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Legitymacja Szkolna
na dobry początek

Co daje Legitymacja Szkolna?
¤¤ Identyfikuje ucznia szkoły z językiem polskim
¤¤ 37-proc. zniżkę na przejazdy transportem kolejowym na terenie całej Polski
¤¤ 49-proc. zniżkę na zakup biletu miesięcznego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz w autobusach zwykłych i przyspieszonych
¤¤ Zniżki na bilety wstępu do muzeów, parków narodowych itp.

WYDARZENIE: Szanowni Rodzice. Wasze pociechy wstępują dziś w szeregi pierwszoklasistów i rozpoczynają tym samym długi i żmudny
proces edukacji – to pierwsze słowa listu prezesa Kongresu Polaków w RC Mariusza Wałacha, zaadresowanego do rodziców uczniów klas
pierwszych polskich szkół podstawowych na Zaolziu. Jego celem jest zachęcenie do wyrobienia dziecku Legitymacji Szkolnej.
Beata Schönwald

L

egitymacja Szkolna jest dokumentem
tożsamości
polskich uczniów
nie tylko w kraju,
ale także za granicą. Mogą ją więc
posiadać i korzystać z płynących
z niej przywilejów również uczniowie polskich szkół na Zaolziu. Jak
czytamy bowiem na stronie www.
gov.pl, legitymację może otrzymać
każdy uczeń do ukończenia 18.
roku życia, który uczy się języka
polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim.
Aby ją uzyskać, nie jest konieczna
nauka wszystkich przedmiotów
jednocześnie.
Kongres Polaków w RC postanowił wraz z rozpoczynającym się
rokiem szkolnym przekonać rodziców pierwszoklasistów, by złożyli
wniosek właśnie o taką legitymację
dla swojego dziecka. W tym celu
w pierwszych dniach września we
wszystkich polskich szkołach na

Zaolziu są rozdawane rodzicom
teczki z listem prezesa Mariusza
Wałacha oraz formularzem wniosku o wydanie legitymacji dla
ucznia.
Wczoraj taką teczkę otrzymali m.in. rodzice olbrachcickich
pierwszoklasistów. – Na pewno
zaznajomimy się z jej zawartością,
żeby zorientować się, o co chodzi –
zapewniała mama Wiktora Dudy.
Dyrektorka Jolanta Kożusznik potwierdziła w rozmowie z naszą gazetą, że szkoła zapozna rodziców
ze szczegółami tak, żeby formularze nie skończyły w domu, na dnie
szuflady, ale wypełnione trafiły z
powrotem do szkoły.
Tym bardziej, że Legitymacja
Szkolna jest nie tylko świadectwem
tożsamości narodowej ucznia, ale –
jak czytamy w liście – jako dowód
przynależności do wspólnoty Polaków „może być w przyszłości argumentem ułatwiającym pozyskanie
środków w licznych programach
grantowych”, jak np. dofinansowanie do zielonych szkół, ale nie
tylko.
W polskich szkołach na Zaolziu
będzie się uczyć w br. szkolnym

241
pierwszoklasistów.
Każdy z nich, dzięki
działaniom Macierzy Szkolnej w
RC, otrzymał na
„dobry początek“
wyposażony tornister oraz stypendium edukacyjne w wysokości
450 zł, ufundowane przez Fundację
„Pomoc Polakom
na
Wschodzie”,
a także książkę
„Cudowny chleb”
Józefa Ondrusza
jako prezent Kongresu Polaków w
RC.
Pierwszy dzień
roku
szkolnego
potwierdził wielu
• Rodzice pierwszoklasisty Wiktorka Dudy otrzymali wczoraj wniosek o wydanie legitymacji ucznia.
rodzicom pierwFot. BEATA SCHÖNWALD
szoklasistów, że
dobrze zrobili, zapisując dziecko
szkole z polskim językiem nauczatę szczególną okazję do rodziców
do polskiej szkoły. – Wybór ścieżki
nia jest gwarancją odpowiedniego
uczniów klas pierwszych. 

edukacji to wyjątkowo ważna decyrozwoju intelektualnego dzieczja każdego rodzica. Gratuluję więc
ka – potwierdza również Mariusz
O rozpoczęciu  nowego roku szkolserdecznie wyboru, bo nauka w
Wałach w liście wystosowanym na
nego piszemy na str. 4
REKLAMA

Kolejne posiedzenie Rady Przedstawicieli
odbędzie się 8 września 2022 o godzinie 16.30.
Będzie miało miejsce tradycyjnie
w siedzibie Kongresu Polaków w RC:
Czeski Cieszyn, ul. Grabińska 458/33.
GŁ-832

Jutro 3 września 2022 o godz. 14.00
MK PZKO
w Hawierzowie-Błędowicach
zaprasza na

52. Dożynki Śląskie
do ogrodu Domu PZKO

W programie:
„Jagar”, „Vonička”,
„Mali Błędowianie”, „Błędowice”,
„Kamraci z Kamratkami”.
GŁ-507
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ZDANIEM... Łukasza Klimańca

klimaniec@glos.live

T

o nie jest tekst o futbolu, choć Polak strzela gole w lidze
hiszpańskiej, a na Camp Nou, stadionie Barcelony można
zobaczyć sporo biało-czerwonych flag. Wystarczyły trzy
tygodnie, by Robert Lewandowski zrobił dobrą reklamę
Polakom i Polsce na Półwyspie Iberyjskim. A przecież piłka nożna, jak mawiał klasyk, to w końcu „tylko rekreacja”. I szkoda, że
inne dokonania Polaków z ostatnich tygodni, na przykład w dziedzinie
nauki i technologii, nie są tak głośno komentowane i fetowane w mediach i społeczeństwie.
Na ten przykład – naukowcy z Wydziału Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wygrali najważniejszy na świecie konkurs z dziedziny tłumaczenia automatycznego (piszemy o tym w środku tego numeru). Doktoranci Artur Nowakowski,
Gabriela Pałka oraz dwóch magistrantów Mikołaj Pokrywka i Kamil
Guttmann zajęli pierwsze miejsca w dwóch kierunkach tłumaczenia
ukraiński-czeski i czeski-ukraiński, zostawiając w tyle m.in. translatory firm Google i Microsoft!
Z kolei Bartłomiej Łotys opracował technologię laserową, która
usuwa zanieczyszczenia z różnego rodzaju powierzchni przed np. malowaniem czy konserwacją. Zwłaszcza to drugie robi wrażenie, gdy na
filmiku widzimy, jak laser spektakularnie czyści zabytkową drewnianą, wyrzeźbioną głowę lwa na drzwiach, zostawiając ją w stanie, jakby
przed chwilą została ukończona przez artystę.
Wreszcie coś, co do tej pory możliwe było do zobaczenia jedynie w
filmach z gatunku fantastyki naukowej – Marcin Ratajczak i Mateusz
Nowak stworzyli pierwszą na świecie technologię drukowania światła
i ruchomego obrazu, dzięki czemu mogą wydrukować ekrany OLED o
grubości… kartki papieru i zamieszczać je na ubraniach lub opakowaniach. – To jest jedna z trudniejszych technologii, jakie powstały na
świecie. Przyszłość medycyny – podkreślają przedstawiciele Instytutu
Lema (10 września w Krakowie zaplanowano otwartą konferencję prasową na ten temat).
Polak potrafi. To zdanie nie straciło na znaczeniu. Warto o tym pamiętać. I promować oraz fetować dokonania rodaków. Nie tylko te na
boisku sportowym.


CYTAT NA DZIŚ
Andrzej Duda,
prezydent RP, w rozmowie z Bogdanem
Rymanowskim w programie „Gość Radia ZET”

•••
Mam głębokie poczucie, że jestem
prezydentem wszystkich Polaków.
W bardzo spokojny, konstruktywny sposób
weryﬁkuję działania obozu rządzącego
od siedmiu lat. Żaden prezydent w tak
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DZIŚ...

września 2022

Imieniny obchodzą:
Julian, Wilhelm, Stefan
Wschód słońca: 5.48
Zachód słońca: 19.22
Do końca roku: 120 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Dużego Rozmiaru
Przysłowie:
„Szron wrześniowy
i pajęczyny po ziemi, są
snadź znakiem tęgiej
zimy”
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JUTRO...

września 2022

Imieniny obchodzą:
Izabela, Gerard, Szymon
Wschód słońca: 5.49
Zachód słońca: 19.20
Do końca roku: 119 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień Brody
Przysłowie:
„Wrzeszczy wrzesień,
że już jesień”

C

zeski Cieszyn jest
miastem szkół średnich, w ciągu roku
szkolnego panuje tu
naprawdę duży ruch
– potwierdziła „Głosowi” burmistrz Czeskiego Cieszyna Gabriela Hřebačkowa.
Realizację miejskiego centralnego

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

węzła przesiadkowego rozpoczęto w
lutym 2021 roku. Zakończyć budowę
udało się w terminie. Od niedzieli 21
sierpnia podróżni mogą już korzystać
z nowych przystanków i zaplecza, od
środy do dyspozycji mieszkańców i
przyjezdnych jest również duży parking na ponad 180 samochodów. Nowy
węzeł przesiadkowy powstał na po-

by rządził w tym samym czasie

piątek

GRÓDEK

Zwolniło się mieszkanie
w domu socjalnym, które
gmina może zaoferować
osobom potrzebującym już
od 15 września. Mieszkanie posiada pokój gościnny
z kuchnią, ma powierzchnię
40 metrów kwadratowych.
Osoby zainteresowane
wynajmem tego lokalu
powinny przesłać pisemny
wniosek do Urzędu Gminy
w Gródku do 10 września.
Więcej informacji pod numerem 724 309 930. (klm)
JABŁONKÓW

dzień: 15 do 18oC
noc: 14 do 11oC
wiatr: 3-5 m/s
sobota

dzień: 15 do 20oC
noc: 13 do 9oC
wiatr: 1-3 m/s
niedziela

dzień: 16 do 20oC
noc: 15 do 13oC
wiatr: 2-3 m/s

Miasto przygotowuje kalendarz kulinarny, którego
tematem przewodnim
są dania i napoje. W tym
celu urzędnicy zwrócili się
do mieszkańców miasta o
przepisy na lokalne potrawy przyrządzane według
przepisów przekazywanych
z pokolenia na pokolenie
lub popularne i lubiane w
okolicy dania. Do takiego
przepisu warto dodać zdjęcie (najlepiej w pionie, o
rozmiarze 300 dpi, ważące
min. 1 MB). Propozycje
należy przesłać na adres
e-mailowy: terezie.mullerova@jablunkov.cz. W e-mailu należy podać nazwę

wierzchni ok. 17 tys. metrów kwadratowych i zastąpił rozciągający
się opodal stary dworzec autobusowy, który nie spełniał już wymogów XXI stulecia.
Obecny dworzec oferuje komfort
zarówno podróżnym, jak i pracownikom spółek transportowych.
Posiada nowoczesne zaplecze dla

kierowców, zainstalowane zostały
tablice informacyjne, jest poczekalnia z klimatyzacją, a także sporo
zieleni.
Burmistrz Gabriela Hřebačkowa
przypomniała podczas uroczystości otwarcia o dwóch podstawowych filarach, na których opiera się
każda budowa. Są nimi ludzie i pie-

niądze. Jednych i drugich potrzeba
było niemało. Chodziło bowiem o
inwestycję w wysokości powyżej
86 mln koron bez VAT. 85 proc. tej
sumy udało się pozyskać z europejskich funduszy strukturalnych
i inwestycyjnych, 5 proc. z budżetu
państwa, a resztę zapłacono z kasy
miejskiej.
– Stoimy w miejscu, które ma
duże znaczenie dla naszego dwójmiasta – Czeskiego Cieszyna i Cieszyna, który mamy za Olzą. Jest to
miejsce znaczące dla wszystkich,
którzy będą przyjeżdżali do naszego miasta i z niego odjeżdżali. Tutaj będą rozpoczynać się i kończyć
wszystkie podróże, dokądkolwiek
będą z Czeskiego Cieszyna wyruszać. Mam nadzieję, że przyjezdni stwierdzą, że warto odwiedzić
nasze miasto i będą korzystać z
dogodnych połączeń, ponieważ
dworzec kolejowy jest tuż obok –
dodała burmistrz.
Wstęgę symbolizującą otwarcie nowych przestrzeni Gabriela
Hřebačkowa przecięła wspólnie
ze swoimi zastępcami Tomášem
Pavelkiem i Vítem Slováčkiem oraz
z przedstawicielem realizatora
Danielem Motyčką. Natomiast od
godz. 15.00 wszyscy zainteresowani mogli wyruszyć na przejażdżkę
historycznym niebieskim autobusem.
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Tramwaje
znów jeżdżą

W

czoraj zakończyła
się
modernizacja
torowiska w Ostrawie-Porubie. Ponad
1,6-kilometrowy odcinek linii
tramwajowej przy ulicy Opawskiej został gruntownie zmodernizowany, dzięki czemu jazda
tramwaju po torach jest cichsza i
powoduje mniejsze wibracje, niż
do tej pory.
– To najnowocześniejsze rozwiązanie, jakie jest obecnie stosowane w Europie – wskazują
specjaliści. I podkreślają, że zastosowane rozwiązanie cechuje

lepsza wytrzymałość, co oznacza, że przebudowany tor będzie
służył znacznie dłużej. Inwestycja kosztowała 236 mln koron.
W związku z tymi pracami
ruch tramwajowy na tej linii był
zamknięty przez okres wakacji.
Wczoraj pasażerowie w Porubie
znów mogli skorzystać z transportu na szynach. Kierowcy
muszą jednak jeszcze przez dwa
tygodnie liczyć się z utrudnieniami w ruchu, bowiem wokół
torowiska trwają prace wykończeniowe.
(klm)

REKLAMA

O historii i przyrodzie

O

KARWINA

września 2022

POGODA

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

• Moment przecinania wstęgi.

Beata Schönwald

4

politycznego, z którego pochodził, a który

• Przy moście w Ropicy na drodze w kierunku Czeskiego Cieszyna znowu
czekają nas utrudnienia. Od środy obowiązuje ruch wahadłowy.

Kiedy w środę po
południu przedstawiciele
miasta Czeskiego
Cieszyna wspólnie
z realizatorem budowy,
spółką HOCHTIEF CZ,
otwierali nowy centralny
węzeł przesiadkowy koło
supermarketu „Billa”,
panował tu spokój. Od
jutra przestrzeń nowego
dworca autobusowego
będzie już jednak tętnić
życiem.

POJUTRZE...

zdecydowany sposób nie recenzował obozu

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

Autobusy w nowoczesnej przestrzeni

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

Imieniny obchodzą:
Rozalia, Stella
Wschód słońca: 5.51
Zachód słońca: 19.18
Do końca roku: 118 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Orzechów
Makadamia
Przysłowie:
„Gdy nadejdzie wrzesień,
rolnik ma zawsze pełną
kieszeń”

WIADOMOŚCI
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dania, a
także imię i
nazwisko autora
przepisu. Tak utworzony kalendarz traﬁ do
jabłonkowskiej społeczności.
(klm)

TRZYNIEC
GRÓDEK

JABŁONKÓW

KARWINA

Ze względu na duże
zainteresowanie, od poniedziałku 5 września chętnym mieszkańcom będą
wydawane zestawy z workami do sortowania odpadów. Każda rodzina, która
potwierdzi stałe miejsce
zamieszkania w mieście, ma
prawo do jednego z zestawów (worków 20 litrowych
lub o pojemności 40 litrów
do sortowania papieru,
plastiku i szkła). Taki komplet można odebrać w
godzinach urzędowania w
Wydziale Usług Komunalnych, w budynku B Urzędu
Miasta przy ul. Karola Śliwki 618, na I piętrze (pokój
nr 62), a także w recepcji
na parterze budynku C przy
ul. Karola Śliwki 50/8a w
Karwinie-Frysztacie oraz w
Miejskim Centrum Informacji na placu Masaryka.
(klm)

TRZYNIEC

Zakończyły się prace związane z remontem obejścia
budynku Urzędu Miasta.
W ramach inwestycji został m.in. wyasfaltowany
teren przed urzędem, na
którym wyznaczono miejsca parkingowe (m.in. dla
osób niepełnosprawnych),
wyremontowano wjazd dla
osób na wózkach, na swoje miejsce wróciła stacja
ładowania samochodów
elektrycznych. Nowością
jest cyfrowa tablica urzędowa, jaka została zamontowana przed budynkiem
magistratu. Mieszkańcy
mogą na niej znaleźć
wszystkie informacje,
które wcześniej urzędnicy
wywieszali w szklanych,
zamykanych gablotach.
Inwestycja kosztowała 7
mln koron.
(klm)

rłowa ma nową ścieżkę
edukacyjną. Składa się
z 21 przystanków z tablicami informacyjnymi poświęconymi tematom historycznym i przyrodniczym. Została
otwarta pod koniec sierpnia.
Trasa liczy 5,4 kilometrów. Prowadzi przeważnie po miejscach
o rzadkiej zabudowie – pierwszy
etap od stadionu zimowego do
ulicy K Zimovůdce, a dalej ścieżkami leśnymi aż do ulicy Rajčula,
drugi po ulicy Lidickiej do Parku
Zamkowego w centrum starej Orłowej. W parku, rozciągającym się
w sąsiedztwie kościoła parafialnego pw. Narodzenia Marii Panny,
znajdziemy tablice przybliżające
historię orłowskiego zamku oraz
działalności górniczej na terenie
miasta i związanego z nią zagrożenia metanowego.
Tablice o tematyce przyrodniczej informują o ciekawostkach
dotyczących lasu, mokradeł, olszyn, ssaków i ptaków żyjących w

• Jedna z tablic w Parku Zamkowym informuje o historii wydobycia węgla w Orłowej. Fot. DANUTA CHLUP

lesie, owadów. Jedna z nich nosi
tytuł „Także las może być chory”.
Koszty utworzenia ścieżki edukacyjnej wyniosły 926 tys. koron.
Miasto otrzymało częściowe dofinansowanie z funduszy unij-

nych oraz TV Prima. Orłowa ma w
planach na najbliższą przyszłość
dokończenie rewitalizacji Zimowódki, czyli połączenie Parku Leśnego z Parkiem Zamkowym.
(dc)

GŁ-522

83. rocznica wybuchu II wojny

W

yciem syren i wystrzelonymi w niebo czerwonymi flarami rozpoczęły się
wczoraj o 4.45 na Westerplatte
uroczystości upamiętniające 83.
rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wziął w nich udział prezydent RP Andrzej Duda.
– Po raz kolejny o poranku 1
września spotykamy się tutaj,
na Westerplatte, by wspomnieć,
upamiętnić, oddać hołd pomordowanym i poległym. A także, żeby po raz kolejny ostrzec
świat, by nigdy nie powtórzyło

się już to, co było najstraszliwszym kataklizmem XX wieku –
powiedział.
Prezydent Duda zaznaczył, że
dla każdego Polaka Westerplatte
jest symbolem bohaterstwa, oddania ojczyźnie, niezłomności i
wielkiego ducha, który jest symbolem polskiego żołnierza. Nawiązując do hitlerowskiej napaści
na Polskę wezwał sojuszników i
cały świat, by pomóc Ukrainie i
zatrzymać rosyjski imperializm.
– Obserwujemy dziś, że Rosja, już nie sowiecka, ale wraca
do swoich imperialistycznych

pragnień, by górować nad innymi narodami, by władać nimi,
podporządkować je, trzymać „za
gardło”, a jeśli nie chcą się poddać – by je zniszczyć – mówił.
– To musi zostać zatrzymane.
My Polacy wiemy i rozumiemy
to doskonale, dlatego czynimy
wszystko, by pomóc w obronie
naszym ukraińskim sąsiadom i
tym wszystkim, którzy przed wojną uciekają ratując życie – dodał.
Na Westerplatte został odczytany apel pamięci, po którym
rozległo się 12 salw armatnich.
(klm)

GŁ-115
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DLA DZIECI
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Rozpoczął się nowy rok
szkolny. Życzymy sukcesów!
Zabrzmiał pierwszy dzwonek. Wczoraj w całej Republice Czeskiej rozpoczął się oficjalnie nowy rok szkolny
2022/2023. Uczniów i nauczycieli witały w swoich progach również szkoły podstawowe i średnie z polskim
językiem nauczania.

• Tylu osób nie pomieściłaby mała szkoła. Skorzystano więc z sali Domu PZKO
w Olbrachcicach.

• Olbrachciccy pierwszoklasiści cieszyli się z prezentów.
• Dyrektor szkoły Grzegorz Suszka wraz
z tegorocznymi pierwszoklasistami.
Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD (2),
NORBERT DĄBKOWSKI (2)

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.

GŁOSIK I LUDMIŁKA

WITAMY

Szkoła to radość bycia razem
Skrzaty przyglądały się dzieciom, które rankiem pierwszego
września wyruszyły do szkół.
Trochę im zazdrościły, a trochę
były zadowolone, że obowiązek
szkolny ich nie dotyczy.
– Jak myślisz, Głosiku, czego
te dzieci uczą się w szkole? Czytania? Pisania? Liczenia? – spytała Ludmiłka. – My nauczyliśmy
się tego w domu, no i trochę w
redakcji „Głosu”. Szkoła nie jest
nam do tego potrzebna.
– Skrzaty to skrzaty, a dzieci to
dzieci – odpowiedział filozoficznie i trochę niejasno Głosik.
Po chwili milczenia dodał:
– Ja bym nawet chętnie chodził
do szkoły, bo nie tylko o naukę
tam chodzi. Dzieci poznają nowe
koleżanki i kolegów, mają po lekcjach różne kółka zainteresowań,
na przykład sportowe, taneczne…
– O, to byłoby coś dla mnie!
Chciałabym nauczyć się tańczyć!
– krzyknęła Ludmiłka.
– …ceramiczne, komputerowe
i inne – kontynuował Głosik. – W
szkołach organizowane są także
bale karnawałowe i wtedy dzieci
mogą się przebrać na przykład za…

Rys. WŁADYSŁAW OWCZARZY

– Skrzaty! – podpowiedziała ze
śmiechem Ludmiłka.
– Otóż to. I są też festyny, wycieczki, kursy narciarskie… Sama
widzisz, że nauka w domu a
wspólne bycie w szkole to zupełnie co innego.
– Masz rację, Głosiku. I wiesz
co? Życzę tym uczniom, którzy
po wakacjach wracają do szkoły,

aby cały ten rok był normalny,
bez przymusowej nauki zdalnej,
kiedy nauczycieli i kolegów widzi się tylko na ekranie komputera. A bywało tak w poprzednich
latach!
My tego samego życzymy dzieciom i nauczycielom, razem z
Głosikiem i Ludmiłką.
(dc)

Izabelka urodziła
się
12
stycznia
br.
w szpitalu w
Trzebiczu. Ważyła blisko 3 kg
i mierzyła 48
cm. Jest trzecim dzieckiem
Dawida i Beaty Stejskal (z
domu
Drong)
Na siostrzyczkę
czekali w domu
w
Kninicach
na
Morawach
14-letnia siostra
Karolinka i czteroletni brat Matyaszek. Zdjęcie
nadesłali dziadkowie i prababcia Anna z Milikowa.
Pochodzenie
Fot. ARC
imienia Izabela tłumaczone bywa na dwa sposoby: albo chodzi o romański odpowiednik Elżbiety, imienia pochodzącego z języka hebrajskiego i oznaczającego „mój Bóg przysięgą”, albo o modyfikację imienia biblijnej
królowej Jezabel, które również było hebrajskie. Imię Izabela nosiły
królowe hiszpańskie i portugalskie, znana chilijska pisarka Isabel Allende, z fikcyjnych postaci warto przypomnieć Izabelę Łęcką, bohaterkę powieści Bolesława Prusa „Lalka”.
(dc)

Poprawne rozwiązanie „Krzyżówki wakacyjnej” brzmiało: Molo w Sopocie. Nagrodę książkową otrzymuje Dominik Badura z Olbrachcic. Rozwiązania łamigłówek (tym razem
przeznaczonych dla młodszych dzieci) można nadsyłać (w formie ich zdjęcia lub skanu z rozwiązaniem) na adres e-mailowy: danuta.chlup@glos.live, w terminie do 12 września.

• Co tam w środku jest? Cała milikowska szkoła przekonała
się na własne oczy, co zawierają wyprawki.

Beata Schönwald,
Norbert Dąbkowski

P

ierwszy dzień w
szkole jest szczególnym wydarzeniem
zwłaszcza
w życiu pierwszoklasistów i ich rodziców. Dzieciom,
które z przedszkolaków stały się
uczniami, poświęcone jest najwięcej uwagi również podczas uroczystości rozpoczęcia nowego roku
szkolnego. To one dostają prezenty na powitanie, im składane są
życzenia, a często również dedykowane wierszyki i piosenki. Nie
inaczej działo się wczoraj w dwóch
niewielkich polskich szkołach, które odwiedziliśmy.

W Olbrachcicach
z wielką pompą

Początek roku szkolnego w polskiej
szkole podstawowej w Olbrachcicach odbył się nietypowo. Zamiast

w budynku szkolnym – w miejscowym Domu PZKO. – Nasza maleńka
szkoła nie pomieściłaby tylu gości
– wyjaśniła dyrektorka Jolanta Kożusznik.
Obecne na powitaniu roku szkolnego w Olbrachcicach były bowiem
nie tylko dzieci ze swoimi rodzicami
i dziadkami, wójt gminy i duchowni
miejscowych Kościołów, ale przyjechali również goście, którzy nie bawią tutaj co roku – prezes Fundacji
„Pomoc Polakom na Wschodzie”
Juliusz Szymczak-Gałkowski, koordynator projektu „Bon Pierwszaka”
Marta Pszczółkowska, prezes PZKO
Helena Legowicz czy prezes Macierzy Szkolnej w RC Marek Bystroń.
– Widziałem szkołę, jest malutka, ale to bardzo dobrze, bo będziecie się w niej czuły jak w domu
– powiedział do rozpoczynających
naukę dzieci prezes fundacji, dzięki której pierwszoklasiści uczęszczający do polskich szkół na Zaolziu i w Pradze otrzymują tzw. Bon
Pierwszaka, czyli wyprawkę dla

ucznia oraz stypendium edukacyjne. Prezes Macierzy Szkolnej wyraził z kolei nadzieję, że otrzymane tornistry oraz pomoce szkolne
dzieci wykorzystają jak należy, że
będą nosiły je na plecach, „rzucały” pod ławki i że nie będą one leżały w domu z powodu nauki zdalnej.
O innym ciekawym prezencie,
który będzie do „odebrania” dopiero 9 października w Teatrze
Cieszyńskim,
poinformowała
obecnych Helena Legowicz. Chodzi o spektakl dla dzieci i rodziców
Sceny Polskiej pt. „Akademia pana
Kleksa”, który zorganizował Zarząd
Główny PZKO dzięki dofinansowaniu ze środków Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów za pośrednictwem
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Dzieci mogą obejrzeć go bezpłatnie, a rodzice zapłacą tylko 50
koron.
Największym wydarzeniem dla
olbrachcickich pierwszoklasistów
było pasowanie na ucznia szkoły
oraz cała masa prezentów – wspo-

minanych już wcześniej tornistrów, rogów pełnych słodyczy i
wielu innych. Do nich adresowany
był też wiersz przygotowany przez
starszych kolegów i koleżanki.
Prawdziwy koncert przygotowało zaś dla publiczności grające na
skrzypcach utalentowane muzycznie rodzeństwo Benjamin i Helenka Hampalowie.
W bieżącym roku szkolnym w
polskiej szkole w Olbrachcicach będzie uczyło się 27 uczniów, z tego 9
z nich w pierwszej klasie. – Do najważniejszych wydarzeń będą należały pod koniec września „Targ
farmera”, w grudniu kolędowanie,
a w maju obchody 195-lecia wybudowania polskiej szkoły w Olbrachcicach, najstarszej szkoły do dziś
działającej na Zaolziu – podkreśliła
Jolanta Kożusznik.

W Milikowie kameralnie
W milikowskiej polskiej szkole
rozpoczęli rok szkolny w kameralnej atmosferze. – Witam ser-

decznie wszystkich, zwłaszcza
przedszkolaków w świeżo wyremontowanych
pomieszczeniach oddziału przedszkolnego,
pierwszoklasistów,
pozostałych
uczniów, pracowników szkoły
oraz rodziców – mówił Grzegorz
Suszka, dyrektor placówki.
Do powitania uczniów w szkolnych progach dołączyła również
wójt gminy Eva Kawulokowa.
– Również życzę wam samych sukcesów w szkole, dobrych ocen i humorów – zwróciła się do uczniów.
Wójt wręczyła także pierwszoklasistom słodkie podarunki.
Pierwszoklasiści,
podobnie
jak w innych szkołach, dostali wyprawki szkolne – plecaki z
wyposażeniem przydatnym do
edukacji. Do pierwszej klasy idzie
dwójka uczniów, natomiast piątej
klasy w tym roku nie będzie. W sumie w tym roku szkolnym naukę
w polskiej podstawówce w Milikowie rozpocznie osiemnaścioro
uczniów.
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Wolontariusze na wagę złota

Tak bawiono się na dożynkach

Zakończyły się turnusy obozów dla dzieci niepełnosprawnych, organizowanych przez Renatę Czader, szefową
Stowarzyszenia „Nigdy nie jesteś sam”. Ich przeprowadzenie nie byłoby możliwe bez zaangażowania wolontariuszy.

Nie tylko na Fojstwiu w Oldrzychowicach, o czym pisaliśmy obszernie we wtorkowym „Głosie”, ale także w innych
miejscowościach obchodzono w ub. weekend święto plonów. Tradycyjne dożynki odbyły się w sobotę w TrzyńcuOsówkach, a w niedzielę w Stonawie.

Beata Schönwald

Jaką rolę odgrywa wolontariat w takim przedsięwzięciu, jak obóz dla
dzieci niepełnosprawnych?
– Kluczową, bo ja mogę zdobyć nie
wiadomo ile pieniędzy, mogę wymyślić nie wiadomo jaki program,
ale bez wolontariuszy nie jestem w
stanie takiego obozu zrealizować.
Dlatego rozpoczynam przygotowania od tego, że najpierw kontaktuję się z wolontariuszami. Ustalam,
czy pasuje im dany termin i czy
zechcą ze mną pojechać. Jeśli tak,
to dopiero wtedy powiadamiam rodziców o tym, że obóz się odbędzie.
Rozumiem, że dzieci wyjeżdżają na
taki obóz bez rodziców?
– Tak, bo taki jest cel tych obozów,
żeby dzieci miały zapewniony wartościowy, atrakcyjny program, a rodzice mogli w tym czasie odpocząć
– wyjechać na urlop sami lub z pozostałymi, zdrowymi dziećmi. Często jest bowiem tak, że w ciągu roku
brakuje im na niego czasu właśnie
ze względu na obowiązki związane
z opieką nad dzieckiem specjalnej
troski. Na czas obozu rolę opiekunów przejmują wolontariusze. To
oni opiekują się ich dziećmi, są ich
rękami, nogami, niekiedy wzrokiem, a niekiedy słuchem, z całą
pewnością zaś mózgiem. Swoim
podopiecznym pomagają w tych
czynnościach, z którymi sobie nie
radzą, tak, by obozowy czas mogli miło przeżyć i zrealizować wytyczony program. Co jednak nie
oznacza, że nie wymagają od nich
żadnej samodzielności i wszystko
robią za nie.

fizycznej. Pusty wózek to 40 kilogramów, razem z „dzieckiem” – tu
muszę dodać, że pod tym pojęciem
mam na myśli również naszych
dorosłych podopiecznych – może
śmiało ważyć nawet 100 kilogramów.
Jak wygląda przygotowanie wolontariuszy do takiego wyjazdu?
– Muszę się przyznać, że w pierwszym roku, nie mając doświadczenia, ale tylko dobre chęci, trochę
improwizowałam. Młodych ludzi
udało mi się pozyskać dosłownie na
zasadzie „łapanki”. W praktyce wyglądało to tak, że idąc po mieście,
Trzyńcu czy Cieszynie, zatrzymywałam np. moją dawną uczennicę
i proponowałam wyjazd na obóz w
roli wolontariusza. Takim sposobem udało mi się zebrać grupę ludzi chętnych do pomocy. Niektórzy
zrezygnowali po pierwszym razie,
inni wytrwali. Przed wyjazdem zorganizowałam jeszcze spotkanie, na
którym przybliżyłam im, o co będzie chodziło. Reszty uczyliśmy się
w biegu, już w trakcie pobytu. Natomiast teraz, mając pewne doświadczenie, robimy tak, że przyjeżdżamy z wolontariuszami na miejsce
dzień wcześniej i tam zapoznajemy
się z programem obozu oraz informacjami o jego uczestnikach. Każde dziecko, które wyjeżdża na obóz,
ma tzw. paszport komunikacyjny,
w którym zapisane jest wszystko
to, co powinniśmy o nim wiedzieć
– co potrafi samo zrobić, a z czym
sobie nie radzi, jaki jest jego stan
zdrowia, jakie bierze lekarstwa, czy
należy zmuszać je do jedzenia, czy
przeciwnie – uważać, żeby przesadnie się nie opychało, i wiele innych

2017

W tym roku Renata Czader i jej Stowarzyszenie „Nigdy nie jesteś sam” zorganizowało pierwszy obóz dla dzieci niepełnosprawnych. Od 2020 roku przygotowuje dwa turnusy – na początku wakacji w Łomnej Dolnej, a pod koniec
sierpnia w Mostach koło Jabłonkowa. W sumie korzysta z nich ok. 20 osób. Zainteresowanie tego rodzaju pobytami jest bardzo duże, wyjeżdża na nie większość
podopiecznych stowarzyszenia. Ośrodek w Łomnej został wybrany ze względu
na jego położenie, które jest dobrze dostosowane do potrzeb uczestników na
wózkach inwalidzkich, a także ich asystentów-wolontariuszy. Natomiast pobyt
w Mostach nazywany jest obozem turystycznym i wyjeżdżają na niego dzieci,
które chodzą z mniejszym lub większym trudem. Obozy specjalnie są organizowane blisko domu. Pobyt trwa kilka dni i daleki dojazd tylko komplikowałby sprawę.
Zwłaszcza że ich celem nie jest zwiedzanie odległych miejsc, ale urządzenie dzieciom fajnych wakacji.

Czy to oznacza, że ilu uczestników
obozu, tylu wolontariuszy?
– Czasem nawet więcej, bo do
dzieci na wózkach potrzebne są
po dwie osoby do pomocy. Jedna
nie dałaby rady, bo są sytuacje,
kiedy trzeba wyjąć dziecko z wózka i położyć na łóżku, żeby mogło
odpocząć w nieco innej pozycji, i
tak na okrągło. Do tego dochodzi
korzystanie z toalety, które zawsze
stanowi jakiś problem – zarówno
wtedy, kiedy podopieczny potrafi
z niej skorzystać, jak i wtedy, kiedy nosi pampersy, które trzeba co
jakiś czas zmieniać. Zresztą nawet
samo pchanie wózka wymaga siły

rzeczy. Na spotkaniu ustalamy, kto
kim będzie się zajmować. Niektóre
wolontariuszki mają już „swoich”
podopiecznych, którymi opiekują za każdym razem. Odpowiada
im taka sytuacja, bo wiedzą, czego
mogą się spodziewać, a z dzieckiem
zdążyły już nawiązać pewną więź.
Miałam też jednak studentkę pracy socjalnej, która – chcąc zebrać
doświadczenia – za każdym razem
opiekowała się innym dzieckiem
– niewidomą dziewczynką, dzieckiem na wózku czy dzieckiem, które chodzi, ale ucieka. Natomiast po
wyjeździe naszych podopiecznych
do domu zostajemy jeszcze na jed-

• Prezydent Trzyńca Věra Palkovská jechała na
wozie razem z kapelą.

• Korowód wozów alegorycznych
przejechał przez wiejskie dzielnice
Trzyńca.

• Stoisko Czeskiego Czerwonego Krzyża z
Kojkowic oferowało pyszne placki.

• Dzieci gospodarzy niosły dożynkowy wieniec.

• Renata Czader z dzienniczkiem obozowym swojego niepełnosprawnego syna. Fot. BEATA SCHÖNWALD

ną noc i przeprowadzamy wspólnie
ewaluację.
Na dłuższą metę chyba nie sposób
łapać wolontariuszy na ulicy?
– Po sukcesie pierwszej „łapanki”, stwierdziłam: „wow”, będzie
fajnie. Nie pomyślałam jednak
o tym, że wolontariusze tworzą
żywy organizm, który ma własne
życie. Oprócz tego wolontariatu, mają inny wolontariat, bo np.
członkostwo w zespole tanecznym czy zaangażowanie w harcerstwie to też rodzaj wolontariatu.
To, że krzewią kulturę, opiekują
się młodszymi w ramach harcerstwa, to wszystko przecież robią
bezinteresownie i za darmo. Nie
można więc nie wiadomo czego od
nich wymagać. Są też, oczywiście,
osoby, które stwierdzają, że praca
z dziećmi niepełnosprawnymi,
to nie dla nich. Bo to rzeczywiście nie jest dla każdego. Dlatego
uważam, że taki obóz powinna
zaliczyć każda osoba, która myśli
o studiach pedagogiki specjalnej,
żeby przekonać się, czy będzie
to dla niej dobry wybór. Mając to
wszystko na uwadze, stwierdziłam
zatem, że pozyskiwanie wolontariuszy jest czynnością, która tak
naprawdę nie ma końca. W tym
celu nawiązałam współpracę z
Polskim Gimnazjum i z Akademią
Handlową w Czeskim Cieszynie,
które dają mi możliwość porozmawiania z uczniami na ten temat.
Nigdy jednak takie spotkania nie
owocują dziesiątkami chętnych.
Zwykle chodzi o pojedyncze osoby. Z drugiej strony są sytuacje,
kiedy zadowoleni wolontariusze
przyprowadzają kolejne osoby –
np. koleżankę lub siostrę.
Czy aby zostać wolontariuszem,
trzeba mieć skończone 18 lat?

– Nie ma takiej konieczności. To
działalność również dla młodzieży
szkół średnich.
Ile osób liczy na chwilę obecną wasza grupa wolontariuszy?
– Około 25. W jej skład wchodzą
również młode mamy, które wcześniej pomagały na naszych obozach, ale teraz założyły już swoje rodziny i mają inne obowiązki. Myślę
jednak, że kiedy ich dzieci trochę
podrosną, mogą śmiało znowu do
nas dołączyć. W tym roku jedna z
nich już tak zrobiła i przyjechała z
dziećmi w wieku 4 i 8 lat. Poza tym
na każdym obozie obecna jest pielęgniarka-wolontariuszka. Wszystkim tym ludziom jestem wdzięczna
za pomoc, a także za to, że potrafią
stworzyć taką paczkę, w której każda nowa osoba czuje się dobrze.
Jak wygląda dzień wolontariusza na
waszym obozie?
– To nie dzień, ale cała doba, bo
każdy wolontariusz śpi ze swoim
podopiecznym. Rano, kiedy dziecko się obudzi, dla wolontariusza
rozpoczyna się praca, a kiedy zaśnie, dopiero się kończy. Są, oczywiście, przerwy w czasie dnia,
kiedy wolontariusz ma chwilę dla
siebie, np. podczas popołudniowego leżakowania. Często jednak jest
tak, że kiedy dzieci śpią, omawiamy program dalszego dnia, przygotowujemy dyplomy, medale. Prócz
tego wolontariusze prowadzą dla
swoich podopiecznych dzienniczki obozowe, do których zapisują,
co dziecko robiło danego dnia, co
jadło itp., oraz wklejają zdjęcia.
Jeśli dziecko jest na tyle sprawne, że potrafi coś namalować, wyciąć, nakleić, wówczas zawartość
dzienniczka jest o to bogatsza. We
wtorek natomiast razem ze swoim
podopiecznym piszą list do domu.

Czy wolontariat w „Nigdy nie jesteś
sam” ogranicza się do wyjazdu na
wasze obozy, czy w ciągu całego
roku też jest co robić?
– Na razie chodzi tylko o obozy.
Przed pandemią udało się zorganizować kilka pobytów weekendowych. Teraz mam w planie powrócić do tych krótkich wyjazdów.
Większość wolontariuszy to jednak
osoby, które studiują poza regionem i do domu wracają tylko na
weekendy. Nie mogę oczekiwać, że
ten czas poświęcą akurat na pracę z
dziećmi niepełnosprawnymi.
Pytam teoretycznie. W czym mogliby być pomocni?
– Mając przez cały rok do dyspozycji grupę wolontariuszy, mogłabym np. organizować wycieczki
weekendowe. Pomoc wolontariusza przydałaby się też na zajęciach
z dogoterapii czy na zajęciach z
końmi. Swoją pomocą odciążyliby
rodziców, którzy mogliby w tym
czasie pozałatwiać własne sprawy.
Natomiast ostatnio staje się bardzo
popularny tzw. homesharing. Polega on na tym, że rodziny zabierają
regularnie, np. raz na tydzień czy
raz na miesiąc, do domu dziecko
niepełnosprawne i dzięki temu pozwalają wypocząć ich stałym opiekunom, czyli najczęściej rodzicom.
Idealnie nadają się do tego rodziny,
które mają już dorosłe dzieci, albo
młodzi dziadkowie, którzy mają
daleko własne wnuki. Ponieważ
chodzi o regularną pomoc, która
ma mieć charakter długotrwały,
ważne jest, by takie osoby dobrze
przemyślały swoją decyzję. Na
chwilę obecną mam już kilka takich współpracujących ze sobą rodzin. Moim marzeniem jest jednak
sytuacja, gdy każde dziecko niepełnosprawne będzie miało taki swój
drugi dom.


• Na scenie gospodarz Tadeusz Koch, prezes MK PZKO w Stonawie Wojciech Feber, prowadząca Izabela Kapias oraz wójt gminy Andrzej
Feber.

• Jana Szczerbowa z kołaczami upieczonymi przez panie z MK
PZKO w Stonawie.

• ZPiT „Suszanie” z Suchej Górnej zebrał za swój
występ ogromne brawa.

• Uczniowie polskiej szkoły podstawowej w Stonawie.

• Uczestnicy dożynek mogli obejrzeć nowoczesną technikę rolniczą.

W

Beata Schönwald
spólne dożynki
trzech trzynieckich dzielnic –
Kojkowic, Końskiej i Osówek
są
prywatną
inicjatywą miej-

scowych gospodarzy Aleša Raszki,
Mariana Heczki, Lukáša Pyszki i
Danki Kožuchowej. Patronat nad
imprezą, w której wzięło udział
blisko tysiąc uczestników, objęli kojkowiccy strażacy ochotnicy
oraz związek myśliwych, a także
organizacja Czeskiego Czerwonego Krzyża na Osówkach. Na czele

korowodu wozów alegorycznych,
który prowadził z farskiej łąki na
Osówkach przez Końską i dalej
wzdłuż granicy z Polską do parku
PZKO na Osówkach, jechała prezydent Trzyńca Věra Palkovská razem z kapelą. Plony pobłogosławił
pastor Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Roman Brzezina.

• W pochodzie szli m.in. umundurowani górnicy.
Zdjęcia: DOROTA HAVLÍK

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również niedzielne dożynki w
Stonawie zorganizowane przez Miejscowe Koło PZKO, Farmę „Stonawa”
oraz gminę. Impreza rozpoczęła się
od tradycyjnego błogosławieństwa
dożynkowego chleba, po czym przez
wioskę przeszedł pochód m.in. z
udziałem mażoretek oraz miejsco-

wych organizacji umundurowanych
górników i myśliwych. Największy
gospodarz w gminie, właściciel Farmy „Stonawa” Tadeusz Koch przygotował dla dożynkowych gości pokaz
nowoczesnego sprzętu rolniczego
oraz poczęstunek. Na scenie w Parku
PZKO wystąpiły dzieci szkolne oraz
ZPiT „Suszanie”.
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Święto muzyki wokalnej
wraca do Cieszyna
Festiwal Muzyki Wokalnej „Viva il canto” po pandemicznej przerwie wraca do Cieszyna. W sobotę 10 bm.
odbędzie się w Domu Narodowym koncert inauguracyjny. Rozmawiamy z dyrektorką festiwalu dr Małgorzatą
Mendel, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Długo nie było w tej rubryce
polskiego jazzu. Jedno z haseł
zwolenników prokrastynacji
mówi zaś, że zaległości są po
to, żeby je potem nadrobić.
Wybrałem dla Was świetną
płytę świetnego artysty.

Danuta Chlup

Trzydziesta edycja będzie się różniła
od poprzednich, będzie szczególnie
uroczysta?
– Każda edycja jest inna, a już
zwłaszcza w porównaniu do tych
pierwszych, które odbywały się
przed laty. Są inne warunki pracy,
inna sytuacja finansowa, mniej
działań spontanicznych kierowanych emocjami. Jest więcej spraw
organizacyjnych, inaczej się pozyskuje środki finansowe. Teraz mieliśmy dwa lata przerwy z powodu
pandemii. W 2020 roku festiwal
odbył się wyłącznie w formie on-line, nagrywaliśmy koncerty, które
były prezentowane publiczności
na naszych kanałach, natomiast w
ub. roku festiwal się nie odbył. Tak
się jednak złożyło, że w tym roku
mamy trzydziestą edycję i trzydzieści lat festiwalu, bo pierwszy odbył
się w 1992 roku. Ta edycja będzie
inna z jednego powodu: prawie
wszyscy wykonawcy to wykonawcy młodzi. To jest drugie pokolenie
artystów, głównie śpiewaków, pojawiających się na festiwalu „Viva il
canto”. Mam wrażenie, że po kilku
latach pewnej stagnacji impreza
nabrała świeżości. Nie narzekamy
też w tym roku na brak publiczności, bilety dobrze się sprzedają
– może też dlatego, że po pandemicznej przerwie wszyscy jesteśmy
spragnieni żywego kontaktu z artystami.
Program powinien zadowolić
wszystkich?
– Program festiwalu zawsze był
różnorodny, każdy mógł znaleźć
coś dla siebie. Jak zwykle mamy
formę
oratoryjno-kantatową,
mamy koncerty kameralne, spektakl i jubileuszową galę. Festiwal
„Viva il canto” zawsze słynął ze zjawiskowych koncertów galowych,
bardzo dużych, z ponad stuosobową obsadą. I tak też będzie w tym
roku, a w gronie solistów pojawi się
czołówka młodych, znakomitych
śpiewaków.
Pierwszy koncert, Festiwalowe Preludium pt. „Dwa kolory”, będzie się
składał z muzyki ukraińskiej i polskiej. Czy to zostało podyktowane
wojną na Ukrainie?
– Nie chciałabym, aby to zostało
tak odebrane, że wykorzystujemy
sytuację i pokazujemy coś, co w tej
chwili właściwie wszyscy pokazują. Chcieliśmy, oczywiście, włączyć
się w akcję promocji artystów ukraińskich, muzyki ukraińskiej i to się
przekłada na obecność solistów z
tego kraju w koncercie galowym.
Ale z programem „Dwa kolory” jest
troszkę inaczej. Od wielu lat jestem
zaprzyjaźniona z artystami ukraińskiego pochodzenia, którzy od
bardzo dawna mieszkają w Polsce
i mają polskie obywatelstwo – to
jest światowej sławy śpiewak Alek-

Janusz Bittmar
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SŁAWEK
JASKUŁKE –
Europa 67/21

● Małgorzata Mendel jest dyrektorką Festiwalu Muzyki Wokalnej „Viva il canto”.
Będzie także prowadziła niektóre koncerty. Fot. MAKSYMILIAN RYCHŁY

sander Teliga i jego żona Halina,
wybitna pianistka. Pamiętam, jak
oni już wiele lat temu włączali do
swoich koncertów muzykę ukraińską, głównie pieśni, które są
przecudne. I to postanowiliśmy
wykorzystać. A kto lepiej mógłby
te pieśni wykonać, jeżeli nie artysta pochodzenia ukraińskiego, w
dodatku taki, który znajduje się w
czołówce najwybitniejszych basów
w Europie? Aleksander i Halina
Teligowie, świetnie znani publiczności festiwalowej, chętnie się
zgodzili zrealizować ten projekt.
Na tym koncercie wystąpią także
dwie młodziutkie śpiewaczki, debiutantki, które są absolwentkami
Uniwersytetu Fryderyka Chopina
w Warszawie, filii w Białymstoku, z
klasy śpiewu solowego Aleksandra
Teligi. Bardzo się cieszę, że tacy
młodzi ludzie, już zawodowi śpiewacy, aczkolwiek debiutanci, pojawią się na festiwalowej scenie.
Koncert muzyki polskiej zostanie
poświęcony twórczości Karola Szymanowskiego z okazji 140. rocznicy
jego urodzin. Co na nim usłyszymy?
– Mamy nawet podwójną rocznicę
Szymanowskiego, ponieważ przypada także 85. rocznica jego śmierci. Koncert będzie bardzo piękny,
zabrzmi na nim nie tylko muzyka
Szymanowskiego, ale także utwory

Mieczysława Karłowicza, Ignacego Jana Paderewskiego. To będzie
świetny koncert wokalno-instrumentalny z muzyką polską, szczególny dla nas. Na festiwalu będzie
miało ponadto miejsce prawykonanie „Suity na tematy Karola Szymanowskiego”. Kompozytorem i wykonawcą jest Tomasz Orlow. Warto
być na tym koncercie.
Największym zainteresowaniem będzie się zapewne cieszyła operetka
„Zemsta nietoperza” w Teatrze im.
Adama Mickiewicza...
– Cieszyn rzeczywiście kocha operetkę, choć nie jestem pewna, czy
ta sytuacja się troszkę nie zmienia.
I to nie dotyczy tylko naszego festiwalu, obserwujemy wiele innych
imprez, które są tutaj organizowane. Publiczność chętnie uczestniczy w koncertach sakralnych,
w prezentacji muzyki oratoryjno-symfonicznej czy oratoryjno-kantatowej. Generalnie powiedziałabym, że publiczność bardzo lubi
muzykę wokalną. Ale operetka
zawsze cieszy się dużą popularnością, zwłaszcza, kiedy chodzi o głośny tytuł, jak „Zemsta nietoperza”.
Ceny biletów na wydarzenia festiwalowe nie są wygórowane. Dzieje
się tak dzięki dofinansowaniu z
zewnątrz?

Program Festiwalu Muzyki Wokalnej
„Viva il canto” w Cieszynie
 Sobota 10. 9. godz. 18.00, sala widowiskowa Domu Narodowego: Festiwalowe Preludium „Dwa kolory” (koncert muzyki polskiej i ukraińskiej)
 Niedziela 11. 9. godz. 19.00, kościół pw. św. Marii Magdaleny: Gioacchino
Rossini „Mała msza uroczysta” (wykona Śląski Chór Festiwalowy pod dyr.
Anny Szostak)
 Wtorek 13. 9. godz. 18.00, Teatr im. A. Mickiewicza: Johann Strauss „Zemsta Nietoperza” (operetka w reż. Henryka Konwińskiego)
 Środa 14. 9. godz. 18.00, sala widowiskowa Domu Narodowego: „Daleko
został cały świat…” – koncert muzyki polskiej poświęcony Karolowi Szymanowskiemu
 Piątek 16. 9. godz. 18.00, Teatr im. A. Mickiewicza: Jubileuszowy Koncert
Galowy w wykonaniu solistów, Orkiestry i Chóru Opery Śląskiej w Bytomiu
– zabrzmią słynne arie operowe
Szczegółowe informacje o programie i biletach znajdziemy na stronie
internetowej www.vivailcanto.pl.

– Nie ukrywam, że to też jest atut
naszego festiwalu, że ceny są
umiarkowane, a w porównaniu
do innych tego typu imprez wręcz
niskie. Chcemy, aby na nasze koncerty przychodzili także ludzie
młodzi oraz seniorzy, żeby bariera
ekonomiczna nie zamykała możliwości uczestniczenia w wydarzeniach, które proponujemy. Ale
to by się nie udało, gdybyśmy nie
mieli dofinansowania – z Powiatu
Cieszyńskiego i Miasta Cieszyn, z
województwa śląskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Te fundusze są dla nas
bardzo cenne i bardzo oczekiwane.

Studenci i pracownicy Uniwersytetu
Śląskiego włączają się w przygotowanie oraz przebieg festiwalu?
– UŚ od lat jest partnerem naszego festiwalu, wykorzystujemy
sale uniwersyteckie na próby,
wypożyczamy instrumenty, no i
korzystamy z artystycznego potencjału Instytutu Sztuk Muzycznych, ponieważ jego pracownicy
są wspaniałymi artystami. Bardzo często zapraszamy ich do
udziału w koncertach. Studenci
we wrześniu mają jeszcze wakacje, dlatego ich nie ma, natomiast
jest zawsze do dyspozycji grupa
wolontariuszy.


Sławek Jaskułke, jeden z najbardziej cenionych polskich pianistów jazzowych,
zaczynał w zespole śp. Zbigniewa Namysłowskiego. Z przytupem. – Ten
chłopak ma niesamowity potencjał –
zdradził mi pan Zbigniew w trakcie wywiadu dla „Głosu Ludu”. To był bodajże
rok 2002, ale nie pamiętam dokładnie.
I nieważne, ważne są bowiem prorocze słowa, które wypowiedział wybitny
saksofonista pod adresem młodego
wtedy Jaskułke.
W kwintecie Zbigniewa Namysłowskiego był wówczas objawieniem, żywiołem, który w otoczeniu doświadczonych muzyków jazzowych emanował
nieokiełznaną energią. Już wtedy duże
wrażenie robiła jego wirtuozeria, szybkie, ale pozbawione chaotycznej anarchii poruszanie się po klawiaturze. To
była tylko kwestia czasu, kiedy Jaskułke ruszy na podbój jazzowego świata z
własną walizką. Ostatnia płyta artysty
„Europa 67/21” w 2022 roku doczekała
się wersji winylowej. Dla muzycznych
koneserów brzmienie czarnego krążka
w połączeniu z jazzem to jak kąpiel w
Bałtyku. Orzeźwiająca, ale wywołująca
też ciarki po całym ciele. W przypadku
muzyki Jaskułke i jego zespołu towarzyszącego, dreszcze powstają nie na
skutek zimna, ale piękna zawartego na
muzycznej pięciolinii.
Jaskułke od zawsze był zafascynowany twórczością Krzysztofa Komedy. W
2018 roku powstał świetny album „Komeda Recomposed”, o którym też pisa-

● Płyty „Europa
67/21” najlepiej
słucha się na żywo.
Sławek Jaskułke
podczas koncertu
w Gdańsku.
Fot. ARC Muzeum
Gdańska

łem w tej rubryce. Jak przystało na miłość od pierwszego brzmienia, Jaskułke
nie zerwał z Komedą, ale konsekwentnie eksploruje jego muzyczny dorobek,
nadając mu nowy, współczesny potencjał. Tym razem inspiracją dla niego
stał się ostatni utwór Krzysztofa Komedy „Moja słodka europejska ojczyzna”,
skomponowany przed wyjazdem z Polski w 1967 roku. Podobnie jak Komeda,
również Jaskułke wykorzystał na albumie poezję wybitnych polskich twórców – Wisławy Szymborskiej, Tadeusza
Różewicza, Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Kazimierza PrzerwyTetmajera. – Mam jedną bardzo dobrą
cechę: jeżeli od strony twórczej pewien
zamysł całości, jak to mówią twórcy,
siądzie, to Sławek Jaskułke wchodzi w
świat i buduje całość od początku do
końca – zapewniał nasz bohater na antenie Programu 2 Polskiego Radia, które było zleceniodawcą całego projektu.
Tak, jak Komeda przed wyjazdem z
Polski rozliczył się ze swoim światem,
tak Jaskułke próbuje na płycie kontemplować współczesne bodźce. Album
„Europa 67/21” powstał jeszcze przed
wojną w Ukrainie, ale za sprawą poezji
polskich mistrzów recytowanej przez
Tomasza Borkowskiego nie unikniemy
apokaliptycznych konotacji. Wszystkie

wiersze, z wyjątkiem erotyka „Szukam
cię” Kazimierza Przerwy-Tetmajera,
mają właśnie taki, niepokojący wymiar.
Wystarczy bowiem jedna nieprzemyślana (albo wręcz odwrotnie – zbyt bardzo przemyślana) decyzja i świat, jaki
znamy, zniknie.
Jaskułke skupia się za fortepianem na
definiowaniu głównych warstw aranżacyjnych, towarzyszący mu zespół muzyków sesyjnych oraz sekcja smyczkowa Neo Quartet, brzmiąca nierzadko jak
żywcem wyjęta z teczki Mozarta, dopina
zaś wszystko na ostatni guzik. W kameralnych fragmentach, tak jak na wstępie ukrytego pod numerem 2 tematu
„Europa”, pianista ostrożnie uderza w
klawisze, dając zaistnieć reszcie zespołu, przede wszystkim zaś poezji Tadeusza Różewicza. Jego aktualny do bólu
wiersz „Zostawcie nas” wbija się w gęste
jazzowe futro niczym nóż trapera.
Każda kompozycja zawarta na albumie ma własne genius loci, ale dopiero w zwartym, spójnym szyku „Europa
67/21” staje się albumem wyjątkowym.
Właśnie koncepcja wymuszająca na
słuchaczu aktywny udział, co w zestawieniu z proroczymi wierszami polskich mistrzów poezji udaje się bez
większych trudności, nadaje płycie Jaskułke dodatkową wyjątkowość.

Oceniając zaś muzyków, bez których Jaskułke nie stworzyłby tak wielopłaszczyznowej magii, chciałbym w
pierwszym rzędzie ukłonić się nisko
nad saksofonem Piotra Chęckiego i
trąbką Emila Miszka. Ich partie zostały mocno osadzone w romantycznej
jazzowej scenerii, miłośnicy polifonii
mogą się więc poczuć nieco rozczarowani. To jednak nie zarzut, a atut,
który sprawia, że nawet bardziej skomplikowane fale dźwięków nie giną
w przestrzeni, ale dzięki wiodącym,
malowniczym partiom instrumentów
dętych można je łatwo wyłapać. Tak
jest również w przypadku zamykającego całość tematu „Nowy świat”. Dynamiczny główny motyw zmienia się
jak w kalejdoskopie, Jaskułke poruszył
bowiem lawinę, która po drodze zabrała ze sobą wszystkich pozostałych
członków zespołu. W tym wyjątkowym
finale albumu każdy ma coś istotnego
do przekazania.
– Ważne są przekaz i treść. A jeżeli ta
treść ma w sobie dobry przekaz, to rodzi emocjonalność u odbiorcy – mówił
Jaskułke w 2018 roku w wywiadzie prasowym po ukazaniu się płyty „Komeda
Recomposed”. Ta definicja sprawdza
się zarówno w jazzie, heavy metalu, jak
też w małżeństwie.


CO SZEPTANE
● Piotr Szkudelski
(29. 12. 1955 – 22. 8. 2022).
Fot. ARC

ZMARŁ PIOTR SZKUDELSKI.
Smutna wiadomość napłynęła
z Warszawy. Nie żyje Piotr Szkudelski, perkusista pierwszego
składu Perfectu. Miał 66 lat. W
legendarnym polskim zespole
rockowym grał w latach 19802020, poza tym był cenionym muzykiem sesyjnym zapraszanym
przez różnych artystów, m.in.

Martynę Jakubowicz. Jej specyficzne podejście do bluesa było
tym, co Szkudelski lubił w muzyce najbardziej. – To jak utrata kogoś z rodziny. Nikt ani nic tej luki
nie wypełni – stwierdził Grzegorz
Markowski, wokalista i lider Perfectu. Śmierć wybitnego muzyka
była szokiem nie tylko dla członków Perfectu. Jeden z pierwszych

komentarzy
zamieścił
dziennikarz
muzyczny
Piotr
Stelmach. – Tyle
było
jeszcze
nut do zagrania... Fatalna
wiadomość –
napisał w mediach społecznościowych
były dziennikarz Programu
Trzeciego Polskiego Radia,
obecnie członek załogi Radia 357.

•••

TOP OF THE GNIOT? Czy impreza Top Of The Top Sopot Festival,
czyli w tłumaczeniu na prosty język – znana wcześniej jako Sopot
Festival – zabawa nad Bałtykiem
z udziałem muzycznych gwiazd
z Polski i zagranicy definitywnie zeszła na psy? Po tegorocznej
edycji utrzymanej w dziwacznej
atmosferze, z wieloma dziwnymi

występami, wiele na to wskazuje.
Suchej nitki na festiwalu nie pozostawili zresztą sami widzowie.
W tym gronie znalazł się również
(przez przypadek?) Tomasz Raczek, publicysta i krytyk filmowy,
który tym razem zamienił się w
krytyka muzycznego. – Dziwaczny pomysł, by wymieszać informacje o wojnie i nieszczęściach
z koślawymi coverami polskich
i zagranicznych piosenek wprowadził mnie najpierw w konsternację, a potem, w miarę następujących po sobie coraz bardziej
katastrofalnych wykonań, zaczął
wywoływać narastającą potrzebę panicznej ucieczki – stwierdził Raczek. – Postanowiłem też,
że nie dam już temu festiwalowi
drugiej szansy. Nie wierzę, że w
konstelacji, która tam jest, da się
wyprodukować coś dobrego. Za
to proponuję wpuścić za kulisy ze
dwa szkolone psiaki, które na co
dzień obwąchują bagaże turystów
na lotniskach, a przed wyjściem
na estradę temu i owemu, czy tej
i owej kazać dmuchnąć w balonik.
Może trochę pomoże: głosy staną
się czystsze, tonacje stabilniejsze,
a oczy mniej szklane.
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Inny kawałek Wiednia

P U B L I C Y S T Y K A ♩ 11

Głos | piątek | 2 września 2022

Polscy naukowcy lepsi od Google’a!

O tym wszyscy wiedzą doskonale. Takich miast jak Wiedeń nie da się zwiedzić w dzień, czy nawet w tydzień.
Stolica Austrii ma jednak to do siebie, że mamy do niej bliżej niż do Warszawy albo Pragi. Dzięki temu możemy do
niej powracać i odkrywać ją kawałek po kawałku.
● Kompleks mieszkalny Hundertwassera można oglądać tylko z zewnątrz

● Ten dom handlowy powstał z dawnego zakładu wulkanizacyjnego.

● Wśród zieleni i nietuzinkowych architektonicznych rozwiązań kawa po prostu
smakuje inaczej. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

Naukowcy z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wygrali najważniejszy na świecie konkurs
z dziedziny tłumaczenia automatycznego, zostawiając w tyle m.in. translatory firm Google i Microsoft. Wymyślili system, który znakomicie
tłumaczy z języka czeskiego na ukraiński i odwrotnie.
Łukasz Klimaniec

Z

espół poznańskiego
uniwersytetu
złożony z dwojga
doktorantów Artura
Nowakowskiego i Gabrieli
Pałki oraz dwóch
magistrantów Mikołaja Pokrywki i
Kamila Guttmanna zajął pierwsze
miejsce w dwóch kierunkach tłumaczenia – ukraiński-czeski i czeski-ukraiński w konkursie „General
MT Shared Task”, jaki odbył się w
ramach konferencji Workshop for
Machine Translation 2022 (Conference on Machine Translation).
Dodajmy, że jest to najbardziej
prestiżowe wydarzenie z dziedziny
tłumaczenia maszynowego.
Zadanie naukowców polegało na
stworzeniu jak najlepszego automatycznego tłumacza (translatora), który będzie w stanie przełożyć
teksty z różnych dziedzin. Polacy okazali się bezkonkurencyjni
i pokonali takich konkurentów,

jak Google, Microsoft, Yandex czy
Amazon, a także zespoły z Uniwersytetu Karola w Pradze, Huawei
oraz INRIA (French National Institute for Research in Digital Science
and Technology).
Artur Nowakowski, który kierował zespołem poznańskiej uczelni,
wyjaśnił, że w tym roku konkurs
koncentrował się na takich dziedzinach, jak newsy, social media,
konwersacje ludzkie (np. czat) oraz
e-commerce (handel elektroniczny).
– Wzięliśmy udział w kierunkach tłumaczenia czeski-ukraiński
oraz ukraiński-czeski. Zgodnie z
opublikowanymi wynikami opartymi na automatycznej ewaluacji, gdzie maszyna ocenia jakość
tłumaczenia, zajęliśmy pierwsze
miejsce w obu kierunkach – stwierdził naukowiec.
Sukces Polaków jest tym bardziej
wart podkreślenia, że wykorzystali
oni tylko dane udostępnione przez
organizatorów konkursu, w przeciwieństwie do systemów, które
mogły wykorzystywać dowolne

zasoby, co zazwyczaj prowadzi do
uzyskania znacznie lepszej jakości
tłumaczenia, jak w przypadku systemów Google czy Microsoft.
Wybór języków czeskiego i ukraińskiego nie był bez znaczenia, bo
– jak zauważają naukowcy – w internecie nie ma zbyt wielu danych i
przetłumaczonych tekstów.
– Po pierwsze, na tego typu parze
językowej mogliśmy zastosować
więcej ciekawych i autorskich metod i zobaczyć, że rzeczywiście poprawiają one jakość tłumaczenia.
A po drugie, nie potrzebowaliśmy
aż tyle zasobów obliczeniowych.
Bo im więcej danych posiadamy,
tym więcej zasobów potrzeba, żeby
stworzyć taki system tłumaczenia.
I gdybyśmy wzięli udział w parze
językowej
angielski-niemiecki,
dużo ciężej byłoby nam wygrać z
Google Translatorem – przyznał
Artur Nowakowski w rozmowie z
Radiem Poznań.
Tworzenie systemu tłumaczenia
zajęło polskim naukowcom około
dwa miesiące. W tym czasie próbowali różnych metod opartych na

● Mikołaj Pokrywka (od lewej), Kamil Guttmann, Gabriela Pałka oraz Artur Nowakowski podbijają wirtualny świat.
Fot. Mat. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

sieciach neuronowych, które byłyby w stanie uzyskać jak najlepsze
tłumaczenie.
– Do stworzenia systemu konieczny był wydajny serwer obliczeniowy, który kupiliśmy w
ramach Centrum Sztucznej Inteligencji UAM – dodał Nowakowski,
który podobnie jak Gabriela Pałka,
współpracuje z Centrum Sztucznej
Inteligencji.

W dniach 7-8 grudnia w Abu
Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie) odbędzie się konferencja
podsumowująca tegoroczne wyniki. Do tego czasu wszystkie systemy tłumaczenia biorące udział w
konkursie zostaną poddane także
ocenie dokonanej przez człowieka
– profesjonalni tłumacze będą opiniowali jakość tłumaczeń wygenerowanych przez system.
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Krzysztof Łęcki

Nowe Ateny

„N

● Od 1991 roku działa w Wiedniu muzeum sztuki Hunterwassera.

D

Beata Schönwald

la mnie Wiedeń to duża
mozaika dzielnic,
dobrze
skomunikowanych dzięki
tramwajom
i
autobusom, nie wspominając o
metrze. Jej serce, którego nie może
ominąć żadna wycieczka bawiących po raz pierwszy w mieście turystów, stanowi centrum z dawną
rezydencją cesarską Hofburgiem,
Muzeum Historii Sztuki, parlamentem, ratuszem, katedrą św.
Szczepana, połączonym parkiem
Górnym i Dolnym Belwederem, a
także wizytówka Wiednia, pałac
Schönbrunn. Jednak nie o nich tu
będzie mowa. Chcę zaprosić państwa w inne miejsce i pokazać, że
tak jak Barcelona ma Gaudiego,
Wiedeń ma również swojego niekonwencjonalnego architekta. Jest
nim XX-wieczny austriacki malarz
Friedensreich Hundertwasser.

Dom
oblegany przez gapiów

To, że projekty Hundertwassera kontrastują z zabudowaniami
cesarskimi Wiednia, widać na
pierwszy rzut oka po pokonaniu
krótkiego odcinka od przystanku
tramwajowego na Radetzkyplatz

do kompleksu mieszkalnego Hundertwassserhaus. W przewodnikach można się o nim doczytać, że
jest to „najbardziej ekscentryczny
budynek komunalny w Wiedniu”
oraz jedna z najważniejszych architektonicznych atrakcji Austrii,
która przyciąga turystów z całego
świata.
O tym, że przyciąga, świadczy
chodnik po drugiej stronie ulicy,
oblegany przez turystów z zadartymi w górę głowami i celującymi
obiektywami komórek w ten dziwaczny gmach. Hundertwasseerhaus jest fascynujący i piękny
zarazem. Jednak aby odkryć jego
urok, nie wystarczy szybkie, ogólne spojrzenie. W twórczości Hundertwassera trzeba skupić się na
detalach, na nietypowych rozwiązaniach, materiałach, kolorach i
liniach, które nigdy nie są proste
i dzięki temu sprawiają wrażenie,
że to wszystko faluje, porusza się i
żyje swoim własnym, tajemniczym
życiem rzeczy martwych.
Wygląd kompleksu mieszkalnego austriackiego artysty z lat 19831985 jest po części dziełem również
jego mieszkańców. Kto mieszka
w Hundertwasserhaus, ma prawo
zaprojektować fasadę wokół okien
swojego mieszkania zgodnie z własnym gustem. Co ciekawe, efektowi
końcowemu daleko jest do kiczu.
Ponieważ zaś w to wszystko wkom-

ponowana jest zieleń drzew i krzewów posadzonych na balkonach,
tarasach i dachach, można się domyślać, że ten awangardowy budynek inaczej prezentuje się wiosną,
a inaczej jesienią czy zimą.

Można też od wewnątrz
Hundertwasserhaus można oglądać tylko z zewnątrz, co powoduje,
że jest miejscem nieustannie obleganym przez gapiów. Wejść można
natomiast do rozciągającego się w
pobliżu domu handlowego Hundertwasser Village, który powstał
na początku lat 90. ub. wieku w
miejscu dawnego warsztatu wulkanizacyjnego. Otworem dla zwiedzających stoi też Kunst Haus Wien
– Muzeum Hundertwasser, usytuowane kilka minut drogi spacerem
od słynnego kompleksu mieszkalnego. Jeszcze pod koniec lat 80. ub.
wieku miejsce to wyglądało zupełnie inaczej. Dopiero w momencie,
kiedy Friedensreich Hundertwasser wziął sprawy w swoje ręce i
przebudował dawną fabrykę mebli
drewnianych „Thonet” w typowym dla siebie stylu, gmach ożył.
I to dosłownie. Otwarcie muzeum
sztuki Hundertwassera nastąpiło w
1991 roku. Odtąd na 1600 metrach
kwadratowych powierzchni wystawowej można podziwiać zarówno
oryginalne dzieła tego artysty, jak
i zmieniające się wystawy czasowe

Friedrich Stowasser
to prawdziwe imię i nazwisko znanego na całym świecie austriackiego artysty
Friedensreicha Hundertwassera, który urodził się w 1928 roku w Wiedniu, a
zmarł w 2000 roku na pokładzie statku Queen Elizabeth 2, wracając z Nowej
Zelandii. Brzmiącego stuprocentowo po niemiecku nazwiska Hundertwasser
zaczął używać od drugiej połowy lat 40. ub. wieku, po przetłumaczeniu słowiańskiego słowa „sto” na niemieckie „hundert”. Pytanie, czy poszedł dobrym
tropem, bo pierwszy człon jego nazwiska równie dobrze mógł pochodzić z niemieckiego „Stau”. W tej sytuacji nie chodziłoby o „sto wód”, ale o „wody stojące”.
Tak czy owak artysta nie poprzestał na jednej poprawce i na początku lat 60. ub.
wieku postanowił zmodyfikować również swoje imię. Łącząc niemieckie słowo
„Frieden”, które oznacza „pokój” z przymiotnikiem „reich”, czyli bogaty, przemianował się na Friedensreicha.

sztuki współczesnej. Zainteresowanie jest spore.
Komu brak czasu lub ochoty na
zwiedzanie, powinien przynajmniej na chwilę wejść do budynku
muzeum i pooddychać jego atmosferą. Przejść się po falującej podłodze, zatrzymać przy mini wodospadzie zbudowanym z kilkunastu
różnych gatunków kamieni z całego świata i koniecznie zajrzeć do
restauracji-kawiarni usytuowanej
na podwórzu wśród zieleni. Właśnie nietuzinkowe pomysły wykorzystania naturalnych materiałów
i roślin w architekturze przez Hundertwassera sprawiły, że dziś artysta ten uważany jest za jednego z
pierwszych zielonych wizjonerów
w Europie.

Nie tylko w stolicy
Friedensreich
Hundertwasser
pozostawił swój niezapomniany
ślad nie tylko w swoim rodzinnym mieście – tu warto wspomnieć również jego projekt elektrociepłowni Spittelau, który jest
dobrze widoczny np. podczas
rejsu statkiem po Kanale Dunajskim. Realizacje Hundertwassera
można spotkać także w innych
austriackich miastach i miasteczkach, jak np. w Salzburgu, Linzu
czy Zell am See, a także za granicą, w Niemczech, Japonii, USA,
Izraelu czy Nowej Zelandii. Zwykle są to budynki użyteczności
publicznej, domy, szkoły, przedszkola, kościoły, fontanny, a nawet… toalety.


owe Ateny Albo Akademiia Wszelkiej Scencyi
Pełna Na Różne Tytuły
Jak Na Classes Podzielona, Mądrym Dla Memoryjału, Idiotom
dla Nauki, Politykom Dla Praktyki, Melancholikom Dla Rozrywki Erigowana”...
Nie pierwszy raz przywołuję w tych felietonach Benedykta Chmielowskiego i jego
XVIII-wieczne dzieło, które miało ambicje
bycia encyklopedią. Tym razem czynię to
jednak wyłącznie dla tytułu. Choć dzisiaj
„nowe Ateny” (miasto), w rzeczywistości
są atrakcyjne tylko i wyłącznie dzięki bardzo starym zabytkom – tak bardzo starym,
jak praktyki polityków. Tyle że te ostatnie
przetrwały do dzisiejszych czasów w stanie
niemal nienaruszonym. Co do zabytków
materialnych, głownie budowli, to zobaczyć je można albo w ruinie (świątynia
Zeusa), albo w odbudowie (Partenon) – w
zasadzie tylko świątynia Hefajstosa trzyma
fason po wiekach. Zaświadczam – by odwiedziłem Ateny tego lata.

I
Co do zabytków, to oczywiście idzie głownie
o pozostałości Aten starożytnych. To ślady
dawnej, jak najbardziej rzeczywistej świetności. A przecież jakoś są mylące. Tak, dzisiaj swoim ogromem mogą wprowadzać w
błąd co do skali wielkości „tamtych” Aten.
Ot, w porównaniu chociażby z jej głównym
przeciwnikiem w wielkiej wojnie peloponeskiej, czyli Spartą. Przekonuje wszak w
swoim dziele Tukidydes: „Jeśliby bowiem
miasto Lacedemończyków opustoszało,
a pozostały tylko świątynie i fundamenty
budowli, to, jak sądzę, po upływie dłuższego czasu nikt z potomnych nie chciałby uwierzyć, że potęga Lacedemończyków

była tak wielka, za jaką uchodzi; a przecież
mają oni w swym posiadaniu dwie piąte
Peloponezu oraz hegemonię nad całym
półwyspem i nad licznymi sprzymierzeńcami; jednak przez to, że miasto nie jest
zwarcie zabudowane, że nie posiada okazałych świątyń i budowli, lecz według dawnego helleńskiego zwyczaju jest założone na
sposób wsi, może komuś wydawać się słabsze. Jeśliby zaś to samo spotkało Ateny to z
ich zewnętrznego wyglądu można by było
wnioskować, że potęga Ateńczyków była
dwukrotnie większa niż w rzeczywistości”.

II
Jednak wrażenie, jakie robią Ateny, nie jest
już tak niezwykłe, jak wyobrażał to sobie
wieki temu grecki historyk. Jeśli wierzyć
znakomitemu znawcy kultury greckiej,
Władysławowi Witwickiemu, już przed II
wojną światową, wśród turystów dominowało raczej rozczarowanie. W swoich
„Przechadzkach ateńskich”, będących zapisem odwiedzin greckiej stolicy w roku
1937, pisał: „Ateny – źródło kultury europejskiej w piątym wieku przed Chr. Magiczne wielkie słowo: ziemia święta każdego
cywilizowanego Europejczyka. Tragarza
płaci się drachmami. Jak za Peryklesa.
Dworzec nieduży. Taki mniej więcej jak w
Sądowej Wiszni w Bóbrze, choć Ateny mają
milion mieszkańców razem z Pireusem i z
Faleronem. W odrapanej poczekalni, gdzie
się około klamek lakier na drzwiach wytarł
i szyby zarosły brudem niedawnej daty,
wspaniałe fotografie Akropolii – roboty
Gevaerta”. Samo miasto nie sprawia na Witwickim wiele lepszego wrażenia, niekiedy
zdać się może, że nawet gorsze niż wspomniany wyżej dworzec peloponeski. Ale
książeczka Witwickiego poświęcona wspa-

niałym ateńskim zabytkom, a wzbogacona
szkicami autora, to dzisiaj nie lada gratka
dla miłośników starożytności. Wspomnijmy jednak, że już wtedy (i od dawna), część
z nich to były kopie, oryginały zobaczyć
było można w British Museum w Londynie. Tyle że bez greckiego światła w tle. A
światło to i rysujący się z Akropolu ateński
krajobraz znaczą dla koneserów wiele, naprawdę wiele.

III
Przekonywał Claude Levi-Strauss, „że pięciominutowy film nakręcony w Atenach
z V wieku (p.n.e.) zmodyfikowałby gruntownie wizję, jaką dają nam historycy”.
Oczywiście, znakomitemu antropologowi
kultury chodziło bardziej o „świat społeczny” Aten niż o budowle. A co w takim filmie z kulturą materialną, co z zabytkami,
budowlami? Byłyby nowe, byłyby całe – to
oczywiste. Czy jednak coś by nas jeszcze w
nich zaskoczyło? No cóż, przynajmniej w
moim przypadku, muszę się do tego przyznać, długo pokutowało przekonanie, że
budzące mój podziw budowle starożytności były monochromatyczne – dotyczyło
to zarówno starożytnej Grecji, a także starożytnego Egiptu. Tak, wydawały mi się w
ten sposób jakoś elegantsze. Aż tu nagle na
stworzonych przez naukowców filmach zobaczyłem i egipski Karnak, i grecki Partenon w kolorach, jak w dziecinnej wycinance. Podobno w Partenonie nie ma ani jednaj
linii prostej. Wznosząc budowlę architekci
wykorzystali swą wiedzę na temat złudzeń
optycznych. Jeśli idzie o mnie, to tak, udało się im w pełni oszukać mój wzrok. No
cóż, niekiedy wyobrażenia mają szansę
zderzyć się z rzeczywistością – choćby tą
wykreowaną wirtualnie.

IV

I jeszcze – na marginesie – coś co zachwyca
dzisiaj, niekoniecznie zachwycało wszystkich Ateńczyków w V wieku p.n.e. Na przykład Platon uważał Partenon za coś ohydnego. Tego typu przypadki niezadowolenia
z czegoś, co wzbudza podziw większości i
wielu następnych pokoleń, nie są oczywiście
zarezerwowane dla starożytności. Wreszcie
nie wszyscy byli zachwyceni wieżą Eiﬄa,
dzisiaj niemal symbolu stolicy Francji. Notabene – ponoć jeden z największych krytyków
pomysłu jej budowy, kiedy już została postawiona, został przyłapany na którymś z jej poziomów. Złośliwie zadano mu pytanie – czyli
jednak się wreszcie panu spodobała? Odpowiedział rezolutnie – ależ nie, dalej mi się
nie podoba, tyle że kiedy się na nią wjedzie
i spojrzy na panoramę Paryża, to nie widać
wieży Eiﬄa.

V
Na koniec – ateńska lekcja polityki. A w zasadzie – lekcja Związku Morskiego, którym
Ateny rządziły. Tutaj podana za Aleksandrem
Krawczukiem („Perykles i Aspazja”), a przypomniana mi niedawno przez mojego przyjaciela, doktora Pawła Ćwikłę: „W Atenach
dobrze zdawano sobie sprawę ze wzburzenia
wśród sprzymierzeńców. Jednakowoż stronnictwo Peryklesa było zdecydowane przekształcić Związek Morski w podległe Atenom
państwo. Poddanie jego mieszkańców tutejszemu sądownictwu było ważnym krokiem w
tym kierunku. Odtąd można było wtrącać się
w sprawy wewnętrzne państw związkowych
oraz karać lub nagradzać ich obywateli w zależności od nastawienia do ateńskiej władzy”.
Ateńskie zabytki ciągle niszczeją i ciągle są
„odbudowywane”, podobne do ateńskich ambicje polityczne, które nigdy nie znikną.
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Czas honoru. Prosty wybór
Wtorek 6 września, godz. 12.15

PIĄTEK 2 WRZEŚNIA
06.00 Polonia 24 6.30 Zakochaj
się w Polsce. Jawor 7.00 Wojciech
Cejrowski - boso przez świat. Peru
7.30 Pytanie na śniadanie 10.35
Panorama kraj 10.45 Pytanie na
śniadanie 11.10 Australia Express
11.30 Na sygnale. Jak kocha to nie
poczeka 12.00 Wiadomości 12.15 Za
marzenia 2 (s.) 14.00 Szansa na sukces. Opole 2022 15.00 Wiadomości
15.20 Bajki naszych rodziców. Bolek
i Lolek wyruszają w świat 15.40 Bajki naszych rodziców. Wyprawa profesora Gąbki 16.00 Ja to mam szczęście! (s.) 16.30 Na sygnale (s.) 17.00
Teleexpress 17.20 Zakochaj się w
Polsce. Krasnystaw 17.55 Gra słów.
Krzyżówka 18.30 Informacje kulturalne 18.50 Przystanek Ameryka
19.10 Olá Polônia 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Ratownicy
(s.) 21.10 6. Biesiada Cygańsko-Słowiańska 22.05 Polonia 24 22.35
Dziewczyny ze Lwowa 3 (s.).

SOBOTA 3 WRZEŚNIA
6.00 Polonia 24 6.30 Tacy byliśmy
6.55 Wojownicy czasu. Krojanty, czyli
ułański los 7.25 Na ratunek ogrodom
7.55 Pytanie na śniadanie 12.05 Księga Ksiąg. Nehemiasz 12.30 Panna z
mokrą głową. Od pierwszego spojrzenia 13.10 Fajna Polska. Mazury 14.05
Ratownicy (s.) 15.00 Tacy byliśmy.
Cud narodzin 15.30 Okrasa łamie
przepisy. Smak pędów sosny 16.05
Kabaret. Super Show Dwójki 2 17.00
Teleexpress 17.20 M jak miłość (s.)
18.10 Szansa na sukces. Opole 2022 2.
Myslovitz 19.10 Informacje kulturalne 19.30 Wiadomości, sport, pogoda
20.20 1920. Wojna i miłość. Zniewolenie (s.) 21.15 Ach śpij, kochanie 23.30
Polacy to wiedzą! (teleturniej).

NIEDZIELA 4 WRZEŚNIA
6.00 Hity wszech czasów 6.55 Tygrysy Europy. Horoskop dla panny
8.15 Cwał 10.05 Między ziemią a niebem 10.50 Słowo na niedzielę. Teleskop Bubla, wieża i pamiętanie 11.00
Święto Dziękczynienia za Plony - Jasna Góra 2022 13.35 Historia jednej
fotograﬁi 14.15 Tygrysy Europy. Żółte
wyciszenie 15.15 Niedziela z.... Henrykiem Skarżyńskim 16.00 Wojciech
Cejrowski - boso przez świat. Peru
16.30 Polacy to wiedzą! (teleturniej)
17.00 Teleexpress 17.20 M jak miłość
(s.) 18.10 Powroty 18.30 Co dalej?
19.10 Informacje kulturalne 19.30
Wiadomości, sport, pogoda 20.20
Ojciec Mateusz. Honorowe zabójstwo
(s.) 21.15 Jutro idziemy do kina 23.00
27. Festiwal Kultury Kresowej 0.00
Midnight News.

PONIEDZIAŁEK 5 WRZEŚNIA
6.00 Polacy to wiedzą! (teleturniej)
6.30 Jak ewangelicy pomagali cerkiew budować... 6.50 Rok 1982. Kalendarium 7.00 Okrasa łamie przepisy. Smak pędów sosny 7.30 Pytanie
na śniadanie 10.35 Panorama 10.40
Pytanie na śniadanie 11.10 Przystanek Ameryka 11.30 Barwy szczęścia
(s.) 12.00 Wiadomości 12.15 1920.
Wojna i miłość (s.) 13.05 Ojciec Ma-

teusz (s.) 14.00 Magazyn 15.00 Wiadomości 15.20 Figu Migu na planecie
Czochras 15.35 Zwierzaki Czytaki.
Czyściciele 15.50 Ale talent. Piórnik na kredki 16.00 Leśniczówka
(s.) 16.30 Barwy szczęścia (s.) 17.00
Teleexpress 17.20 Słownik polsko@
polski 17.55 Gra słów. Krzyżówka
(teleturniej) 18.30 Informacje kulturalne 18.55 INFO V4+ 19.20 Polacy
światu 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Czas honoru (s.) 22.05
Polonia 24 22.35 Film dokumentalny 23.30 Leśniczówka (s.).

WTOREK 6 WRZEŚNIA
6.00 Polonia 24 6.30 Pożyteczni.pl
7.00 Co dalej? 7.30 Pytanie na śniadanie 10.35 Panorama 10.40 Pytanie
na śniadanie 11.10 INFO V4+ 11.30
Barwy szczęścia (s.) 12.00 Wiadomości 12.15 Czas honoru. Prosty wybór 14.05 Giganci historii. Historia
Legionów Polskich 15.00 Wiadomości 15.15 Alfabet Andrzeja Dobosza
15.35 Przyjaciele Misia i Margolci.
Przygoda na pustyni 16.00 Leśniczówka (s.) 16.30 Barwy szczęścia
(s.) 17.00 Teleexpress 17.20 Studio
Wschód 17.55 Gra słów. Krzyżówka
(teleturniej) 18.30 Informacje kulturalne 18.50 Nad Niemnem 19.10
Studio Lwów 19.30 Wiadomości,
sport, pogoda 20.20 Ojciec Mateusz
11 (s.) 22.05 Polonia 24 22.35 Karolina Lanckorońska. Polka z wyboru
23.30 Leśniczówka (s.).

ŚRODA 7 WRZEŚNIA
6.00 Polonia 24 6.30 Australia
Express 6.45 Poland in Undiscovered. Inowrocław 7.00 Qulszoł - kulinarne potyczki 7.30 Pytanie na
śniadanie 10.30 Panorama 10.40
Pytanie na śniadanie 11.10 Studio
Lwów 11.30 Barwy szczęścia (s.)
12.00 Wiadomości 12.15 Ojciec Mateusz 11 (s.) 14.00 Karolina Lanckorońska. Polka z wyboru 15.00
Wiadomości 15.20 Animowanki.
Rodzina Treﬂików 15.40 Nela Mała
Reporterka. Spotkanie z koalą 16.00
Leśniczówka (s.) 16.30 Barwy szczęścia (s.) 17.00 Teleexpress 17.20 Polacy w Finlandii 17.55 Gra słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.30 Informacje
kulturalne 18.50 Kierunek Zachód
19.10 Magazyn z Wysp 19.30 Wiadomości 20.20 Nad rozlewiskiem (s.)
22.05 Polonia 24 22.35 Panel Forum
Polonijnego na 31. Forum Ekonomicznym w Karpaczu 23.30 Leśniczówka (s.).

CZWARTEK 8 WRZEŚNIA
6.00 Polonia 24 6.30 Słownik polsko@polski 7.00 Co dalej? 7.30 Pytanie na śniadanie 10.30 Panorama
10.40 Pytanie na śniadanie 11.10
Nad Niemnem 11.30 Barwy szczęścia (s.) 12.00 Wiadomości 12.15
Nad rozlewiskiem... (s.) 14.00 Wyszyński. Wróg nr 1 15.00 Wiadomości 15.20 Bajki naszych rodziców.
Reksio 15.40 Bajki naszych rodziców. Pomysłowy wnuczek 16.00 Leśniczówka (s.) 16.30 Barwy szczęścia (s.) 17.00 Teleexpress 17.20
Stacja innowacja 17.45 Szlakiem
lubelskich sztetli. Izbica 17.55 Gra
słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.30
Informacje kulturalne 18.50 Wilnoteka 19.10 W obiektywie Polonii.
Wschód 19.30 Wiadomości, sport,
pogoda 20.20 Glina 2 (s.) 22.05 Polonia 24 22.35 Wyszyński. Wróg nr 1
23.35 Leśniczówka (s.).
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Polacy w Ukrainie
doceniają pomoc

Z

apomogi finansowe, porady specjalistów,
także
konsultacje
medyczne oraz kursy
języka polskiego
na różnych poziomach, to niektóre z form pomocy
oferowanych przez Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska” w ramach projektu „Pomoc Polakom z Ukrainy”.
Projekt finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i skierowany do Polaków,
posiadaczy Karty Polaka i członków
ich najbliższej rodziny z Ukrainy,
którzy znaleźli się w Polsce po 24
lutego tego roku, z powodu działań
wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy.
Anita Staszkiewicz, koordynująca projekt w Stowarzyszeniu
„Wspólnota Polska”, była konsul w
Charkowie i Nur Sułtanie, powiedziała Polskiemu Radiu dla Zagranicy, że w ciągu minionego pół
roku wojny skorzystało z pomocy
ponad cztery tysiące osób.
– Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy” będzie kontynuowany do końca
tego roku. W trakcie jego realizacji w
sposób naturalny zmieniały się formy udzielanego wsparcia. W pierwszych dniach wojny uciekający Polacy z Ukrainy przede wszystkim
szukali u nas schronienia, dachu
nad głową, co dawało im minimum

P

Na starcie hokejowej Ligi Mistrzów, która w trzynieckiej Werk Arenie rusza dziś o 17.00, oczekiwania kibiców są
duże. Podbudowane z jednej strony mistrzowskim tytułem w ekstralidze, trzecim z rzędu, ale również wynikające
z faktu, że ubiegły sezon w Champions League w przypadku Stalowników był daleki od ideału.
Janusz Bittmar

Z

● Agata Kornhauser-Duda, pierwsza dama RP, w otoczeniu ukraińskich dzieci.
Fot. ARC

poczucia bezpieczeństwa, później
korzystali z zapomóg finansowych,
które do dziś są formą preferowaną
– relacjonuje Staszkiewicz.
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” utworzyło kilkanaście punktów pomocowo-konsultacyjnych
w całym kraju, docierając w ten
sposób do Polaków, którzy znaleźli
schronienie w wielu także mniejszych ośrodkach.
Anita Staszkiewicz podkreśla,
że przez cały czas trwania wojny
nie stracono również kontaktu z
Polakami, którzy pozostali w Ukrainie. Duża część naszych rodaków
mieszka w Kijowie, we Lwowie,
Iwano-Frankowsku, Żytomierzu,
Zaporożu, Winnicy, Charkowie i

innych regionach Ukrainy, także
struktury działających tam organizacji polskich zostały zachowane i
funkcjonują, choć wojna wymusiła
zmianę ich priorytetów.
Domy Polskie w Samborze, Żytomierzu, Emilczynie, czy Barze
od początku wojny pełniły rolę
swoistych schronień, do których
przybywali Polacy, zwłaszcza ze
wschodniej Ukrainy. Dziś często są
to właśnie centra humanitarne. Te
miejsca również wspiera „Wspólnota Polska”, udzielając pomocy
rzeczowej i w miarę możliwości
finansowej, aby nasi rodacy odczuwali opiekę i wsparcie.
Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska”

Międzynarodowy turniej pływacki
braterskiego
i solidarnego
społeczeństwa. Ułatwia
integrację w
grupie, w której człowiek
może
znaleźć osoby o
podobnych
wyzwaniach
i celach. Po● Oficjalny plakat imprezy. Fot. ARC
nadto sport
stanowi pole
nauki zasad życia zbiorowego: uładuszność, braterstwo, solidarność,
twia przyswajanie wartości, takich
poczucie przynależności, chęć niejak szacunek dla innych, wielkosienia pomocy, altruizm, dzielenie
się, szacunek dla zasad i prawa,
lojalność, kształtowanie dyscypliTERMIN I MIEJSCE TURNIEJU
ny oraz współżycia w grupie; po 20-23. 9.
maga pokonać egoizm, poczucie
Finał pływacki: 22. 9.
samowystarczalności, kształtuje
 Kryta Pływalnia w Pułtusku, ul. Burmistrza St .Śniegockiego 3
postawę obywatelską, dążenie
 liczba torów: 6
do kompromisu w społeczności
temperatura wody: 27 st. Celsjusza
i poczucia z nią solidarnej odpopomiar czasu: ręczny
wiedzialności. Uczestnictwo w organizowanych wydarzeniach sporNABÓR – ZGŁOSZENIA
towych daje zawodnikom poczucie
 Nabór otwarty
wspólnoty. Realizacja wydarzenia
 Zgłoszenia na adres e-mailowy: swp.pultusk@gmail.com
w ramach projektu wynika z po Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 18. 9.
trzeb organizacji polonijnych na
 Wpisujemy: imię i nazwisko, dokładną datę urodzenia zawodnika oraz konświecie, a co za tym idzie osób –
kurencję, w której startuje
Polaków i Polonii – którzy tę orgaEwentualne zmiany będą przyjmowane do 20. 9. do godz. 21.00
nizację tworzą.
 Organizatorzy zastrzegają liczbę uczestników do 40 osób (decyduje kolejStowarzyszenie
ność zgłoszeń)
„Wspólnota Polska”

ływanie
cieszyło
się
ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników
XX Światowych Letnich
Igrzysk Polonijnych w Pułtusku w
2021 r. i na ich prośbę Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” postanowiło
zorganizować 4-dniowy Międzynarodowy Polonijny Turniej Pływacki
dla dzieci i młodzieży. W tym roku
będzie to już druga edycja turnieju.
Turniej odbędzie się z podziałem na
kategorie wiekowe w terminie od 20
do 23 września w Pułtusku.
Sport, jako najpiękniejsza forma
rozrywki, odgrywa ważną rolę w
życiu człowieka i służy budowaniu

Na podbój Ligi Mistrzów
espół Trzyńca na dwa
tygodnie przed startem Tipsport Ekstraligi rusza do boju w
Lidze Mistrzów. Pojedynki z klasowymi
zagranicznymi
drużynami posłużą za idealny sprawdzian formy przed walką o stawkę
w rodzimych rozgrywkach, dla
podopiecznych Zdeňka Motáka
mają też jednak wartość dodaną w
postaci konfrontacji z innym hokejowym stylem. Pierwszy przeciwnik w kolejce – Belfast Giants
– to aktualny mistrz Wielkiej Brytanii, Skellefteå to ćwierćfinalista
szwedzkiej ekstraklasy, zaś trzeci
na liście grupowych rywali, Davos,
może się pochwalić awansem do
półfinału ubiegłorocznego sezonu szwajcarskiej najwyższej klasy
rozgrywek. Stalownicy z Davosem
zmierzą się w dwumeczu dopiero w
październiku, ale już teraz można
przypuszczać, że właśnie te dwie
ostatnie grupowe konfrontacje
będą najbardziej frapujące. W barwach szwajcarskiego klubu występuje bowiem były snajper Trzyńca
Matěj Stránský, który w zeszłym
sezonie zdobył koronę króla strzelców szwajcarskiej ligi.
W dzisiejszym meczu z Belfastem
trener Zdeněk Moták chciałby wykorzystać wszystkich kluczowych
zawodników. Czas na eksperymenty się skończył, tym bardziej, że
rozgrywki Champions League śledzi cała hokejowa Europa. – Cieszymy się z obecności w elitarnych europejskich rozgrywkach. Myślę, że

KADRA TRZYŃCA

Bramkarze: Daneček, Kacetl,
Mazanec
Obrońcy: Adámek, Čukste, Doudera,
Jaroměřský, Jeřábek, Marinčin,
Ročák, Zahradníček
Napastnicy: Daňo, Dravecký,
Hrehorčák, Hrňa, Hudáček,
Chmielewski, Kurovský,
Łyszczarczyk, Marcinko,
Nestrašil, Roman, Růžička, Svačina,
Voženílek, Vrána
Trenerzy: Moták, Országh
● Alan Łyszczarczyk szykuje się do pierwszego sezonu ekstraligowego w barwach Trzyńca. Fot. hcocelari

rywale ustawią poprzeczkę wysoko,
w końcu to wszystko kluby, które w
zeszłym sezonie pokazały świetny
hokej – stwierdził szkoleniowiec
HC Stalownicy Trzyniec Zdeněk
Moták.
Dla nowego trenera Trzyńca piątkowe spotkanie z mistrzem Wielkiej
Brytanii będzie debiutem w meczu
o konkretną stawkę. Do tej pory
następca Václava Varadi prowadził
zespół wyłącznie w sparingach.
Trzyńczanie w letnim okienku zaliczyli cztery spotkania kontrolne,
dwa wygrywając (z Frydkiem-Mistkiem i Slovanem Bratysława) oraz
dwa przegrywając (z Witkowicami i
Ołomuńcem). Najcenniejszy w tym
bilansie sparingowym jest jednak
triumf z mistrzem Słowacji, Slovanem Bratysława. Stalownicy na
zakończenie letnich zmagań pokonali Slovan u siebie 2:1 po bramkach
Ročáka i Kurovskiego, prezentując
nowoczesny, szybki hokej – taki, z
jakim pragną siać popłoch w defen-

sywach przeciwników w zbliżającym się sezonie 2022/2023.
Po raz pierwszy w historii w barwach Trzyńca w nowym sezonie
zagra aż dwóch polskich hokeistów.
Oprócz Arona Chmielewskiego,
który pod Jaworowym w ostatnich
sezonach wywalczył sobie mocną
pozycję, do dyspozycji trenerów „A”
zespołu jest również Alan Łyszczarczyk. 24-letni napastnik zasmakował już gry w Werk Arenie w wiosennych meczach, wówczas jednak na
zasadach krótkiego wypożyczenia
z partnerskiego pierwszoligowego
Frydka-Mistka (podobnie jak Filip
Komorski). Teraz Łyszczarczyk rozpocznie pełnowartościowy ekstraligowy sezon, pierwszy w karierze.
– Zrobię wszystko, co w mojej
mocy, aby nie zawieść trenerów
i zespołu. Kibicowałem Aronowi
Chmielewskiemu, a teraz wspólnie
zagramy w drużynie. To świetna
wiadomość – powiedział nam hokeista, który – podobnie jak Chmie-

Rozkład jazdy
Ligi Mistrzów
2. 9. (17.00) Trzyniec – Belfast
4. 9. (15.05) Skellefteå – Trzyniec
9. 9. (17.00) Trzyniec – Skellefteå
11. 9. (17.00) Belfast – Trzyniec
4. 10. (19.45) Davos – Trzyniec
11. 10. (17.30) Trzyniec - Davos
lewski – należy do podstawowego
składu reprezentacji Polski. – Polski hokej zrobił w ostatnich latach
duży postęp. Dla mnie liczy się
jednak jakość, a nie narodowość –
zaznaczył Moták. Były szkoleniowiec Ołomuńca potrafi rozmawiać
zarówno z gwiazdami, jak też młodymi zawodnikami. Udowodnił
to właśnie na Hanej, gdzie prowadził m.in. gwiazdora NHL Davida
Krejčego. Chemia w drużynie jego
poprzednika, Václava Varadi, obrosła w legendę. Jak będzie w nowych czasach? O tym przekonamy
się niebawem. Dziś pierwszy ostry
sprawdzian aktualnych możliwości
mistrza RC.


Polska – Tunezja w 1/8 MŚ
Polscy siatkarze poznali w środę
rywala, z którym zmierzą się w
1/8 ﬁnału mistrzostw świata. Biało-czerwoni w niedzielę o godz.
21.00 zagrają w Gliwicach z reprezentacją Tunezji. W razie wygranej
podopieczni trenera Nikoli Grbica
w ćwierćﬁnale mogą traﬁć na Stany Zjednoczone, pod warunkiem,
że ekipa USA upora się z Turcją. A
ten scenariusz jest bardzo prawdopodobny. Przypomnijmy, Polacy
pokonali drużynę USA 3:1 podczas
starcia grupowego w Katowicach.
(jb)

OFERTA
PIŁKA NOŻNA – FNL: Wyszków –
Karwina (sob., 10.15), Ołomuniec B
– Trzyniec (niedz., 10.15). DYWIZJA
F: Hlubina – Hawierzów (sob., 16.00),
Bogumin – W. Międzyrzecze, Bilowec
– Karwina B (niedz., 16.00). MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA: Petřvald
n. M. – Cz. Cieszyn, Beneszów D. – Sl.
Orłowa, Datynie D. – Bolatice (sob.,
16.00). IA KLASA – gr. B: Jabłonków
– Czeladna, L. Piotrowice – St. Miasto,
Stonawa – Olbrachcice (sob., 16.00),
Raszkowice – Sucha G., Śmiłowice –
Bystrzyca (niedz., 16.00). IB KLASA – gr.
C: Wędrynia – Oldrzychowice, Żuków
G. – Wierzniowice, Dziećmorowice –
Gnojnik, B. Orłowa – Sedliszcze (sob.,
16.00), I. Piotrowice – Pietwałd, Nydek
– Dobra (niedz., 16.00). MP KARWIŃSKIEGO: Sn Hawierzów – Sucha Górna
B, Sj Pietwałd – L. Łąki, Dąbrowa – G.
Błędowice, Cierlicko 2022 – Hawierzów
B (sob., 16.00). MP FRYDEK-MISTEK:
Chlebowice – Śmiłowice B (sob., 10.00),
Mosty k. J. – Piosek (sob., 15.00), Niebory – Prżno, Toszonowice – Milików
(sob., 16.00), Nawsie – Wojkowice,
Bukowiec – Metylowice, Noszowice –
Gródek (niedz., 16.00).
PIŁKA RĘCZNA – EKSTRALIGA
MĘŻCZYZN: HCB Karwina – Strakonice (sob., 18.00).
HOKEJ – LIGA MISTRZÓW: Stalownicy Trzyniec – Belfast Giants (dziś,
17.00).
(jb)

PIŁKARSKI SERWIS
FORTUNA LIGA

OSTRAWA –
BRNO 1:2

Do przerwy: 0:0. Bramki: 60.
Smékal – 83. Řezníček, 90. Fousek.
Ostrawa: Laštůvka – Sanneh,
Takács, Pojezný, Šehič – P. Jaroň
(57. Smékal), Boula (85. Mišković), Kaloč, Buchta – Klíma (82.
Fleišman) – Tijani (46. Kuzmanović).
Będzie krótka piłka. Z futbolem,
jaki Banik do tej pory prezentuje,
szybko straci nawet najwierniejszych kibiców. Rzeczowo podsumował środowy kiepski występ
bramkarz Jan Laštůvka. – Fani
mają rację. Gramy fatalnie, popełniając dziecinne błędy.
W innych meczach 6. kolejki:
Zlin – Pardubice 2:1, Bohemians
– Cz. Budziejowice 1:2, Jablonec
– Sparta Praga 1:1, Ml. Bolesław –
Hradec Kr. 1:2, Pilzno – Slovácko

3:0, Ołomuniec – Liberec 1:1, Slavia
Praga – Teplice 6:0. Lokaty: 1. Slavia Praga 15, 2. Pilzno 13, 3. Hradec
Kr. 12,… 12. Ostrawa 5 pkt.

FNL

KARWINA –
TÁBORSKO 0:1

Do przerwy: 0:0. Bramka: 63. Babacar. Karwina: Ciupa – D. Krčík,
Soukeník, Žídek – Zedníček, Boháč
(59. Budínský), Bartl (69. Málek),
Cienciala (59. Mikuš) – Memić (72.
Zych), Durosinmi, Rezek (72. Papadopulos).
Gospodarze w 6. kolejce FNL
nie wywiązali się w środę z roli
faworyta, przegrywając z Táborskiem 0:1. Bramkę podopieczni
trenera Tomáša Hejduška stracili
w 63. minucie po błędzie stoperów, którzy nie upilnowali Babacara. Karwiniacy stopniowo rzucili

wszystkie siły do ataku, wykorzystując w ofensywie Papadopulosa,
Zycha, Durosinmiego i Málka. Nie
tylko im zwilgotniał jednak w środę proch strzelniczy. W 90. minucie Durosinmi sam na sam z golkiperem Táborska wycelował w jego
rękę, piłka następnie odbiła się od
poprzeczki i z „setki” – dodajmy
nie jedynej w całym meczu – były
nici. Dla Karwiny to kolejna strata
punktów po przegranej z minionego weekendu na boisku Sigmy Ołomuniec B.
Od 59. minuty w barwach gospodarzy zagrał Lukáš Budínský, wypożyczony do końca sezonu z Banika Ostrawa. Piłkarz, który murawę
w Raju zna jak własny ogród, nie
krył rozczarowania wynikiem. – To
kolejna strata. Dla mnie ten mecz
też nie był łatwy, dopiero aklimatyzuję się w drużynie. Trenerzy
oczekują, że nawiążę do swoich dobrych występów z przeszłości, a ja
wierzę, że mi się uda – powiedział

„Głosowi” ofensywny pomocnik.
– W Baniku grałem sporadycznie,
brakuje mi więc meczowego rytmu
– dodał.

TRZYNIEC –
VLAŠIM 4:0

Do przerwy: 1:0. Bramki: 27. Foltyn, 55. Holík, 69. Kateřiňák, 78.
Juřena. Trzyniec: Hasalík – Jursa,
Foltyn (81. Brak), Straňák, Hýbl –
Habusta, Kateřiňák (86. Tandara)
– Omasta, Holík (68. Machuča),
Gembický (86. Obadal) – Juřena
(81. Samiec).
Stadion Rudolfa Łabaja przypomina twierdzę. Trzyńczanie w tym
sezonie wygrali u siebie trzy z czterech spotkań drugoligowych. W
środę rozbili ostatni zespół tabeli
różnicą klasy, grając efektownie i
co najważniejsze – efektywnie. Do
przerwy na 1:0 trafił Foltyn, który
pokonał bramkarza strzałem głową. W drugiej odsłonie gospoda-

rze rozkręcili pokazówkę – Holík
poprawił na 2:0, zaś po pięknej
bramce Kateřiňáka (który przelobował golkipera) na Leśnej zapanowała piłkarska sielanka. Czwarty
gwóźdź do vlašimskiej trumny wbił
w 78. minucie po solowym rajdzie
Juřena.
– Jeden za wszystkich, wszyscy
za jednego to nasza dewiza w tym
sezonie – powiedział „Głosowi”
Petr Hrazdílek, szef klubu FK Trzyniec. – Vlašim znajduje się wprawdzie na dnie tabeli, ale uwaga, wiosną grała w barażach o awans do
Fortuna Ligi. W drugiej lidze nie
ma słabych drużyn – podkreślił.
W innych meczach 6. kolejki:
Sparta Praga B – Jihlawa 1:3, Opawa – Slavia Praga B 1:1, Varnsdorf
– Przybram 1:2, Líšeň – Ołomuniec
B 4:0, Dukla Praga – Wyszków 2:0,
Prościejów – Chrudzim 1:1. Lokaty: 1. Líšeň 16, 2. Jihlawa 13, 3. Ołomuniec B 13, 4. Karwina 10, 5. Wyszków 10, 6. Trzyniec 10 pkt. (jb)
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I N F O R M AT O R
CO W KINACH
BYSTRZYCA: Střídavka (3, godz.
19.05); TRZYNIEC – Kosmos:
After (2, 5, godz. 17.30); Zaproszenie (2, godz. 20.00); Krecik

(3, godz. 10.00); Cesta do Tvojzemí (3, godz. 15.00); Arvéd (3,
godz. 17.30); Top Gun: Maverick
(3, godz. 20.00); Princezna rebelka (4, godz. 15.00); Střídavka
(4, 5, godz. 17.30); Nope (4, godz.
19.30); CZ. CIESZYN – Central:
Minionki. Wejście Gru (2, godz.

OFERTA PRACY
Firma słowacka zajmująca się sprzedażą sprzętu grzewczego
i chłodniczego szuka pracownika do obsługi magazynu i sklepu
internetowego, który weźmie czynny udział w budowaniu oddziału firmy w Polsce
Zakres pracy:





obsługa magazynu (przyjmowanie i wysyłanie towaru)
administracja sklepu internetowego
przygotowanie i nadawanie przesyłek
wystawianie faktur, komunikacja z klientem, realizacja zamówień itd.

Wymagania:






- znajomość sprzętu elektrycznego czy elektrotechnicznego, AGD
- wykształcenie w branży elektro wielką zaletą
- znajomość pracy z komputerem (MS OFFICE, e-mail itp.)
- komunikatywność, lojalność, zaangażowanie, uczciwość
- wymagana znajomość języka czeskiego lub słowackiego (ewent. angielskiego)

Proponujemy:





- ciekawą pracę w szybko rozwijającej się ﬁrmie
- służbowy telefon i laptop
- atrakcyjne wynagrodzenie + bonus ze sprzedaży
- możliwość awansu w zależności od rozwoju działalności i sprzedaży

16.30); After (2, godz. 19.00);
Princezna rebelka (3, 4, godz.
15.30); Minamata (3, 4, godz.
17.30); Zaproszenie (3, 4, godz.
20.00); KARWINA – Centrum:
Arvéd (2, godz. 17.30); Zaproszenie (2, godz. 20.00); Princezna
rebelka (3, godz. 15.00); Střídavka (3, godz. 17.30; 5, godz.
20.00); Dziewczyny z Dubaju
(3, godz. 19.30); DC Liga Super-Pets (4, godz. 15.00); Thor. Miłość i grom (4, godz. 17.30); After
(4, godz. 20.00); Dziewczyny z
Dubaju (5, godz. 17.00); KARWINA – Kino Letnie: Top Gun:
Maverick (2, godz. 20.30); After
(3, godz. 20.30); HAWIERZÓW
– Centrum: Cesta do Tvojzemí
(5, godz. 17.00); Hádkovi (5, godz.
18.00); Men (5, godz. 19.30).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1
SM, niedziela, wiadomości regionalne od godz. 6.00; powtórka na antenie ČT2, niedziela od
godz. 19.30.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt:
godz. 19.05 Ostrawa 107,3 MHz i
Trzyniec 105,3 MHz.
RADIO KATOWICE: „U Polaków
za Olzą” – niedz. godz. 13.05 na
103 FM. Archiwum audycji: radio.katowice.pl/Zaolzie.

CO W TERENIE

Na początku możliwa praca w trybie „home oﬃce”.
Po więcej szczegółów prosimy o kontakt mailowy:
info@foxsilesia.cz
GŁ-503

CZ. CIESZYN – Biblioteka Miejska przy ul. Havlíčka 6 zaprasza
w sobotę 3. 9. w godz. 8.00-12.00
na darmowy kiermasz książek pt.
„Zabierz mnie do domu!“.

 Pierwsze powakacyjne spotkanie MUR-u odbędzie się w środę
7. 9. o godz. 17.00 w sali Domu Polskiego przy ul. Bożka. Prof. Tadeusz Trzaskalik wygłosi prelekcję
na temat „Jeszcze Polska nie zginęła. Historia muzyczna Mazurka
Dąbrowskiego”. Wykład ilustrowany będzie utworami fortepianowymi w wykonaniu prelegenta.
DARKÓW – MK PZKO zaprasza
na tradycyjne „Wykopki”, które
odbędą się w sobotę 3. 9. o godz.
15.00 w Domu Polskim PZKO w
Karwinie-Frysztacie. Atrakcje festynowe zapewnione.
HAWIERZÓW-SUCHA – MK
PZKO zaprasza na tradycyjne Dożynki Suskie 4. 9. o godz. 15.00 w
ramach obchodów 170. rocznicy
powstania polskiej szkoły w Suchej Średniej, w ogrodzie obok
świetlicy. Program w wykonaniu
kapeli „Lipka”, w trakcie dożynek
będą udostępnione archiwalne
dokumenty i zdjęcia związane ze
szkołą jubilatką, będzie też do nabycia gra planszowa poświęcona
historycznym miejscom Suchej
Dolnej i Średniej oraz publikacja o
szkole jubilatce.
PTTS „BŚ” – Informuje, że odjazd autobusu 4. 9. na tygodniowy
wypad w Beskid Niski jest z Karwiny o godz. 6.20, z Cz. Cieszyna-dworca autobusowego (nowego)
o godz. 6.50. Nie zapomnijcie o
dokumentach,
ubezpieczeniu
i walucie – złotówkach i euro.
Szczegółowe informacje są na
www.ptts-beskidslaski.cz/t23-beskid-niski- czesc-wschodnia/.
Prowadzi Tadeusz Farnik, tel. 776
046 326.
WĘDRYNIA – Zarząd Klubu Seniora MK PZKO informuje człon-

ków, że spotkanie klubu z powodu
remontu w „Czytelni” odbędzie
się dopiero we wtorek 13. 9. o godz.
15.00.
WIERZNIOWICE – Zarząd MK zaprasza w piątek 2. 9. od godz. 17.00
do ogrodu pod Domem PZKO na
imprezę pt. „Ognisko nad Olzóm”
– opiykani kiełbas a pieczoków.
Przygrywać będzie Gorolsko Kapela „Czymuni”. W razie złej pogody impreza odbędzie się w Domu
PZKO.
ŹRÓDŁA OLZY – W piątek 9. 9.
odbędzie się tradycyjna wycieczka autokarowa do źródła Olzy na
Gańczorce. Odjazd spod Celmy
(Polska) o godz. 9.00. Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału
i do zgłaszania się w sekretariacie
ZG PZKO, tel. 558 711 582. Możliwość przystanków po drodze po
uprzednim uzgodnieniu.

ŻYCZENIA

PROGRAM TV

Dnia 5 września obchodzi piękny jubileusz życiowy 80 lat

pani ANNA DUBNICKA

TVC 1

Z tej okazji dużo szczęścia, zadowolenia z życia i dobrego zdrowia życzą synowie Marian z rodziną oraz Roman
z dziećmi.
GŁ-516

Z dumą przyznaj się do wieku, bo wiek świadczy o człowieku.
Ogrom wiedzy, doświadczenia godny jest pozazdroszczenia.
Każdy dzień witaj z radością, darz wszystkich ludzi szczerą miłością.
Przez życie idź z uśmiechem szerokim, stawiaj czoła górom wysokim.
Z okazji 90. urodzin

pani MAŁGORZATY FAJA
Serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności składają córki Henia i Krysia z rodzinami.
GŁ-500

WYSTAWY
CZ. CIESZYN, KONGRES POLAKÓW, ul. Grabińska 458/33:
do 8. 9. wystawy pt. „1. Drużyna
Harcerska im. Tadeusza Rejtana
w Orłowej” i „Historia szkolnictwa polskiego w Karwinie-Raju”.
Ekspozycje czynne od wtorku do
piątku w godz. 8.00-15.00.
CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓWNY PZKO, Strzelnicza 28, galeria w holu na parterze: do 2. 9.
wystawa pt. „Twórcze życie Pawła Kalety”. Czynna w godzinach
otwarcia budynku.
MUZEUM HUTY TRZYNIECKIEJ i MIASTA TRZYŃCA, Sala
wystaw, Frýdecká 387: do 30. 10.
wystawa pt. „Sportowe momenty w
regionie Trzyńca I i II”. Czynna: wt-

WSPOMNIENIA
Jest czas ciszy…
Jest czas bólu i smutku…
Jest czas wdzięcznych wspomnień…
Dnia 2 września obchodziłaby 90. rocznicę urodzin nasza Kochana

śp. EMILIA CZERNEKOWA
z Tyry

Z miłością i szacunkiem wspominają najbliżsi.

GL-515

Czas jak potok płynie w dal,
a w sercu pozostaje tęsknota, smutek, żal.

śp. BOLESŁAW WRONKA

GŁ-087

Wszystkich, którzy Ich znali i szanowali, prosimy o chwilę wspomnień.
Kochająca rodzina.

GŁ-506

Dnia 4 września 2022 upłynie 5 lat od śmierci

śp. DANIELI ZAREMBOWEJ

emerytowanej nauczycielki Polskiego Gimnazjum
im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie.

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

tel.+48 606 452 479

Wspominają najbliżsi.

GŁ-114

www.glos.live
GŁ-479

-pt: w godz. 9.00-17.00; nie: w godz.
13.00-17.00.
 do 30. 9. wystawa pt. „Není včelka jako včelka”. Czynna: wt-pt: w
godz. 9.00-17.00; nie: w godz. 13.0017.00.

GALERIA
PLENEROWA
„WERK”: do 31. 1. 2023 wystawa
pt. „Werk, jak ho z ulice neuvidíte”.
Czynna: wt-pt: w godz. 9.00-17.00;
nie: w godz. 13.00-17.00.
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„Głos” należy do Stowarzyszenia
Dzienników
Mniejszości Narodowych i Etnicznych Europy MIDAS

COK DOM NARODOWY, Miejska Galeria Sztuki Współczesnej 12, ul. Rynek 12, Cieszyn:
do 30. 9. wystawa Cieszyńskiego
Towarzystwa Fotograficznego pt.
„Prezentacje 2022”. Czynna w po-pt w godz. 8.00-18.00.

5.59 Dzień dobry 8.30 Meksyk
9.25 Starożytne budowle 10.20
Lotnicze katastrofy 11.05 Zwycięstwo na Pacyﬁku 1945 11.50
Przygody nauki i techniki 12.20
Królestwo natury 12.45 Rewir bez
granic 13.45 Niedźwiedź polarny 14.35 Olbrzymie zakłady naprawcze 15.30 Ostatni powstaniec
16.15 Życie biskupa Gorazda 16.50
Rodopy 17.20 Miloš Forman 18.20
Praska koronacja Karola IV 18.45
Nowa Zelandia 19.50 Wiadomości
w czeskim j. migowym 20.00 Kuba
Rozpruwacz (ﬁlm) 21.45 Dwóch
facetów w mieście (ﬁlm) 23.25 Balthazar (s.).

NOVA

Dnia 3 września minie 15. rocznica,
kiedy została zerwana nić życia naszej Kochanej Mamy

śp. APOLONII WRONKA

Informacje: Wędrynia nr 1044,
tel. +420 736 702 526

5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba (s.) 10.00 Grzeszni ludzie miasta Pragi (s.) 10.50 Uśmiechy Miroslava Vladyki 11.30 Nasze hobby
12.00 Południowe wiadomości
12.30 Późne popołudnie Vondráčka 13.25 Lampa 14.15 Tajemnice Stalowego Miasta (ﬁlm) 15.40
Reporterzy TVC 16.30 Chłopaki
w akcji 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 Koncert dla Europy
20.35 Panoptikum miasta Pragi (s.)
21.35 Wszystko-party 22.30 Przygody Sherlocka Holmesa (s.) 0.20
Sprawy detektywa Murdocha (s.).

TVC 2

Dnia 12 października obchodziłby
100 lat nasz Kochany Tata

Siedziba firmy
Hażlach, ul. Cieszyńska 20b
tel. +48 33 856 73 77

PIĄTEK 2 WRZEŚNIA

GŁ-519

 GALERIA CEGLANA: do
30. 9. wystawa Cieszyńskiego
Towarzystwa
Fotograficznego
pt. „Rynek”. Czynna w po-pt: w
godz. 8.00-18.00.
KSIĄŻNICA
CIESZYŃSKA,
Mennicza 46, Cieszyn: 2. 9. o
godz. 14.00 wernisaż wystawy
pt. „Czucie i wiara”. Czynna do
26. 11. wt-pt: w godz. 8.00-18.00,
so: w godz. 9.00-15.00.
MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO, Sala Wystaw Czasowych, ul. T. Regera 6, Cieszyn:
do 25. 9. wystawa pt. „Kolekcja
księdza Szersznika”. Ekspozycja
czynna: wt-nie w godz. 10.0015.00.
WIEŻA PIASTOWSKA i ROTUNDA św. Mikołaja, Cieszyn:
czynne codziennie w godz.
10.00-19.00.

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40
Ulica (s.) 9.40 Pan profesor (s.)
10.55 Pościg 12.00 Południowe
wiadomości 12.25 Ubezpieczalnia
Szczęście (s.) 13.40 Dr House (s.)
15.35 Zamieńmy się żonami 16.57
Popołudniowe wiadomości 17.30
Pościg 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Szybcy
i wściekli (ﬁlm) 22.25 50 twarzy
Greya(ﬁlm) 0.45 Dr House (s.).

PRIMA

6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień
8.10 M.A.S.H. (s.) 9.15 Zoo (s.) 10.30
Strażnik Teksasu (s.) 11.30 Rizzoli
& Isles (s.) 12.30 Komisarz Rex (s.)
13.35 Agenci NCIS (s.) 14.40 Tak
jest, szeﬁe 15.50 Policja w akcji
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime
20.15 Mój mąż sobie z tym poradzi
21.35 Wydział zabójstw (s.) 22.55
Tak jest, szeﬁe! 0.05 Policja w akcji.

SOBOTA 3 WRZEŚNIA
TVC 1

6.00 Piękno 6.30 Jamamba (bajka) 7.20 Późne popołudnie Vondráčka (film) 8.15 Pieczenie na
niedzielę 8.40 Uśmiechy Jana
Hartla 9.20 Bez kobiety i tabaki
(s.) 10.15 Ojciec Brown (s.) 11.05
Wszystko-party 12.00 Z metropolii, Tydzień w regionach 12.25
Nasze hobby 13.00 Wiadomości
13.05 Zaklęte pierścienie (bajka)
14.10 O Teresce i pani Madam
(bajka) 15.00 Robinsonka (film)
16.20 Hercule Poirot (s.) ó 17.55
Cudowne zioła 18.25 Chłopaki w
akcji 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.10 Cuda natury
21.20 Miroslav Donutil na Žofínie
22.35 Komisarz Maigret i żona
kasiarza (film) 0.10 Dwóch mężczyzn w mieście (film).

TVC 2

6.05 Montana 7.00 Starożytne megapolis 7.55 Na rowerze 8.10 Pies
w życiu człowieka 8.55 Klatka szaleńców II (ﬁlm) 10.35 Auto moto
świat 11.05 Miasta bez barier 11.15
Lotnisko w Dubaju 12.00 Lotnicze
katastrofy 12.45 Świadek oskarżenia (ﬁlm) 14.40 Kamera w podróży 15.35 Miłość i hazard (ﬁlm)
17.35 Cudowna planeta 18.25 Świat
zwierząt 19.20 Rodopy 19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym
20.00 Żądło (ﬁlm) 22.10 Piąty element (ﬁlm) 0.15 River (s.).

NOVA

6.05 Tom & Jerry Show (s. anim.)
6.55 Co nowego u Scooby'ego?
(s. anim.) 7.40 Roszpunka (bajka) 8.55 Szansa dla Emmy (ﬁlm)
10.40 Przyprawy 11.40 Dzwoń do
TV Nova 12.15 Poradnik domowy
13.25 Pojedynek na talerzu 14.25
Całe szczęście (ﬁlm) 16.20 Sposób
na teściową (ﬁlm) 18.20 Comeback (s.) 19.30 Wiadomości, sport,
pogoda 20.20 Pościg – wydanie
specjalne 21.45 Odkryj swoje granice (ﬁlm) 23.50 Noc oczyszczenia:
Anarchia (ﬁlm).

PRIMA

6.30 M.A.S.H. (s.) 7.25 Cyklosalon.
tv 8.05 Ojciec w podróży 8.45 Autosalon.tv 9.50 Czechy i Słowacja
mają talent 11.25 Mój mąż sobie z
tym poradzi 12.50 Mroczna strona Paryża (s.) 14.50 Stawiam na
trzynastkę (film) 16.50 Barbora
Hlavsová (film) 18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 20.15
Czechy i Słowacja mają talent
21.50 Mroczny Kraj (s.) 23.15 Co
kryje prawda (film) 1.55 Odzyskać
dziecko (film).

NIEDZIELA 4 WRZEŚNIA
TVC 1

6.00 Ciekawostki z regionów 6.35
Żyrandol 7.25 Robinsonka (ﬁlm)
8.45 Łopatologicznie 9.40 Kalendarium 9.55 Kamera na szlaku
10.25 Obiektyw 10.55 F.L. Věk (s.)
12.00 Pytania Vaclava Moravca
13.00 Wiadomości 13.05 Ostatnie
zaklęcie (bajka) 14.05 Królowa
brzasku (bajka) 15.05 Duch czasu (bajka) 16.15 Był sobie dom (s.)
17.30 Dynastia Novaków (s.) 18.25
Co umiały nasze babcie 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport
20.10 Sprawy I wydziału (s.) 21.20
168 godzin 21.50 Sprawa martwego mężczyzny (ﬁlm) 23.20 Sprawy
detektywa Murdocha (s.).

TVC 2

6.05 Ślady, fakty, tajemnice 6.35
Miasta bez barier 6.40 Sport i nauka 7.35 Czechosłowacki tygodnik
ﬁlmowy 7.50 Poszukiwania utraconego czasu 8.10 Hitler i jego krąg
zła 9.05 Dym naci ziemniaczanej
(ﬁlm) 10.45 Miloš Forman 11.45
Włoch szuka żony (ﬁlm) 13.35
Królestwo natury 14.00 Nepal, siedziba bóstw 14.30 JFK prywatnie
15.25 Żądło (ﬁlm) 17.35 Tajemnice
jelenia europejskiego 18.25 Północne Włochy 19.20 Ciekawostki z
regionów 19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym (ﬁlm) 20.00 Rio
Lobo (ﬁlm) 22.00 Pięści w ciemności (ﬁlm) 23.40 Ucieczka z Los
Angeles (ﬁlm).

NOVA

6.00 Tom & Jerry Show (s. anim.)
6.50 Co nowego u Scooby'ego?

(s. anim.) 7.45 Świniopas (bajka)
9.15 Szalone wakacje na kółkach
(ﬁlm) 11.10 MasterChef Czechy
13.50 Karetka (s.) 15.00 10 reguł,
jak poderwać dziewczynę (ﬁlm)
17.00 Lekarz znad jeziora hipopotamów (ﬁlm) 19.30 Wiadomości,
sport, pogoda 20.20 Policja Modrava (s.) 21.30 Policja kryminalna
Anděl (s.) 22.45 Odpryski 23.20
Bad Boys (ﬁlm).

PRIMA

6.35 M.A.S.H. (s.) 9.05 Prima świat
9.40 Prima Czechy 10.05 Szef w
Hiszpanii 11.00 Program dyskusyjny 11.55 Poradnik domowy 12.50
Poradnik Pepy Libickiego 13.10
Poradnik Ládi Hruški 13.55 Pálava
(s.) 16.25 Uwaga, pies! (ﬁlm) 18.55
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 20.15 Uwaga, psy! (ﬁlm) 22.25
Stawiam na trzynastkę (ﬁlm) 0.25
Skazany (ﬁlm).

PONIEDZIAŁEK 5 WRZEŚNIA
TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Ojciec Brown (s.)
9.45 Jak się żyje w barakowozach
10.00 168 godzin 10.40 Hercule
Piorot (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Sama
w domu 14.00 Worek 14.15 Sprawa
martwego mężczyzny (ﬁlm) 15.50
O krok od nieba (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne
owce 18.00 Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55
Prognoza pogody, wiadomości,
sport 20.10 Sprawy I wydziału (s.)
21.15 Reporterzy TVC 21.55 Bilans
22.25 Legendy kryminalistyki (s.)
22.55 Miejsce zbrodni – Drezno (s.)
0.30 AZ kwiz.

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Kamera w
podróży 9.20 Psy w życiu człowieka 10.10 Lwy 11.00 Rio Lobo
(ﬁlm) 12.55 Babel 13.20 Wiadomość od Evy Jiřičnej 13.40 Afryka
14.30 Świat zwierząt 15.25 Meksyk
16.15 Królowa czeskich rzek 16.35
Przygody nauki i techniki 17.05 11
września 2001: Ucieczka z piekła
17.50 Lotnicze katastrofy 18.35 Olbrzymie zakłady naprawcze 19.25
Czechosłowacki tygodnik ﬁlmowy
19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00 8 dni, które stworzyły Rzym 20.55 Zaginione egipskie
skarby 21.40 W obcym ciele 22.25
Danny Collins (ﬁlm) 0.05 Nieracjonalny mężczyzna (ﬁlm).

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45
Ulica (s.) 9.40 Policja Modrava (s.)
10.55 Pościg 12.00 Południowe
wiadomości 12.25 Ubezpieczalnia
Szczęście (s.) 13.40 Dr House (s.)
15.30 Zamieńmy się żonami 16.57
Popołudniowe wiadomości 17.30
Pościg 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Spece
(s.) 22.30 CSI: Kryminalne zagadki
Las Vegas (s.) 23.25 Dr House (s.).

PRIMA

6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień
8.10 M.A.S.H. (s.) 9.35 Poradnik
domowy 10.30 Strażnik Teksasu
(s.) 11.30 Rizzoli & Isles (s.) 12.30
Komisarz Rex (s.) 13.35 Agenci
NCIS (s.) 14.40 Tak jest, szeﬁe 15.50
Policja w akcji 17.50 Nakryto do
stołu! 18.55 Wiadomości, pogoda
19.55 Showtime 20.15 Pálava (s.)
21.30 Winogrodnicy (s.) 22.45 Na
Pavláska! 23.55 Tak jest, szeﬁe!
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POST SCRIPTUM
UŚMIECHNIJ SIĘ

WEHIKUŁ CZASU

Tak było...
...tak jest

• Dziś zapraszamy naszych Czytelników na wycieczkę do
malowniczych Gutów. Archiwalne zdjęcie przedstawia
starą polską szkołę z dzwonnicą. Pochodzi ona
z publikacji „Beskydy, hory a lidé” Karola Kalety,
wydawnictwo Wart.
Czekamy na współczesne ujęcia tego miejsca. Fotografie
prosimy wysyłać na adres mailowy: dabkowski@glos.live
lub info@glos.live.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA
1

2

3

4

6

9

5

7

8

10

11

12

13

14

15

18

20

21

16

17

22

23

19

24

Rozwiązaniem jest przysłowie włoskie...
POZIOMO:
1. komedia z główną rolą Dustina Hoffmana
2. „...do młodości” A. Mickiewicza
3. adresatka utworu van Beethovena lub
imienniczka Orzeszkowej
4. bal, pień zrąbanego drzewa bez gałęzi
5. bezbarwna masa plastyczna, używana
m.in. w przemyśle farbiarskim
6. jednostka monetarna Japonii
7. dzielnica Wrocławia
8. jadalny skorupiak rzeczny
9. czasami się kręci w oku
10. miasto w południowo-wschodnich
Chinach
11. kolega Romka i A'Tomka

12. Andegaweni, dynastia, z której wywodził się Ludwik Węgierski i Jadwiga
13. ROZWIĄZANIE DODATKOWE
14. staroegipski krzyż, którego górne ramię ma kształt pętli
15. dzieło dawnego kronikarza
16. pustynia żwirowa na Saharze
17. Krwawa..., znany drink
18. centrum cyklonu tropikalnego lub narząd wzroku
19. bzyczący owad w paski
20. firma fotograficzna z Niemiec
21. Karel Jaromir (1811-1870), czeski poeta, historyk, etnograf, badacz
22. nocny albo ostry w szpitalu
23. wódz, dowódca, książę, tytuł mu-

zułmańskich dostojników państwowych
24. stan w południowo-wschodniej części
USA, położony nad Zatoką Meksykańską.
PIONOWO:
ALEUTY, AURORA, DARWIN, DOPŁYW,
EKOTYP, FAJANS, HENIEK, IDARED,
KAKADU, KRAJNO, OBROŻA, OBSADA,
OCHMAN, ODGŁOS, ORŁOWA, OSŁONA,
PONTAŁ, RAMZES, SUDOST, TAJNER,
TRZODA, WARSAW, WIDZEW, YONAGO,
ZENOBI.
Wyrazy trudne lub mniej znane:
ANCH, ICZUN, JAGODNO, SERIR

W

śród autorów poprawnych rozwiązań zostanie
rozlosowana nagroda. Rozwiązania prosimy

wysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin upływa
w środę 14 września. Nagrodę za poprawne rozwiązanie
krzyżówki kombinowanej z 19 sierpnia otrzymuje Leszek
Foltyn z Olbrachcic. Autorem dzisiejszego zadania jest
Jan Kubiczek.

Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej z 19 sierpnia:
ŚMIERĆ NICZEGO NIE ZMIENIA

