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»Terapia« redaktor Chlup
WYDARZENIE: Mamy świetną wiadomość dla wielbicieli talentu naszej redakcyjnej koleżanki, Danuty Chlup. 
Do polskich księgarń trafi ła właśnie druga książka dziennikarki „Głosu”. Powieść pt. „Trzecia terapia” opowiada 
o winach własnych i cudzych, o tym, jak człowiek łatwo może ulec manipulacji, o „klątwie”, która ciąży nad rodziną 
za sprawą jej przodka, esesmana z Auschwitz. „Głos” jest jednym z patronów medialnych powieści.

Tomasz Wolff 

„Trzecia terapia”, po-
dobnie jak poprzednia 
książka Danuty Chlup 

pt. „Blizna”, ukazała się nakładem 
wydawnictwa Novae Res z Gdyni. 
– W tej książce jest wszystko: nie-
zwykła historia, poruszająca nie-
zwykle ważny wątek uzależnienia 
od drugiego człowieka i szantażu 
emocjonalnego, zagadkowy wątek 
klątwy dziadka z Auschwitz, mi-
łość zepsuta i ta prawdziwa. Wątek 
główny przeplatany jest ciekawy-
mi wątkami pobocznymi, a pla-
stycznie wykreowani bohaterowie 
na długo zapadną mi w pamięci. 
Całości dopełnia charakterystycz-
ny już dla pani Danuty piękny ję-
zyk, a także umiejętność budowa-
nia napięcia i tworzenie klimatu 
aż gęstego od emocji. Tę książkę 
po prostu trzeba przeczytać, zatem 
my musieliśmy ją wydać – mówi 
Wojciech Gustowski, redaktor na-
czelny Novae Res. 

– Akcja powieści toczy się w 
Oświęcimiu, Krakowie, Dreźnie 
oraz na Zaolziu, przede wszystkim 
w Łomnej. „Trzecia terapia” jest po-
wieścią współczesną, lecz w przy-
padku głównej bohaterki – młodej 
Niemki – przeszłość rodziny odgry-
wa ogromną rolę. Pisząc tę książkę, 
kilkakrotnie jeździłam do Oświę-
cimia, żeby poznać współczesny 
klimat tego miasta oraz żeby za-
poznać się z pracą archiwum Pań-

stwowego Muzeum Au-
schwitz-Birkenau. To było 
możliwe dzięki życzliwości 
pracowników tej instytucji 
– zdradza autorka. 

Powieść rekomenduje 
także jedna z bardziej zna-
nych polskich pisarek – 
Małgorzata Warda. 

– Ta historia buzuje emo-
cjami, perli nastrojami, ale 
jest również pełna czyha-
jących w kątach demonów 
– to jedna z tych książek, 
które zapadają w pamięć – 
Warda podzieliła się wraże-
niami z lektury.  

Zapamiętajcie te daty
Na Zaolziu „Trzecia terapia” zostanie po raz 
pierwszy zaprezentowana publicznie we 
wtorek 1 października o godz. 16.30 w Bi-
bliotece Regionalnej przy Rynku Masaryka 
w Karwinie-Frysztacie. 
Następnego dnia, o tej samej godzinie, od-
będzie się spotkanie autorskie w bibliotece w 
Mostach koło Jabłonkowa. W Czeskim Cie-
szynie autorka będzie opowiadała o swojej 
powieści w piątek 29 listopada o godz. 17.00 
w kawiarni literackiej „Avion”. 
Książka jest już dostępna na rynku polskim, 
wkrótce będzie można ją kupić także w pol-
skiej księgarni w Czeskim Cieszynie. 

REGION

Zapraszamy 
na Dni NATO
Ostrawa. 

STR. 3

SPOŁECZEŃSTWO

Integracja na zielono 
z morskimi falami 
w tle
Pomorze. Ruchome wydmy, Wester-
platt e, Oliwa, Sopot, latarnia morska 
w Rozewiu, nadmorskie spacery i za-
jęcia w grupach na miejscu w Jastrzę-
biej Górze – tak minęło pięć dni trwa-
jącego właśnie II turnusu Zielonej 
Szkoły, organizowanej przez Kongres 
Polaków w RC. STR. 3

SPOŁECZEŃSTWO

Pod jednym 
masztem? 
Cieszyn. Mieszkańcy sprzeciwiają 
się rozpoczętej już budowie wieży 
przekaźnikowej operatora telefonii 
komórkowej Play. Biało-czerwony 
62-metrowy maszt będzie górował 
nad Wzgórzem Zamkowym. W po-
niedziałek na miejscu, gdzie powstaje 
konstrukcja, odbył się protest. Mia-
sto czeka na oświadczenie spółki P4, 
właściciela sieci Play. STR. 3

• Danuta Chlup. Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI
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Przed nami ostatni weekend tegorocznego lata. W poniedziałek na-
dejdzie kolejna jesień. Co ciekawe, ponoć tylko jeden na dwudzie-

stu pięciu Polaków lubi tę porę roku. Zwłaszcza teraz, gdy z powodu 
kaprysów klimatu zagubiła się gdzieś złota polska jesień, a zamiast 
tego w jesienne szarugi „skaczemy” brutalnie wprost z lata. 

Naukowcy przekonują, że nasz zegar biologiczny reguluje siatków-
ka oka. Kiedy więc światła jest mało, klucz do tego zegara działa jak 
nienaoliwiony. A jesień generalnie jest dla nas za ciemna. Dlatego 
biologiczny kompas zaczyna wtedy wariować. Człowiek, który wiosną 
tryskał optymizmem, na przełomie października i listopada budzi się 
zmęczony. Jest bez formy, porusza się jak mucha w smole. Radość ży-
cia staje się pojęciem abstrakcyjnym. Wzmaga się za to skłonność do 
narzekania. Z tego powodu to także bardzo polska pora roku…

W paskudnym jesiennym nastroju wszystko wydaje nam się gorsze 
niż jest w rzeczywistości. Badania naukowe dowodzą, że gorzej oce-
niamy wówczas ludzi (odwrotnie, niż kiedy czujemy się szczęśliwi), 
gorzej też oceniamy swoje położenie. Złe samopoczucie wzmaga w 
nas przekonanie, że to, co robimy, nie przyniesie pożądanych efek-
tów. Stajemy się przy tym bardziej skrępowani, mniej uprzejmi, mniej 
chętni do pomagania innym, a bardziej do rywalizacji. A czy można 
coś zrobić dla poprawy samopoczucia? Możemy obejrzeć komedię, 
posłuchać relaksującej muzyki, możemy przejrzeć zdjęcia z wakacji 
albo zjeść coś smacznego. Tyle że zmienić nastrój na dobre na dłużej 
to bardzo trudna sztuka. Ale paradoksalnie zły nastrój ma też dobre 
strony. Naukowcy dowodzą na przykład, że ludzie w dobrym nastro-
ju pobieżniej oceniają informacje, łatwiej popadają w stereotypy, 
uprzedzenia i chętniej przyjmują słabe argumenty niż silne. W złym 
nastroju stają się natomiast bardziej uważni, bardziej trafi ają do nich 
argumenty silne niż słabe, a uprzedzenia mają do nich gorszy dostęp. 
Jaśniej też widzą, że sytuację, w której się znajdują, należy zmienić. 
Jesień to więc być może dobra pora, by zacząć coś zmieniać w życiu. 

Witold Kożdoń 
kozdon@glos.live

NASZ »GŁOS«

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BYSTRZYCA
Od poniedziałku 16 
września kryta pływalnia 
jest ponownie otwarta 
dla mieszkańców i gości. 
W miesiącach letnich 
obiekt pozostawał 
zamknięty, ponieważ 
prowadzony był remont 
części urządzeń techno-
logicznych. W ramach 
inwestycji modernizację 
przeszedł m.in. system 
klimatyzacji i oświetlenia 
basenu.  (wik)

CZESKI CIESZYN
Jak informuje Urząd 
Miejski, ul. Havlíčka, 
biegnąca obok Polskiej 
Szkoły Podstawowej, 
pozostanie zamknięta 
do końca września. Do 
tego czasu ulica zyska 
m.in. nową nawierzchnię.  
Naprzeciw podstawówki 
powstaje właśnie nowa 
galeria handlowa. Je-
sienią powstanie tam 
supermarket, biura, przy-
chodnie, apteka, gabinety 
rehabilitacji, a także duży 
parking dla klientów. 
 (wik)

HAWIERZÓW
Magistrat rozszerzył 
możliwość dokonywania 

płatności bezgotów-
kowych. W efekcie 
kartą można obecnie 
płacić na przykład w 
trakcie wyrabiania 
dowodu osobistego 
czy paszportu. Termi-
nal znajduje się również 
w Urzędzie Budowla-
nym. Trzeba dodać, że 
duża część opłat może 
być realizowana bezgo-
tówkowo także w kasie. 
Mieszkańcy mogą w ten 
sposób zapłacić za odpa-
dy, uiścić grzywnę, poda-
tek za psa czy zapłacić za 
prawo jazdy.
   (wik)

TRZYNIEC
Po raz kolejny miasto 
ogłosiło konkurs na 
„Budowlę roku”. Projekt 
nagradza i honoruje naj-
bardziej udane obiekty, 
jakie pojawiły się pod 
Jaworowym w ostatnich 

miesiącach. Konkurs 
odbywa się w trzech 
kategoriach: „budynki 
mieszkalne”, „budynki 
komercyjne” oraz „reno-
wacja fasad istniejących 
gmachów”. Natomiast w 
jego szranki mogą stanąć 
obiekty, jakie powstały 
na terenie miasta w okre-
sie od 1 listopada 2017 r. 
do 31 października 2019 
r. Termin składania wnio-
sków upłynie właśnie 
31 października 2019 
r. Kompletny regulamin 
oraz formularz zgłosze-
niowy można znaleźć 
na stronie internetowej 
miasta.  
 (wik)

BYSTRZYCA

TRZYNIEC

CZESKI CIESZYN/
CIESZYN

HAWIERZÓW
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Fot. ARC

piątek

sobota

niedziela

dzień: 14 do 16 C 
noc: 8 do 6 C 
wiatr: 1-2 m/s

dzień: 15 do 17 C 
noc: 9 do 7 C 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 16 do 20 C 
noc: 12 do 10 C 
wiatr: 1-3 m/s

DZIŚ...

20
września 2019

Imieniny obchodzą: 
Filipa, Franciszek
Wschód słońca: 6.26
Zachód słońca: 18.51
Do końca roku: 102 dni
(Nie)typowe święta:
Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka
Przysłowia: 
„Gdy we wrześniu 
grzybów brak, 
niezawodny zimy znak”

JUTRO...

21
września 2019

Imieniny obchodzą: 
Mateusz, Mira
Wschód słońca: 6.28
Zachód słońca: 18.49
Do końca roku: 101 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy 
Dzień Pokoju
Przysłowia: 
„Mateusz bez dżdżów 
potoku, da win do 
przyszłego roku”

POJUTRZE...

22
września 2019

Imieniny obchodzą: 
Joachim, Maurycy, 
Tomasz
Wschód słońca: 6.29
Zachód słońca: 18.46
Do końca roku: 100 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy 
Dzień bez Samochodu
Przysłowia: 
„Jeśli jasny Maurycy, to 
rad w zimie wiatr ryczy”

POGODA

W powietrzu i na ziemi
W sobotę i niedzielę na lotnisku 
w Mosznowie odbędą się XIX Dni 
NATO i X Dni Sił Powietrznych 
Armii Republiki Czeskiej. Partnerem 
specjalnym Dni NATO będzie w 
tym roku Rumunia. Program prze-
widuje 70 pokazów dynamicznych 
w powietrzu i na ziemi. 
– Na Lotnisku Leoša Janáčka za-
prezentują się przedstawiciele sił 
zbrojnych i pozostałych sił bezpie-
czeństwa z 17 krajów oraz Paktu 
Północnoatlantyckiego. Przed-
stawią oni swoje umiejętności i 
sprzęt w pokazach dynamicznych i 
statycznych – sprecyzował Zbyněk 
Pavlačík, prezes stowarzyszenia 
Jagello 2000, które jest głównym 
organizatorem Dni NATO. – Płytę 
lotniska zapełni w sumie ponad 
sto sztuk sprzętu lotniczego oraz 
dziesiątki sztuk techniki naziemnej 
– dodał. 
Na Dniach NATO zostanie ofi cjalnie 
przedstawiony nowy samolot cze-
skiego producenta Aero Vodochody 
L-39 NG.  (dc)

•••
Remont ograniczy ruch 
W nadchodzących trzech dniach 
kierowców czekają ograniczenia na 
drodze przelotowej przez Ostrawę 
– ruchliwej ulicy Rudnej. Powodem 
jest budowa mostów Wyszkowic-
kich. Ograniczenia rozpoczną się 
w sobotę o godz. 5.00 i zakończą 
w poniedziałek o godz. 21.00. Ze 
względu na bezpieczeństwo ru-
chu zamknięta będzie droga pod 
tą częścią mostów, gdzie właśnie 
będą przebiegały prace. – Roboty 
zaplanowaliśmy na weekend, kiedy 
ruch jest mniejszy. Trochę obawiam 
się poniedziałkowych korków, ale 
inaczej nie dało się tego zrobić. 
Dlatego zwracam się do kierowców, 
aby w pierwszym dniu roboczym 
tygodnia uzbroili się w cierpliwość 
i byli ostrożni. A jeżeli mają taką 
możliwość, żeby wybrali inną trasę 
– apeluje Jakub Unucka, zastępca 
hetmana województwa morawsko-
śląskiego ds. transportu.   (dc)

W SKRÓCIE

Polska Agencja Prasowa,
powołując się na wyniki badań 
opublikowanych przez „Der Spiegel”

CYTAT NA DZIŚ

•••

W organizmach prawie 

wszystkich dzieci można znaleźć 

substancje, które wchodzą 

w skład plastiku. Niektóre z nich 

mogą być szkodliwe dla zdrowia 

To miejsce nie jest 
zbyt znane. Często nie 
wiedzą o nim nawet 
mieszkańcy Karwiny, 
Suchej czy Stonawy. 
Chodzi o obelisk w lesie 
za kopalnią „Barbara” 
w Karwinie z nazwiskami 
12 Polaków, którzy 
zostali zamordowani 
w pierwszych tygodniach 
II wojny światowej. 
W środę odbyła się 
uroczystość upamiętniająca to wydarzenie. 

Beata Schönwald

18 września 1939 roku na-
ziści rozstrzelali w tym 
miejscu 12 Polaków z Su-

chej, Stonawy, Orłowej i Łąk. – Wszy-
scy udzielali się aktywnie w różnych 
polskich organizacjach społecznych. 
Dlatego też zostali rozstrzelani i 
wyeliminowani jako pierwsi, aby 

Najwyższy czas pochylić się...

osłabić opór i zastraszyć resztę 
polskich mieszkańców Zaolzia. 
Należy jednak pamiętać, że były 
burmistrz Karwiny, Wacław Ol-
szak, zmarł już 11 września na 
skutek bestialskiego pobicia 
przez niemieckich hitlerowców 
– przypomniała konsul general-
na RP w Ostrawie, Izabella Woł-

łejko-Chwastowicz. Dodała, że 
80. rocznica wybuchu II wojny 
światowej to najwyższy czas, by 
pochylić się nad zapomnianymi 
miejscami upamiętniającymi bo-
haterstwo Polaków we wszystkich 
zakątkach świata. – Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych przykłada 
dużą wagę do realizacji dyplo-
macji historycznej i jej celów. Nie 
tylko poprzez edukację i wysta-
wy, ale także poprzez codzienną 
pracę konsularną oraz opiekę 
nad grobami naszych rodaków na 
całym świecie. Dlatego też jako 
konsul generalny RP w Ostra-
wie, pragnę zadeklarować ścisłą 
współpracę urzędu konsularnego 
z wszystkimi organizacjami i in-
stytucjami przy stworzeniu kom-
pletnej mapy grobów Polaków na 
Zaolziu – podkreśliła. O potrzebie 
i obowiązku zachowania pamięci 
o tych, którzy zginęli, i przekazy-
wania jej kolejnym pokoleniom 
mówili również wiceprezydent 
Karwiny, Andrzej Bizoń, oraz ks. 
sen. Śląskiego Kościoła Ewange-
lickiego Augsburskiego Wyzna-
nia, Janusz Kożusznik. 

Konkretnym przejawem tej 

pamięci była właśnie środowa 
uroczystość z wartą honorową, 
którą trzymali żołnierze Wojska 
Polskiego oraz harcerze z Karwi-
ny, apelem poległych oraz skła-
daniem kwiatów. Przy pomniku 
ofi ar złożono m.in. wieńce mini-
stra obrony narodowej, Mariusza 
Błaszczaka, konsul generalnej 
RP w Ostrawie, Izabelli Wołłej-
ko-Chwastowicz, przedstawicieli 
Miasta Statutowego Karwiny, Sta-
rostwa Powiatowego w Cieszynie, 
Polskiej Szkoły Podstawowej w 
Suchej Górnej oraz MK PZKO w 
Stonawie. Uroczystość uświetni-
li Władysław Kristen, recytując 
wiersz Gustawa Przeczka, chór 
męski „Hejnał-Echo” MK PZKO 
w Karwinie-Frysztacie i chór mie-
szany „Sucha” MK PZKO w Suchej 
Górnej oraz orkiestra „Cieszy-
nianka” z Cieszyna.

Dodajmy, że organizatorami 
obchodów były Sekcja Historii 
Regionu ZG PZKO, miejscowe 
koła PZKO z Karwiny i okolicy 
oraz miasto Karwina. Imprezę ob-
jęła patronatem konsul generalna 
RP w Ostrawie, Izabela Wołłejko-
-Chwastowicz. 

• Pamięć o nich będzie trwać. Kwia-
ty złożyła również delegacja górno-
suskiej polskiej szkoły. 
Fot. BEATA SCHÖNWALD

Integracja 
na zielono 
z morskimi falami 
w tle

Od niedzieli nad Bałtykiem 
przebywają uczniowie i na-

uczyciele z polskich szkół podsta-
wowych w Wędryni, Trzyńcu, Ja-
błonkowie i Bystrzycy. W sumie 111 
osób. Nad Olzę wrócą 26 września. 

– Pierwszy raz nad morzem prze-
żyłam sztorm z gradem! – relacjo-
nowała w czwartek Elżbieta Wania, 
kierowniczka II turnusu. – Dziś na 
szczęście pięknie świeci nam słoń-
ce i spacerujemy. Oby tak jak naj-
dłużej!

Dziś i jutro siódmoklasistów 
(wymiennie dla dwóch grup) cze-
kają jeszcze: wizyta w Muzeum Ka-
szubskim w Kartuzach i skansenie 
w Szymbarku. Będzie też czas na 
plażowanie, bo Zielona Szkoła to 
okazja do łączenia przyjemnego z 
pożytecznym. – Dbamy o to, żeby 
to oczywiście była szkoła, choć w 
innym, niesztampowym wymia-
rze – wyjaśnia kierowniczka. – Z 
młodzieżą trzeba dużo rozmawiać i 

zwracać uwagę na polskie akcenty, 
na to, co na przykład mówi prze-
wodnik. Są też takie czysto życio-
we sprawy: jak integracja w grupie, 
pomaganie sobie nawzajem czy 
przyzwyczajenie się do nauczycie-
li, których nie ma się na co dzień w 
swojej szkole. 

Jedną z form integracji siód-
moklasistów były środowe zaję-
cia muzyczne prowadzone przez 
nauczyciela trzynieckiej pod-
stawówki Romana Grycza. Przy 
akompaniamencie gitary wszyscy 
uczestnicy śpiewali m.in. „Morze, 
nasze morze, wiernie ciebie bę-
dziem strzec” (główny utwór mar-
szowy Orkiestry Reprezentacyjnej 
Polskiej Marynarki Wojennej). – Do 
śpiewu włączali się nawet ci bar-
dziej nieśmiali, przede wszystkim 
jednak muszę pochwalić wszyst-
kich, że starają się tutaj pięknie 
mówić po polsku – dodaje Wania.
 (szb)

Pod jednym masztem? 

Problem stanowi lokalizacja wie-
ży powstającej na działce obok 

Hali Widowiskowo-Sportowej przy 
ul. Sportowej w Cieszynie. – Nie je-
steśmy w stanie siedzieć bezczyn-
nie w momencie, gdy fi rma Play 
dąży do zepsucia naszego najwięk-
szego materialnego skarbu. Brak 
możliwości równych szans, trakto-
wanie miasta jak terenu do zajęcia 
są niegodne współczesnego mar-
ketingu, nie mówiąc o demokraty-
zacji życia społecznego – mówi dr 
hab. Joanna Wowrzeczka, cieszyń-
ska radna oraz inicjatorka ponie-
działkowej akcji protestacyjnej.

Wieża staje jednak nad Olzą cał-
kowicie legalnie. Jej powstanie jest 
możliwe dzięki pozytywnej decy-
zji wydanej przez Urząd Miejski w 
2017 roku w ramach tzw. inwestycji 
celu publicznego. W takich sytu-
acjach, jak informuje burmistrz 
miasta Gabriela Staszkiewicz, wła-
dze miasta mają związane ręce i 
nie mogą nie wydać pozwolenia. 
– Wniosek został złożony zgodnie z 
prawem, a decyzję i pozwolenia na 
budowę wydano w ustalonym ter-
minie, nie mamy niestety narzędzi 
w ręku, które umożliwiałyby nam 
zablokowanie tej inwestycji. Co 
do ewentualnej zmiany lokalizacji 
możemy liczyć tylko na dobrą wolę 
operatora Play. 

Sytuacja zainteresowała rów-
nież mieszkańców drugiej strony 
Olzy. Według informacji burmistrz 
Czeskiego Cieszyna Gabrieli Hře-
bačkowej przekazali oni do urzę-
du list, w którym wyrażają swoje 

obawy. – Mieszkańcy obawiają się 
przede wszystkim o wpływ wieży 
na stan zdrowia, ale też o zniszcze-
nie walorów estetycznych histo-
rycznego miasta. 

Z uwagi na brak konsensusu w 
negocjacjach z operatorem miesz-
kańcy podjęli decyzję o proteście 
pod szyldem „Nie dla masztu”. 
– Rozumiemy, że maszt jest klu-
czowy z punktu widzenia techno-
logicznego rozwoju Cieszyna, ale 
postulujemy, by stanął w innym 
miejscu – z dala od miejscowych 
zabytków – podkreślają protestu-
jący. 

Władze Cieszyna podjęły w tym 
tygodniu ostatnie próby negocja-
cji. – Jesteśmy po telefonicznych 
rozmowach z przedstawicielami 
fi rmy Play. Decyzja o wstrzyma-
niu budowy może zostać podjęta 
tylko przez zarząd fi rmy, a nie na 
poziomie dyrektora regionalnego. 
Równolegle prowadzimy rozmowy 
z drugim właścicielem Energety-
ki Cieszyńskiej – pisze na swoim 
ofi cjalnym profi lu facebookowym 
burmistrz Staszkiewicz, która w 
czwartek, przed zamknięciem tego 
numeru, miała spotkać się z przed-
stawicielami fi rmy Tauron w Kato-
wicach. Rozmowy miały dotyczyć 
m.in. renegocjacji umowy z opera-
torem, którego anteny przekaźni-
kowe znajdują się już na kominie 
Energetyki Cieszyńskiej. Ponadto 
fi rma Play zobowiązała się prze-
kazać miastu swoje oświadczenie 
w sprawie do końca tego tygodnia. 
 (szb)
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owiec zagryzły łącznie w ostatnich dniach beskidzkie wilki. Drapieżniki zaatako-
wały ponownie po ponad dziesięciu latach. W pobliżu schroniska Studzieniczne 
wilki zabiły trzy owce, przy schronisku na Girowej cztery, a w okolicy ośrodka nar-
ciarskiego w Mostach koło Jabłonkowa dalsze cztery. Kolejne dwie martwe owce 
odnalazł w swej zagrodzie jeden z gospodarzy w okolicach Jabłonkowa. Niektórzy 
hodowcy mówią o grasujących dwóch osobnikach, inni o jednym. Według górali 
wilkom niestraszne były nawet elektryczne ogrodzenia. Ekolodzy twierdzą jednak, 
że zabezpieczenia musiały mieć słabe strony. Ich zdaniem wilki to bardzo inteli-
gentne zwierzęta, które potrafi ą unikać pułapek i odnajdywać najsłabsze punkty 
gospodarskich ogrodzeń.  (wik)

• Jedną z atrakcji Zielonej Szkoły były 
ruchome wydmy w Słowińskim Parku 
Narodowym. 

• Uczestnicy zielonej szkoły zwiedzili już m.in. niemiecki poligon rakietowy po-
łożony nad Bałtykiem pod Łebą. Zdjęcia: ARC
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Fot. ARC rodziny

D L A  D Z I E C I

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

GŁOSIK I LUDMIŁKA

WITAMY

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.

Dzień z samolotami 
i wojskiem 
Kolejna, 87. rocznica tragicznej śmierci polskich lotników Franciszka Żwirki 
i Stanisława Wigury była okazją nie tylko do podniosłych uroczystości, ale też 
do zapoznania młodego pokolenia Polaków z Zaolzia z polskim lotnictwem oraz 
wojskiem. W ub. tygodniu odbyła się kolejna edycja „Młodego Żwirkowiska”. 

Danuta Chlup

Miejscowe Koło PZKO 
w Cierlicku-Kościelcu 
zaprosiło na imprezę 

uczniów wszystkich polskich szkół 
z Zaolzia. W większości przybyli 
uczniowie klas szóstych wraz ze 
swoimi nauczycielami. Zaczęło się 
poważnie, od oddania czci lotni-
kom i złożenia kwiatów. W uroczy-
stości uczestniczyli m.in. konsul 
generalna RP w Ostrawie, Izabella 
Wołłejko-Chwastowicz, przedsta-
wiciel Ministerstwa Obrony Naro-
dowej RP – dyrektor departamentu 
Paweł Hut, ppłk Arkadiusz Łeb-
kowski, reprezentujący Dowódz-
two Generalne Rodzajów Sił Zbroj-
nych oraz Kompania Honorowa 
8. Bazy Lotnictwa Transportowego 
w Krakowie. 

Po uroczystości przyszła kolej 

na zabawę – tradycyjny turniej pa-
pierowych samolotów „Mały Chal-
lenge”. 

Ze Żwirkowiska dzieci przeszły 
do Domu Polskiego im. Żwirki i 
Wigury. Mogły obejrzeć Izbę Pa-
mięci oraz wystawę wypożyczoną 
z Konsulatu Generalnego w Ostra-
wie, wysłuchać prelekcji Dariusza 
Cymerysa nt. lotów w kosmos, 
wypróbować sił na strzeleckim 
trenażerze, który przywieźli żoł-
nierze z Dowództwa Wojskowego 
w Ostrawie. 

Odbył się przelot zdalnie stero-
wanego samolotu, przed Domem 
Polskim rozstawiły stoiska Mu-
zeum Spadochroniarstwa z Wisły 
oraz Dowództwo Generalne Ro-
dzajów Sił Zbrojnych z Warszawy. 
– Przywieźliśmy materiały promu-
jące Wojsko Polskie, mamy różne 
pocztówki, komiksy, jest tu m.in. 

komiks pt. „Największe sukcesy 
polskiego lotnictwa”, w którym zo-
stała przedstawiona także historia 
Żwirki i Wigury – zwróciła uwagę 
Izabela Mucha z Dowództwa Gene-
ralnego RSZ. Dzieci bardzo chętnie 
sięgały po te materiały. Mogły tak-
że sklejać wojskowe czapki z papie-
ru. Harcerze przygotowali w kuch-
ni polowej posiłki dla wszystkich 
uczestników. 

– W tym roku postaraliśmy się, 
żeby nie było odpadów. Nie mamy 
żadnego plastiku, talerze i inne 
opakowania są w wersji ekologicz-
nej – podkreślił Tadeusz Smugała, 
prezes MK PZKO. 

Chłopcom z Czeskiego Cieszy-
na, których spytaliśmy o wrażenia, 
najbardziej podobały się zawody 
papierowych samolotów. – Moi 
dwaj koledzy wygrali – cieszył się 
Michał Chraścina.  

• Goście z Warszawy przywieźli 
komiksy o misjach wojskowych 
i o sukcesach polskiego lotnictwa. 

• Adam Stebel i Adam Rzyman za-
pozowali w papierowych modelach 
wojskowych czapek. 
Fot. DANUTA CHLUP

•••
W tym roku 

postaraliśmy się, 
żeby nie było 
odpadów. Nie 

mamy żadnego 
plastiku, talerze 

i inne opakowania 
są w wersji 

ekologicznej
Tadeusz Smugała

Piknik bez śmieci 
Nasze skrzaty postanowiły wyko-
rzystać pogodną wrześniową aurę 
i zaprosiły na piknik w ogródku 
dzieci z sąsiedztwa. Głosik i Lud-
miłka razem przygotowali kanap-
ki, upiekli ciasto, zrobili świeże 
sałatki owocowe i warzywne, kupili 
mnóstwo napojów w puszkach. 

Dzieci były zachwycone. Same 
też zresztą nie przyszły z pustymi 
rękami. Nie przyniosły co prawda 
żadnego jedzenia, bo było go pod 
dostatkiem, lecz przyszły z in-
strumentami muzycznymi: gitarą, 
ukulele, fl etami. Było więc i smacz-
nie, i muzycznie. Mówiąc krótko – 
piknik nad wyraz się udał. 

Ale kiedy impreza się zakończyła 
i wszyscy razem zaczęli sprzątać, 
jedna z dziewczynek – Magdusia – 
złapała się za głowę: – Ojej, ile my 
tu mamy odpadów, które powędru-
ją gdzieś na wysypisko! Nie wszyst-
ko nadaje się do recyklingu. 

I miała rację. Wszędzie piętrzy-
ły się sterty plastikowych talerzy, 
sztućców i butelek oraz metalo-
wych puszek. – Wczoraj rozmawia-
liśmy w szkole o konieczności ogra-
niczania odpadów. Warto myśleć o 
tym, kiedy organizuje się przyjęcie 
– dodała Magda. 

Ludmiłka trochę się obraziła, nie 
podobało jej się, że dziewczynka ją 
poucza, lecz kiedy wszystko prze-
myślała, uznała, że miała ona rację. 

Słoneczna pogoda trwała nadal i 
w następnym tygodniu skrzaty po-
stanowiły powtórzyć piknik. – Ale 
tym razem będzie ekologicznie – 
zapowiedziała Ludmiłka. 

Poszli z Głosikiem do sklepu, gdzie 
można kupić talerze i kubki jednora-
zowego użytku z materiału roślinne-
go, który w całości ulega biodegrada-
cji. Jedzenie kupowali na wagę, żeby 
uniknąć mnóstwa jednorazowych 
plastikowych pojemników. 

– A do picia weźmiemy te oran-
żady, które są w szklanych butel-
kach. Puste butelki można oddać 
w sklepie i ponownie zostaną 
wykorzystane – zaproponował 
Głosik. 

Ludmiłka przyjrzała się oran-
żadzie i przeczytała jej skład. – O 
nie, Głosiku – oświadczyła. – Opa-
kowanie jest w porządku, ale skład 
napoju? Sama chemia, no przeczy-
taj sam! Kupimy soki w butelce, z 
prawdziwych owoców, a nie oran-
żady z namiastek. 

Kolejny piknik był nie tylko uda-
ny, ale też ekologiczny.  (dc)

JERZY CIEŃCIAŁA uro-
dził się 9 sierpnia br. w 
Karwinie. Ważył 3500 g, 
mierzył 50 cm. Mieszka 
w Czeskim Cieszynie-Ko-
niakowie z mamą Kariną i 
tatą Stanisławem. Jest je-
dynakiem, lecz w Gorzo-
wie ma uroczą kuzynkę 
Zuzię, a w Suchej Górnej 
wspaniałych kuzynów 
Jacka i Adasia. Wszyscy 
ogromnie się cieszą z na-
rodzin Jurka. 

Jerzy jest imieniem po-
chodzenia greckiego, wy-
wodzi się od określenia 
oznaczającego człowieka 
uprawiającego ziemię – 
rolnika. Święty Jerzy był 
według legendy pogromcą 
smoka. Imię Jerzy należy 
do najpopularniejszych w 
różnych językach.  (dc)

Ważne informacje wyborcze
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach utworzonych 
za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504). Zgodnie z postanowieniem prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie 
zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 
Kodeksu, wyborczego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00. 

Obywatele polscy stale prze-
bywający za granicą będą 
mogli zagłosować w obwo-

dach głosowania utworzonych za 
granicą wyłącznie osobiście. 

Zgodnie z rozporządzeniem mi-
nistra spraw zagranicznych z dnia 
12 września 2019 r. w sprawie utwo-
rzenia obwodów głosowania w 
wyborach do Sejmu i do Senatu w 
2019 r. dla obywateli polskich prze-
bywających za granicą (Dz. U., poz. 
1767) na terenie okręgu konsular-
nego Konsulatu Generalnego RP w 
Ostrawie został utworzony 1 obwód 
głosowania: Obwód głosowania nr 
46, siedziba obwodowej komisji 
wyborczej: Ostrawa, Konsulat Ge-
neralny RP, Blahoslavova 4, 701 00 
Ostrawa.

Osoby uprawnione do 
głosowania za granicą
Prawo wybierania w obwodzie 
utworzonym za granicą w wybo-
rach do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i do Senatu Rzeczypospoli-
tej Polskiej ma osoba, która:

 � najpóźniej w dniu głosowania 
kończy 18 lat,

 � nie została pozbawiona praw 
publicznych prawomocnym 
orzeczeniem sądu,

 � nie została ubezwłasnowol-
niona prawomocnym orzecze-
niem sądu,

 � nie została pozbawiona praw 
wyborczych prawomocnym 
orzeczeniem Trybunału Sta-
nu,

 � posiada ważny polski pasz-
port, a w państwach, w któ-
rych dowód osobisty jest wy-
starczającym dokumentem do 
przekroczenia granicy, ważny 
dowód osobisty, 

 � zostanie wpisana do spisu wy-
borców. 

Spis wyborców
Konsul nie prowadzi stałego re-
jestru wyborców, dlatego osoby 
zamierzające wziąć udział w wy-
borach zobowiązane są zgłosić się 
do spisu wyborców sporządzane-
go przez właściwego terytorialnie 
konsula. Wyborca może być wpi-
sany tylko do jednego spisu wy-
borców. 

Konsul dokonuje wpisu w spi-
sie wyborców na podstawie oso-

bistego zgłoszenia wniesionego 
do Konsulatu ustnie, pisemnie, 
telefonicznie, telegrafi cznie, tele-
faksem lub w formie elektronicz-
nej. Zachęcamy do samodzielnego 
dokonywania zgłoszeń poprzez 
korzystanie z ELEKTRONICZ-
NEGO SYSTEMU REJESTRACJI 
WYBORCÓW EWYBORY: https://
ewybory.msz.gov.pl. Zgłoszenie 
powinno zawierać:

 � Nazwisko
 � Imię (imiona)
 � Imię ojca
 � Datę urodzenia
 � Numer ewidencyjny PESEL
 � Miejsce pobytu wyborcy za 

granicą 
 � Numer oraz miejsce i datę 

wydania ważnego polskiego 
paszportu. W państwach, w 
których dowód osobisty jest 
wystarczającym dokumentem 
do przekroczenia granicy, w 
miejsce numeru ważnego pol-
skiego paszportu można podać 
numer ważnego dowodu oso-
bistego

 � Miejsce wpisania wyborcy do 
rejestru wyborców (gmina w 

Polsce) – w przypadku obywa-
teli polskich czasowo przeby-
wających za granicą.

Zgłoszeń należy dokonywać po-
przez ELEKTRONICZNY SYSTEM 
REJESTRACJI WYBORCÓW 
EWYBORY: https://ewybory.msz.
gov.pl bądź do Konsulatu General-
nego RP w Ostrawie: telefonicznie 
(nr tel. +420 596 118  074), e-ma-
ilowo (ostrawa.kg.sekretariat@
msz.gov.pl), pisemnie (na adres: 
Blahoslavova 4, 701 00 Ostrawa), 
ustnie (w siedzibie Konsulatu/Bla-
hoslavova 4, 701 00 Ostrawa) bądź 
faksem (nr faksu: +420 596 118 073)

Zgłoszenia można dokonać do 
dnia 10 października 2019 r. (włącz-
nie). 

Zaświadczenia wydawane 
przez Konsula
Wyborca, który zgłosił się do spisu 
wyborców sporządzonego przez 
konsula, który zmienia miejsce po-
bytu przed dniem wyborów, może 
otrzymać zaświadczenie o prawie 
do głosowania. 

Wniosek o wydanie zaświadcze-
nia należy złożyć do Konsulatu 

Generalnego RP w Ostrawie, Bla-
hoslavova4, 701 00 Ostrawa – pi-
semnie, telefaksem lub w formie 
elektronicznej:

 � e-mailem: ostrawa.kg.sekreta-
riat@msz.gov.pl 

 � pisemnie, na adres: Blahoslavo-
va 4, 701 00 Ostrawa

 � faksem, nr +420 596 118 073

Konsul wydaje zaświadczenia do 
dnia przekazania spisu wyborców 
przewodniczącemu obwodowej 
komisji wyborczej (w przypadku 
większości urzędów konsularnych 
będzie to 11 października 2019 r.). 
Zaświadczenie odbiera się za po-
kwitowaniem osobiście lub przez 
upoważnioną pisemnie osobę. W 
szczególnie uzasadnionych przy-
padkach konsul może wysłać wy-
borcy zaświadczenie za zwrotnym 
pokwitowaniem odbioru.

Akty prawne, kalendarz wybor-
czy oraz informacje i komunikaty 
Państwowej Komisji Wyborczej 
dostępne są na stronie: www.pkw.
gov.pl.

Konsulat Generalny RP 
w Ostrawie

Stolica dla aktywnych
W dniach 12 i 13 września najbar-
dziej aktywne działaczki z  klubów 
kobiet i Sekcji Kobiet ZG PZKO po-
jechały na wycieczkę tematyczną 
do Warszawy. Panie otrzymały z 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
RP oraz Fundacji „Pomoc Polakom 
na Wschodzie” dotację na wyjazd. 
Pierwszego dnia zwiedziły Zamek 
Królewski i Starówkę, drugiego 
odwiedziły Muzeum Powstania 
Warszawskiego, które wywarło 
ogromne wrażenie na zwiedzają-
cych. Miałyśmy bardzo dobrych 
przewodników, którzy bardzo chęt-
nie dzielili się wiedzą o powstaniu 
warszawskim. Następnie pożegna-
łyśmy się już z Warszawą i pojecha-
łyśmy do Muzeum Fryderyka Cho-
pina w Żelazowej Woli.

Po zwiedzeniu dworku Chopina, 

panie delektowały się przechadzką 
po cudownym parku, który ota-
cza muzeum. Ostatnim punktem 
programu był obiad w restauracji 
„Przepis na kompot”, która znajdu-
je się naprzeciwko wejścia do mu-
zeum. Ta restauracja również zro-
biła na nas niesamowite wrażenie.

Poprzez wycieczkę do Polski, 
Sekcja Kobiet ZG PZKO chciała po-
dziękować kierowniczkom klubów 
kobiet i aktywnym działaczkom za 
nieodpłatną pracę na rzecz klubów 
i miejscowych kół PZKO.

Anna Piszkiewicz, 
prezes Sekcji Kobiet

••• 
Kraków inaczej
Tegoroczną wycieczkę edukacyjną 
zarząd KNE postanowił zorganizo-

wać do Krakowa, a ponieważ więk-
szość uczestników wycieczki zna 
charakterystyczne zabytki byłej 
stolicy Polski, postanowiono zwie-
dzać „Kraków inaczej”. Naszą naj-
większą ciekawość budziło otwarte 
w 2010 roku niezwykłe Muzeum 
Historyczne Miasta Krakowa, poło-
żone kilka metrów pod poziomem 
współczesnego Rynku. Szklaną 
windą powoli zjeżdżamy w dół i 
jak za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki jesteśmy w średniowiecz-
nym mieście. Oglądamy najstarsze 
domy, wodociągi, mury, drogi ze 
średniowiecznymi brukami, nawet 
groby i oczywiście centrum han-
dlowe, w którym średniowieczni 
kupcy sprzedają swoje towary.

Kolejnym celem naszej wyciecz-
ki był Kazimierz – jedna z najstar-
szych dzielnic Krakowa, założona 

jako samodzielne miasto przez kró-
la Kazimierza Wielkiego. Podczas 
II wojny światowej Niemcy wysie-
dlili Żydów, zdewastowali syna-
gogi, cmentarze oraz inne zabytki 
żydowskie, wykorzystując je jako 
magazyny, stajnie  czy wysypiska 
śmieci. Po wojnie dzięki pracom 
konserwatorskim, udało się przy-
wrócić oryginalny wygląd wielu 
żydowskim zabytkom. 

Do najstarszych judaików, nie 
tylko polskich, należy Stara Syna-
goga, zbudowana prawdopodobnie 
przez czeskich Żydów, którzy przy-
byli do Krakowa po pogromie pra-
skim w 1389 roku. Do 1939 była ona 
głównym ośrodkiem religijnym i 
kulturalnym polskich Żydów. Naj-
bardziej ucierpiała podczas wojny, 
wtedy rozkradziono cały sprzęt 
liturgiczny i  bibliotekę zbieraną 
przez stulecia. Obecnie mieści się 
w niej oddział Muzeum Historycz-
nego Miasta Krakowa. W synago-
dze-muzeum obejrzeliśmy wysta-
wę poświęconą najważniejszym 
żydowskim świętom religijnym i 
tradycjom: od narodzin po śmierć. 

Wzbogaceni wiadomościami o 
kulturze, zwyczajach i obrzędach 
Żydów, ruszamy w dalszą podróż w 
czasie – do fabryki naczyń emalio-
wanych Oskara Schindlera. Histo-
rię ponad tysiąca polskich Żydów 
uratowanych przez Schindlera 
znamy z fi lmu Stevena Spielberga, 
warto więc było naocznie zobaczyć 
fabrykę i poznać atmosferę strachu 
i niepewności okupacyjnych dni. 
Wystawa jest przygotowana w for-
mie fi lmu, w którym uczestniczy 
widz: wsiadamy więc do tramwaju, 

obserwujemy łapankę, przechodzi-
my przez getto, znajdujemy się w 
żydowskim mieszkaniu, z salonu 
fryzjera oglądamy zamach na hi-
tlerowca, z  mieszkańcami znajdu-
jemy się w obozie w Płaszowie... 
Opowiadania świadków, zdjęcia, 
fi lmy, gazety, dokumenty osobiste i 
urzędowe nadają prawdziwości co-
dziennemu życiu w okupowanym 
mieście. Interaktywne tablice i 
niezwykle uczuciowy wykład prze-
wodniczki pozwolił nam wczuć 
się w przeżycia krakowian czasów 
okupacji. Niektórzy chcąc zabrać 
ze sobą „świadectwo czasu”, pod-
chodzili do „maszyn pamięci” i 
stemplowali bilety. 

Wielkim zaskoczeniem dla nas 
była wiadomość, że Skałka znaj-
duje się na Kazimierzu, gdzie w 
krypcie kościoła spoczywają m.in. 
Jan Długosz Jacek Malczewski, 
Stanisław Wyspiański, Karol Szy-
manowski czy Czesław Miłosz.

W drodze powrotnej autokar 
rozbrzmiewał śpiewem zadowo-
lonych, choć trochę zmęczonych 
nauczycieli. Za te ciekawe chwile 
w Krakowie należą się podziękowa-
nia Funduszowi Rozwoju Zaolzia, 
który przyznał nam wsparcie fi nan-
sowe, organizatorkom Janinie Wa-
łach i Janinie Procner oraz pracow-
n i k o m 
Biura Tu-
r y s t y k i 
Kwalif i -
kowanej 
O n d r a -
szek.

Halina 
Pawera

• Pamiątkowe zdjęcie przed Zamkiem Królewskim. W tle widać także Stadion Na-
rodowy. Fot. ARC
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Słowo jako sens życia
Aniela Kupcowa 1920-2019

Zastanawiam się często nad fenomenem tego maleńkiego skrawka ziemi, rozciągającego się po obu stronach 
Czantorii. Mam na myśli Nydek i Ustroń. Czyżby chodziło o miejsce wyjątkowe? Może tak, skoro we wnętrzu 
góry śpi cały regiment rycerzy, którego nikt nigdy nie widział, ale zapewne tam jest, skoro od wieków się o tym 
opowiada i w to wierzy.

Daniel Kadłubiec

Pod nią, w Cisownicy urodził 
się, gazdował i pisał Jura 
Gajdzica, chłop, który wie-

dział, że cała potęga człowieka 
zawarta jest w słowie. Więc na po-
czątku XIX wieku zaczął gromadzić 
książki, zaopatrywać je w ekslibris, 
pierwszy chłopski w Polsce, i pisać 
kronikę swojego rodu, swojej ziemi, 
ba i Europy. Nieopodal, na ustroń-
skich Gojach stoi dom Wantułów. 
Jeden z nich, Jan, wzorowo upra-
wiał ziemię, pielęgnował drzewa 
owocowe, chodził piechotą do trzy-
nieckiej huty, w której pracował, 
i pisał książki tak uczone, że nikt 
by nie pomyślał, iż ukończył tylko 
miejscową ludówkę ewangelicką. 
Podobnie było z tutejszym Józe-
fem Pilchem, który po sobie pozo-
stawił nie tylko bogatą działalność 
spółdzielczą, ale też bibliofilską i 
pisarską. Jego szkice z przeszłości 
Ustronia, z dziejów książki i oświa-
ty cieszyńskiej nic nie straciły na 
aktualności. Wyszedł z tej samej 
szkoły, co Jan Wantuła, a siedział w 
ławce z jednym z największych hu-
manistów i socjologów XX wieku, z 
profesorem Janem Szczepańskim, 
którego dom rodzinny stoi na Zo-
wodziu, w Brzezinie. Siostra jego 
ojca była żoną Jana Wantuły, więc 
byli bliskimi krewnymi. Na obsza-
rze jednego kilometra kwadratowe-
go takie potęgi ducha! A z drugiej 
strony górskiego grzbietu?

•••
W Nydku z kolei rozwijał oryginal-
ną działalność filozoficzno-religijną 
tutejszy rodak, Andrzej Kajfosz. Wy-
dawał też gazetkę, nazwaną „Teo-
zofia”, w której starano się zgłębić 
psychiczne siły człowieka, umożli-
wiające zbliżenie do boskiej mądro-
ści. Jak na górnika, potem ogrod-
nika i samouka rzecz niezwykła. 
Słowo było też sensem życia nydec-
kiej poetki, niestety, przedwcześnie 
zmarłej, Ewy Milerskiej, która pod 
Wyrchgórą pisała wiersze wielbiące 
piękno cieszyńskości. W centrum 
tej wsi, paręset metrów od Miler-
skiej stoi drewniany dom, powstały 
mocą słowa, utrwalonego w nim i 
na nim. Głosi ono, że Dom zbudo-
wany jest od Jury Sturcza w roku 
1812. Obwarowano go także boskimi 
sentencjami, umieszczonymi w obu 
szczytach. Na tym od drogi czyta-
my: Chrań, Boże, domu tego, ognia, 
wiatru szkodliwego. Ten z naprze-
ciwka, od Głuchowej głosi, iż „Oko 
boski wszycko widzi, co sie dzie-
je między ludźmi”. Strzegły więc 
domu z dwu najważniejszych stron, 
bowiem niebezpiecznie było za-
wsze od drogi i od wody. Stąd przy-
chodziło obce, więc i nieprzyjazne. 
W tak chronionym miejscu urodziła 
się 5 kwietnia 1920 r. Aniela Miler-
ska, która potem, w r. 1945 wydała 

się za ofiarnego nauczycie-
la i społecznika, Jana Kup-
ca z sąsiedniej Bystrzycy. 
Nie wyprzedzajmy jednak 
czasu. Jest oczywistością, 
że przyszłą poetkę kształ-
tował jej dom i wszystko, 
co było wewnątrz i na ze-
wnątrz niego. Wypełniony 
był mnóstwem książek, 
począwszy od kancyno-
łów, kazań Dambrowskie-
go i bystrzyckiego księdza, 
pana tatulka Wilhelma Ra-
schkego (czyli Raszki), a na 
polskiej klasyce narodowej 
skończywszy. Matka Anie-
li, Zuzanna, rozchwytywa-
na kucharka z doskonałą 
pamięcią, uwrażliwiała 
córkę na słowo ojczyste, 
które kultywowała poprzez 
powyższe dzieła; służyło 
temu również mistrzow-
skie opowiadanie bajek, 
podań, takie samo wyko-
nywanie pieśniczek (czego 
sam byłem świadkiem), re-
cytowanie wierszy, które w nydec-
kiej szkole były chlebem powsze-
dnim w tamtych czasach. 

•••
Nasze słowo, zatem staropolskie 
i cieszyńskotwórcze, ogarnęło w 
twórczości Kupcowej cały tutejszy 
mikrokosmos. Po naszemu śpiewa-
ją w nim ptaki, szumią lasy, potoki, 
nawet słoneczko, księżyc, gwiazdy, 
utopce i bandurki mają cieszyński 
rodowód, bowiem zawłaszczyła je 
nadolziańska mowa. Granice moje-
go świata są granicami mojej mowy 
– powiedział kiedyś Ludwig Witt-
genstein. I nie mylił się. Nasz świat 
kryje się w naszych słowach. Kiedy 
mamy moc nad nimi, jesteśmy tak 
potężni jak natura. Na początku 
było przecież tylko słowo, które po-
tem ciałem się stało.

Farka, jak się rzekło, była nim na-
brzmiała, toteż nie dziwota, że mała 
Anielka jako uczennica miejscowej 
ludówki czy bystrzyckiej wydzia-
łówki wzbogaca gazetki szkolne 
swoimi rymowaniami, w których 
nieco później, gdy po ukończeniu 
końszczyńskiej Szkoły Gospodyń 
Wiejskich zaczęła pracować w trzy-
nieckiej hucie, wielki poeta cie-
szyński, Paweł Kubisz, także tam 
zatrudniony, dostrzegł talent mło-
dej dziewczyny. Zresztą jej zaintere-
sowania były różnorodne. Bez niej 
nie obeszło się żadne śpiewanie, 
żaden chór, żadne przedstawienie 
teatralne, którym nadawała kształt 
najpierw jako aktorka, potem jako 
ich reżyser. Mijały lata. Drugą woj-
nę przetrwała na pracy w nydeckich 
lasach, a kiedy przyszło powojnie, 
czas ofiarowała mężowi, domowi, 
pracy w ogrodzie, wokół umiło-
wanych pszczół, cotygodniowym 
próbom PZKO-wskiego śpiewu i 

teatralnego grania, zbieraniu ma-
teriałów dla Sekcji Folklorystycz-
nej ZG PZKO, której była wiernym 
i pożytecznym członkiem, a która 
w zasadniczy sposób ukształtowała 
zaolziańską literaturę gwarową, w 
tym i A. Kupcowej. I tak można by 
wyliczać, wyliczać. 

Pora jednak przyjrzeć się temu, 
co stanowi o nieprzemijalności 
Anieli Kupcowej. Oczywiście, cho-
dzi o jej pisarskie dzieło. Ale jakie 
jest to dzieło rodem z nydeckiej 
Farki? Zapytajmy więc, co ono 
ogarnia?

•••
Skrótowo można by rzec, że, o 
czym już napomknęliśmy, cały cie-
szyńsko-nydecki świat. Ten świat 
jest jednak miniaturą wszechświa-
ta, toteż twórczość A. Kupcowej, 
dla której Nydek i Ziemia Cieszyń-
ska stały się siłą Anteuszową, gdyż 
tu była zakorzeniona, ma wszakże 
wymiar znacznie bardziej uniwer-
salny. Własnym doświadczeniom, 
przeżyciom, obserwacjom i prze-
myśleniom, wyniesionym znad 
Głuchowej i Olzy, potrafiła nadać 
rezonans, docierający do każdej 
wrażliwej duszy. Miłość, przyroda, 
jej piękno, człowiecze bóle, troski 
i radości, zgłębianie własnego ro-
dowodu, dobro, zło, niebo i piekło, 
i wiele jeszcze innych fundamen-
talnych kategorii zadomowiło się 
wszędzie, jak ziemia długa i sze-
roka. Każdy język zaś, i gwarowy, 
wyznacza im pewne granice rozu-
mienia, toteż w tym sensie nie ma 
twórczości uniwersalnej. Każda 
jest zakodowana w jakimś tworzy-
wie, mającym swoją przestrzeń od-
działywania.

Czytając twórczość A. Kupcowej, 
nie mogę się oprzeć wrażeniu, że 

kreuje ona świat arkadyjski, obecny 
zarówno w antycznym Pelopone-
zie, jak i współczesnym Nydku. Jest 
on symbolem raju, szczęśliwości. 
Dlatego nie ma piękniejszej ziemi 
od cieszyńskiej, która ponadto jest 
szczera jak złoto, więc kłaniać się 
jej trzeba; tylko tutaj sady pęcznie-
ją urodą, a jesień niesie bukiet ka-
linowych liści. Rajskie są tutejsze 
widoki, podobnie jak cała przyroda, 
zmieniająca się w rytm pór roku. 
Nieziemsko jest przecież wtedy, 
kiedy lato kłosianne na miedzach 
spoczywo, a w zbożu rozmodlónym 
kónik sie odzywo (Kóniczki polne). 
Takie same walory ma zwyczajna 
niezwyczajna kałuża, w której się 
lato przegląda, cały ten malinowy 
świat z miłością tak subtelną jak 
skrzydła motyla. Cudowność wypeł-
nia przestrzeń najważniejszą – dom 
rodzinny z ochraniającymi go pro-
gami. Im przeto trzeba się kłaniać. 
Wszystko w nim jest może nawet 
święte – biała izba, dębowy stół, 
ognisko – źródło ciepła, czystego ży-
cia, rodzinnej trwałości. Cudowność 
tego świata potężnieje w miejscach 
szczególnych, kiedy np. najdłuższy 
jest dzień lub, przeciwnie, gdy noc 
zwycięża nad jasnością. Świętojań-
ska magia miłosna, tak zwiewna jak 
kwitnąca paproć, której nikt nigdy 
nie widział, czy, na drugim biegunie 
usytuowana Wilia. Jej cudowność 
zaczyna się wtedy, kiedy stoczyła sie 
cicho kuliczka jymioły na stół wili-
jowy (Wilija), a niesiona jest dalej 
błyszczącymi oczami dzieci, cho-
inką, biało nakrytym stołem z roz-
modlonym śpiewem, zwiastującym 
przyjście Zbawiciela. Rajskość jest 
przywilejem tamtego czasu, czasu 
beztroskiego dzieciństwa. W nim 
wszystko było dobre, piękne, baj-
kowe, czyste, bezgrawitacyjne, stąd 
mój świat je tak mały, że zmieścić 

sie może pod skrzidła biedrónki, tak 
lechki, że sie pajęczyną niesie wroz 
z listkym jesiynnym, i tak dziwny, że 
zatónie w wielkich oceanach jednej 
lzy dziecięcej (Mój świat). Czas robi 
swoje. Im bardziej się cofamy, tym 
bardziej wygładza i rozjaśnia świat. 
Cóż dziwnego? Wtedy się było mło-
dym, pełnym życia, marzeń, wśród 
najbliższych, bez złych doświad-
czeń, a więc bez historii. Czy to nie 
niebo? Kupcową dlatego wzrusza-
ją jaskółki, co pod niebym śmiga-
ją (...), i brzozy, których warkocze 
prawie dotykają nieba (Brzozy wy 
bielutki), czy skowronki wznoszą-
ce się pod samiutkie obłoki, skąd 
słychać ich perlisty śpiew, zapewne 
też boskiego pochodzenia. Wyznaje 
więc: Uczę się ciebie, niebo, a w tym 
samym zbiorze (Malinowy świat) 
umieszcza motto: by z niebem na 
dnie duszy przez życie pozostać.

•••
Czas ziemski jednak płynie, czło-
wiek dorośleje, opuszcza dom, naj-
milszych, idzie w świat. Wychodzi 
z obszaru wiecznej szczęśliwości. 
Mijają wieczory jaśminowe, dawno 
już nie pachnie malinami cały boży 
świat, pozostała zaduma nad prze-
mijaniem, refleksyjna mądrość 
doświadczeń i gorycz płynąca ze 
zmienności ludzkiej.

W twórczości A. Kupcowej mamy 
wszystko – niebo i ziemię, świętość 
i nieświętość, dziecięcość i doro-
słość, piękność i brzydotę, wier-
ność i zdradę. Jej ponadczasowy-
mi, trwałymi wyznacznikami są 
rodzima ziemia i słowo, które jej 
od wieków towarzyszy, kształtu-
jąc dusze wiernych. A także praca, 
trud ponad siły, ofiarowany ziemi i 
Panu, gdyż tylko człowiek robotny 
jest wartościowy, zatem i pobożny. 
Kult oracza jest tego symbolem 
(Wio, kóniczki!). Temat ten można 
by ciągnąć dalej i dalej, sądzę jed-
nak, że to, co z niego wydobyliśmy, 
daje wyobrażenie o tym, jak Ona 
tworzyła swój świat słowa. 

Jest jaśniejsze od słońca, że nosi 
on wyraźne piętno Jej indywidual-
ności twórczej, a indywidualność 
ceniona jest w każdym artyście 
nade wszystko. Wrażliwość na 
przeżycia, na duszę, na los człowie-
ka i przyrodę tworzy humanistycz-
ną jakość pisarstwa naszej autorki, 
a gdy dodamy do tego jeszcze ję-
zyk, którym o tym wszystkim opo-
wiada, i tę zupełnie cudowną, baj-
kową metaforykę, nie mamy cienia 
wątpliwości, że obcujemy z praw-
dziwą, autentyczną literaturą. Jest 
ona bardzo szlachetna, choć nijak 
szlachecka, jak zresztą cała plebej-
ska Ziemia Cieszyńska, która w niej 
doznała nobilitacji artystycznej 
przez rodzime słowo, które było 
sensem jakże długiego i owocnego 
życia niezwykłej poetki z nydeckiej 
Farki. 

Nie od razu  
Kongres zbudowano (2)

Przez czterdzieści lat słuchaliście z ust mych poprzedników tych samych mniej więcej słów. O tym, jak 
nasz kraj rozkwita, o kolejnych bilionach ton wyprodukowanej stali, o tym jak bardzo jesteśmy wszyscy 
szczęśliwi (…). Zakładam, że nie po to zaproponowaliście mnie na urząd prezydenta, aby również z moich 
ust wysłuchiwać kłamstw. Nasz kraj nie rozkwita – tymi słowami rozpoczął swoje pierwsze noworoczne 
orędzie Václav Havel. 

Beata Schönwald

1990 rok rozpoczął się w po-
niedziałek. Tak, jakby wie-
dział, że nie ma chwili do 

stracenia, że będzie rokiem, w 
którym wiele się będzie działo, w 
którym wydarzenie będzie gonić 
wydarzenie, nowość – nowość, 
a zmiana – zmianę. I to nie tylko 
w skali całej Czechosłowacji, ale 
także w skali regionów i polskiej 
społeczności na Zaolziu. Zresztą 
nie minęły dwa dni, a już samolot 
pasażerski z Václavem Havlem na 
pokładzie lądował na lotnisku w 
Mosznowie. W środę 3 stycznia 
prezydent przyleciał z jednodnio-
wą wizytą roboczą do powiatu 
frydecko-misteckiego i Ostrawy. 
Już w pierwszym miesiącu 1990 
roku odbyły się też dwa polsko-
-czechosłowackie spotkania na 
najwyższym szczeblu. 22 stycznia 
przybył z wizytą do Pragi premier 
RP, Tadeusz Mazowiecki, by spo-
tkać się nie tylko z czechosłowac-
kim prezydentem, premierem 
oraz przewodniczącym Zgroma-
dzenia Federalnego, ale także z 
18-osobową delegacją polskich 
działaczy na Zaolziu oraz przed-
stawicielami Polonii praskiej i 
słowackiej. Z kolei zaledwie trzy 
dni później Havel gościł w War-
szawie na zaproszenie prezydenta 
RP, Wojciecha Jaruzelskiego. Nad 
Wisłą spotkał się również m.in. z 
Lechem Wałęsą.

Musi się odbyć Zlot
W czasie, kiedy w Ostrawie Václa-
va Havla witały tłumy, w Klubie 
przy ul. Bożka w Czeskim Cie-
szynie odbywało się piąte z  kolei 
spotkanie zorganizowane przez 
Komitet Obywatelski – Sekcję 
Polską Forum Obywatelskiego. 
Przedstawiono na nim propozycję 
„przyszłego kształtu struktury or-
ganizacyjno-przedstawicielskiej, 
która miałaby funkcjonować w 
ramach polskiej społeczności w 
Czechosłowacji” – jak to określił w 
komunikacie prasowym opubliko-
wanym 6 stycznia w „Głosie Ludu” 
jeden z rzeczników komitetu, Ma-
rian Siedlaczek. „Mamy więc do 
czynienia z realnym pluralizmem 
związkowym, w ramach którego 
jedyna dotąd istniejąca formacja 
społeczna, czyli PZKO, przestaje 
być monopolistą. Tego faktu nie 
da się zignorować, nie można też 
dokonać »sprytnego« manewru 
administracyjnego wcielenia no-
wych powstających struktur do 
PZKO. Powstaje zatem koniecz-
ność powołania do życia organu 
przedstawicielskiego, wybranego 
oddolnie przez obywateli narodo-
wości polskiej bez względu na ich 
przynależność polityczną, związ-
kową i wyznaniową. Obok tego 

ciała repre-
zentacyjnego 
i reprezen-
t a t y w n e g o 
p o w i n n o 
działać gre-
mium, w 
skład którego 
wchodziliby 
p o j e d y n c z y 
przedstawi-
ciele wszyst-
kich ist-
niejących i 
p o w s t a j ą -
cych orga-
nizacji oraz 
ś r o d o w i s k 
opiniotwór-
c z y c h . ( … ) ” 
– pisał Sie-
dlaczek, do-
dając, że w 
związku z 
tym staje się 
k o n i e c z n e 
zwołanie naj-
później do 
końca lutego 
Zlotu Pola-
ków w Cze-
chosłowacji, na którym zostałyby 
przeprowadzone wybory do owe-
go organu przedstawicielskiego. 
Wcześniej zaś powinny się odbyć 
w terenie spotkania przygotowaw-
cze, na których mają zostać omó-
wione sprawy z tym związane. 

Konieczność  
czy dobra wola?
Zaledwie trzy dni później Komi-
tet Obywatelski – Sekcja Polska 
Forum Obywatelskiego obrado-
wał ponownie. Prezes Zarządu 
Głównego PZKO, Roman Sucha-
nek, wysunął bowiem propo-
zycję wspólnych rozmów w sie-
dzibie Związku. Autor relacji z 
tego wydarzenia, podpisany pod 
artykułem w „GL” z 9 stycznia 
pseudonimem (k), upatrywał 
jej przyczynę w zbliżających się 
wyborach. „Zbliżają się wybory, 
a jak wiadomo, obok partii poli-
tycznych tylko Forum Obywatel-
skie będzie jeszcze miało prawo 
wysuwać kandydatów na posłów 
do organów przedstawicielskich 
wszystkich stopni” – zauważył. 
Powód przyjęcia zaproszenia 
przez rzeczników komitetu wi-
dział zaś w „konieczności ścisłej 
współpracy ze związkiem w za-
kresie przygotowania kampanii 
wyborczej” wynikającej z tego, że 
PZKO jest „najlepiej zorganizowa-
ną, najliczebniejszą i posiadającą 
najsprawniejszy aktyw działaczy 
organizacją Polaków w Czecho-
słowacji”. Przede wszystkim cho-
dziło jednak o nieoczekiwany, ba, 
sensacyjny zwrot we wzajemnych 
relacjach między Komitetem 

Obywatelskim i PZKO. Nieprzy-
padkowo przecież redaktor (k) 
rozpoczął swój artykuł słowami: 
„To, co dla wielu jeszcze niedaw-
no wydawało się niemożliwe, od 
soboty stało się faktem: PZKO 
zaczęło porozumiewać się z Ko-
mitetem Obywatelskim – Sekcją 
Polską Forum Obywatelskiego”. 
Jak czytamy dalej, w spotkaniu 
wzięli udział również przedsta-
wiciele grup inicjatywnych, dą-
żących do powołania nowych or-
ganizacji: Harcerstwa Polskiego w 
Czechosłowacji, Stowarzyszenia 
Młodzieży Polskiej, Zrzeszenia 
Nauczycieli Polskich i Stowarzy-
szenia Dziennikarzy Polskich w 
Czechosłowacji.

Po tym spotkaniu można już 
mówić o bardzo konkretnym pro-
jekcie reprezentacji wszystkich 
Polaków w Czechosłowacji, tak jak 
go przygotował Komitet Obywa-
telski. Ma się ona składać z dwóch 
członów – najwyżej 10-osobowej 
wybieralnej Rady Przedstawicieli 
oraz dwuizbowej Grupy Repre-
zentantów (nazwy jak na razie są 
umowne) złożonej z działaczy po-
szczególnych organizacji z podzia-
łem na zawodowe i powszechne. 
Na początku lutego wizja ta zo-
staje jeszcze bardziej sprecyzowa-
na. Wiadomo już dokładnie, jaki 
kształt, zadania, a także nazwę 
będzie miała wyłoniona miesiąc 
później na Zlocie reprezentacja 
Polaków w Czechosłowacji. Barba-
ra Glac, odpowiedzialna za biuro 
informacyjne Komitetu Obywa-
telskiego, w swoim przyczynku 
opublikowanym w „GL” 1 lutego, 

powołując się na wy-
powiedź rzecznika 
Tadeusza Wantuły, 
ujmuje to następują-
co: „Zlot Polaków ma 
na celu wyłonienie, 
w wyborach tajnych i 
bezpośrednich, grupy 
9 mocnych, zdecydo-
wanych, rozsądnych 
osób z czystymi rę-
kami i otwartym mó-
zgiem, które tworzy-
łyby Radę Polaków 
stanowiącą parasol 
nad wszelkimi na-
szymi organizacjami, 
posiadającą mandat 
reprezentowania nas 
jako mniejszości na-
rodowej na zewnątrz. 
Rada Przedstawicieli 
będzie natomiast de-
cydowała o naszym 
życiu kulturalnym, 
społecznym itd. W jej 
skład wejdą przedsta-
wiciele wszystkich or-
ganizacji – tzn. PZKO, 
SMP, Harcerstwa, 
nowo powstałych sto-

warzyszeń zawodowych, KO – SP 
FO itd.”. Kadencja ma trwać rok.

Czas  
pierwszych sejmików
Skoro już niebawem (3 lub 4 mar-
ca) miał się odbyć Zlot, którego 
celem było powołanie wiarygod-
nego, reprezentatywnego organu 
nadrzędnego, trzeba było wyłonić 
w terenie równie wiarygodnych i 
reprezentatywnych delegatów. O 
tym, kto zostanie delegatem, miały 
rozstrzygnąć Sejmiki obwodowe. 
Każdy obwód (zgodnie z podzia-
łem na obwody funkcjonujące w 
ramach PZKO) mógł wydelegować 
na Zlot 30 osób. Po 10 delegatów 
mogły zgłosić również środowiska 
polskie działające poza Zaolziem, 
w Pradze, Brnie czy Ostrawie, oraz 
organizacje z wyjątkiem PZKO, 
który mógł wysunąć 30 delegatów. 
W sumie liczono się z obecnością 
400 delegatów. – Zlot Polaków 
nie będzie imprezą zamkniętą i 
oprócz gości z zewnątrz zaprasza-
my wszystkich zainteresowanych 
– w tym wypadku jednakże bez 
praw przynależnych delegatom – 
przekonywali organizatorzy. Czas 
zaczynał naglić. W terenie ruszyły 
przygotowania do Sejmików.

Jako przykład tego, z jaką po-
wagą i zaangażowaniem podcho-
dzono w tym czasie do aktualnych 
spraw dotyczących życia Polaków 
na Zaolziu, może posłużyć obwód 
jabłonkowski. Niezależnie od Sej-
miku, który zwołano tu na 6 lu-
tego, postanowiono co czwartek 
organizować w Domu PZKO w Ja-
błonkowie spotkania dyskusyjne 

z udziałem wszystkich zaintere-
sowanych z Jabłonkowa i okolicy. 

Kiedy w terenie toczyły się 
mniej lub bardziej zaciekłe sej-
mikowe dyskusje, w Czeskim 
Cieszynie odbywały się kolejne 
spotkania przy okrągłym stole 
z udziałem Komitetu Obywatel-
skiego i organizacji. Palących 
problemów było co niemiara. 
Ich uczestników niepokoił np. 
projekt ordynacji wyborczej do 
organów ustawodawczych, który 
stawiał, w skali krajowej bądź co 
bądź mało liczebną polską grupę 
narodową, od razu na straconej 
pozycji. Nie było też zgody co do 
statutu przyszłej Rady Polaków. 

Pierwszy Zlot Polaków
„Dziś Zlot. Historyczny, pierw-
szy po wojnie z szansą na wia-
rygodność” – tymi słowami 
rozpoczynał się główny artykuł 
opublikowany w „Głosie Ludu” w 
sobotę 3 marca 1990 roku. Na ob-
rady do czeskocieszyńskiego ho-
telu „Piast” zjechało w tym dniu 
298 delegatów. – Najszerzej po-
jętym programem Rady Polaków 
będzie ochrona interesów naszej 
polskiej mniejszości narodowej. 
W początkowym okresie będzie 
chodziło o realizację tych praw 
mniejszościowych, których od-
mawiały nam poprzednie władze, 
a w państwie praworządnym i de-
mokratycznym są zagwarantowa-
ne – wyjaśniał w swoim wystąpie-
niu Jan Rusnok. Tematów, które 
poruszono w czasie dyskusji, była 
cała masa. Z relacji opublikowa-
nej w „GL” z 6 marca wynika, że 
mówiono m.in. o małym ruchu 
granicznym, o możliwościach 
prowadzenia działalności gospo-
darczej, o patriotycznym wycho-
waniu młodzieży, o potrzebie 
podejmowania działań w celu od-
zyskania majątków polskich orga-
nizacji oraz potrzebie powołania 
międzynarodowej niezależnej ko-
misji historyków, która zbadałaby 
sporne kwestie w stosunkach pol-
sko-czeskich na naszym terenie. 

Punktem kulminacyjnym ob-
rad były wybory do Rady Pola-
ków. Spośród 28 kandydatów, 
których zgłosili delegaci Zlotu, 
wybrano 9-osobową reprezenta-
cję Polaków w Czechosłowacji. 
W pierwszej turze ponad 50 proc. 
poparcie delegatów uzyskali: Ta-
deusz Wantuła, Daniel Kadłubiec, 
Kazimierz Kaszper, Bogusław 
Chwajol i Jan Rusnok. Po drugiej 
turze, do której zakwalifikowało 
się kolejnych 8 kandydatów z naj-
lepszym wynikiem w głosowaniu, 
w skład Rady Polaków weszli: Ta-
deusz Kożdoń, Danuta Branna, 
Otylia Toboła i Władysław Josiek. 
Przewodniczącym tego gremium 
został Tadeusz Wantuła.  
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Dzieckiem możn a 
być w każdym wieku. 
Przekonałem się o tym po 
raz kolejny w tym tygodniu 
podczas kinowego seansu 
z lwem o imieniu Simba. Tak 
perfekcyjnie, jak Król Lew, 
nie bryka nawet Tygrysek 
z „Kubusia Puchatka”. 

RECENZJE

KRÓL LEW 
(nowa wersja)
Od czasu do czasu, a ostatnio raczej 
częściej niż rzadziej, mam przyjem-
ność obcowania w kinie z fi lmami 
zaadresowanymi do młodego widza. 
Początkowo w dzisiejszej odsłonie Pop 
Artu chciałem się wprawdzie zabrać za 
kontrowersyjny obraz Václava Marho-
ula „Malowany ptak”, ale postanowi-
łem odłożyć ten przesycony brutal-
nością fi lm z kategorii „wyłącznie dla 
osób dorosłych o mocnych żołądkach” 
na później. W kolejce wyprzedziła go 
prawdziwa reklama miłości i odwagi, 
zapakowana w efektownym pudełku z 
napisem „Disney” – nowa wersja przy-
gód Simby, syna Władcy Lwiej Ziemi 
Mufasy. Dla niewtajemniczonych, a po-
dejrzewam, że niewielu jest takowych, 
chodzi o fi lmowy remake „Króla Lwa”, 
nakręcony po 25 latach od animowanej, 
przepięknej pierwotnej wersji autor-
stwa Rogera Allersa i Roba Minkoff a. 

Oryginalna, pierwsza wersja „Króla 
Lwa” została nakręcona jeszcze trady-
cyjną techniką animacyjną. Studio Wal-
ta Disney'a sypnęło wówczas również 
innymi perłami gatunku, jak choćby 
świetną adaptacją „Pięknej i bestii” czy 
„Księżniczką Ariel”. Obejrzałem ostat-
nio kilka klasycznych pozycji Disney'a 
ze swoją czteroletnią córką i muszę 
stwierdzić, że z upływem czasu nic nie 
straciły na wartości. Wręcz przeciwnie. 
„Król Lew” z 1994 roku oprócz rewe-
lacyjnej animacji może się pochwalić 
świetną muzyką autorstwa Eltona Joh-
na, dopieszczoną jeszcze dodatkowo 
przez Hansa Zimmera. Warstwą lirycz-
ną zajął się z kolei nie kto inny, jak Tim 
Rice („Jesus Christ Superstar”, „Evita” 
czy „Aida”). W nowej odsłonie przygód 
sympatycznego lwa o imieniu Simba 
dokonań tego znakomitego tercetu nie 
tknięto, ba, nowoczesnymi aranżacyj-
nymi bajerami muzykę Eltona Johna 
udało się jeszcze mocniej uwypuklić. 
Po klimatycznej animacji nie ma jed-
nak śladu, cały nowy „Król Lew” został 
zrealizowany przy użyciu futurystycz-
nych technologii o obco brzmiących 
nazwach „VR/AR” i „Motion Capture”. 
W tłumaczeniu na normalny język 
chodzi ni mniej ni więcej o połączenie 
komputerowego zapisu przechwyco-
nych trójwymiarowych ruchów boha-

terów i technologii wykorzystującej 
rozszerzoną rzeczywistość. W prakty-
ce oglądamy więc zwierzaki łudząco 
podobne do tych z naszych ogrodów 
zoologicznych, a afrykańska sawanna 
wygląda nieco kiczowato, jak z reklamy 
biura podróży. 

Czy tak chciałby Walt Disney? Zmarły 
geniusz raczej nie miałby nic przeciwko 
temu, bo przede wszystkim lubił dzieci 
i pieniądze (kolejność dowolna). Nowy 
„Król Lew” wyreżyserowany przez Jona 
Favreau’a nie jest bynajmniej gorszy od 
animowanego pierwowzoru. Wartka 
akcja, dobre i dowcipne dialogi, mini-
malna zmiana narracji w stosunku do 
oryginału, to wszystko atuty. Kompu-
terowej wersji brakuje niestety poetyki 
kreskówki, w której sceny też były do-

pieszczone do najmniejszego szcze-
gółu, ale posiadały wartość dodaną: 
wciąż były to sceny obrazkowe. Utrata 
tej dziecięcej poetyki na rzecz reali-
zmu komputerowego wywołuje jednak, 
przynajmniej w moim wypadku, ponie-
kąd mniejsze emocje. Córka zresztą za-
snęła w połowie fi lmu i obudziła się do-
piero w trakcie końcowych napisów. A 
ja wytrwałem do końca, ale momenta-
mi czułem się jak podczas oglądania fi l-
mów przyrodniczych w telewizji. „Król 
Lew” Jona Favreau’a przegrywa też 
minimalnie z „Księgą dżungli” (2016) 
tegoż reżysera, w której również wyko-
rzystano wszystkie najnowsze chwyty 
animatorskie, ale zachowano przy tym 
zdrowy umiar. Plusem ekranizacji słyn-
nej książki noblisty Rudyarda Kiplinga 

byli aktorzy uczestniczący w wielkiej 
przygodzie u boku wygenerowanych 
cyfrowo zwierzaków. 

Tak czy owak polecam nowego „Króla 
Lwa” na rodzinny wypad do kina. Grani-
ca wieku jest mniej istotna. Trzeba tyl-
ko przyjąć warunki gry zaproponowane 
przez twórców i zaprzestać ciągłych 
porównań z idealnym pierwowzorem. 
Dopiero wtedy w pełni przeżyjemy na-
prawdę fajną przygodę z Simbą, Nalą, 
Skazą, Sarabi, Pumpą i wieloma innymi 
futrzakami z afrykańskiej dziczy. Zresz-
tą zabawa w ciągłe porównywanie doty-
czy wyłącznie dorosłych widzów. Dzie-
ciaki nie szperają w przeszłości, ale żyją 
tu i teraz. A dla nich wymuskane obrazy 
będą idealnym tłem do opychania się 
popcornem.  

POWALCZĄ O OSCARA. Znamy 
polskiego i czeskiego kandydata 
do fi lmowych Oscarów 2020. Pol-
ska komisja pod przewodnictwem 
producentki Ewy Puszczyńskiej 
wyłoniła fi lm „Boże ciało” w re-
żyserii Jana Komasy, Czesi z kolei 
postawili na fi lm Václava Marho-
ula „Malowany ptak”, nakręcony 
na podstawie książki Jerzego Ko-
sińskiego. Oba fi lmy pojawiły się 
w specjalnej sekcji podczas tego-
rocznego prestiżowego festiwa-
lu w Wenecji. Tyle jeśli chodzi o 
weneckie powiązania. Obraz Jana 
Komasy, w odróżnieniu od brutal-
nego fi lmu Marhoula, spotkał się 
bowiem z bardzo ciepłym przy-
jęciem. „Malowany ptak” straszy 
w kinach od 12 września, „Boże 
ciało” trafi  do polskiej dystrybucji 
dopiero 11 października. 
ATRAKCYJNA MARIA SKŁO-
DOWSKA-CURIE. Znamy już od-

twórczynię głównej roli w szyko-
wanym fi lmie autobiografi cznym 
o życiu Marii Skłodowskiej-Cu-
rie. Polską noblistkę zagra pięk-
na brytyjska aktorka Rosamund 
Pike. Film „Radioactive” wyreży-
seruje irańsko-francuska autorka 
komiksów i książek dla dzieci, 
Marjane Satrapi. Jej wielki debiut 
na dużym ekranie zaplanowany 
jest na przyszły rok. 
„LEGIONY” Z WYSOKĄ OCENĄ. 
Premier RP, Mateusz Morawiecki, 
tak jak my wszyscy lubi oglądać 
dobre fi lmy, a o kiepskich szybko 
zapomina. Obraz „Legiony” w re-
żyserii Dariusza Gajewskiego tra-
fi ł na najwyższą półkę w gabinecie 
premiera. – Takich fi lmów powin-
no być już dziesięć, po trzydzie-
stu latach. O legionach, o Bitwie 
Warszawskiej, o Powstaniu War-
szawskim – stwierdził Morawiecki 
po projekcji „Legionów”. – Dzieje, 

które przedstawia fi lm, nie są tyl-
ko nawijane na szpulę fi lmową, to 
są dzieje nawijane na szpulę histo-
rii, która się kręci od tysiąca lat. 
Jesteśmy dzisiaj spadkobiercami 
tamtych wspaniałych legioni-
stów, powstańców śląskich. Taka 
historia powinna nam dawać dzi-
siaj ogromną siłę do przetrwania 
wszystkich trudnych momentów, 
do dalszej walki o lepszą Polskę – 
podkreślił w patriotycznej przed-
premierowej recenzji. Teraz pora 
na trzeźwą ocenę widzów, fi lm 
właśnie dziś wchodzi bowiem na 
ekrany polskich kin. 
KOLEJNY POLSKI SERIAL 
W NETFLIKSIE. Rozpoczyna 
się kolejna polska przygoda z 
Netfl iksem. Po serialu „1983” 
Agnieszki Holland oraz „Ultra-
violet” Jana Komasy i Sławomira 
Fabickiego do ramówki Netfl iksa 
w przyszłym roku trafi  serial „W 

głębi lasu”, kręcony na podsta-
wie głośnej powieści amerykań-
skiego pisarza Harlana Cobena. 
Sześcioodcinkowy serial wyreży-
serują Leszek Dawid i Bartosz Ko-
nopka. Jak czytamy w ofi cjalnym 
zwiastunie, serial „przedstawia 
losy warszawskiego prokuratora, 
Pawła Kopińskiego, który mimo 
upływu lat nie potrafi  otrząsnąć 
się po stracie ukochanej siostry, 
zaginionej w niewyjaśnionych 
okolicznościach podczas obozu 
letniego. Niespodziewane odna-
lezienie zwłok zdaje się powią-
zane ze zniknięciem dziewczyny 
i może w końcu doprowadzić do 
przełomu w śledztwie”. Harlan 
Coben należy do najpopularniej-
szych autorów powieści krymi-
nalnych w Stanach Zjednoczo-
nych. Akcja serialu na potrzeby 
polskiej produkcji zostanie prze-
niesiona nad Wisłę. 

• Każdy z nas ma-
rzy o tym, żeby być 

królem dżungli.

• W postać polskiej 
noblistki wcieli się 
Rosamund Pike.

• Zapowiada się 
fajny polski serial na 
podstawie powieści 
Harlana Cobena.  
Zdjęcia: ARC

Nasi drodzy czytelnicy
Są rzeczy, które mają ustalony bieg. Należy do 
nich również konkurs czytelniczy, który rozpo-
czyna swoje życie we wrześniu każdego roku. 
Nadchodzi więc czas, by przekazać Wam pytania 
konkursowe oraz wszystkie potrzebne infor-
macje. Życzymy wszystkim powodzenia i miłej 
lektury.

Kategoria I – klasy 1.-2.
Dla najmłodszych czytelników proponujemy uro-
czą książkę Urszuli Sieńkowskiej-Cioch „Przygody 
jeża Szymona”. Czekają na was przygody małego, 
nieśmiałego jeża odkrywającego tajemnice lasu i 
gospodarstwa podczas czterech pór roku.
Po wspólnym przeczytaniu zabawcie się w ilu-
stratora i wg fantazji zróbcie swoją ilustrację do 
książki dowolną techniką w formacie A3. Rysunki 
podpisane imieniem, nazwiskiem z podaną kla-
są oraz szkołą prosimy przesłać w terminie do 
31. 10. 2019.
Prace konkursowe ocenione zostaną przez jury, 
na laureatów czekają nagrody książkowe.

Kategoria II – klasy 3.- 5.
Nasza tegoroczna propozycja dotyczy świata 
komputerowego, jak również świata zwierząt. Na 
pewno lubicie oba te tematy. W skrócie przed-
stawię wybrane pozycje. Joanna Wachowiak 
w swej książce „Awaria” opowiada o domu Tym-
ka, Maćka i Anity. Dom ten jest fortecą naszpi-
kowaną nowoczesnymi gadżetami, które mają 
ułatwić życie całej rodziny. Wszystkowiedzący 

pomagający komputer Pina wie, jak zamówić 
mleko, opuścić żaluzje, włączyć ogrzewanie. Do 
rodziny trafi a kolejny robot Evo, który został wy-
słany pocztą. 
Z kolei książka Marcina Pałasza pod tytułem 
„Elf i skarb wuja Leona”, przedstawia przygody 
psa Elfa oraz jego ludzi Dużego i Młodego. Tym 
razem wyjeżdżają w odwiedziny do swej znajo-
mej bibliotekarki Małgosi i poszukują testamentu 
wuja Leona, który został ukryty na terenie posia-
dłości. Na znalezienie go mają zaledwie trzy dni, 
a do poszukiwań dołącza coraz większa grupka 
podejrzanych osób. 
Uczestnicy konkursu odpowiadają na jeden 
zestaw pytań według wyboru, bez kuponów kon-
kursowych. Na odpowiedzi z podaniem imienia, 
nazwiska, klasy i szkoły czekamy do 4. 10. 2019.

Joanna Wachowiak – „Awaria”
Mama Tymka, Anity i Maćka pracuje jako korek-
tor. Czym się zajmuje?

a. akompaniuje na fortepianie
b. poprawia cudze błędy
c. doucza po lekcjach uczniów

Nazwa wszystkowiedzącego komputera „Pina“ 
znaczy po hiszpańsku…

a. dziewczyna
b. spinka
c. szyszka

Do czego przyrównuje Maciek awarię prądu elek-
trycznego w domu i całą sytuację, która z tego 
powodu powstała?

a. do katastrofy nuklearnej
b. do biwaku
c. do nocy w bibliotece

Marcin Pałasz – „Elf i skarb wuja Leona”
Do czego były włożone kamyki jako domniemany 
skarb wuja Leona?

a. szkatułka
b. puszka
c. woreczek

Jakie przezwisko miała nieznośna ciotka Małgosi?
a. Konkluzja
b. Korozja
c. Kontuzja

Co zrobił Elf by pomóc Młodemu?
a. przegryzł smycz i pobiegł po pomoc
b. warczał złowieszczo
c. ugryzł złodzieja w nogę 

Kategoria III – klasy 6.- 9.
Najstarsi jak każdego roku mają najszerszy wa-
chlarz książek do wyboru, najbardziej zróżnico-
wany tematycznie.
W książce Katarzyny Wasilkowskiej „Kobra”, 
główny bohater Tomek wyjeżdża na mazowiecką 
wieś do babci, o której do tej pory nie miał poję-

cia, poznaje tajemnicę swojej rodziny i mierzy się 
z własnym strachem.
Katarzyna Ziemnicka w książce „Jagodowe niebo” 
przedstawia Misię i Celinę, których życie z dnia 
na dzień przewraca się do góry nogami. Nowa 
szkoła, kłótnie, urlop w Portugalii, to wszystko 
czeka na bohaterki powieści.
Ciekawe informacje dostarczy nam książka Pawła 
Wakuły „Jajecznica Kolumba”. Pozycja ta prze-
znaczona jest dla wielbicieli dalekich wędrówek, 
takich którzy nie wahają się udać w nieznane 
jedynie z plecakiem i namiotem. I takich, którzy 
podróżują głównie palcem po mapie.
Swoje wrażenia z przeczytanej książki w formie 
krótkiego wypracowania napisanego odręcznie, 
nie więcej niż jedna strona kartki formatu A4, z 
imieniem, nazwiskiem, klasą, szkołą prześlijcie do 
31. 10. 2019.
Jury wybierze najlepsze prace konkursowe a ich 
autorzy otrzymają nagrody książkowe i zostaną 
zaproszeni na spotkanie podsumowujące do ka-
wiarni AWION w Czeskim Cieszynie.

Prace i odpowiedzi z wszystkich kategorii pro-
simy przesyłać pod adres:
Biblioteka Regionalna Karwina
Oddział Literatury Polskiej
Masarykovo nám. 9/7
733 01 Karwina-Frysztat 
oddać w Bibliotece Miejskiej w Czeskim Cie-
szynie przy ul. Havlíčka 6, lub Księgarni przy ul. 
Čapka 7 w Czeskim Cieszynie.  (wg)

ROZMOWA Z DANUTĄ BRANNĄ, CZŁONKINIĄ RADY KONGRESU POLAKÓW W REPUBLICE CZESKIEJ

Warto przypomnieć 
wspólne korzenie

Witold Kożdoń

Za sprawą Kongresu Polaków w 
RC na zaolziańskim rynku wydaw-
niczym szykuje się nowe wyda-
rzenie?
– Rzeczywiście, zamierzamy wy-
dać, a właściwie wznowić zbiór 
opowiadań gwarowych Karola 
Piegzy „Sękaci ludzie”. Będzie to 
trzecie wydanie tej książki, a im-
pulsem do realizacji projektu wy-
dawniczego stała się przypadająca 
w tym roku 120. rocznica urodzin 
Karola Piegzy. 

Jak Kongresowi Polaków udało 
się sfi nansować to przedsięwzię-
cie?
– Książkę wsparła fi nansowo Kan-
celaria Rządu Republiki Czeskiej 
z programu dotacyjnego stawiają-
cego sobie za cel wspieranie języ-
ków mniejszości narodowych. O te 
fundusze Kongres Polaków starał 
się po raz pierwszy, ale pieniądze 
z tego źródła trafi ały do naszego 
regionu już kilkakrotnie. Dota-
cję uzyskiwały nasze organizacje 
– PZKO i SMP, w ubiegłym roku 
wsparcie otrzymała też publika-
cja prof. Daniela Karola Kadłubca 
„Śpiywo Anna Chybidziurowa a 
jeji sómsiedzi”. Przypomnijmy, że 
ta praca prezentuje teksty gwaro-
we oraz zapisy nutowe piosenek z 
Bukowca, Jabłonkowa oraz oko-
licznych wiosek.

Łatwo zdobyć fundusze na rato-
wanie językowego dziedzictwa 
mniejszości narodowych?
– System przyznawania tych do-
tacji jest dosyć skomplikowany. 

Zwłaszcza w porów-
naniu z innymi rzą-
dowymi agendami, 
do których nasze 
organizacje także się 
zwracają o wspar-
cie. W przypadku 
konkursu Kancela-
rii Rządu Republiki 
Czeskiej trzeba speł-
nić szereg warun-
ków. Są też rygory-
styczne mechanizmy 
kontrolne. Tym bar-
dziej cieszy jednak 
informacja, że nasz 
projekt uznano za 
drugi najlepszy w 
tym roku.

Dlaczego zdecy-
dowaliście się na 
wydanie akurat „Sę-
katych ludzi”? 
– Wcześniej książka 
ta ukazała się dwu-
krotnie, w 1960 oraz 
1979 roku. Od jej 
ostatniego wydania 
minęło więc równo 
40 lat. Wprawdzie 
„Sękaci ludzie” z 
pewnością nadal 
znajdują się w wielu domowych 
biblioteczkach, jednak uznali-
śmy, że nadszedł dobry moment, 
by przypomnieć nasze wspólne 
korzenie młodszemu pokoleniu. 
Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że 
cieszyńska gwara to wspólne dzie-
dzictwo wszystkich mieszkańców 
Zaolzia. Wiadomo zaś, że mamy 
tutaj liczne mieszane rodziny. W 
wielu polskich rodzinach z różnych 
względów zdecydowano kiedyś, by 

wysłać dzieci do czeskich szkół. Ale 
te dzieci nadal noszą polskie nazwi-
ska, a z dziadkami mówią gwarą. 
Do dziś zdarza się, że także ucznio-
wie czeskich szkół prywatnie mó-
wią gwarą, choć współcześnie jest 
ona przepełniona nie tylko zapoży-
czeniami z otaczającego nas języka 
czeskiego, ale także naleciałościa-
mi z języka angielskiego, co wynika 
z postępującej globalizacji i rozwoju 
technologicznego. Postanowiliśmy 

przypomnieć wcze-
śniejszą, z naszego 
punktu widzenia 
„klasyczną” cieszyń-
ską gwarę, a projekt 
zaadresować nie tyl-
ko do zaolziańskich 
Polaków, ale także 
do tutejszych Cze-
chów. Karol Piegza 
prezentuje w „Sęka-
tych ludziach” gwa-
rę, jaką mówiono na 
Śląsku Cieszyńskim 
w pierwszej połowie 
XX wieku. Przypo-
mnijmy, że pocho-
dził on z Łazów, któ-
re są dzisiaj częścią 
Orłowej. Spędził tam 
ponad połowę życia, 
a po II wojnie świato-
wej objął stanowisko 
dyrektora polskiej 
szkoły podstawowej 
w Jabłonkowie, czyli 
przeniósł się na dru-
gi kraniec Zaolzia. 
Dzięki pracy nauczy-
ciela mógł zapoznać 
się bardzo dobrze z 
językiem miejscowej 
ludności i w Zagłę-

biu Karwińskim, i pod Beskidami. 
Przez długie lata zbierał dowcipne 
historyjki i anegdoty, opracowywał 
je i ostatecznie opublikował w zbio-
rze „Sękaci ludzie”.

Spodziewacie się wydawniczego 
sukcesu?
– Przede wszystkim liczymy na to, 
że książka, będąca zbiorem anegdot 
i humorystycznych opowiastek, tra-
fi  w gusta młodych współczesnych 

czytelników. Uważamy, że krót-
ka forma opowiadań nie powinna 
być dla nich nudna, może bawić a 
przy tym przybliżyć życie, tradycje 
i mentalność mieszkańców Śląska 
Cieszyńskiego sprzed pięćdziesię-
ciu i więcej lat. Prace nad wydaniem 
książki potraktowaliśmy również 
jako okazję do zaprezentowania 
mniej znanych osób z naszego re-
gionu. Chodzi o młodą plastyczkę 
Paulinę Bubík-Szotkowską, która na 
potrzeby publikacji wykonała dzie-
sięć ilustracji i stworzyła projekt 
okładki książki oraz Ingrid Heczko-
-Supikową, która zajęła się opraco-
waniem grafi cznym całości.

Kiedy książka trafi  na wydawniczy 
rynek?
– Aktualnie „Sękaci ludzie” są w 
druku, mamy nadzieję, że do 9 
października, kiedy przypada 120. 
rocznica urodzin Karola Piegzy, po-
jawią się już w sprzedaży. Książka 
ukaże się w dużym nakładzie 700 
sztuk, ponieważ w ramach projek-
tu zadeklarowaliśmy, iż przeka-
żemy ją nie tylko do wszystkich 
polskich oddziałów bibliotek oraz 
do naszych szkół, ale zaoferujemy 
ją również bibliotekom i szkołom 
czeskim. Planujemy ponadto pro-
mocję oraz spotkania z twórcami 
tego wydawnictwa. Wstępnie roz-
mawialiśmy na ten temat z nie-
którymi działaczami miejscowych 
kół PZKO, chcemy, by spotkanie 
promocyjne odbyło się w Orłowej 
oraz w Jabłonkowie lub w jego oko-
licach. Jesteśmy także w trakcie 
rozmów z Oddziałem Literatury 
Polskiej Biblioteki Regionalnej w 
Karwinie, gdzie także chcielibyśmy 
zorganizować promocję książki. 
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Krzysztof Łęcki

pre-teksty i kon-teksty RESjotIS /205/

Joanna Jurgała-Jureczka Jarosław jot-Drużycki

SŁOWA Z KAPELUSZA /103/

Michoł

NA POSIÓNKU PISANE /5/

W malinowym 
świecie

Wrześniowe słónko głosko po dachu 
staróm drzewiónke Na Farce, jakoby 

jóm chciało pocieszyć i ulżyć ji w chwilach 
smutku. Napis wymalowany pod strzechóm 
na szczytowej ścianie głosi, że „Oko Boga 
wszycko widzi, co sie dzieje między ludź-
mi”. Na zrymbie chałpy przichyciła sie ża-
łobno nitka babigo lata.
     
„Szędziołym przikryto strzecha staro, nisko,
zaproszo przechodnia za próg aż do dómu,
tu świyci i grzeje dómowe ognisko,
odpocząć i wytchnąć użyczy kaj kómu”
 (A. Kupiec, „Staro strzecha”)

Nad strzechóm drzewiónki polatuje porka 
gwizdków i co chwila kierysi z  nich przi-
siednie na kalynicy. Już by mieli odlatować, 
już ich instynkty cióngnóm kansi hań do 
ciepłych krajów, ale jeszcze obczakujóm, 
jeszcze sie dziwajóm, czy przed chałpe nie 
wyndzie gaździnka i nie zamacho im na ce-
ste, jako to robi każdego roku. 

„Lećcie ptoki moje, kansi w świat daleki,
niech was dobre losy dokludzą, kaj chcecie,
a jak powrócicie znad mórz, gór, zza rzyki,
to spytejcie o mnie, czych jeszcze na świecie”

(A. Kupiec, „Bez słóńca”)

Pozdyl drzewiónki sie cióngnie wónsko 
pawłaczka a przed dwiyrzami porost dziki-
go wina obłapio malutkóm werande. Na we-
randzie ławeczka, kiero czako na gaździnke, 
coby prziszła, siedła na nióm i spoczła se na 
chwile w ciyniu psigo wina. 
     
„Słóneczko wygłóndo spod mglistej pierziny,
nuż dziwać sie na swiat, wyganiać ćme siną,
jesiyni sie pytać, z jakij to prziczyny
zaś poczyrwianiało
psi wino”

(A. Kupiec, „Psi wino”)

Za chałpóm mały ogródek a dalij pod kymp-
kóm rozłożyste lyski chrónióm rzónd uli, 
kiere już dłógo chciwie wyglóndajóm swo-
imi oczkami, kiej zaś do nich przilecóm 
pszczoły i kiej gaździnka przidzie miód wy-
biyrać.
     
„Bo tędy świętość przedziwno
z ciszą poranka przechodzi,
chodniczkym między grządkami
wioskowe szczęści wodzi”

(A. Kupiec, „Między grzóndkami”)

Za ulami leży jabłóniowy sad. Obrodził la-
toś. Gałynzie jabłóni kłaniajóm sie nisko. 

Nikiere jabłuszka już spadły do trowy i 
ciyrpliwie czakajóm aż przidzie gaździnka, 
podniesie ich z  ziymi i obetrze rómbkym 
fortucha.
     
„Boże, dyby to tak u ludzi bywało,
kaj wszycko sie zmiynio, w niepamięć ucieko,
niechby ludzki jabko też sie nie kulało
od pnia rodzónego nigdy za daleko…” 

(A. Kupiec, „Jabłónka”)

Kónsek dalij rosnóm dziki maliny i siwe ol-
chi a za nimi wody Strzelmej unoszóm piyr-
sze pożółkłe listki, szkamrzóm cosi o jesiyni 
i czakajóm na odbici tej twarzi, kieróm zna-
jóm od małego dziecka.
     
„Potoku górski,
Co pluskosz śpiawnie,
Tańczysz po skałach,
Modlisz sie dziwnie”

(A. Kupiec, „Potók”)

W izbie drzewiónki stoi czysty, umyty stół, 
na kiery kładzióno skibeczke chleba a niżyj 
w szuflodzie leży stary zeszyt z pożółkłymi 
już kartkami i piórym założónym na ostat-
nij popisanej strónicy. Czako ón na rynke, 
kiero obróci kartke i zacznie pisać… 
     
„A my cie porwali, do serca prziciśli,w 
zgrzebną koszulinke oblykli na nowo,
jak małe dzieciątko do dómu zaniyśli,
nejpiekniejszo z  wszyckich, starodowno 
mowo.“

(A. Kupiec, „Mowo moja ojczysto”)

Nie doczko sie już stary zeszyt nowych ry-
mów. Wody Strzelmej odniósly odbici ca-
łego żywota ludzkigo. Nie podniesie już 
gaździnka jabka ze ziymie, nie siednie se na 
ławeczce w ciyniu psigo wina, nie zamacho 
ptoszkóm, nie pogłasko ścian swoi drze-
wiónki.

Odeszła gaździnka. Ale zostawiła nóm 
tu óna swój baśniowy malinowy świat sta-
rych czasów. Świat, kiery odżyje za każ-
dym razym, kiej otworzimy jej ksiónżke, 
kiej sie zaczytómy do tych wierszy o skib-
ce chleba, o mowie, progu starej chałpy, o 
zogónach, potoku czy lesie, kiej wyczujy-
my w rytmie tych starodownych rymów 
stukot serca gaździnki z  nydeckij Farki, 
naszej poetki i pisarki Anieli Kupcowej, 
kiero zgodnie z  mottym jednej ze swoich 
ksiónżek „z niebem na dnie duszy przez 
życie pozostała”… i nóm to niebo w swych 
wierszach rozdała. 

Z Bogym, pani Nelko. Dziynkujymy.  

Oczekiwanie 
i oczarowanie
Dawno, dawno temu w magicznej i za-

czarowanej krainie mieszkał bardzo 
przystojny rybak – Jerko. Był czarnowłosy, 
czarnooki i śniady. Kiedy siadał na brzegu 
lazurowego morza u stóp gór, które otaczały 
miasto – nie wiadomo było, czym zachwycać 
się najpierw: krajobrazami, które oszałamia-
ły, czy urodą młodzieńca.

W Kotorze leżącym nad malowniczą zato-
ką, w krainie zwanej Montenegro, mieszkały 
trzy bardzo bogate i bardzo piękne siostry. 
One z kolei miały oczy błękitne jak pogodne 
niebo. Włosy jasne, jak słoneczne blaski, któ-
re słońce rzuca na fale. I były bardzo zgrab-
ne, a kiedy szły, zdawało się, że tańczą – lek-
ko i zwiewnie. Nera, Bianka i Rosa mieszkały 
w pałacu. Były dobrze wychowane i mądre. 
Kochały się nawzajem, ale zakochały się, 
niestety, w tym samym mężczyźnie.

A Jerko wciąż nie wiedział, która z nich 
podoba mu się najbardziej. Czekały na jego 
słowo, jak na werdykt. I choć mieszkały w 
przecudnym miejscu, gdzie morze i góry, 
gdzie słońce, gdzie pomarańcze i figi, wino 
i miód – to jednak nie były szczęśliwe. Pła-
kały, kiedy Jerko powiedział im, że wypływa 
w morze. Że nie będzie go bardzo, bardzo 
długo. Ale wróci. A kiedy wróci, ożeni się z 
tą, która będzie wytrwale na niego czekała.

••• 

Rosa, Bianka i Nera siadały na brzegu mo-
rza i tęsknie wpatrywały się w horyzont. A 
marynarza, który skradł ich serce – i okrę-
tu, którym wyruszył w świat wciąż na ho-
ryzoncie nie było. Kolejne zachody słońca 
złotem, czerwienią i fioletem barwiły lazu-
rową wodę, a one wciąż czekały. I marzyły. 
Wszystkie trzy i każda z osobna marzyła o 
tym, że pewnego dnia swój ślubny bukiet 
zawiezie do Perastu i podaruje do małego, 
mrocznego kościółka na wyspie, gdzie wota 
i ślubne wiązanki kwiatów dawano w po-
dzięce za uratowanie ukochanego z rąk pi-
ratów, za ocalenie przed sztormem, za jego 
szczęśliwy powrót. I za miłość, która – mimo 
upływających dni, miesięcy i lat – wciąż była 
tak samo gorąca, tak samo wierna i tak samo 
piękna…

••• 

Przeminęła młodość Rosy, Bianki i Nery. Jer-
ko nie wracał. A one czekały. Kiedy już droga 

nad morski brzeg wydawała się zbyt daleka, 
siedziały w oknie swojej komnaty w pałacu 
bogatego ojca, który, zanim umarł, zostawił 
im cały swój majątek. I choć inni mężczyźni 
prosili o rękę, a może też i o majątek – wciąż 
słyszeli: „nie”. Dziewczyny, panie, a w końcu 
już staruszki – wytrwale czekały na miłość 
życia. A życie się kończyło. Najpierw odeszła 
Bianka. Wtedy Rosa i Nera zamurowały jej 
okno. Potem umarła Nera. I jej okno zostało 
zamurowane. Na koniec do sióstr dołączyła 
najmłodsza – Rosa. 

••• 

Od dawna już nie ma czekających, zakocha-
nych raz na zawsze kobiet. Jest ich pałac, 
zwany Pałacem Trzech Sióstr, są trzy okna 
zwrócone w stronę morza. Dwa z nich za-
murowane. Trzecie wciąż otwarte. Może w 
nim usiąść każda dziewczyna, której skradł 
serce on – mężczyzna, chłopak – przystojny 
i silny. I przesłonił cały świat, choć świat w 
tym magicznym miejscu jest tak piękny, że 
zapiera dech…

••• 

Montenegro, czyli Czarnogórę – roman-
tyczną i wówczas jeszcze prawie nieodkrytą 
– poznałam wiele lat temu. I kiedy dziś sta-
nęłam na zabetonowanej, a wówczas żwir-
kowej plaży, było mi trochę żal. Wiele się 
zmieniło, ułatwiono życie turystom. Wszę-
dzie słychać wielojęzyczny gwar. A wtedy, 
przejęci, minęliśmy w ciągu dwutygodnio-
wego pobytu zaledwie dwa samochody z 
polską rejestracją. Było to nad księżyco-
wym, jakby nierealnym Jeziorem Szkoder-
skim. Wąską drogą przechadzał się akurat 
osiołek i powoli na drugą stronę wędrował 
żółw. Czekaliśmy i energicznie machaliśmy 
Polakom, ciesząc się, że spotkaliśmy swo-
ich tu, na końcu świata.

Legendy, weneckie pałace, wysepki, mo-
rze i góry. Wino, kolory i melodie – a wszyst-
ko śpiewne, tęskne i rzewne. I piękne. Jak 
piękne były dziewczyny czekające na swo-
jego marynarza, który, oczarowany innymi 
krainami i innymi kobietami, chyba zapo-
mniał…

A ja tym miejscom jestem wierna. Przyjeż-
dżam tu od lat. Zachwyt, zdumienie i ocza-
rowanie jest takie, jak za pierwszym razem. 
 

Dożynki  
i po dożynkach
Zboże już dawno zżęte i uprzątnięte z pól, 

ale i po sezonie dożynkowym niebawem 
też trzeba będzie pozamiatać. Jeszcze jutro 
korowód przejdzie przez Trzanowice, ale to 
już naprawdę koniec i pozostanie tylko odda-
wanie się wspomnieniom. No to powspomi-
najmy, jak to na dożynkach bywało w czasach, 
kiedy nie organizowały ich jeszcze koła PZKO, 
bo nikomu wtedy nawet do głowy nie przy-
chodziło, że tego typu organizacja może po-
wstać, choć zapewne sporo uczestników ów-
czesnego święta plonów – jeśli tylko dane im 
było przeżyć wojenną hekatombę – włączyło 
się w jej tworzenie.

Ale póki co mamy piątek 20 września – 1929 
roku – a przed nami leży świeży, pachnący 
jeszcze farbą drukarską numer tygodnika 
„Nasz Kraj”, a w nim „z Gródku” donoszą: 
„Dnia 1 września odbyły się u nas przy wiel-
kim udziale obywateli z miejsca i okolicy do-
żynki, urządzone z ramienia Koła Macierzy 
Szkolnej. (…) Po odśpiewaniu przez żniwiarzy 
i żniwiarki dwóch pieśni przemówił z dra-
biniastego wozu przewodniczący tutejszego 
Koła Macierzy, przywitał wszystkich obec-
nych i wytłumaczył jasno początek urządza-
nia dożynek za czasów pańszczyzny. Poczem 
żniwiarze z wesołym śpiewem odjechali do 
pola, aby przywieźć resztę zboża gospoda-
rzowi, który im zato bardzo pięknie podzię-
kował i po wręczeniu wieńca i odśpiewaniu 
kilka ślicznych pieśni dożynkowych uraczył 
warzonką i kołaczami. Posilała się też i pu-
bliczność, siedząc za stołami, w cieniu białych 
brzóz ustawionemi. A co to gawendy było, 
mówili sobie o urodzajach, o gospodarstwie i 
o zapisach szkolnych, że się tak dobrze udały, 
pomimo tak wielkiej nagonki. Matki się z pła-
czem skarżyły, jak to cały miesiąc spokoju nie 
miały. Jak gdyby one, co te dzieci wychowały, 
nie miały prawa według własnej woli dać ich 
zapisać do szkoły”.

Tu warto wspomnieć – co akapit wyżej od-
notowywał tygodnik – że do gródeckiej „pol-
skiej szkoły wstąpiło jeszcze dwoje dzieci 
tak, że liczba ich wynosi razem 154. W klasie 
pierwszej jest 73 dzieci”. I stąd był powód do 
wesołych rozmów. „Dopiero noc przerwała 
te mowy i całą uroczystość i zmusiła publicz-
ność do rozejścia się”.

Korespondent gazety zaznaczał też, że po-
dziękowanie należy się organizatorom, w tym 
kierownikowi szkoły „p. (Pawłowi) Heczce 
(1876-?) za wyćwiczenie śpiewów i ich prze-
prowadzenie”. „A osobne podziękowanie za-
służył sobie gospodarz Jerzy Nikodem (?-?), 
który pomimo różnych trudności i krytyk od-
stąpił tak śliczne miejsce na urządzenie tych 
dożynek i przyjął rolę gospodarza”. Cały do-
chód, jaki uzyskano tamtego dnia, w całości 
przeznaczono na „Dom Macierzy w Gródku”. 

Tygodnik informował również o dożyn-
kach w Piosku, który zorganizowało tamtej-
sze Kółko Rolnicze. „Dopołudnia puścili się 
chłopcy wierzchem do Jabłonkowa i Nawsia. 
Przodownik nosił napis: »Dożynki w Piosku«. 
Wszystkim podobali się ci konni góralczycy 
na tle prześlicznej pogody. Niejeden zadzi-
wiał się, skąd piasczacy nabrali tyle pięknych 
koni (zaiste szkoda, że tego tematu autor nie 
rozwinął… – przyp. jot). Po południu ustawił 
się pochód dożynkowy na drodze u Bocka. 
Pochód rozpoczynali wioskowi jeźdźcy w 
malowniczych strojach. Za nimi wóz drabi-
niasty, pełen dostatku polnego. Za furą uro-
dziwe dziewuszki, mające wieniec z kłosów. 
Za uroczemi dziewojami muzyka miejscowa. 
Za orkiestrą chochliczka w owsianym stroju 
prowadziła dziarskich kosiarzy. Dalej płaski 

wóz z młockarnią, która oddała w gminie naj-
większe usługi. Na drugim płaskowcu strojne 
dziewczęta w roli młocków. Pochód kończyli 
poważni gazdowie z nadobnemi gaździnkami. 
Za młynem czekali gazdowie na ostatnią furę, 
która przy dźwiękach orkiestry zajeżdżała 
właśnie przed otwartą stodołę. Równocześnie 
przyjechali bukowczacy. Młodzież gospodar-
ska odśpiewała pieśń okolicznościową, przo-
downica złożyła życzenia i oddała wieniec 
gazdowi. Gazda podziękował za zaszczyt, a 
wzruszony serdecznością uczestników, którzy 
wynieśli go do godności, skupiającej polskich 
rolników w jeden obrządek rodzimy, swojski, 
podejmował czeladkę warzonką i kołaczami. 
Na tak miły widok zauważył pewien wojak: 
»Wszędzie dobrze, ale najserdeczniej tylko 
wśród swoich!«”.

A później wszyscy poszli do Olszyny, gdzie 
odbywała się zabawa. Przybyli nawet goście 
z Jabłonkowa. „Obywatele miejscowi pomie-
szali się z mieszczanami i ze swymi sąsiadami 
z Bukowca i oddawali się wspólnie uciesze i 
zadowoleniu, że chociaż przyroda nie poską-
piła mrozów i gradu, to przecież Opatrzność 
Boska straty pokryła hojnością plonów. Dzię-
ki nadzwyczajnej pogodzie końcowa zabawa 
taneczna rozwinęła się w Olszynie pod gołem 
niebem gwieździstem i trwała aż do północy”. 

„Tak wspaniałych dożynek jeszcze u nas nie 
było”, konkludował korespondent tygodnika i 
podkreślał, że to wszystko zawdzięcza się „na-
szej chętnej i ruchliwej młodzieży”. „Przede-
wszystkiem jednak młodzieży żeńskiej, która 
licznie uczęszczała na próby po trudach cało-
dziennych, a na obrządek dożynkowy umie-
jętnie przyozdobiła okazałość pochodu”.

Ale nie tylko na Goroliji radowano się ze 
zbiorów. W Stanisłowicach w niedzielę 8 wrze-
śnia tamtejsza Straż Pożarna wraz z Gminną 
Rodziną Opiekuńczą również zorganizowa-
ła dożynki. „Malowniczy pochód dożynko-
wy wyruszył od tymczasowej strażnicy do 
obejścia pp. Głombków. Odśpiewano pieśni 
okolicznościowe, poczem żniwiarze przez sę-
dziwych »gazdoszków«, państwo Głombków, 
tradycyjną miodówką i kołaczami podejmo-
wani byli. Za to wam, gazdoszkowie, jeszcze 
raz »Bóg zapłać!« Następnie udano się na 
przyległą łąkę, gdzie do późnego wieczora się 
bawiono”.

Czysty zysk z imprezy przeznaczono m.in. 
na budowę remizy. „Że zaś sporo grosza się 
zeszło, przypisywać trzeba ofiarności miej-
scowego społeczeństwa. Darowano wszystko: 
mąkę, cukier, miód, i masło, nawet gotowe 
chleby do bufetu ofiarowano. Za to wszyst-
ko, jak i za pracę koło bufetu serdeczne »Bóg 
zapłać!«. A jeśli zapał dla sprawy społecznej 
nadal tak między nami trwać będzie, choćby 
się wróg nasz sto razy pomnożył i rozsrożył, 
bądźmy pewni, że nie zginiemy”, zakończył 
swą relację miejscowy obywatel podpisujący 
się inicjałami B. M. W.

Oczywiście i w innych miejscowościach 
Zaolzia cieszono się z plonów, tylko może 
nie wszyscy władali na tyle sprawnie piórem, 
by zostawić choć skromny opis świętowania 
dla potomnych. A i dziś spotkać się można z 
wielkim żalem, kiedy to media nie pojawią się 
na jakiejś imprezie, bo jednak informacja na 
portalu społecznościowym ma ograniczony 
zasięg. Ale mnie jak zwykle na koniec intrygu-
je zupełnie co innego – dlaczego niektórzy or-
ganizatorzy numerują swoje dożynki dopiero 
od czasów powojennych. Bo niekiedy można 
odnieść wrażenie, że wcześniej to albo w danej 
miejscowości w ogóle ich nie organizowano, 
albo nie było tam Polaków…  

Uwagi luźne
I

Felieton zdaje się być potrzebny, kiedy 
trzeba obśmiewać absurdy i wykpiwać 

zalew współczesnej głupoty. Ów zalew pre-
tensjonalnej papki utwierdzający tłumy 
naszych współczesnych, że „są czegoś war-
ci” (chodzi wtedy np. o kosmetyki), prze-
konujący ich, że są kimś „wyjątkowym” 
(dlatego, że mogą zjeść cukierki jakiejś 
specjalnej firmy), że muszą coś „mieć” 
(muszą, choćby chodziło o zupełnie nie-
potrzebny bubel), że muszą gdzieś być, 
bo… No właśnie – bo co? Żyjemy w świecie 
pozornych oczywistości, których zwykle 
bądź nie chce się podważać, bądź wręcz 
podważać nie można, a przynajmniej się 
nie opłaca – polityczna poprawność czu-
wa. Gombrowicz twierdził, że im mądrzej, 
tym głupiej; dzisiaj trzeba powtarzać bez 
ustanku – im głupiej, tym głupiej.

II
Pomyślałem, że może powinienem popa-
trzeć na świat zgodnie z zaleceniami Leo 
Straussa, który powiada, że „bezpieczniej 
próbować zrozumieć to, co niskie w świe-
tle tego, co wysokie, niż to, co wysokie w 
świetle tego, co niskie. W tym drugim wy-
padku zniekształcenie tego, co wysokie, 
jest nieuniknione, w pierwszym pozwala-
my temu, co niskie całkowicie ujawnić swą 
wartość”. Trudne to? Trudne? No cóż, to co 
niebanalne zwykle jest, niestety, trudne. 
Zbigniew Herbert dawał w swojej poezji 
do myślenia, przypominając proporcje i 
standardy, także moralne. Wiedział, że 
„jeśli tematem sztuki/ będzie dzbanek roz-
bity/ mała rozbita dusza/ z wielkim żalem 
nad sobą/ to co po nas zostanie/ będzie 
jak płacz kochanków/ w małym brudnym 
hotelu/ kiedy świtają tapety”. Umiał przy 
tym Herbert zdobyć się na pełen ironii 
dystans: „Kto wie gdyby lepiej i piękniej 
nas kuszono... ale samogonny Mefisto w 
leninowskiej kurtce/ posyłał w teren wnu-
częta Aurory/ chłopców o twarzach ziem-
niaczanych/ bardzo brzydkie dziewczęta o 
czerwonych rękach”. Można się dzisiaj za-
stanawiać, czy wtedy, w czasach młodości 
Herberta, łatwiej było powoływać się na 
potęgę smaku, „który każe wyjść, skrzywić 
się, wycedzić szyderstwo”. Wszak dzisiaj na 
pewno lepiej i piękniej się nas kusi, nawet 
jeśli to pokuszenie z plastiku, zaś prawnu-
częta Aurory pozują na okładkach koloro-
wych czasopism często nie mając na sobie 
bodaj leninówki. A świat podsuwa uroki 
swe przecież nie tylko czterdziestolatkom 
w hotelach wysokiej klasy. Jak zatem dzi-
siaj wyglądałaby lekcja Herberta?

III
„Grzeczność nie jest nauką łatwą ani 
małą” – powiada Wojski w „Panu Tade-
uszu”. I rzeczywiście, trudno w to wątpić, 
szczególnie dziś, gdy tak bardzo doskwie-
ra deficyt grzeczności, a pospolite cham-
stwo, które żadnych – łatwych czy nie-
łatwych – nauk nie lubi, cieszy się same 
sobą w świetle reflektorów. Niegdyś trafia-
ły się osobistości, które umiały zachować 
się grzecznie w sytuacjach skrajnie trud-
nych. Ot, chociażby Talleyrand. Mistrz 
dyplomacji. W każdych warunkach. Kiedy 
starano się go upokorzyć, umiał wybrnąć 
z klasą. „Jest Pan łajnem w aksamitnych 
pończochach” – rzekł doń Napoleon. 
„Wasza Cesarska Mość, jestem zupełnie 
odmiennego zdania” – odpowiedział Tal-
leyrand i jest w tym zdaniu cały on. W 
przedpokoju skomentuje zachowanie Na-

poleona zimno – „Szkoda, że tak wielki 
człowiek jest tak źle wychowany”.

IV
Z przyjemnością czytałem książkę Bene-
detty Craveri „Złoty wiek konwersacji”. 
Mówię o przyjemności, bo „Książka ta 
opowiada historię pewnego ideału, ostat-
niego, z którym francuska arystokracja 
miała się całkowicie utożsamiać, ostat-
niego, który pozwolił jej raz jeszcze uczy-
nić z siebie symbol i wzorzec dla całego 
narodu. Ideału towarzyskiego spod znaku 
elegancji i uprzejmości, który przeciwsta-
wiał logice siły okrucieństwa instynktów, 
sztukę przebywania razem, opartą na in-
telektualnym uroku i wzajemnej satysfak-
cji”. Ale rozmawiać trzeba umieć. Także 
we Francji. Alexis de Tocqueville, wielki 
XIX wieczny pisarz polityczny, spotkał się 
z królem – Ludwikiem Filipem. Król mó-
wił cały czas – pisze we „Wspomnieniach” 
Tocqueville – był więc z rozmówcy, czyli 
Tocqueville’a bardzo zadowolony. Spotka-
nie, nie ma co mówić, po prostu się udało. 
Niedługo potem Ludwik Filip stracił wła-
dzę w wyniku rewolucji, którą wcześniej 
przewidział właśnie Tocqueville. Warto 
czasem słuchać...

V
Warto słuchać i na pewno warto rozumieć. 
Wedle XVII-wiecznego filozofa Spinozy, 
przez wielu uznawanego za wzór niezależ-
nego intelektualisty, chodzi o to, by nie obu-
rzać się, a – właśnie – zrozumieć. Dla wielu 
dzisiejszych, mniej czy bardziej świadomych 
kontynuatorów tej linii postępowania, sam 
fakt, że się nie oburzają, ma poświadczać 
zrozumienie. To przecież taka prosta i ro-
biąca wrażenie formuła – nie oburzam się, a 
więc rozumiem! W ten sposób świat intelek-
tualistów zaludniają w coraz większej mie-
rze osoby, których posiadanie ezoterycznej 
wiedzy poświadczać zdaje się jedynie to, że 
nic ich nie oburza. Nic? No, bez przesady – 
oburza ich to, co rytualne. Zrozumienie nie 
jest wówczas do niczego potrzebne. Ba, zda-
je się nawet przeszkadzać. I to bardzo.

VI
Tak warto rozumieć. Także kpiące uwa-
gi. W jednej z pierwszych scen filmu Wo-
ody’ego Allena „Tajemnica morderstwa na 
Manhattanie” Diane Keaton, grająca żonę 
występującego w tym filmie Allena, opo-
wiada mu, że właśnie przeczytała o pew-
nym „człowieku ze stanu Indiana, który 
zabił, poćwiartował i zjadł 12 osób”. Allen 
kwituje ten prasowy news – „to przecież al-
ternatywny styl życia”. Allen żartował, tak, 
mówiąc o kanibalizmie jako alternatyw-
nym stylu życia, wykpiwał po prostu przy-
walającą prawie-że na wszystko współcze-
sną kulturę. Kiedy słucham wielu polskich 
zielonych z przejęcia piewców postępu, to 
skłonny jestem prawie-że sądzić, że żartu 
by nie zrozumieli i wzięliby kpinę amery-
kańskiego komika na poważnie.

VII
Pisał przed wielu, wielu laty Andre Breton 
– „Surrealizm zanurzony jest korzeniami 
w życiu i, bez wątpienia, nieprzypadko-
wo w życiu naszych czasów”. Od tamtej 
epoki minęło niemal stulecie. Ale jeśli coś 
się zmieniło, to chyba tylko tyle, że życie 
naszych czasów bywa takie samo – tylko 
„bardziej”. A niekiedy – nawet „znacznie 
bardziej”. Bardziej surrealistyczne, rzecz 
jasna.  
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PIĄTEK 20 WRZEŚNIA 

6.10 Leśniczówka 6.35 Magazyn śled-
czy Anity Gargas 7.05 Czy wiesz, że... 
7.15 Pytanie na śniadanie 11.00 Polonia 
24 11.25 Rozmowa Polonii 11.40 Halo 
Polonia 12.25 Wiadomości 12.40 Hi-
storia jednego obrazu 12.50 Wilnoteka 
13.10 Na sygnale 13.45 M jak miłość 
(s.) 14.40 Szansa na sukces. Eurowizja 
Junior 2019 15.45 Wiadomości 15.55 
Korona królów - taka historia... Pomnik 
Kazimierza Wielkiego 16.30 Baw się 
słowami. Wiosna jest radosna 16.55 
Domisie (dla dzieci) 17.20 Historia jed-
nego obrazu 17.30 Teleexpress 17.45 A 
więc wojna 17.55 Gra słów (teleturniej) 
18.25 Okrasa łamie przepisy. Jak jeść by 
dłużej żyć 18.55 Wszystko przed nami 
19.25 Magazyn z Ameryki 19.45 Do-
branocka 20.00 Wiadomości, pogoda, 
sport 20.45 Na dobre i na złe (s.) 21.45 
Polonia 24 22.05 Halo Polonia 22.45 
Wolny ekran 23.00 Z pamięci 23.10 Fo-
cus on Poland 23.30 Szansa na sukces. 
Eurowizja Junior 2019. 

SOBOTA 21 WRZEŚNIA 

6.10 Barwy szczęścia (s.) 7.10 Pytanie 
na śniadanie 10.55 Polonia 24 11.10 
Halo Polonia 11.50 Okrasa łamie prze-
pisy. Banany zamiast ziemniaków 12.25 
Ojciec Mateusz 21 (s.) 13.15 Na dobre i na 
złe (s.) 14.15 Jarocin Festiwal 2019. Mu-
zyka wolności 15.25 Program rozryw-
kowy 15.50 A więc wojna 16.00 Kultu-
ralni PL 17.00 Słownik polsko@polski 
17.30 Teleexpress 17.55 M jak miłość 
(s.) 18.45 Szansa na sukces. Eurowizja 
Junior 2019 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości, pogoda, sport 20.45 Stu-
lecie Winnych 21.40 Wkręceni w rand-
kę 22.45 Opole 2018 na bis - koncert 
23.00 44. Festiwal Polskich Filmów Fa-
bularnych w Gdyni. 

NIEDZIELA 22 WRZEŚNIA 

7.10 Pytanie na śniadanie 10.30 Wolny 
ekran 10.50 Przyrodnik na tropie 11.15 
Czy wiesz, że... 11.25 Ziarno. Bądźcie 
Rybakami ludzi! 11.55 Między ziemią a 
niebem 12.00 Anioł Pański 12.15 Mię-
dzy ziemią a niebem 12.45 Spotkanie ze 
świętym 13.00 Transmisja mszy świę-
tej z kościoła pw. św. Jana Pawła II w 
Biłgoraju 14.20 Alternatywy 4 (s.) 15.20 
Polsko-czeska pogoda. Festiwal Kultury 
i Piosenki Polskiej i Czeskiej - Kudowa-
-Zdrój 16.00 Prywatne życie zwierząt 3 
16.30 Leśniczówka 17.20 A więc wojna 
17.30 Teleexpress 17.55 M jak miłość (s.) 
18.45 Lato, muzyka, zabawa. Wakacyj-
na trasa Dwójki - 2019 19.15 A to polski 
właśnie... Jedna jaskółka wiosny nie 
czyni 19.25 Nela Mała Reporterka. Ma-
lutki słonik 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości, pogoda, sport 20.45 Blon-
dynka 7. Nie chodzi o mnie 21.45 Film 
fabularny 23.40 Niedziela z... rolami 
Bogumiła Kobieli. 

PONIEDZIAŁEK 23 WRZEŚNIA 

6.20 Wojsko-polskie.pl 6.45 Supełko-
we ABC 7.05 Figu-Migu. Gospodarstwo 
7.15 Pytanie na śniadanie 11.00 Kultu-
ralni PL 12.00 Racja stanu 12.25 Wia-
domości 12.40 Historia jednego obrazu 
12.50 Magazyn z Ameryki 13.10 Barwy 
szczęścia (s.) 13.45 Blondynka 7 (s.) 
14.40 One. Kobiety kultury. Katarzyna 
Kwiatkowska 15.10 Nanda Devi East. 

Góra Szczęścia 15.45 Wiadomości 15.55 
Korona królów 16.25 Astronarium. 
Korona Słoneczna 16.55 Supełkowe 
ABC 17.10 Figu-Migu. Gospodarstwo 
17.20 Historia jednego obrazu 17.30 Te-
leexpress 17.45 A więc wojna 17.55 Gra 
słów (teleturniej) 18.25 Cafe piosenka 
18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 Nad 
Niemnem 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości, pogoda, sport 20.45 O 
mnie się nie martw 10 21.45 Polonia 24 
22.05 Rozmowa Polonii 22.20 Halo Po-
lonia 23.10 Focus on Poland 23.30 Pol-
ski nie zniszczy nic na świecie. 

WTOREK 24 WRZEŚNIA 

6.10 Anna Dymna - spotkajmy się 6.45 
Margolcia i Miś zapraszają dziś. Szuka-
my wiosny 7.00 Zwierzaki Czytaki 7.15 
Pytanie na śniadanie 11.00 Polonia 24 
11.25 Rozmowa Polonii 11.40 Halo Po-
lonia 12.25 Wiadomości 12.40 Historia 
jednego obrazu 12.50 Nad Niemnem 
13.10 Barwy szczęścia (s.) 13.45 Stule-
cie Winnych 14.40 Polski nie zniszczy 
nic na świecie 15.35 Z pamięci 15.45 
Wiadomości 15.55 Korona królów 16.25 
Zakochaj się w Polsce. Wałbrzych 16.50 
Margolcia i Miś zapraszają dziś 17.05 
Zwierzaki Czytaki 17.20 Historia jed-
nego obrazu 17.30 Teleexpress 17.45 A 
więc wojna 17.55 Gra słów (teleturniej) 
18.25 Koło pióra 18.55 Barwy szczęścia 
(s.) 19.25 Magazyn z Wysp 19.45 Do-
branocka 20.00 Wiadomości, pogoda, 
sport 20.45 Ojciec Mateusz 21 (s.) 21.45 
Polonia 24 22.05 Rozmowa Polonii 
22.20 Halo Polonia 23.10 Focus on Po-
land 23.30 Ocaleni. 

ŚRODA 25 WRZEŚNIA 

7.05 A to polski właśnie... Jedna ja-
skółka wiosny nie czyni 7.15 Pytanie 
na śniadanie 11.00 Polonia 24 11.25 
Rozmowa Polonii 11.40 Halo Polonia 
12.25 Wiadomości 12.40 Historia jed-
nego obrazu 12.50 Magazyn z Wysp 
13.10 Barwy szczęścia (s.) 13.45 O mnie 
się nie martw 10 14.40 Świat od świtu 
do zmierzchu. Stambuł od świtu do 
zmierzchu 15.25 Nożem i widelcem 
15.45 Wiadomości 15.55 Korona królów 
16.25 Jak to działa?. Grzyby 16.55 A to 
polski właśnie... Jedna jaskółka wiosny 
nie czyni 17.05 Nela Mała Reporterka. 
Malutki słonik 17.20 Historia jedne-
go obrazu 17.30 Teleexpress 17.45 A 
więc wojna 17.55 Gra słów (teleturniej) 
18.25 Przystanek Zaolzie 18.45 Którędy 
po sztukę. Grupa Azorro 18.55 Barwy 
szczęścia (s.) 19.25 Kierunek Zachód 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomo-
ści, pogoda, sport 20.45 Za marzenia 2 
21.45 Polonia 24 22.05 Rozmowa Polo-
nii 22.20 Halo Polonia 23.10 Focus on 
Poland 23.30 Świat od świtu do zmierz-
chu. 

CZWARTEK 26 WRZEŚNIA 

7.15 Pytanie na śniadanie 11.00 Polonia 
24 11.25 Rozmowa Polonii 11.40 Halo 
Polonia 12.25 Wiadomości 12.40 Hi-
storia jednego obrazu 12.50 Kierunek 
Zachód 13.10 Barwy szczęścia (s.) 13.45 
M jak miłość (s.) 14.40 Za marzenia 2 
15.30 Pod Tatrami 15.45 Wiadomości 
15.55 Korona królów 16.25 Wschód 
16.55 Nieziemscy. Ognisko 17.20 Histo-
ria jednego obrazu 17.30 Teleexpress 
17.45 A więc wojna 17.55 Gra słów (te-
leturniej) 18.25 Racja stanu 18.55 Bar-
wy szczęścia (s.) 19.25 Wilnoteka 19.45 
Dobranocka 20.00 Wiadomości, pogo-
da, sport 20.45 PitBull 21.45 Polonia 
24 22.05 Rozmowa Polonii 22.20 Halo 
Polonia 23.10 Focus on Poland ( 23.30 
Nanda Devi East. Góra Szczęścia 0.00 
Magazyn śledczy Anity Gargas (mag.). 

Banany zamiast ziemniaków
Sobota 21 września, godz. 11.50

Budujemy wspólnotę
13 września w siedzibie Senatu 

RP odbyła się inauguracja 
nowego projektu Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” – „Szkoła 6.0”.

W spotkaniu wzięli udział m.in. 
marszałek Senatu RP Stanisław 
Karczewski, prezes Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” Dariusz Piotr 
Bonisławski, szef Kancelarii Sena-
tu Jakub Kowalski, dyrektor Biura 
Współpracy z Polonią i Polakami za 
Granicą Kancelarii Prezydenta Jan 
Badowski, a także przedstawiciele 
czternastu oddziałów Stowarzy-
szenia „Wspólnota Polska” realizu-
jących projekty edukacyjne. 

Podczas spotkania zaprezento-
wane zostały dotychczasowe pro-
jekty edukacyjne realizowane przez 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska” oraz oddziały Stowarzyszenia, 
a także cele i założenia nowego pro-
jektu, jakim jest „Szkoła 6.0”.

Jest to projekt tworzący platfor-
mę współpracy pomiędzy polski-
mi i polonijnymi środowiskami 
oświatowymi. Nazwa nawiązuje 

do najwyższej oceny stosowanej w 
polskim systemie edukacyjnym 
oraz do szacunkowej liczby Pola-
ków z kraju i z zagranicy obliczanej 
na 60 milionów. Jest symbolicz-
nym podkreśleniem wagi jakości w 
nauczaniu oraz roli, jaką placówki 
oświatowe odgrywają w procesie 
podtrzymywania polskości.

Marszałek Senatu Stanisław Kar-
czewski, odnosząc się do przedsię-
wzięcia „Wspólnoty Polskiej”, pod-
kreślił znaczenie wysokiej jakości 
edukacji w kształtowaniu więzi 
Polaków mieszkających za granicą 
z Polską i budowaniu wspólnoty 
narodowej.

Od organizacji polonijnych z 
całego świata, pytanych o najważ-
niejsze potrzeby, płynie ta sama 
odpowiedź. Wszyscy podkreślają, 
że edukacja i nauka języka polskie-
go to priorytet. – Podtrzymujemy 
opinię, że nauka, zwłaszcza języ-
ka polskiego, jest najważniejsza – 
stwierdził marszałek Karczewski. 
Zaznaczył, że przekonują go do 
tego także jego liczne spotkania z 

Polonią, podczas których rozmawia 
z młodzieżą i dziećmi mówiącymi 
po polsku. Dlatego, jego zdaniem, 
należy dbać o to, aby szkoły były 
atrakcyjne dla młodych ludzi za 
granicą. Projekt 6.0 ma umożliwić 
wymianę doświadczeń między na-
uczycielami szkół w Polsce i tymi 
pracującymi za granicą. – To kolej-
ny z ważnych projektów, które jako 
Senat wspieramy, dzięki którym bu-
dujemy wspólnotę. A nic nie jest w 
tym procesie ważniejsze niż dzieci i 
młodzież. 

„Szkoła 6.0” to zachęta do na-
wiązywania stałych i pogłębionych 
kontaktów między szkołami w Pol-
sce i za granicą w celu wzajemnego 
rozwoju oraz podnoszenia jakości 
ich nauczania. To również okazja 
do poszerzania wiadomości o Pol-
sce, jej języku, kulturze i historii 
poza granicami kraju, a także po-
pularyzowania wiedzy o historii 
i dorobku Polonii i Polaków żyją-
cych za granicą w społeczeństwie 
polskim.

 „Wspólnota Polska”

TVP Wilno 
już na antenie 
17 września o godz. 18.30 po ponad rocznych przygotowaniach wystartował nowy kanał 
Telewizji Polskiej – TVP Wilno. W jego ofercie znajdą się codzienny program informacyjny 
oraz audycje publicystyczne, przygotowywane przez dziennikarzy polskich mediów na 
Litwie. Na nowej antenie TVP prezentowane będą bieżące, ważne i ciekawe informacje 
o polskich sprawach, kulturze, rozrywce, historii i tradycji.

Wszyscy już jesteśmy goto-
wi do pracy, wyszkoleni i 
spragnieni codziennego 

wejścia do transmisji na żywo. Oczy-
wiście, odczuwamy pewną tremę, 
bo mamy do czynienia z bardzo od-
powiedzialnym projektem. Jednak 
już tak długo i rzetelnie szykujemy 
się do startu, że jesteśmy przekona-
ni, że nam się uda – powiedziała w 
przededniu rozpoczęcia transmisji 
„Kurierowi Wileńskiemu” Edyta 
Maksymowicz, kierownik Redakcji 
Zamiejscowej TVP w Wilnie, wielo-
letnia korespondentka TVP na Li-
twie, redaktor Wilnoteki.

O projekcie TVP Wilno mówiło 
się już od 2009 r. Została nawet po-
wołana grupa robocza w Telewizji 
Polskiej. Projekt jednak doczekał się 
realizacji dopiero po upływie niemal 
dekady. 

– Dziś mamy pokaźny zespół 
składający się z ponad 25 osób. Naj-
ważniejszymi osobami w redakcji są 
wydawcy, którzy decydują o tym, co 
będzie w programie. Są reporterzy, 
którzy zgłaszają tematy do codzien-
nego wydania i je realizują. Są też 
kierownicy produkcji, którzy orga-
nizują pracę całych zespołów. Ope-
ratorzy realizują zdjęcia, istotnie 
pomagając w tworzeniu materiałów. 
Warto też podkreślić, że nasi dzien-
nikarze realizują programy w peł-
ni – to znaczy, że nie tylko zajmują 
się nagrywaniem wypowiedzi, ale 
też montują materiał, co jest pewną 
nowością w telewizji. Ale mamy też 

montażystów, którzy nam pomaga-
ją – komentowała Edyta Maksymo-
wicz. – Wiadomo, że doświadczenie 
zawsze jest bardzo ważne, ale nie 
jest tym czynnikiem, który o wszyst-
kim decyduje. Na przykład mamy 
operatorów i dziennikarzy, którzy, 
przychodząc do nas, zaczynali od 
zera. Dziś natomiast świetnie so-
bie radzą, robią dobre zdjęcia, pi-
szą ciekawe teksty i biegle realizują 
swoje materiały. Najważniejsze, że 
człowiek jest aktywny, chętny do 
pracy, nauki i nie liczy tych godzin 
spędzonych w robocie, tylko ciągle 
szuka możliwości, by się doskona-
lić. Dziennikarstwo bowiem to nie 
jest tylko zawód, ale pomysł na ży-
cie – zaznaczyła redaktor Wilnoteki.

Rozmówczyni podkreśliła, że 
prawie wszyscy pracownicy TVP 
Wilno pochodzą z Wileńszczyzny.
– Cieszę się, że nasza kadra prawie w 
całości składa się z miejscowego na-
rybku. Są to ludzie, którzy albo byli 
związani z dziennikarstwem, albo 

dopiero zdobywają doświadczenie w 
tym zawodzie. Mamy też kilka osób z 
Polski. Na przykład jedna z naszych 
wydawczyń, Karolina Matuszewska, 
pochodzi z Warszawy. Skończyła 
bałtystykę, nauczyła się języka li-
tewskiego, od kilku lat mieszka na 
Litwie, świetnie zna się na naszych 
realiach, bardzo dobrze „zżyła się” 
z miejscową ludnością i stała się tu 
naprawdę swoim człowiekiem – po-
wiedziała Maksymowicz.

W pierwszym okresie emisji pro-
gram TVP Wilno w przekazie naziem-
nym będzie emitowany na antenie 
TVP Polonia. O godz. 18.30 będzie tu 
codziennie wchodziło dwugodzinne 
„pasmo wileńskie”. Najważniejszym 
programem tego pasma będzie Info 
Wilno – codzienny program informa-
cyjny nadawany od poniedziałku do 
piątku o 18.30. W soboty będą emito-
wane seriale o tematyce historycznej, 
w dni powszednie w ramówce znajdą 
się cykle programów i reportaży.

 „Kurier Wileński”/LITWA

Chocholi taniec 
na parkiecie Jičína 
To nie tak miało być. Piłkarze ręczni Banika Karwina w drugiej kolejce ekstraligi zaledwie 
zremisowali na wyjeździe z Jičínem 23:23. A mogło być znacznie gorzej, bo marazm 
zawładnął parkietem jak podczas „Wesela” Wyspiańskiego. 

Janusz Bitt mar

Dla podopiecznych trenera 
Marka Michaliski był to 
drugi mecz z rzędu zali-

czony na obcym boisku. 9 wrze-
śnia Banik zagrał w derbach na 
parkiecie Frydka-Mistka, wygry-
wając 30:24. Już wtedy były wi-
doczne jednak zagrożenia, zwłasz-
cza w defensywie. – Nie wiem, 
co się stało. Może niekorzystnie 
wpłynęła na nas dziesięciodnio-
wa przerwa – zapytał retorycznie 
szkoleniowiec Karwiny, Marek Mi-
chalisko. Karwiniacy zaraz w dro-
dze powrotnej z Jičína przeprowa-
dzili jednak w autokarze dogłębną 
analizę przyczyn niepowodzenia. 
– Głównym powodem naszej cha-
otycznej gry były błędy indywidu-
alne. W szczypiorniaku każdy, na-
wet najmniejszy błąd techniczny 
może być idealnym prezentem dla 
rywala – stwierdził Michalisko. W 
Jičínie pomyłki, często z kategorii 
naiwnych, zdarzały się również 
doświadczonym zawodnikom. Mi-
chal Brůna w ostatnich sekundach 
meczu źle wyprowadził kontrę, 
dogrywając piłkę do skrupulat-
nie strzeżonego Marka Monczki. 
Obrońcy Jičína zatrzymali prawe-
go rozgrywającego Banika faulem 
taktycznym i co za tym idzie – 

uciekli grabarzowi spod łopaty. 
Monczka, który gra z licencją na 
strzelanie bramek z każdej pozy-
cji, mógł przechylić szalę spotka-
nia na korzyść Banika, ale tak się 
nie stało. – Gra w gdybanie nie ma 
sensu. Trzeba powiedzieć otwar-
cie, że zagraliśmy fatalnie – ocenił 
środowe spotkanie w Jičínie tre-
ner Banika. 

Dziesięciodniowa przerwa, któ-
ra wyraźnie zmuliła karwińskich 
szczypiornistów, szybko się nie 

powtórzy. Już pojutrze wicemistrz 
ubiegłego sezonu zaprezentuje się 
po raz pierwszy na własnym par-
kiecie. Banik w niedzielę, o trady-
cyjnej przedpołudniowej porze, po-
dejmuje w swojej hali Koprzywnicę. 
– Ten mecz traktujemy jak derby i 
w ten sposób też podchodzimy do 
niedzielnej walki – zadeklarował 
Michalisko. – Przed własną pu-
blicznością liczy się tylko zwycię-
stwo. Chcemy udobruchać naszych 
fanów, którzy musieli przecierpieć 

przed telewizorami koszmarny 
występ w Jičínie – dodał. Co gor-
sza, najwierniejsi kibice przecier-
pieli środowy mecz z  Jičínem na 
trybunie. Kluczem do zwycięstwa 
z Koprzywnicą będzie zespołowa 
gra. Niedzielna godz. 10.30 będzie 
m.in. pobudką dla zawodników, 
którzy najbardziej rozczarowali w 
Jičínie. Budzik ustawił m.in. bia-
łoruski obrotowy Jurij Gromyko, 
któremu w środę zwilgotniał proch 
strzelniczy.  

EKSTRALIGA PIŁKI RĘCZNEJ 
MĘŻCZYZN

JIČÍN – 
KARWINA 23:23
Do przerwy: 9:12. Karwina: Marjano-
vić, Mokroš – Jan Užek 1, Solák 6/2, 
Zbránek 4, Brůna 3, Franc, Nedoma 
4, Chudoba 3, Monczka 2, Nantl, 
Skalický, Gromyko, Urbański, Plaček, 
Čosik. 
Lokaty: 1. Dukla Praga 4, 2. Hranice 
4, 3. Pilzno 4, 4. Karwina 3 pkt. W 
niedzielę: Karwina – Koprzywnica 
(10.30).

• Banik nie wywiązał się z roli faworyta, zaliczając w Jičínie kiepskie spotkanie. 
Fot. ARC jiczyńskiego klubu

 Siatkówka z innej planety
Po emocjach koszykarskich pora 

na przeżycia siatkarskie. Pol-
scy siatkarze meldują w mistrzo-
stwach Europy świetną formę. Bez 
większych problemów awansowali 
z pierwszego miejsca do 1/8 fi na-
łu, a wczorajszy ostatni mecz w 
grupie D z Ukrainą potraktowali 
jako świetny trening. Pojedynek w 
Amsterdamie zakończył się po za-
mknięciu tego numeru. 

Trener reprezentacji Polski, Vi-
tal Heynen, realizuje w mistrzo-
stwach Europy swój misterny plan 
olimpijski. Mistrzowie świata nie 
grają na europejskim czempiona-
cie pod presją psychiczną. Ow-
szem, w założeniach mają powal-
czyć o złoto, ale naczelnym hasłem 
biało-czerwonych jest konsolida-
cja kadry pod kątem przyszłorocz-
nych igrzysk olimpijskich w Tokio. 
Heynen do swoich celów wykorzy-
stuje szeroką ławkę reprezenta-
cji. W Holandii biało-czerwoni do 
wczorajszego wieczoru stracili tyl-
ko jeden set – w wygranym 3:1 po-
jedynku z Estonią na inaugurację 
mistrzostw Europy. Kolejne starcia 

zakończyły się gładkimi zwycię-
stwami – z Czechami, Holandią 
i Czarnogórą. Zwłaszcza mecze 
z reprezentacją RC i Czarnogórą 
zamieniły się w pokazówkę ekipy 
Vitala Heynena. Czesi po prze-
granej 0:3 z zachwytem ocenili 
poziom polskiej siatkówki. – Było 
jak na karuzeli. Tyle, że to Pola-

cy rozkręcili karuzelę, a my tylko 
przyglądaliśmy się wszystkiemu z 
siodełek – mówi, z poetyckim za-
cięciem, blokujący reprezentacji 
RC, Adam Zajíček. W drugim se-
cie podopieczni trenera Michala 
Nekoli zdobyli zaledwie 12 punk-
tów. W gorszym stylu przegrali z 
Polakami już tylko Czarnogórcy, 

którym mistrzowie świata pozwo-
lili w pierwszym secie wtorkowego 
meczu na zdobycie 10 punktów, co 
jest rekordem na tym turnieju. Do 
efektownych zwycięstw w dużym 
stopniu przyczynili się gwiazdorzy 
polskiej drużyny, atakujący Michał 
Kubiak i Wilfredo Leon. 

Polacy błyszczą w mistrzostwach 
Europy, a trener Heynen w dal-
szym ciągu powtarza swoją man-
trę. Oto jej dłuższa wersja. –  Bę-
dąc szczery muszę powiedzieć, że 
liczy się dla mnie tylko olimpijski 
medal. Złoty? Taki chciałbym naj-
bardziej, ale każdy inny też będzie 
dobry. Po to objąłem reprezenta-
cję, by zdobyć go z wami. Pierwszy 
olimpijski krążek od 1976 roku  – 
zapewnia belgijski trener na usłu-
gach Polskiego Związku Piłki Siat-
kowej. Kiedy w lutym 2018 Heynen 
rozpoczął pracę z reprezentacją 
polskich siatkarzy, mówiono o 
nim, że jest trenerem ekscentrycz-
nym i niezorganizowanym. Może i 
jest, ale to akurat nie przekłada się 
na wyniki drużyny. Wręcz przeciw-
nie.  (jb)

• Polscy siatkarze są już w 1/8 mistrzostw Europy. Fot. PZPS

 NORDIC WALKING – BESKIDY 
2019: sobota od godz. 9.00 na Pa-
sieczkach w Koszarzyskach. 
BESKIDZKI DOGMARATON: sobo-
ta od godz. 7.00, start i meta obok 
Domu PZKO w Gutach. Lista starto-
wa została już zamknięta, ale można 
wpaść w roli widza. Najlepsi spodzie-
wani są na mecie w okolicach godz. 
13-15. W godzinach popołudnio-
wych i wieczornych bogaty program 
kulturalny i gastronomiczny.  
HOKEJ NA LODZIE – TIPSPORT 
EKSTRALIGA: Witkowice – Liberec 
(dziś, 17.30), Trzyniec – Litwinów 
(niedz., 15.00). CHANCE LIGA: Ha-
wierzów – Sokolow (sob., 17.00). 
PIŁKA NOŻNA – FNL: Trzyniec 
– Żiżków (sob., 10.15). DYWIZJA 
F: Bogumin – Rymarzów (sob., 
15.30), Karwina B – Nowy Jiczyn 
(niedz., 10.15), Trzyniec B – Wała-
skie Międzyrzecze (niedz., 10.15), 
Polanka – Hawierzów, Frensztat p. 
R. - Dziećmorowice (niedz., 15.30). 
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA: 
Fulnek – Bystrzyca, Czeladna – Daty-
nie Dolne, Břidličná – L. Piotrowice, 
Cz. Cieszyn – Hlubina (sob., 16.00). 
IA KLASA – gr. B: Lutynia Dolna 
– Luczina, Wracimów – Stonawa, 
Slavia Orłowa – Libhošť, Dobrati ce 
– Śmiłowice, Petřvald n. Morawach – 
Jabłonków (sob., 16.00), Olbrachcice 
– St. Miasto (niedz., 16.00). IB KLA-
SA – gr. C: Starzicz – L. Piotrowice B 
(sob., 15.00), Pietwałd – Sedliszcze, 
Mosty koło Jabłonkowa – Wierz-
niowice (sob., 16.00), Inter Piotro-
wice – Zabłocie, Nydek – Wędrynia, 
Sucha Górna – Oldrzychowice, 
Raszkowice – Gnojnik (niedz., 16.00). 
MP KARWIŃSKIEGO: Dąbrowa – F. 
Orłowa, Cierlicko – Sj Pietwałd, L. 
Łąki – Żuków Górny, V. Bogumin – G. 
Hawierzów (sob., 15.30), G. Błędo-
wice – B. Rychwałd (niedz., 15.30). 
MP FRYDEK-MISTEK: Wojkowice – 
Śmiłowice B (sob., 10.00), Bukowiec 
– Milików, Niebory – Gródek, Nawsie 
– Piosek (niedz., 16.00). 
PIŁKA RĘCZNA – EKSTRALIGA 
MĘŻCZYZN: Karwina – Koprzywnica 
(niedz., 10.30). 

 SROMOTNA PRZEGRANA HA-
WIERZOWSKICH RUGBISTÓW. 
W zespół pieśni i tańca zamienili się 
rugbiści Hawierzowa, którzy przegrali 
sromotnie wyjazdowe spotkanie ze 
Slavią Praga. Wynik 71:0 dla Slavii 
wpisuje się w klimat nieprzewidywal-
nej i po prostu słabej drugiej najwyż-
szej klasy rozgrywek rugby w RC.  
WRESZCIE POKONALI LITOMIE-
RZYCE. W pierwszej lidze hokeja 
po drugie zwycięstwo w sezonie 
sięgnęli hokeiści AZ Hawierzów. 
Zespół trenera Jiřego Režnara po-
konał na wyjeździe Litomierzyce 5:1 
po dwóch bramkach Žiaka i R. Vese-
lego oraz trafi eniu Maruny. – W roli 
trenera Hawierzowa jeszcze nigdy 
wcześniej nie udało mi się wygrać w 
Litomierzycach. To dobry prognostyk 
przed następnymi kolejkami w Chan-
ce Lidze – stwierdził szkoleniowiec 
Hawierzowa, J. Režnar. Dla drużyny 
AZ to drugie zwycięstwo w nowym 
sezonie. 
 (jb)
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CO W TEATRZE

SCENA POLSKA – CZ. CIESZYN: 
May day 2 (22, godz. 17.30);
SCENA CZESKA – CZ. CIESZYN: 
Mefisto (21, godz. 17.30).

CO W KINACH

HAWIERZÓW – Centrum: Psí kusy 
(20-22, godz. 16.00); Trautmann (20, 
godz. 17.30); Román pro pokročilé 
(20-22, godz. 19.00); Niedobrani 
(20-22, godz. 20.00); Diego Mara-
dona (22, godz. 17.30); Sekretne ży-
cie zwierząt domowych 2 (23, godz. 
16.00); Pavarotti (23, godz. 17.30); 
Ad Astra (23, godz. 19.00); Narodzi-
ny gwiazdy (23, godz. 20.00); KAR-
WINA – Centrum: Román pro po-
kročilé (20, 21, godz. 17.45); Rambo: 
Ostatnia krew (20, 21, godz. 20.00); 
Psí kusy (21, godz. 15.45; 22, godz. 
15.00); Hodinářův učeň (21, godz. 
17.00); Pewnego razu w … Hollywood 
(21, godz. 19.00); Ad Astra (22, godz. 
19.30; 23, godz. 17.30); Downton Ab-
bey (22, godz. 17.00; 23, godz. 20.00); 
TRZYNIEC – Kosmos: Román pro 
pokročilé (20, 21 23, godz. 17.30); 
Rambo: Ostatnia krew (20, 21, godz. 
20.00); Psí kusy (21, godz. 15.00); 
King Skate (22, godz. 17.30); Přes pr-
sty (22, godz. 20.00); Ad Astra (23, 
godz. 20.00); BYSTRZYCA: Die-
go Maradona (20, godz. 19.30); W 
domu innego (21, godz. 18.00); JA-
BŁONKÓW: I znowu zgrzeszyliśmy, 
dobry Boże! (20, godz. 18.00); CZ. 
CIESZYN – Central: Ad Astra (20, 
godz. 16.30); Sztokholm (20, godz. 
20.00); Psí kusy (21, 22, godz. 15.30); 
Rambo: Ostatnia krew (21, 22, godz. 
17.30); Román pro pokročilé (21, 22, 
godz. 20.00); CIESZYN – Piast: Toy 
Story 4 (21, 22, godz. 13.30); Legiony 
(20-23, godz. 15.30, 18.00); Polityka 
(20-23, godz. 20.00).

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM, 
niedziela, wiadomości regionalne 

od godz. 6.00; powtórka na antenie 
ČT2, niedziela od godz. 19.20.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 
105,3 MHz.
RADIO KATOWICE: „U Polaków 
za Olzą” – niedz. godz. 8.10 na 103 
FM.

CO W TERENIE

BAGINIECKI GOROL – Zaprasza-
my na Turniej amatorskich drużyn 
siatkarskich o przechodni puchar 
Baginieckiego Gorola, Memoriał 
Jana Skupnia, który odbędzie się 
12. 10. w hali sportowej w Bystrzy-
cy. Rejestracja do godz. 8.00. Zgło-
szenia drużyn przesyłać do 9. 10. 
na email: baronk@cmail.cz, info 
tel. 777  559  434. Skład drużyny: 4 
mężczyźni, 2 kobiety, 1 pomocny 
sędzia. Wyżywienie oraz nagrody 
zapewnione.
BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i Se-
niora MK PZKO zapraszają na spo-
tkanie 2. 10. o godz. 15.00 do Domu 
PZKO.
BYSTRZYCA – Zarząd MK PZKO 
zaprasza na przedstawienie te-
atralne pt. „Kopciuszek? Sorry 
jako!” w wykonaniu Teatrzyku Bez 
Kurtyny z Karwiny, które odbędzie 
się w niedzielę 22. 9. o godz. 16.00 w 
Domu PZKO.
CIERLICKO-KOŚCIELEC – Na 
tradycyjne spotkanie cierliczan 
na Kościelcu zapraszamy w środę 
25. 9. o godz. 14.00 do Domu Żwirki 
i Wigury.
KARWINA – Biblioteka Regional-
na Karwina, Oddział Literatury 
Polskiej zaprasza na spotkanie z cy-
klu Podróże Marzeń „Athos – świę-
ta góra i republika mnichów” we 
wtorek 24. 9. o godz. 17.00 w budyn-
ku biblioteki na Rynku Masaryka w 
Karwinie Frysztacie. Wrażeniami z 
podróży podzieli się Władysław Pa-
weł Kliś. Bilet wstępu 30 kc można 
nabyć w Oddziale Literatury Pol-
skiej. Tel: 596 312 477, e-mail: pol-
ske@rkka.cz.
 Biblioteka Regionalna Karwina, 
Oddział Literatury Polskiej zapra-
sza na spotkanie z autorką Danutą 

Chlup i promocję książki pt. „Trze-
cia terapia” we wtorek 1. 10. o godz. 
16.30 w budynku biblioteki na Ryn-
ku Masaryka w Karwinie-Frysz-
tacie. Tel: 596 312 477, e-mail: pol-
ske@rkka.cz.
KARWINA-RAJ – Klub Seniora 
MK PZKO zaprasza członków na 
spotkanie 24. 9. o godz. 15.30, które 
odbędzie się w bibliotece na rynku.
OSTRAWA – Zarząd MK PZKO za-
prasza na spotkanie powakacyjne 
we wtorek 24. 9. o godz. 17.00 w 
Klubie TV w centrum Ostrawy.
ORŁOWA-LUTYNIA – MK PZKO 
zaprasza na spotkanie 23. 9. o godz. 
17.00 przy pomniku z okazji 110. 
rocznicy powstania Polskiego Gim-
nazjum Realnego im. Juliusza Sło-
wackiego w Orłowej-Obrokach. W 
programie: chóry „Zaolzie” i „Ha-
sło”, historia gimnazjum, odsłonię-
cie tablicy informacyjnej, złożenie 
kwiatów pod pomnikiem, spotka-
nie w Domu PZKO.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 22. 9. na 
wycieczkę autobusową w Beskid 
Żywiecki. Celem jest Mędralowa. 
Przygotowane są dwie trasy 18 km 
i 11,5 km. Szczegóły o trasach i 
mapki do pobrania www.ptts-be-
skidslaski.cz/w26-beskid-zywiec-
ki-medralowa/. Odjazd autobusu z 
Karwiny o godz. 6.25, z Cz. Cieszy-
na o godz. 6.45, kierunek Bielsko-
-Biała. Schroniska 100/ 100: stacja 
turystyczna Zygmuntówka. Kie-
rownik wycieczki: Chrystian Zale-
ski 0048 696 459  161. Zgłoszenia 
przyjmuje Monika Macháč, tel. 723 
293 299.
 zaprasza 24. 9. na wtorkową wy-
cieczkę trasą Koprzywnica-mia-
sto, Bílá hora – wieża widokowa i 
Sztramberk. Długość trasy 7 km. 
Odjazd pociągiem z Cz. Cieszyna 
o godz. 7.45, z Hawierzowa o godz. 
8.08 w kierunku Ostawy-Svinowa. 
Z Karwiny o godz. 7.58, z Bogumina 
o godz. 8.24 pośpiesznym w kie-
runku Ostrawy do Studenki i dalej 
razem do Koprzywnicy. Powraca-
my ze Sztramberka. Kierownik wy-
cieczki Hania Siekelowa, tel. 605 
845 815.
SKRZECZOŃ – MK PZKO zaprasza 
na inauguracyjne spotkanie Klubu 

50±, które odbędzie się w piątek 
27. 9. o godz. 18.00 w Domu PZKO. 
W programie projekcja filmu do-
kumentalnego z 14. 2. 1988 – „Uro-
czyste zebranie sprawozdawcze 
skrzeczońskiego Koła połączone z 
występem chóru mieszanego Ha-
sło i zespołu estradowo-kabareto-
wego Andrusi”.
UWAGA MATURZYŚCI Z ROKU 
1964 W ŁAZACH – Spotkanie ab-
solwentów po 55 latach po maturze 
(klasa prof. Błanika) odbędzie się w 
czwartek 26. 9. o godz. 13.00 w re-
stauracji „Na Frysztackiej” w Kar-
winie-Frysztacie. Mamy nadzieję, 
że tym razem do nas dołączą rów-
nież Ania Wałach i Henio Pękała. 
Zapraszamy.
ZESPÓŁ OLDRZYCHOWICE – 
Zaprasza na prelekcję i wystawę 
pt. „Jan Tacina – folklorysta z Ol-
drzychowic” (wykładowca prof. 
Karol Daniel Kadłubiec) oraz 
chrzest płyty kapeli Oldrzychowi-
ce „a tóm znosz?...2” w niedzielę 
22. 9. o godz. 16.00 w restauracji 
„Sojka” w Nieborach. Parking – 
przed restauracją i naprzeciw re-
stauracji (stacja benzynowa), pro-
simy nie parkować przed sklepem 
„Bea”.

PIELGRZYMKI

CZ. CIESZYN – Parafia pw. NSPJ 
zaprasza na pielgrzymkę do Czę-
stochowy 5. 10. (sobota) na Za-
wierzenie Niepokalanemu Sercu 
Maryi. Informacje i zgłoszenia: 
Jadwiga Franek, e-mail: franko-
wie2@gmail.com, kom.: +420 739 
002 715, +48 530 278 846 oraz w 
niedzielę w salce parafialnej przy 
kościele NSPJ w Cz. Cieszynie. 

KONCERTY

KARWINA-FRYSZTAT – Zapra-
szamy w niedzielę 22. 9. o godz. 
16.00 do kościoła parafialnego 
na ostatni koncert 15. Festiwalu 
Muzyki Organowej „Karwińskie 
organy”. Zagra organista mło-
dej generacji Josef Kratochvil, 

który regularnie koncertuje na 
licznych europejskich festiwa-
lach. Laureat międzynarodo-
wych konkursów w Katowicach i 
Piotrogrodzie za wysoki poziom 
gry. Zaśpiewa zaś Aneta Ručko-
wa, młoda liryczno-koloraturo-
wa sopranistka, absolwentka, 
Akademii Sztuk Muzycznych im. 
Janáčka w Brnie, uczestniczka 
licznych zagranicznych kursów 
interpretacyjnych. Koncertuje 
po całej Europie i uczestniczy w 
licznych zagranicznych festiwa-
lach. W Karwinie zabrzmią kom-
pozycje organowe i pieśni takich 
kompozytorów, jak J. S. Bach 
(1685-1750), W. A. Mozart (1765-
1731), M. Slimáček (1936) oraz S. 
Gubaidulina (1931).  

OFERTA PRACY

POSZUKUJĘ PRACY WOŹNEJ w 
przedszkolu. Tel. 736 520 453.
 GŁ-522

OFERTY

PRZEPROWADZKI + ekipa oraz 
usługi transportowe.  
Tel. +48 601 478 108. GŁ-525

DACHY, KRYCIE I REMONTY.  
Tel. +48 601 532 642. GŁ-395

CZYSZCZENIE I MALOWANIE 
DACHÓW I ELEWACJI. www.nater-
-strech.cz. Tel. 776 051 335. GŁ-200

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

WYSTAWY

BIBLIOTEKA REGIONALNA 
KARWINA, Oddział Literatury 
Naukowej (2 piętro), Karwina-
-Mizerów: do 30. 9. wystawa pt.: 
„Ekslibrisy Zbigniewa Kubeczki”. 
Czynna: po-pt: w godz. 9.00-19.00, 
so w godz. 9.00-13.00.

GŁ-551

I N F O R M AT O R

I N F O R M A T O R

Po co powiadać – dobranoc,
kiej lampa jeszcze świyci,
a słów gorących wystarczy
isto na całe życi?
Nie trzeba prawić – to przeszło
szak jutra nima jeszcze!
Dyć z serca tej ziymi wstaną
oracze, siewcy – wieszcze.

     A. Kupiec

Pragniemy tą drogą wyrazić podziękowania za udział w pogrzebie, za 
słowa pocieszenia, za wieńce i kwiaty wszystkim, którzy przyszli się po-
żegnać ze 

śp. ANIELĄ KUPIEC
Tym, którzy przyczynili się do uświetnienia ostatniego pożegnania ze 
Zmarłą, składamy również jak najserdeczniejsze podziękowania. Wierzy-
my, że na zawsze zostanie ona w waszej pamięci. Zasmucona rodzina. GŁ-556

WSPOMNIENIA

ŻYCZENIA

PODZIĘKOWANIA
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

MK PZKO w Czeskim Cieszynie-Centrum, Osiedlu i Mistrzowicach 
zapraszają na spotkanie „Z Karpętnej w świat – rzecz o St. 
Hadynie”. Prof Daniel Kadłubiec, Karol Suszka, TA Grupa. 
20 września, godz. 16.00, Avion.

MUZ-IC w Bystrzycy zaprasza na obchody Roku Stanisława Hadyny. 
W programie: kapela „Bezmiana”, wernisaż wystawy obrazów Pawła 
Wałacha „Muzyka w obrazach”, karpęcko-bystrzyckie korzenie prof. Hadyny 
w wykładzie prof. Daniela Kadłubca, film biograficzny „W pogoni za wiosną 
– filmowy portret Stanisława Hadyny”. Początek 28 września o 17.00.

Pan tak chciał.
18 września minęła pierwsza, jakże smutna, rocznica 
śmierci Nieodżałowanego 

śp. inż. ANDRZEJA MORONIA
Z niegasnącym smutkiem, wielkim szacunkiem 
i  wdzięcznością wspominają żona Hania, Jacek i Sta-
siek z rodzinami.  GŁ-555

Dnia 20 września 2019 obchodziłby 80. urodziny Zmar-
ły przed pięciu laty nasz Ukochany Ojciec i Dziadek

śp. WŁADYSŁAW OGROCKI
z Karwiny

Z miłością i szacunkiem wspominają córka i syn z ro-
dzinami.
 RK-095

Odeszłaś, chociaż nie chciałaś,
tak bardzo życie kochałaś.
I wciąż na Twoje wspomnienie,
tak trudno ukoić cierpienie. 

W dniu 21 września mija 8. smutna rocznica śmierci na-
szej Kochanej Córeczki

śp. IZABELKI RASZYK
O chwilę cichych wspomnień i modlitwę proszą rodzi-
ce, brat i najbliższa rodzina. GŁ-561

W dniu 20 września, przed stu laty, urodził się nasz Ko-
chany i Niezapomniany Ojciec, Dziadek i Pradziadek

śp. FRANCISZEK PRYMUS
z Karwiny, rodak z Darkowa

W imieniu całej rodziny z miłością, szacunkiem 
i  wdzięcznością wspominają córki Hania i Jadzia, sy-
nowie Stanisław i Bohdan oraz wszyscy, którym dawał 
radość i znali Jego dobre oraz życzliwe serce. GŁ-558

Dnia 19 września minęło 10 lat od chwili, kiedy nas na 
zawsze opuściła nasza Kochana

śp. DANUTA WAŁOSZEK
O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.
 RK-097

Bądź radosny i szczęśliwy, żyj nam STO LAT! 
Wiwat! Wiwat!
Niech Ci własne serce powie, 
kto dziś pije na Twe zdrowie!

panu TADEUSZOWI NOWAKOWI
z Hawierzowa-Błędowic

z okazji 85. urodzin, życzymy dużo zdrowia, szczęścia 
i pomyślności. Żona Lidia, Stasia i Tadek z rodzinami.

 GŁ-560

PROGRAM TV

PIĄTEK 20 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.45 Śladami gwiazd 10.15 
Był sobie dom (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Na tropie 14.25 Reporterzy 
TVC 15.05 Podróżomania 15.35 Losy 
gwiazd 16.35 Łopatologicznie 17.30 
AZ kwiz 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Gdzie mój dom? 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.00 Żan-
darmeria z Luhačovic (s.) 21.25 13. kom-
nata Ilony Svobodovej 21.55 Wszystko-
-party 22.50 Poirot (s.) 23.45 Sprawy 
detektywa Murdocha (s.) 0.30 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Odkryte skarby 9.45 Ka-
mera w podróży 10.40 Wahadłowiec, 
moja miłość 11.40 Ropáci 12.00 Chcesz 
mnie? 12.35 Wody podziemne 12.55 
Suche potoki 13.15 Mao, ojciec niewart 
współczesnych Chin 14.05 Maszyny 
wojenne 14.55 Najważniejsze opera-
cje II wojny światowej 15.55 Mallorca, 
wyspa słońca i sztuki 16.45 Pory roku 
na Ziemi 17.40 Miejsce zamieszkania: 
wioska 18.00 Piękne żywe zabytki 
18.25 GEN – galeria elity narodu 18.45 
Wieczorynka 18.55 Europa dziś 19.25 
Matuzalem 19.50 Wiadomości w cze-
skim j. migowym 20.00 Kapryśne lato 
(film) 21.20 Wywiad w naturze 22.20 
Przełęcz (s.) 0.00 W imię ojczyzny (s.) 
0.50 Utracone nadzieje. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica (s.) 
9.40 Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00 
Południowe wiadomości 12.35 Krok 
za krokiem (s.) 13.00 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 14.15 Dowody 
zbrodni (s.) 16.10 Agenci NCIS (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Ba-
bovřesky III (film) 22.25 Savages (film) 
1.15 Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.10 Max Steel (s. anim.) 6.40 Ninjago 
(s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 9.20 Poli-
cja w akcji (s.) 10.20 Pierścionek (film) 
12.10 Południowe wiadomości 12.25 
Policja Hamburg (s.) 13.25 Ostatni gli-
niarz (s.) 14.25 Komisarz Rex (s.) 16.30 
Popołudniowe wiadomości 16.50 Poli-
cja w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 Cze-
chy i Słowacja mają talent 21.55 Dziew-
czyna z pociągu (film). 

SOBOTA 21 WRZEŚNIA 

TVC 1 
6.00 Co umiały nasze babcie, a o czym 
my zapomnieliśmy 6.25 Łopatolo-
gicznie 7.15 Mieć kogoś na niepogodę 
(film) 7.55 Bajka z pielgrzymki 8.35 
Gejzer 9.05 Ojciec Brown (s.) 9.50 Co-
lumbo (s.) 11.05 Wszystko-party 12.00 
Tydzień w regionach 12.25 Nasze hob-
by 13.00 Wiadomości 13.05 Dom pod 
trzema jaskółkami (bajka) 13.55 Bajka o 
rozbójnikach (bajka) 14.40 Fajny sezon 
(s.) 15.35 Krawcowa (film) 17.05 Poirot 
(s.) 18.00 Mieszkać jak… nietradycyj-
nie tradycyjnie 18.25 Chłopaki w akcji 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Cuda natury 21.10 Hrabia 
Monte Christo (film) 22.55 Inspektor 
Banks (s.) 0.30 Bolkoviny. 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Mam pomysł! 6.20 
Ava Riko Teo (s. anim.) 6.30 Nowości z 
natury 6.40 Noddy, detektyw w krainie 

zabawek (s. anim.) 7.00 Dzikie przygo-
dy Blinky Billa 7.15 Asy z dżungli 7.30 
Studio Kolega 9.00 Rowerowe włóczęgi 
9.10 Nasza wieś 9.40 W poszukiwaniu 
piosenki 10.05 Folklorika 10.35 Piękne 
żywe zabytki 11.00 Lotnicze katastrofy 
11.55 Ludzie Hitlera 12.50 Babel 13.20 
Zagubiony transport (film) 15.10 Pory 
roku na Ziemi 16.00 Kiwiland 16.30 
Królestwo natury 16.55 Wywiad w na-
turze 17.50 Mallorca, wyspa słońca i 
sztuki 18.45 Wieczorynka 18.55 Wia-
domość od A. Lustiga 19.20 Na piwnym 
szlaku 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Ku’damm 56 (film) 
21.35 Zabić Kennedy’ego (film) 23.05 
Salamandra (s.). 
NOVA 
7.25 Looney Tunes Show (s. anim.) 8.15 
Tom & Jerry Show (s. anim.) 8.35 Twoja 
twarz brzmi znajomo 11.15 Przyprawy 
12.00 Dzwoń do TV Nova 12.40 Porad-
nik domowy 13.40 Zamieńmy się żona-
mi 15.00 Miłość bez końca (film) 17.10 
Miss Agent II (film) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.15 Twoja twarz brzmi 
znajomo 22.55 40 lat minęło (film) 1.35 
Agenci NCIS (s.). 
PRIMA 
6.15 Max Steel (s. anim.) 6.40 Ninjago 
(s. anim.) 7.10 M.A.S.H. (s.) 8.15 Auto 
Salon 9.35 Bikesalon 10.00 Prima Par-
tička 11.00 Czechy i Słowacja mają ta-
lent 12.45 Morderstwa w Midsomer (s.) 
14.45 Pierścionek (film) 16.50 Wiedzą 
sąsiedzi, jak kto siedzi (film) 18.55 Wia-
domości 19.55 Top Star 20.15 Mroczny 
Kraj (s.) 21.30 Glina (s.) 22.50 Zemsta 
(film) 1.25 Dziewczyna z pociągu (film). 

NIEDZIELA 22 WRZEŚNIA 

TVC 1 
6.25 Awanturnicy a porządni obywa-
tele (film) 6.40 Krawcowa (film) 8.10 
Uśmiechy Josefa Škvoreckiego 8.50 Ło-
patologicznie 9.45 Kalendarium 10.00 
Kamera na szlaku 10.30 Obiektyw 
11.00 Grzechy dla ojca Knoxa (s.) 12.00 
Pytania Václava Moravca 13.00 Wiado-
mości 13.05 Kwiat róży (bajka) 14.20 
Zachýsek, zvaný Rumělka (bajka) 15.30 
Słoneczko na huśtawce (film) 16.55 Był 
sobie dom (s.) 18.25 Co umiały nasze 
babcie, a o czym my zapomnieliśmy 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Wszystko się stanie (film) 
21.20 168 godzin 21.55 Wiadomo 22.20 
Czarna pończocha (film) 23.45 Inspek-
tor Banks (s.) 1.20 Wyrok. 
TVC 2 
6.35 Noddy, detektyw w krainie zaba-
wek (s. anim.) 7.00 Dzikie przygody 
Blinky Billa 7.15 Asy z dżungli 7.30 
Studio Kolega 9.00 Czechosłowacki 
tygodnik filmowy 9.15 Poszukiwania 
czasu utraconego 9.35 Maszyny wojen-
ne 10.30 Nie poddawaj się plus 10.55 
Nie poddawaj się 11.25 Chcesz mnie? 
11.50 Królestwo natury 12.15 Słowo na 
niedzielę 12.20 Magazyn chrześcijański 
12.50 Przez ucho igielne 13.15 Magazyn 
religijny 13.45 Na pływalni z Radkiem 
Honzákiem 14.10 Podróż po Irlandii 
Północnej 14.40 Odkryte skarby 15.30 
Na piwnym szlaku 15.55 Spotkanie ze 
szpiegami 16.50 Trabantem z Indii do 
domu 17.20 Menorca pełna tajemnic i 
tradycji 18.15 Historie XX wieku 18.45 
Wieczorynka 18.55 Piękne żywe zabyt-
ki 19.20 Ciekawostki z regionów 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Strach nad miastem (film) 22.10 
Wspaniali mężczyźni z korbką (film) 
23.35 Człowiek w kosmosie. 
NOVA 
7.45 Tom i Jerry Show (s. anim.) 8.05 

Księżniczka na ziarnku grochu (bajka) 
9.20 Scooby-Doo (film) 11.00 Gruby 
i chudszy II (film) 13.10 Hogo fogo 
Homolka (film) 14.50 Babovřesky III 
(film) 16.50 Koniec poetów w Cze-
chach (film) 18.50 Gospoda (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Poli-
cja Modrava (s.) 21.30 Historie czeskich 
zbrodni 22.25 Odłamki 22.55 Krytycz-
na decyzja (film) 1.35 Hogo fogo Ho-
molka (film). 
PRIMA 
7.10 M.A.S.H. (s.) 7.45 Bodyguardzi Hi-
tlera 8.45 Prima Zoom Świat 9.20 Mo-
torSport 9.50 Zapach zbrodni (s.) 11.00 
Partia 11.50 Poradnik domowy 12.45 
Poradnik Ládi Hruški 13.50 Jak zbudo-
wać marzenie 14.30 Pingwiny z Mada-
gaskaru (film anim.) 16.25 Aniołek na 
nerwy (film) 18.55 Wiadomości 19.55 
Top Star 20.15 Zrozpaczone kobiety 
robią rozpaczliwe rzeczy (film) 22.10 
Cena honoru (film). 

PONIEDZIAŁEK 23 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Ojciec Brown (s.) 
9.45 168 godzin 10.15 Knedle 10.35 
Przygody kryminalistyki (s.) 11.30 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Życzenie 
14.10 Hrabia Monte Christo (film) 
15.55 Napisała: Morderstwo (s.) 16.45 
Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 18.00 Wiadomości regio-
nalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Północ (s.) 21.00 Wyrok 21.30 
Reporterzy TVC 22.05 Legendy krymi-
nalistyki 22.40 Na tropie 23.05 Krymi-
nolog (s.) 0.05 Wiadomo. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Kamera w podróży 10.00 
Statek wycieczkowy France 10.50 Pory 
roku na Ziemi 11.45 Babel 12.10 Maga-
zyn religijny 12.40 Klucz 13.05 Czecho-
słowacki tygodnik filmowy 13.20 Ratuj-
my Wenecję 14.10 Historie XX wieku 
14.35 Aleje w naszym krajobrazie 15.05 
Nieodkryta Kuba 16.00 Przygody na-
uki i techniki 16.30 Lotnicze katastrofy 
17.20 Jak Hitler planował zniszczyć Pa-
ryż 18.15 Kiwiland 18.45 Wieczorynka 
18.55 Przez ucho igielne 19.20 Miejsce 
zamieszkania: wieś 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Hitler: 
Karierowicz 20.55 Jumbo Jet: 50 lat w 
chmurach 21.45 Przesłuchanie w noc 
sylwestrową (film) 23.10 Pola śmierci 
(film) 1.30 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica (s.) 
9.50 Policja Modrava (s.) 11.00 Co o tym 
sądzą Czesi 12.00 Południowe wiado-
mości 12.25 Krok za krokiem (s.) 12.45 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
14.05 Dowody zbordni (s.) 15.55 Agenci 
NCIS (s.) 16.57 Popołudniowe wiado-
mości 17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.20 Spece (s.) 22.20 Zabójcza 
broń (s.) 23.15 Bez śladu (s.) 0.10 Dowo-
dy zbrodni (s.). 
PRIMA 
7.20 M.A.S.H. (s.) 9.20 Policja w akcji 
10.20 Pierścionek (film) 12.10 Połu-
dniowe wiadomości 12.25 Policja Ham-
burg (s.) 13.25 Ostatni gliniarz (s.) 14.25 
Komisarz Rex (s.) 16.30 Popołudniowe 
wiadomości 16.50 Policja w akcji 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 
19.55 Top Star 20.15 Błękitny kod (s.) 
21.35 Skarby ze strychu 22.45 Jak zbu-
dować marzenie 23.55 Hawaii 5-0 (s.) 
0.50 Komisarz Rex (s.). 
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Rozwiązaniem dodatkowym krzyżów-
ki kombinowanej jest aforyzm Stani-
sława Jerzego Leca, (ur. 6 marca 1909 
we Lwowie, zm. 7 maja 1966 w War-
szawie) – polskiego poety, satyryka i 
aforysty.

POZIOMO:
1. muzyczny instrument dęty blaszany
2. materiał nieprzewodzący prąd 

elektryczny
3. politechnika lub uniwersytet
4. niewielki zakład
5. człowiek niepełnosprawny

6. powrót do życia publicznego artysty, 
sportowca

7. ROZWIĄZANIE DODATKOWE
8. część dawnych wysuniętych 

fortyfikacji
9. kraj W.A. Mozarta i H. von Karajana
10. duże, kuliste warzywo, cucurbita
11. lewy dopływ Irtyszu lub miasto w Rosji
12. amerykański stan lub filmowa postać 

grana przez Harrisona Forda
13. rolnik, specjalista w dziedzinie 

agronomii
14. czasem kręci się w oku
15. imię Delona lub Prosta

PIONOWO:
ABSYDA, ALIANS, ATEIZM, 
AUKCJE, AZYMUT, 
CABRIO, CESARZ, CZYNSZ, 
EMIRAT, JADZIA, LIŚCIE, 
LLIBRE, LORENS, LUKSUS, 
MAGNEZ, MJANMA, 
NAZRET, OPASKA, RACICA, 
SANDAŁ, SZAMAN, 
TABAKA, WRZAWA 

Wyrazy trudne lub mniej 
znane: 
COMEBACK, ISZYM

• Dziś ponawiamy naszą propozycję z zeszłego tygodnia. Jest 
nią archiwalna fotografia z Hawierzowa. To ówczesna aleja 
Stalingradzka. Zdjęcie pochodzi z archiwum Alicji Brannej. 
Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu rubryki.

Czekamy na propozycje współczesnego ujęcia. W gazecie 
zamieścimy pierwsze bądź najlepsze zdjęcie, jakie dostanie-
my. Fotografie prosimy wysyłać na: dabkowski@glos.live bądź 
info@glos.live.

WEHIKUŁ CZASU

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

Tak było...
...tak jest

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie 
rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy wysyłać na 

e-mail: info@glos.live. Termin upływa w środę 2 października. 
Nagrodę książkową za poprawne rozwiązanie zadania z 6 
września otrzymuje Jan Stebel z Gnojnika. Autorem dzisiejszej 
krzyżówki jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej  
z 6 września: 
NICOŚĆ JEST BARDZO POJEMNA
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