okrasa łamie przepisy. Na ogór-
kowym polu 15.45 Zakochaj się w 
Polsce. Pławniowice 16.15 Zwierzaki 
Czytaki. Mandat 16.30 Supełkowe 
ABC 16.45 Figu Migu. Pory roku 
17.00 Lepsza połowa 17.30 Dziennik 
regionów 17.50 Gra słów. Krzyżów-

ka (teleturniej) 18.20 Źródło nadziei 
18.50 Barwy szczęścia (s.) 19.20 Nad 
Niemnem 19.40 Alarm! 20.00 Polo-
nia 24, pogoda, sport 20.35 Wiedź-
min. Mniejsze zło 21.30 Mocne kino 
nocne. 07 zgłoś się. Zamknąć za sobą 
drzwi 23.05 Uzdrowisko. Gwiazdy 
sanatorium 23.30 Opole 2017 na bis 
23.55 Focus on Poland. 

WTOREK 8 WRZEŚNIA 

7.30 Polonia 24 7.55 Pytanie na śnia-
danie 11.20 Powstanie Warszawskie 
dzień po dniu 11.30 Barwy szczęścia 
(s.) 12.00 Pod Tatrami 12.15 Co nie-
sie dzień 12.30 Wiedźmin. Mniejsze 
zło 13.20 Nad Niemnem 13.45 Film 
dokumentalny 14.45 Uzdrowisko. 
Dawny gwiazdor 15.15 Zrób to ze 
smakiem 15.45 Prywatne życie zwie-
rząt 2. Leniuchy i pracusie 16.15 Przy-
jaciele Misia i Margolci. Potwór 16.40 
Margolcia i Miś zapraszają dziś 17.00 
Lepsza połowa 17.30 Dziennik regio-
nów 17.50 Gra słów. Krzyżówka (tele-
turniej) 18.20 Rok 2020 18.50 Barwy 
szczęścia (s.) 19.20 Magazyn z Wysp 
19.40 Alarm!, pogoda, sport 20.35 
Ojciec Mateusz (s.) 21.30 Mocne kino 
nocne. 07 zgłoś się 23.05 Uzdrowisko. 
Dawny gwiazdor 23.35 Program roz-
rywkowy 23.55 Focus on Poland. 

ŚRODA 9 WRZEŚNIA 

7.30 Polonia 24 7.55 Pytanie na śnia-
danie 11.20 Powstanie Warszawskie 
dzień po dniu 11.30 Barwy szczę-
ścia (s.) 12.00 Języczek u wagi 12.15 
Co niesie dzień 12.30 Echo serca 3 
13.20 Poland in Undiscovered 13.40 
Przystanek Historia 14.00 Giganci 
historii. Bitwa Warszawska (teletur-
niej) 14.45 Uzdrowisko. Zawodnicz-
ka 15.15 To je Borowicz. Podróże ze 
smakiem 15.45 Żywy Bałtyk 16.15 
Zagadki zwierzogromadki. Wiewiór-
ka 16.30 Nela Mała Reporterka. Za-
pomniany Bagan 16.50 Podwodne 
ABC. Jak rozmnażają się podwodne 
stworzenia 17.00 Lepsza połowa (s.) 
17.30 Dziennik regionów 17.50 Gra 
słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.20 
Powroty (mag.) 18.40 Pod Tatrami 
18.50 Barwy szczęścia (s.) 19.20 Kie-
runek Zachód 19.40 Alarm! 20.00 
Polonia 24, pogoda, sport 20.35 Echo 
serca 3 21.30 Mocne kino nocne. Ofi-
cer. Zaręczyny 22.30 Uzdrowisko. Za-
wodniczka 23.00 Fajna Polska 23.55 
Focus on Poland. 

CZWARTEK 10 WRZEŚNIA 

7.25 Rączka gotuje. Jurajski Koziołek 
7.55 Pytanie na śniadanie 11.20 Po-
wstanie Warszawskie dzień po dniu 
11.30 Barwy szczęścia (s.) 12.00 In-
formacje kulturalne 12.15 Co niesie 
dzień 12.30 Koniec babiego lata 13.20 
Kierunek Zachód 13.40 Polskie 100 
lat. Stalinizm w Polsce 14.45 Uzdro-
wisko. Zawodniczka 15.15 Rączka 
gotuje. Jurajski Koziołek 15.45 Mó-
wimy po polsku 16.15 Al-chemik. Hel 
16.30 Baw się słowami. Dąb Bartek 
16.55 Nauka literek z Żużu. Literka B 
17.00 Lepsza połowa 17.30 Dziennik 
regionów 17.45 W obiektywie Polonii. 
Wschód 18.15 Barwy szczęścia (s.) 
18.40 Wilnoteka 19.00 Msza święta 
w intencji ofiar katastrofy smoleń-
skiej 20.15 Polonia 24, pogoda, sport 
20.50 Komisja morderstw. Natura 
zła 21.45 Mocne kino nocne. Oficer. 
Ludzie z miasta 22.45 Uzdrowisko. 
Spaśny Ślązak 23.15 Źródło nadziei 
23.40 Scena muzyczna Kulturalni.pl 
23.55 Focus on Poland. 

Giganci historii (teleturniej) 
Środa 9 września, godz. 14.00

Test na bycie Polakiem
Dwudniową wizytę na Litwie odbył w ubiegłym tygodniu pełnomocnik rządu do 
spraw Polonii i Polaków za granicą – Jan Dziedziczak. W Wilnie minister odwiedził 
miejsca pamięci narodowej. 

Wraz z ambasador Urszu-
lą Doroszewską złożyli 
wieniec przy Mauzoleum 

Matki i Serca Syna na cmentarzu na 
Rossie w Wilnie, a później kwiaty w 
kwaterze żołnierzy Wojska Polskie-
go na cmentarzu Antokolskim w 
Wilnie. W sobotę Jan Dziedziczak 
wziął udział w konsekracji kościo-
ła pw. Ducha św. w Grzegorzewie, 
udzielił również krótkiego wywia-
du polskim mediom na Litwie.

W rozmowie z dziennikarzami 
minister podkreślił przede wszyst-
kim znaczenie oświaty w języku 
ojczystym. – Zależy nam na tym, by 
rodziców, którzy zastanawiają się, 
do jakiej szkoły posłać swoje dziec-
ko, zachęcić do wyboru szkoły pol-
skiej. To jest test na bycie Polakiem 
także tu, na Wileńszczyźnie. Jesteś 
Polakiem, nie jest ci obojętne, co 
twoi rodzice, dziadkowie robili dla 
Polski. Poślij dziecko do polskiej 
szkoły – podkreślił pełnomocnik 
Rządu RP.

Jak zauważył, jedną z form za-
chęcania do wyboru nauki w języku 
ojczystym jest „Bon Pierwszaka”. 
– Tym projektem państwo polskie 
dziękuje rodzicom, że kontynuują 
starania, troszczą się o polskość. 
Mamy też liczne pomysły doty-
czące absolwentów polskich szkół, 
mamy projekt długofalowy, który 
sprawi, że rodzice nie będą żałować 
wyboru polskiej szkoły dla swoich 
dzieci – powiedział minister.

W 2020 r. wsparcie w ramach 
akcji „Bon Pierwszaka” objęło czte-
ry szkoły na Łotwie, 10 placówek 
edukacyjnych na Ukrainie, 25 w 
Czechach oraz wybrane placówki 
na Białorusi. Na Litwie wyprawki 

trafiły aż do 57 szkół, w których na-
uka odbywa się po polsku. Projekt 
został sfinansowany za pośrednic-
twem Fundacji „Pomoc Polakom 
na Wschodzie”, Kancelarię Prezesa 
Rady Ministrów. Obejmuje on za-
kup wyprawek szkolnych z kom-
pleksowym wyposażeniem oraz 
jednorazowe stypendia finansowe 
w wysokości 400 zł.

Jak zauważył minister, wyprawki 
to tylko niewielka część środków, 
jakie Polska przekazuje na szeroko 
pojętą działalność Polaków za gra-
nicą, a bardzo znaczące wsparcie 
trafia co roku na Wileńszczyznę.

– Trzeba przede wszystkim za-
uważyć, że dodatkowe 10 mln zło-
tych zostało przekazanych na TVP 
Wilno. Sfinansowane zostało rów-
nież wsparcie dla mediów polskich 
na Wschodzie, wspieramy również 
Polaków charytatywnie, dotujemy 
Dom Kultury Polskiej, który, jak 

cała branża hotelowa czy gastro-
nomiczna, w czasie pandemii znaj-
duje się w zapaści. Pewne imprezy 
nie odbyły się ze względu na pan-
demię, ale żadna nie została odwo-
łana ze względu na brak pieniędzy 
– podkreślił Dziedziczak.

– Zapraszam do tego, by już w 
najbliższej przyszłości instytucje 
pozarządowe, opiekujące się Pola-
kami na Wschodzie, składały wnio-
ski na rok 2021. Czas składania 
wniosków to wrzesień, październik 
i apeluję poprzez państwa media, 
by tych terminów pilnować – po-
wiedział minister.

Również ta wizyta ministra na Li-
twie związana była z pomocą, jaką 
Polska zorganizowała dla rodaków 
na Litwie. Polski rząd wspierał bu-
dowę i wyposażenie kościoła pw. 
Ducha św. w Grzegorzewie, który w 
sobotę został konsekrowany.

„Kurier Wileński”/LITWA

● W Wilnie minister odwiedził miejsca 
pamięci narodowej. Fot. ARC

XIV Kongres Klubu Polskiego

Klub Polski na Słowacji ma 
za sobą XIV Kongres, który 
odbył się 29 sierpnia 2020 w 

Kočovcach i zgromadził delegatów 
z Bratysławy, Koszyc, Dubnicy nad 
Wagiem i Trenczyna. Zabrakło je-
dynie reprezentantów Nitry. 

Poza delegatami i prezesami 
obecni byli też konsul RP na Słowa-
cji Stanisław Kargul oraz założyciel 
Klubu Ryszard Zwiewka i prowa-
dząca księgowość klubu Alina Ka-
bele. Uczestnicy decydowali, jak i 
pod czyim kierownictwem będzie 
działać najstarsza organizacja po-
lonijna na Słowacji.

Delegaci Kongresu postawili na 
sprawdzone kierownictwo klubo-
we i jednogłośnie wybrali za preze-
sa Marka Berky’ego, który ostatnie 
dwa lata szefował Klubowi oraz 
dwie wiceprezeski: Małgorzatę 
Wojcieszyńską i Magdalenę Štuj-
berową, które od czterech kadencji 
są we władzach. Delegaci oraz go-
ście Kongresu żywo dyskutowali o 
przyszłości Klubu Polskiego, jego 
wyzwaniach i planach. Zgodzili 
się, że w czasach koronakryzysu 

na pewno warto przygotowywać 
wydarzenia tak, by mogły się one 
alternatywnie odbyć w Internecie.

Po prezentacji działań poszcze-
gólnych oddziałów regionalnych 
podsumowano dwa lata z sukce-
sem realizowanych wydarzeń. 
Omówiono zagadnienia dotyczące 
finansowania działalności polonij-
nej, ale i zbliżającego się w przy-
szłym roku spisu ludności, który 

ma decydujące znaczenie w przy-
dzielaniu dotacji mniejszościom 
na Słowacji. W ostatniej części 
Kongresu głos zabrał konsul RP na 
Słowacji, Stanisław Kargul, który 
poinformował zgromadzonych o 
możliwościach wspierania przez 
niego działań polonijnych, ale i 
udzielaniu zapomóg osobom po-
trzebującym.

Polonia.sk/SŁOWACJA

● Pamiątkowe zdjęcie uczestników Kon-
gresu. Fot. ARC

Będzie się działo!
Wszystko wskazuje na to, że zrestartowanego sezonu lekkoatletycznego już nic nie 
zatrzyma. 8 września na Miejskim Stadionie w Ostrawie-Witkowicach odbędzie się 
zaległy mityng Złote Kolce (Zlatá tretra), a dwa dni wcześniej w Chorzowie Memoriał 
Kamili Skolimowskiej. Właśnie bezpośrednio z Chorzowa przyjedzie do Ostrawy plejada 
znakomitych polskich zawodników. 

Janusz Bittmar

Dmuchamy na zimne, żeby 
wszystko wypaliło. Mityng 
został przesunięty na wrze-

sień z powodu wiosennej pande-
mii koronawirusa, ale teraz mam 
nadzieję, że już nic nie stanie na 
przeszkodzie, aby sportowcy mo-
gli u nas wystartować – powiedział 
„Głosowi” Alfons Juck, menedżer 
ostrawskiego mityngu Złote Kolce. 
Pomimo aktualnych problemów 
z przekraczaniem granic Unii Eu-
ropejskiej do Ostrawy ma zjechać 
atrakcyjna ekipa lekkoatletów z ca-
łego świata, włącznie z polską „gru-
pą mocnego uderzenia”. Do gwiazd 
mityngu powinien należeć Adam 
Kszczot, który wystartuje na swoim 
koronnym dystansie 800 m, a tak-
że tyczkarz Paweł Wojciechowski i 
kulomiot Michał Haratyk. W tyczce 
mężczyzn zapowiada się frapująca 
walka do końca, albowiem na liście 
startowej oprócz Wojciechowskie-
go znajdują się też Francuz Re-
naud Lavillenie, Amerykanin Sam 
Kendricks i Thiago Braz z Brazylii. 
Kendricks przyjedzie do Ostrawy 
w roli aktualnego mistrza świata i 
rekordzisty Złotych Kolców, Braz 
w swoim dorobku posiada z ko-
lei złoty medal ostatnich igrzysk 
olimpijskich, na których zaskoczył 
wszystkich, włącznie z samym 
sobą. – Tym razem będziemy mieli 
w skoku o tyczce tylko pojedynczy 
polski akcent, bo Piotr Lisek zre-
zygnował z przyjazdu z powodu 
kontuzji – zdradził naszej gazecie 
Juck. 

Lista polskich nazwisk na starcie 
wtorkowego mityngu jest jednak 
znacznie dłuższa. Do faworytów 
w sektorze rzutu dyskiem należy 
Piotr Małachowski, w rywalizacji 
oszczepników na straconej pozycji 
nie stoi aktualny mistrz Polski, Mar-
cin Krukowski. W pozycji najlepsze-
go polskiego kulomiota zaprezen-

tuje się w Ostrawie pochodzący z 
Cieszyna Michał Haratyk, który lubi 
przyjeżdżać na Złote Kolce i czyni 
tak regularnie. – Uwielbiam ostraw-
ski stadion, atmosferę, jaka panuje 
w tym kotle – powiedział nam Ha-
ratyk, który 30 sierpnia z wynikiem 
20,64 m został mistrzem Polski w 
pchnięciu kulą. Na Miejskim Stadio-
nie w Ostrawie-Witkowicach pojawi 
się też brązowy medalista narodo-
wego czempionatu we Włocławku, 
kulomiot Konrad Bukowiecki. Kon-
kurencje techniczne są skądinąd 
chlubą Zlotych Kolców od wielu lat. 
W tym roku organizatorom udało się 
zwabić nad Ostrawicę dyskoboli naj-
wyższej klasy – oprócz wspomnia-
nego wyżej Piotra Małachowskiego 
w Złotych Kolcach zaprezentują się 
Daniel Stahl (Szwecja), Ryan Cro-
user (USA), Andrius Gudzius (Li-
twa), Kristjan Čeh (Słowenia), Marek 
Bárta (RC). 

Jeśli zastanawiacie się, która wal-
ka w ramach wtorkowego mityngu 
może przejść do historii Złotych 
Kolców, to spieszę z odpowiedzią 
– rywalizacja na dystansie 1500 
mężczyzn z udziałem brązowego 
medalisty mistrzostw świata Marci-
na Lewandowskiego i sensacyjnego 
mistrza Polski, Michała Rozmysa. 
Zawodnik UKS Barnim Goleniów 
wygrał we Włocławku z czasem 
3:53,09 i pazury ostrzy sobie na Le-
wandowskiego również w Ostrawie. 
W tej samej konkurencji wśród pań 
bezkonkurencyjna była w mistrzo-
stwach Polski Sofia Ennaoui, której 
także nie zabraknie podczas wtor-
kowego mityngu w Ostrawie, a dwa 
dni wcześniej w Chorzowie.

– Celujemy w mistrzów, a bli-
skość granicy z Polską i zaplanowa-
ny na 6 września Memoriał Kamili 
Skolimowskiej w Chorzowie to do-
datkowe argumenty, żeby w trud-

nych czasach koronawirusowych w 
jeszcze większym stopniu stawiać 
na polskich lekkoatletów – zazna-
czył Juck. Pod nieobecność kon-
tuzjowanego Sylwestra Bednarka 
w sektorze skoku wzwyż pojawi się 
Norbert Kobielski, któremu eksper-
ci wróżą wielką przyszłość. Mistrz 
Polski stanie do walki z gwiazda-
mi skoku wzwyż – z przyjazdu do 
Ostrawy skorzystali bowiem m.in. 
Gianmarco Tamberi (Włochy) i ak-
tualny lider rankingu, Maksim Nie-
dasiekau z Białorusi.

Główny program wtorkowego 
mityngu startuje o godz. 18.00. 
Organizatorzy apelują do widzów, 
żeby przestrzegali obowiązujących 
zasad sanitarnych. W sanitarnym 
reżimie będą pracowali też dzien-
nikarze, którzy w trakcie rozmów 
ze sportowcami będą musieli 
utrzymywać dystans dwóch me-
trów.  

Zagraniczne gwiazdy Złotych Kolców 2020

DAFNE SCHIPPERS  
(150 m, Holandia)

CHRISTIAN TAYLOR 
(trójskok, USA)

GENZEBE DIBABA  
(1500 m, Etiopia)

SIFAN HASSAN  
(5000 m, Holandia)

● Konrad Bukowiecki spróbuje w Ostra-
wie przerwać świetną passę swojego 
kolegi z reprezentacji Polski, Michała 
Haratyka. Fot. MICHAŁ CHWIEDUK

PIŁKA NOŻNA – DYWIZJA F: Dzieć-
morowice – Hawierzów (sob., 16.00), 
Karwina B – Opawa B (niedz., 10.15), 
Trzyniec B – Bogumin (niedz., 10.30). 
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA: 
Cz. Cieszyn – Hlubina, L. Piotrowice 
– Koberzyce (sob., 16.30), P. Polom 
– Datynie Dolne, Bystrzyca – Cze-
ladna (niedz., 16.30). IA KLASA – gr. 
B: Jabłonków – Stare Miasto, Slavia 
Orłowa – Stonawa, Luczina – Gnoj-
nik, Dobratice – Lutynia Dolna (sob., 
16.30), Libhošť – Śmiłowice, Banik 
Olbrachcice – Dobra (niedz., 16.30). IB 
KLASA – gr. C: Oldrzychowice – Mosty 
k. J., Rzepiszcze – Nydek (sob., 16.30), 
Wierzniowice – Pietwałd, Inter Pio-
trowice – Wędrynia, Raszkowice – Za-
błocie, L. Piotrowice B – Sucha Górna 
(niedz., 16.30). MP KARWIŃSKIEGO: 
F. Orłowa – Żuków Górny (sob., 
13.00), Sj Pietwałd – G. Hawierzów, 
L. Łąki – Michałkowice B, V. Bogumin 
– Cierlicko, Dąbrowa – B. Rychwałd, 
Sn Hawierzów – G. Błędowice (sob., 
16.30). MP FRYDEK-MISTEK – Jano-
wice – Piosek (sob., 16.30), Śmiłowice 
B – Palkowice (niedz., 10.00), Noszo-
wice – Bukowiec, Niebory – Milików, 
Gródek – Hukwaldy (niedz., 16.30). RP 
FRYDEK-MISTEK: Toszonowice – Me-
tylowice (sob., 16.30), Nawsie – Chle-
bowice (niedz., 16.30). 
PIŁKA RĘCZNA – EKSTRALIGA MĘŻ-
CZYZN: HC Banik Karwina – Jičín 
(niedz., 10.30).  (jb)

HOKEIŚCI HAWIERZOWA ZDMUCH-
NĘLI WITKOWICE. Przygotowania do 
startu nowego sezonu hokeja na lodzie 
idą pełną parą. Z przytupem szlifują 
formę m.in. pierwszoligowi hokeiści AZ 
Hawierzów, którzy w meczu kontro-
lnym rozbili ekstraligowe Witkowice 
5:2. Na listę strzelców zwycięskiej dru-
żyny wpisał się m.in. napastnik Martin 
Adamský, były snajper Stalowników 
Trzyniec. – Nasza wygrana nad Witko-
wicami to dobry prognostyk przed star-
tem sezonu, w którym chcemy należeć 
do faworytów Chance Ligi. W swoim 
imieniu chciałbym zaś dodać, że jesz-
cze nie powiedziałem ostatniego słowa 
w karierze – zaznaczył 39-letni hoke-
ista. Wczoraj, po zamknięciu numeru, 
hawierzowianie zagrali kolejny sparing, 
tym razem z polskim klubem GKS 
Jastrzębie. Pierwsza kolejka nowego 
sezonu zaplanowana została na sobotę 
12 września. Zespół z Hawierzowa na 
pierwszy ogień podejmuje Sokolov.
BOGUMIŃSKIE SZCZYPIORNISTKI 
PRZED HISTORYCZNĄ CHWILĄ. 
Sobota 12 września – to również data 
premierowego spotkania szczypior-
nistek SC Bogumin w I lidze, drugiej 
najwyższej klasie rozgrywek piłki ręcz-
nej. Bogumińskie dziewczyny, które 
zasmakują pierwszej ligi po raz pierw-
szy w historii, tego dnia zmierzą się w 
domowym meczu z Ivančicami (13.30). 
– Konkurencja w pierwszej lidze jest 
ogromna, ale dziewczyny doskonale 
zdają sobie z tego sprawę i na pew-
no nie zlekceważą żadnego z rywali 
– stwierdził założyciel kobiecej drużyny 
piłki ręcznej nad Odrą, Jaroslav Kalous. 
SC Bogumin jest obecnie jedynym 
klubem w mieście w sportach zespo-
łowych grającym w drugiej najwyższej 
klasie w RC.  (jb)
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I N F O R M A T O R 
I N F O R M AT O R

Ogłoszenia do »Głosu«  
przyjmowane są w dni powszednie:

• W redakcji „Głosu” przy ul. Strzelni-
czej 28, Czeski Cieszyn w godz. 8.30-
15.30, tel. 558 731 766 e-mail: info@
glos.live • W firmie Hudeczek Service, 
sp. z o.o. - Studio Graficzne, Hudeczek 
Service sp. z o.o., Olbrachcice, Stonaw-
ska 340, w godz. 8.00-15.00, e-mail: ad.
servis@hudeczek.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.

Dnia 4 września 2020 mija 10. rocznica śmierci naszego 
Kochanego

śp. ADOLFA CICHEGO
z Cz. Cieszyna

O chwilę wspomnień proszą żona Vladimíra, dzieci 
Martina, Veronika i Jaroslav z rodzinami.
 GŁ-454

Nie umiera ten,
kto pozostaje w sercu i pamięci bliskich.

Dziś, 4 września, mija 20. rocznica śmierci naszego Ko-
chanego Ojca

śp. JÓZEFA KUBICZKA
z Olbrachcic

Z miłością i szacunkiem wspominają córka Marcela 
z mężem i najbliższą rodziną. AD-022

Nie umarł, kto w naszych sercach pozostawił ślad.
Dnia 7 września 2020 minie 20. rocznica śmierci

śp. WILHELMA DORDY
z Gnojnika

O chwilę wspomnień i modlitwę prosi Halina z rodziną.
 GŁ-495

Dzisiaj mija trzecia rocznica śmierci

śp. DANIELI ZAREMBOWEJ
emerytowanej nauczycielki Polskiego Gimnazjum  

im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie.
Z żalem wspominają najbliżsi.
 GŁ-492

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

Byť anjelom na jeden, jediný deň.
Aby som Ťa mohla ešte raz objať a povedať Ti,
ako veľmi nám tu dole chýbaš.
Nikdy na Teba nezabudneme.

W głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich krew-
nych, przyjaciół i znajomych, że dnia 29 sierpnia 2020 
zmarła w wieku 84 lat nasza Kochana Mama, Siostra, 
Szwagierka, Ciocia i Kuzynka

śp. MARTA RASZYKOWA
z domu Dravecka, z Czeskiego Cieszyna

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w piątek 4 września 2020 o godz. 
15.00 z kościoła rzymskokatolickiego Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Czeskim Cieszynie na miejscowy cmentarz. W smutku pogrążona ro-
dzina. GŁ-493

PROGRAM TV

PIĄTEK 4 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.45 Downton Abbey (s.) 10.35 
Opowiadaj (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Reporterzy TVC 14.45 
Śmierć błazna (film) 16.05 Losy gwiazd 
17.00 Podróżomania 17.30 AZ kwiz 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.10 Żan-
darmskie humoreski (s.) 21.25 Wszyst-
ko-party 22.20 Zawodowcy 23.10 Kry-
minolog (s.) 0.15 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Wielka Brytania z lotu pta-
ka 9.55 Odkryte skarby 10.45 Ben Fe-
rencz 11.35 Superlotnisko 12.30 Dobry 
widok 13.15 Pierwszy przyjaciel czło-
wieka z pustkowi 14.05 Paryskie metro 
15.00 Skrzydła wojny 15.45 Panama, 
miasto i kanał 16.40 Powroty na łono 
natury 17.10 Krainy sezonowych cudów 
18.05 Co Czech, to hodowca 18.15 Na 
jednośladzie po Iraku 18.45 Wieczoryn-
ka 18.55 Nieznani bohaterowie 19.25 
Co by było, gdyby… 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Cudow-
na planeta 21.00 Medyceusze: Władcy 
Florencji (s.) 21.55 Opowieść podręcz-
nej (s.) 23.35 Słońce łajdaków (film) 1.15 
Apokalipsa: Nigdy niekończąca się woj-
na 1918-1926. 
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.) 12.45 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 14.05 Dowody 
zbrodni (s.) 15.55 Dr House (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Poli-
cja Modrava (s.) 21.30 Dama i Król (s.) 
22.45 Anatomia strachu (film) 0.30 Dr 
House (s.). 
PRIMA 
6.10 Pieskie życie (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 9.10 M.A.S.H. (s.) 10.20 Gra świa-
teł (film) 12.20 Strażnik Teksasu (s.) 
13.25 Gliniarz i prokurator (s.) 14.25 
Policja Hamburg (s.) 15.25 Agenci NCIS 
(s.) 16.25 Policja w akcji 17.25 Wiadomo-
ści kryminalne 17.50 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości 19.55 Showtime 
20.05 Pogoda 20.15 Gliniarz (s.) 21.30 
Kochane ciocie i ja (film) 23.15 Policja w 
akcji 0.05 Agenci NCIS (s.). 

SOBOTA 5 WRZEŚNIA 

TVC 1 
6.00 Magnolia (bajka) 7.15 Taka zwy-
kła rodzina (s.) 8.00 Losy gwiazd 8.55 
Śmierć błazna (film) 10.15 Durrellowie 
(s.) 11.05 Wszystko-party 12.00 Z me-
tropolii, Tydzień w regionach 12.25 Na-
sze hobby 13.00 Wiadomości 13.05 O 
wysokiej wieży (bajka) 14.20 Ta dziew-
czyna to niezłe ziółko (bajka) 15.20 O 
sprytnej Marynie (bajka) 15.50 Kawior 
tylko dla przyjaciół (film) 16.55 Hasło: 
do końca życia (film) 17.55 Miłośnicy 
wina (s.) 18.25 Chłopaki w akcji 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Narodowy test zdrowia 21.30 
Skorumpowani (film) 23.15 Napisała: 
Morderstwo. Południe, południowy za-
chód (film). 
TVC 2
6.00 Teleranek 6.05 Pszczółka Maja 
(s. anim.) 6.30 Świnka Peppa (s. anim.) 
6.50 Rodzina Treflików (s. anim.) 7.05 

Zou (s. anim.) 7.20 Baranek Shaun (s. 
anim.) 7.30 Studio Kolega 9.00 Na ro-
werowym szlaku 9.10 Nasza wieś 9.40 
Na muzycznym szlaku 10.05 Folklo-
rika 10.35 Przygody w nieznane 11.25 
Mongolia – kraj błękitnego nieba 11.50 
Lotnicze katastrofy 12.45 Babel 13.15 
Winnetou: Nowy świat (film) 15.15 Kary 
w Czechach 15.40 Planeta Ziemia 16.35 
Na jednośladzie po Iraku 17.00 Kame-
ra w podróży 17.50 Cudowna planeta 
18.45 Wieczorynka 18.55 Strawa dla 
duszy & ciała 19.20 Droga na Wostok 
19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-
gowym 20.00 Napoleon (film) 21.40 
Sprawa honoru (film) 23.30 Medyce-
usze: Władcy Florencji (s.). 
NOVA 
6.00 Psi patrol (s. anim.) 6.55 Looney 
Tunes Show (s. anim.) 7.25 Tom & Jer-
ry (s. anim.) 8.10 Zakazany owoc (film) 
10.40 Przyprawy 11.35 Dzwoń do TV 
Nova 12.10 Poradnik domowy 13.25 
MasterChef Czechy 14.45 Strażacy 
(film) 15.55 Pearl Harbor (film) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Twoja twarz brzmi znajomo 23.00 40 
lat minęło (film) 1.35 Zakazany owoc 
(film). 
PRIMA 
6.20 Pieskie życie (s. anim.) 6.50 Nin-
jago (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 8.25 
Autosalon.tv 9.35 Zapach zbrodni (s.) 
10.45 Shrek Trzeci (film anim.) 12.30 
Morderstwa w Brokenwood (s.) 14.40 
E.T. (film) 17.00 Pani adwokat Věra 
(film) 18.55 Wiadomości 19.55 Showti-
me 20.05 Pogoda 20.15 Kobiety biegną 
(film) 22.20 Zabić Salazara (film) 0.25 
Inhale (film). 

NIEDZIELA 6 WRZEŚNIA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 Ka-
wior tylko dla przyjaciół (bajka) 7.25 
Chcącemu nie dzieje się krzywda (film) 
8.10 Uśmiechy J. Sováka 8.50 Łopato-
logicznie 9.45 Kalendarium 10.00 Ka-
mera na szlaku 10.30 Obiektyw 11.05 
Hotel Herbich (s.) 12.00 Pytania Václa-
va Moravca 13.00 Wiadomości 13.05 O 
mirtowej pannie (bajka) 14.05 Rusałka 
z jaskini zła (bajka) 14.50 Chrzestni z 
mokradeł (bajka) 15.25 Monika i źre-
bak (film) 16.35 Velké sedlo (s.) 17.25 
Diabeł dużo wie (film) 18.25 Co umiały 
nasze babcie, a o czym my zapomnie-
liśmy 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.10 Sprawa dla malarza 
(film) 21.25 168 godzin 21.55 Mrówki 
niosą śmierć (film) 23.20 Sprawy de-
tektywa Murdocha (s.) 0.05 Bananowe 
rybki. 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Pszczółka Maja 
(s. anim.) 6.30 Świnka Peppa (s. anim.) 
6.40 Chugginton 7.05 Zou (s. anim.) 
7.20 Baranek Shaun (s. anim.) 7.30 Stu-
dio Kolega 9.00 UčíTelka 9.30 Czecho-
słowacki tygodnik filmowy 9.40 Poszu-
kiwania czasu utraconego 10.05 Piekło 
pod powierzchnią 10.50 Nie poddawaj 
się plus 11.15 Nie poddawaj się 11.40 
Chcesz mnie? 12.10 Słowo na niedzie-
lę 12.15 Magazyn chrześcijański 12.45 
Przez ucho igielne 13.10 Magazyn re-
ligijny 13.40 Znane i nieznane historie 
czeskich zamków 14.10 Bohemia Inco-
gnita 14.30 Popołudnie hippiczne 17.30 
Życie dżokeja V. Chaloupki 17.50 Wielka 
Brytania z lotu ptaka 18.45 Wieczoryn-
ka 18.55 Folklorika 19.20 Ciekawostki z 
regionów 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Niepokonany (film) 
22.05 Pociąg (film) 23.45 Ucieczka z 
Alcatraz. 

NOVA 
6.20 Psi patrol (s. anim.) 7.15 Looney 
Tunes Show (s. anim.) 7.40 Tom & Jer-
ry (s. anim.) 8.25 Roszpunka (bajka) 
9.40 Pitch Perfect (film) 11.50 Potwory 
i spółka (film anim.) 13.35 Trup w każ-
dej szafie (film) 15.45 Dwie narzeczone i 
jedno wesele (film) 17.35 Jak świat traci 
poetów (film) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Obudzę się wczoraj (film) 
22.45 Odłamki 23.20 Na własną rękę 
(film) 1.30 Trup w każdej szafie (film). 
PRIMA 
6.40 Ninjago (s. anim.) 7.10 M.A.S.H. 
(s.) 8.05 Świat ogarnięty wojną 9.20 
Prima Świat 9.55 Prima maskotka 
10.20 Boskie torty Markéty 11.00 Partia 
11.55 Poradnik domowy 12.50 Porad-
nik Pepy Libickiego 13.15 Poradnik Ládi 
Hruški 13.55 Jak zbudować marzenie 
15.10 Kochane ciecie i ja (film) 16.50 
Dwóch misjonarzy (film) 18.55 Wiado-
mości 19.55 Showtime 20.05 Pogoda 
20.15 Złota maska 22.00 Dorwać Gun-
thera (film) 23.55 Cena honoru (film). 

PONIEDZIAŁEK 7 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Durrellowie (s.) 9.50 
168 godzin 10.25 Hasło: Do końca życia 
(film) 11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Sama w domu 14.00 
Śladami gwiazd 14.30 Mrówki niosą 
śmierć (film) 15.55 Napisała: Morder-
stwo (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 AZ 
kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wiado-
mości regionalne 18.25 Gdzie jest mój 
dom? 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.10 Labirynt (s.) 21.10 
Reporterzy TVC 21.50 Przeżyli 22.15 
Ja, Mattoni (s.) 23.15 Kryminolog (s.) 
0.15 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.50 Przygody w nieznane 10.40 
Planeta Ziemia 11.30 Czechosłowacki 
tygodnik filmowy 11.55 Babel 12.20 
Magazyn religijny 13.00 Učí Telka 
13.45 Telewizyjny klub niesłyszących 
14.15 Tajemnice linii Maginota 15.05 
Wspaniałe hotele 16.00 Przygody na-
uki i techniki 16.30 Lotnicze katastrofy 
17.25 Kary w Czechach 17.55 Olbrzymie 
węzły transportowe 18.45 Wieczorynka 
18.55 Przez ucho igielne 19.20 Historie 
domów 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Starożytne rzesze 
21.00 Olbrzymie węzły transportowe 
21.50 Przyjęcie (film) 23.30 Samotna 
gołębica (s.). 
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 wiado-
mości 12.25 Krok za krokiem (s.) 12.45 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
14.05 Dowody zbrodni (s.) 16.00 Castle 
(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 Agenci NCIS: 
Nowy Orlean (s.) 23.20 Castle (s.) 0.15 
Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.10 Pieskie życie (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 9.10 M.A.S.H. (s.) 10.25 Godzina 
decyzji (film) 12.25 Strażnik Teksasu 
(s.) 13.25 Gliniarz i prokurator (s.) 14.25 
Policja Hamburg (s.) 15.25 Agenci NCIS 
(s.) 16.25 Policja w akcji 17.25 Wiadomo-
ści kryminalne 17.50 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości 19.55 Showtime 
20.05 Pogoda 20.15 Pielęgniarki Błę-
kitny kod (s.) 21.35 Skarby ze strychu 
22.50 Hudson i Rex (s.) 23.50 Policja w 
akcji 0.45 Agenci NCIS (s.). 
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

Znajdź nas 
na YouTubie 

Filia Biblioteki Miejskiej przy ul. Havlíčka 6 w Czeskim Cieszynie 
zaprasza w sobotę 5 września w godz. 8.00-12.00 na darmowy 
kiermasz książek. Odbędzie się pod hasłem „Zabierz mnie do 
domu!”.

GŁ-096

Szanowny kl iencie:
Kamieniarstwo " Wrzos" zapewnia dostęp do pełnej obsługi i świadczenia usług w naszej filii – 
Vendryně 1044, telefon : Tel. kom. 736 702 526 Tel. kom. +48 606 452 479

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

kamieniarstwo.wrzos@vp.pl

 GŁ-436

REKLAMA

CO W TEATRZE

SCENA POLSKA – CZ. CIESZYN: 
Zbrodnie serca (5, godz. 17.30);
SCENA CZESKA – CZ. CIESZYN: 
Vražda v Orient Expresu (6, godz. 
17.30).

CO W KINACH

TRZYNIEC – Kosmos: Mulan (4, 
godz. 17.30; 6, godz. 15.00); After 2 
(4, 5, godz. 20.00; 6, godz. 17.30); 
Scooby Doo! (5, godz. 15.00); 
Šarlatán (5, godz. 17.30; 6, godz. 
20.00); 3Bobule (7, godz. 17.30); 
Havel (7, godz. 20.00); BYSTRZY-
CA: V síti: Za školou (5, godz. 
18.00); KARWINA – Centrum: 
After 2 (4, godz. 17.30); Šarlatán 
(4, godz. 20.00); Rabusie fistasz-
ków (5, 6, godz. 15.00); Mulan (5, 
6, godz. 17.30); Štěstí je krásná 
věc (5, godz. 20.00; 7, godz. 17.15); 
Nowi mutanci (6, godz. 20.00); 
Tenet (7, godz. 19.30); HAWIE-
RZÓW – Centrum: Mulan (4-
6, godz. 17.00); After 2 (4, godz. 
19.30); Havel (5, 6, godz. 19.30); 
Jungle Beat (7, godz. 17.00); Ca-
sting na lásku (7, godz. 19.30); CZ. 
CIESZYN – Central: Štěstí je krá-
sná věc (6, godz. 17.30); Nowi mu-
tanci (6, godz. 20.00); CIESZYN 
– Piast: Solan i Ludwik: Misja 
Księżyc (4-7, godz. 16.00); Zieja 
(4-7, godz. 17.15); Pętla (4-7, godz. 
20.00).

CO NA ANTENIE

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

CO W TERENIE

BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i 
Seniora MK PZKO zapraszają 9. 9. 
o godz. 15.00 na spotkanie do 
Domu PZKO. 
KARWINA-RAJ – Klub Seniora 
MK PZKO zaprasza członków na 
spotkanie 8. 9. o godz. 15.00.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 8. 9. w 
ramach cyklu wycieczek „Leśne 
kościoły” na wycieczkę wtorkową 
na trasie: Wapienica – Błatnia – 
Brenna (około 12 km). Odjazd au-
tobusem z dworca autobusowego 
w Cieszynie o godz. 8.30. Prosimy 
zabrać ze sobą złotówki, dowody 
osobiste, maseczki. Wycieczkę 
przygotował i poprowadzi Stasiek 
Pawlik, tel. 0048 606 133 123.
TURYSTYCZNY KLUB KOLAR-
SKI PTTK „Ondraszek” – Za-

prasza na wycieczkę rowerową 
pt. „Dobra Pani z Kończyc – rajd 
śladami hrabiny Thun, etap II”. 
Zbiórka 12. 9. o godz. 9.00 na ryn-
ku w Cieszynie. Przejazd na ro-
werach i zwiedzanie miejsc zwią-
zanych z działalnością hrabiny. 
Prowadzi przodownik turystyki 
kolarskiej PTTK – Mariusz Bubik, 
tel. +48 887 664 152.
UWAGA! Zapraszamy na kole-
żeńskie spotkanie po 62 latach 
maturzystów z roku 1958 Jedena-
stoletniej Szkoły Średniej w Cz. 
Cieszynie wychowawców prof. 
Pawła Zieliny i Wilhelma Fran-
ka. Odbędzie się ono w dniu 4. 9. 
o godz. 13.00 w restauracji „Na 
Kamyncu” w Jabłonkowie-Miej-
skiej Łomnej. Inf. 736 614 358, 
722 578 297.
UWAGA, MATURZYŚCI Z ROKU 
1964 ORŁOWA- ŁAZY – Przypo-
minam, że nasze spotkanie odbę-
dzie się w restauracji „Na Frysz-
tackiej” w Karwinie-Frysztacie 
na pierwszym piętrze w piątek 
11. 9. o godz. 13.00. Ostatnie uro-
czyste jubileuszowe spotkanie 
wszystkich absolwentów z okazji 
powstania Gimnazjum im. J. Sło-
wackiego w Orłowej odbyło się w 
Domu Kultury w Orłowej-Lutyni 
przed niespełna 16 laty i od tego 
czasu nie mamy możliwości spo-
tykać się z koleżankami i kolega-
mi z klas wyższych i niższych, z 
którymi przeżyliśmy razem tam-
te szkolne lata. Wszystkich Was 
zapraszamy na nasze spotkanie, 
by powspominać i porozmawiać 
o tamtych beztroskich dniach. 
Chętnych proszę o skontaktowa-
nie się telefonicznie z Łucją Do-
nocik pod numerami: stacjonar-
ny 591 154 243, komórka 732 314 
591 lub mailowo (lucjadonocik@
email.cz) w celu przygotowa-
nia odpowiedniej liczby miejsc 
oraz posiłków. Prosimy ze sobą 
przynieść w tym okropnym cza-
sie koronawirusa sporo dobrego 
humoru. W celu przestrzegania 
przepisów sanitarnych czułe po-
witania i pożegnania pozosta-
wiamy w zanadrzu do przyszłego 
roku. Do zobaczenia.
ŻWIRKOWISKO – W piątek 11. 9. 
MK PZKO w Cierlicku-Kościel-
cu zaprasza na Dzień Otwartych 
Drzwi do Domu Polskiego Żwir-
ki i Wigury. Od godziny 12.00 
możliwość zwiedzenia wystawy 
stałej o bohaterach przestworzy 
i wystawy posterowej „100-lecie 
polskiego lotnictwa wojskowego” 
z Muzeum Sił Powietrznych w Dę-
blinie. W imieniu posła na Sejm 
RP Przemysława Drabka i MK 
PZKO zapraszamy od godz. 17.30 
na mszę św. w intencji lotników 
do kościoła na Kościelcu. Po mszy 
złożenie kwiatów pod pomni-
kiem Lotnika na Żwirkowisku, a 
następnie towarzyskie spotkanie 
przy kawie i kołaczu w DPŻiW.

OFERTY

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

KONCERTY

KARWINA-FRYSZTAT – Zapra-
szamy w niedzielę 6. 9. o godz. 
16.00 do kościoła parafialnego pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego na 
pierwszy koncert XVI Festiwalu 
Muzyki Organowej „Karwińskie 
organy”. Koncertować będzie mał-
żeński duet muzyczny – Martin Ko-
vařík, organy oraz Eva Kovaříková, 
skrzypce. Pan Martin pochodzi z 
Hawierzowa, pani Eva ze Słowa-
cji. Oboje od ponad dwudziestu lat 
mieszkają w Szwajcarii. Wybitni 
artyści zaprezentują publiczności 
muzykę klasyczną w wirtuozow-
skim wykonaniu (L. Van Beetho-
ven, F. Liszt, S. Prokofjew).
CHÓR „Lira” z Darkowa – Za-
prasza wszystkich członków na 
pierwszą powakacyjną próbę, która 
odbędzie się we wtorek 8. 9. od go-
dziny 17.30 w Domu Polskim PZKO 
we Frysztacie. Mile przywitamy w 
swoim gronie wszystkich, którzy 
chcieliby do nas dołączyć.

PIELGRZYMKI 

CZ. CIESZYN – Parafia pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa za-
prasza na XVIII Pieszą Pielgrzymkę 
z Cz. Cieszyna do Frydku. Wyru-
szamy w sobotę 5. 9. o godz. 6.00 
(zaraz po błogosławieństwie). Msza 
św. dziękczynna w Bazylice Mniej-
szej Matki Bożej Frydeckiej odbę-
dzie się o godz. 16.00. Informacje 
oraz zgłoszenia: +420 608 403 780, 
+48 663 879 911, +420 739 002 715, 
+48 531 278 846.

WYSTAWY

MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, 
SALA WYSTAW w Karwinie, Ry-
nek Masaryka 10/8, Karwina-
-Frysztat: stała ekspozycja pt. „Mi-
gawki z historii Karwiny”. Czynna: 
po-pt: w godz. 9.00-17.00, nie: w 
godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Cz. Cieszy-
nie, ul. Główna 15: wystawa pt. 
„Historia Śląska Cieszyńskiego”. 
Czynna: wt-nie: w godz. 9.00-
17.00.
 SALA WYSTAW w Orłowej-Lu-
tyni, ul. Polna 964: do 23. 9. wy-
stawa pt. „Lidice”. Czynna: po-pt: 
w godz. 9.00-17.00, nie: w godz. 
13.00-17.00.
GALERIA MIASTA TRZYŃCA, 
DOM KULTURY „Trisia”, nám. 
Svobody 526: do 8. 9. wystawa pt. 

„Sztuka w czasie koronawirusa”. 
Czynna: wt-pt: w godz. 10.00-17.00; 
so i nie: w godz. 14.00-17.00.
MUZEUM HUTY TRZYNIECKIEJ 
i MIASTA TRZYŃCA, GALERIA 
Werk, Frýdecká 387: do 8. 11. wy-
stawa pt. „Strefa Czarnobylu – 30 
lat po”. Czynna: wt-pt: w godz. 
9.00-17.00, nie: w godz. 13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ

KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, ul. 
Mennicza 46, Cieszyn: do 21. 11. 
wystawa pt. „rozMYwani# Litera-
tura polska na Zaolziu 1920-2020”. 

Czynna: wt-pt: w godz. 8.00-18.00; 
so: w godz. 9.00-15.00.
MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃ-
SKIEGO, SALA WYSTAW CZA-
SOWYCH, ul. Regera 6, Cieszyn: 
do 30. 9. wystawa pt. „Ukryte na 
dawnej fotografii. Życie codzienne 
w Cieszynie końca XIX w. do lat 30. 
XX w.”. Czynna: wtorek, czwartek, 
sobota, niedziela – wejście na eks-
pozycję o godz. 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00; środa, piątek – wejście 
na ekspozycję o godz. 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00.
WIEŻA PIASTOWSKA i ROTUN-
DA św. Mikołaja, Cieszyn: czyn-
ne codziennie w godz. 9.00-19.00. 

Scena Polska 
wraca do gry 
Scena Polska 

Teatru Cie-
szyńskiego w 
Czeskim Cieszy-
nie wystawi pre-
mierowo spektakl 
„Zbrodnie serca” 
w reżyserii dyrek-
tora teatru, Petra 
Kracika, który 
po raz pierwszy 
współpracuje ar-
tystycznie z tym 
zespołem. Próby 
do inscenizacji odbywały w nieła-
twym czasie epidemii koronawiru-
sa, która ostatecznie zaważyła na 
tym, że premiera nie odbyła się w 
kwietniu, jak pierwotnie przewidy-
wano. Początek spektaklu 5 wrze-
śnia o godzinie 17.30.

Sztuka „Zbrodnie serca” to naj-
popularniejsze dzieło sceniczne 
współczesnej dramatopisarki Beth 
Henley, które zostało uhonorowa-
ne w 1981 roku Nagrodą Pulitzera w 

dziedzinie dramatu. Scena Polska 
nie sięga po ten tytuł po raz pierw-
szy, bowiem pierwsza jego scenicz-
na adaptacja w Czeskim Cieszynie 
miała miejsce w 1992 roku, czyli tuż 
po polskiej prapremierze tej sztuki 
w 1991 roku. W Czechach po raz 
pierwszy „Zločiny srdce” pojawiły 
się w praskim Teatrze Narodowym 
w 1984 roku, a następnie m.in. w 
teatrach w Opawie, Jihlawie i Par-
dubicach.  (mbs)

• Wszyscy mamy nadzieję oglądać regularnie aktorów 
Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego. Fot. KARIN DZIADEK
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Aktualny serwis  
o Polakach na 

Zaolziu

Rozwiązanie krzyżówki 
kombinowanej  
z 21 sierpnia: 
TWÓJ UŚMIECH 
ZWYCIĘSKI,  
BYŁ SPRAWCĄ MOJEJ 
KLĘSKI

• Na zaproszenie do naszej fotograficznej zabawy 
odpowiedział tym razem pan S. Kroczek. Przysłał nam 
współczesne ujęcie byłego schroniska PTTK na Równicy. 
Obiekt działał pod szyldem Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego do 2016 roku. Dziś jest to 
Gościniec Równica.
Dziękujemy za współpracę!

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

Tak było...

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów po-
prawnych rozwią-

zań zostanie rozlosowana 
książka. Rozwiązania pro-
simy wysyłać na e-mail: 
info@glos.live. Termin 
upływa w środę 16 wrze-
śnia. Nagrodę książkową 
za poprawne rozwiąza-
nie krzyżówki kombi-
nowanej z 21 sierpnia 
otrzymuje Zofia Buryjan 
z Suchej Górnej. Auto-
rem dzisiejszego zadania 
jest Jan Kubiczek.

...tak jest
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Rozwiązaniem krzyżówki jest cytat, którego autorem jest Sokrates (ur. ok. 470 p.n.e. w Atenach, zm. tamże w 399 p.n.e.) – grecki filozof starożytny. 
Jest on, obok Platona i Arystotelesa, uważany za największego filozofa starożytności... 

POZIOMO:
1. starożytne miasto w Mezopotamii, nad Eufra-

tem
2. kobieta niesłysząca  
3. roślina zielna z rodziny ślazowatych, ketmia
4. symbol funkcji trygonometrycznej „secans”
5. rzeka płynąca przez Stalową Wolę, Przemyśl
6. The ... – amerykański zespół punkrockowy 

utworzony w 1995 r.
7. pokój dyrektora, biuro, pracownia

8. ROZWIĄZANIE DODATKOWE
9. człowiek o dużym wzroście lub ogromnej sile
10. najwyższy szczyt Kaukazu
11. orzeka o winie i karze
12. mimowolny skurcz mięśni twarzy
13. artykuł handlowy, produkt na sprzedaż
14. imię Karewicza lub Zoli
15. napój alkoholowy z owoców zalanych spirytu-

sem.

PIONOWO:
ASZERA, BASSAJ, BECZKA, CZENAB, DIGBOI, 
EMBLEM, GUSTAW, IZUNIA, LASSIE, MENDEL, 
NINGBO, PŁÓTNO, PROSTA, SAMSON, SCHRON, 
SKATTE, SZEKLA, ZABAWA.

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
ATARIS, SEC


