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Młoty poszły w ruch
WYDARZENIE: Rozpoczęliśmy właśnie poważną inwestycję. We wrześniu 
ruszył remont kuchni, w efekcie w naszym Domu PZKO mamy teraz dużo kurzu, 
gruzu i hałasu – żartuje Marek Słowiaczek, prezes Polskiego Związku Kulturalno-
Oświatowego w Boconowicach. Tamtejsze Koło PZKO jest kolejnym, które 
przystąpiło w tym roku do kompleksowej modernizacji swej siedziby.

Witold Kożdoń

Dom PZKO w Boconowicach 
został wzniesiony w latach 
60. XX stulecia. Przez kolej-

ne pół wieku obiekt nie przeszedł 
poważnej modernizacji. W ostatniej 
dekadzie boconowickim działa-
czom PZKO udało się odnowić dach 
budynku oraz wymienić okna. Na 
remont nadal czekały jednak wnę-
trza. Przed kilku laty opracowano 
kompleksową dokumentację tego 
przedsięwzięcia, niestety brakowa-
ło funduszy na realizację zadania. 
– Ponieważ nie jesteśmy w stanie 
przeprowadzić takiej inwestycji za 
jednym razem, musieliśmy podzie-
lić ją na etapy. A ponieważ kuchnia 
jest dla nas najważniejsza, rozpo-
czynamy właśnie od niej – tłuma-
czy Marek Słowiaczek.

Boconowiccy działacze PZKO 
długo szukali źródeł sfi nansowania 
tak dużego zadania. W końcu roz-
poczęcie prac umożliwiła dotacja w 
wysokości 30 tysięcy złotych, jaką 
Koło PZKO otrzymało od Fundacji 
„Pomoc Polakom na Wschodzie”. 
Pieniądze pomogą dostosować 

kuchnię do współczesnych standar-
dów, a przy okazji pomieszczenie 
zostanie znacząco powiększone. 

– Normy higieniczne w ostat-
nich latach bardzo się zmieniły, 
natomiast kondycja naszej kuchni 
z roku na rok była gorsza. Dlatego 
jej kompleksowy remont i związa-
ne z tym sprostanie współczesnym 
standardom gastronomicznym, 
stały się dla nas priorytetem. Po 
prostu bez kuchni nie będziemy w 
stanie obsługiwać pezetkaowskich 
imprez. Ale przy okazji tej inwesty-
cji przebudujemy również wnętrza 
obiektu tak, by wejście do toalet 
było możliwe bezpośrednio z głów-
nej sali – tłumaczy Słowiaczek.

Ekipy remontowe weszły do bu-
dynku na początku września, w 
połowie miesiąca w ruch poszły zaś 
młoty pneumatyczne. Prace rozpo-
częły się od koniecznych wyburzeń, 
a fi nisz prac nastąpi natomiast jesz-
cze tej jesieni, ponieważ zadanie 
musi być formalnie rozliczone do 
końca roku. – Najbliższe tygodnie 
będą dla nas bardzo gorące i pra-
cowite. Tym bardziej że pozyska-
ne przez nas fundusze nie pokryją 
wszystkich potrzeb. Część prac 

musimy więc wykonać własnym 
sumptem, natomiast specjalistycz-
ne, instalatorskie roboty zlecimy 
prywatnym fi rmom. Jestem jednak 
pewien, że zakończymy to zadanie 

zgodnie z planem – przekonuje pre-
zes MK PZKO w Boconowicach.

Podkreśla jednak, że w dalszej 
kolejności kuchnię będzie trzeba 
jeszcze odpowiednio wyposażyć. 

– Wierzymy, że i to nam się uda, 
zwłaszcza że nie mamy już odwro-
tu. Musimy iść za ciosem, a kuch-
nia musi jak najszybciej ponownie 
działać – dodaje.  

Nie robią przerwy
Remont kuchni sprawił, że Dom PZKO w Boconowicach 
zaprzestał czasowo wszelkiej działalności. Liczące 120 
osób Koło PZKO pracuje jednak nadal. Już 26 paździer-
nika jego członkowie wybierają się na wycieczkę do Lwo-
wa. Marek Słowiaczek podkreśla również, że działaczy 
PZKO wspiera na co dzień gmina Boconowice. – Dzięki 
zgodzie jej władz część naszego sprzętu – zwłaszcza 
meble – mogliśmy umieścić na czas remontu w Domu 
Kultury. Serdecznie za to dziękujemy. W Domu Kultury 
chcemy również zorganizować nasze spotkanie człon-
kowskie. Tam również odbędzie się nasz bal. Dzięki więc 
dobrej współpracy z samorządem jesteśmy w stanie na-
dal prowadzić ożywioną działalność – podkreśla.

• W Boconowicach praca wre. 
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Gmina Łomna Dolna oraz 
Stowarzyszenie Rolnictwa 

Prywatnego Śląsk 
Cieszyński
zapraszają na

XII Euroregionalny 
Jarmark w Łomnej Dolnej

5 października 2019, 
od godz. 11.30 

przy Muzeum Łomniańskim

 � Targi zwierząt domowych
 � Prezentacja zwierząt gospodar-

skich
 � Wyścigi furmanów
 � Program kulturalny: występy dzie-

ci szkolnych, teatr „Goidol”, kapele 

Mionší, Potasz, Dr. Ong, Izabel, Pra-
skání Rosti Petříka

 � Pokazy starodawnych rzemiosł, wy-
robów krajowych, dań regionalnych

 � Wystawy nt. życia starych górali i 
łomniańskiego krajobrazu, prezen-

tacje ludowych instrumentów mu-
zycznych Karpat oraz skóry w ży-
ciu górali.

 � Loteria o jagnię i prosię
 � Wstęp darmowy
 � Więcej na www.dolnilomna.eu

Zaczęło się na Obrokach i nadal trwa
• 23 września 1909 roku 92 uczniów rozpoczęło 
szkolną edukację w klasie pierwszej Polskiego 
Gimnazjum Realnego im. Juliusza Słowackiego 
w Orłowej na Obrokach. W poniedziałek minęło 
dokładnie 110 lat od tego wydarzenia. W miej-
scu, gdzie kiedyś była szkoła, stoi dziś pomnik. 
Powstał on w setną rocznicę założenia placówki 
i został ufundowany ze składek mieszkańców 
Zaolzia. Niedawno, z inicjatywy absolwenta 
gimnazjum na Obrokach, lekarza Bogusława 
Chwajola, zainstalowano tu również tablicę 
informacyjną. Jej uroczyste odsłonięcie zaplano-
wano właśnie na poniedziałek. Podczas uroczy-
stości gimnazjaliści odśpiewali „Testament mój” 
Juliusza Słowackiego. Ciąg dalszy na str. 3. (sch)
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„Jesteś w Play, największej i najszybciej rozwijającej się sieci ko-
mórkowej w Polsce” – tak zaczynał się otrzymany wczoraj SMS. 

Jego ciąg dalszy brzmiał tak: „Dzięki temu, że stale budujemy nowo-
czesne nadajniki, nasz internet jest coraz szybszy. Zajmujemy 1. miej-
sce w rankingach prędkości internetu”. W tym miejscu zapaliła mi się 
ostrzegawcza lampka.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że nowoczesne nadajniki są po-
trzebne, gorzej, jak szpecą otoczenie (czytaj: Wzgórze Zamkowe w 
Cieszynie), a operator ma gdzieś głosy lokalnej społeczności. Po drob-
nej korekcie SMS od Play’a powinien więc brzmieć: „Jesteś w Play, 
największej i najszybciej rozwijającej się sieci komórkowej w Polsce. 
Czasami idziemy po trupach, budując nowoczesne nadajniki, żeby 
nasz internet był coraz szybszy”.

SMS, wrócę znowu do jego pierwotnej wersji, dotarł do wielu Pola-
ków. Pewnie większość przyjęła go entuzjastycznie. Bo przecież sieć 
się rozwija, lepsza jest jakość połączeń, a prędkość internetu rośnie 
w niebotycznym tempie. Mieszkaniec Warszawy czy Poznania albo 
małej wioski na Mazurach pewnie nie będzie wiedział, że w Cieszynie 
maszt komórkowego operatora stanie w tak kontrowersyjnym miej-
scu. Podobnie ja nie mam pojęcia, czy czasem gdzieś Play nie postawił 
masztu, który podobnie jak u nas psuje krajobraz. 

Jeżeli chodzi o monopolistów na rynku, my, szarzy konsumenci, 
nie mamy praktycznie żadnych szans. Trudno na znak protestu nie 
wykonywać połączeń, trudno z dnia na dzień zerwać umowę, a nawet, 
jak po czasie zdecydujemy się na taki krok, to ten „nowy” operator 
też może w przyszłości postawić nam nadajnik. Dziwię się tylko, że 
Play, mówiący tyle o rozwoju, ma problem z rozwijaniem stosunków 
ludzkich i ma gdzieś protesty mieszkańców Cieszyna i Czeskiego 
Cieszyna. Ze znalezieniem dogodnej lokalizacji naprawdę nie byłoby 
problemu. Trzeba tylko chcieć. Dużo łatwiej jest natomiast wysłać do 
odbiorców megalomańskiego SMS-a. 

Tomasz Wolff  
wolff @glos.live

NASZ »GŁOS«

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

CZESKI CIESZYN
Filia Biblioteki Miejskiej 
przy ul. Havlíčka propo-
nuje czytelnikom nową 
usługę. Polega ona na 
wysyłaniu pocztą e-ma-
ilową listy książek, które 
niedawno znalazły się 
w bibliotecznym księgo-
zbiorze. Będzie chodzić 
o nowości wydawnicze, 
jak również o publikacje, 
które zostały co prawda 
wydane nieco wcześniej, 
jednak zdaniem bibliote-
karek, warto je przeczy-
tać.
 (sch)

GRÓDEK
W Centrum Czasu Wol-
nego będą działać od 
przyszłego miesiąca 
cztery nowe kółka zain-
teresowań. Rodzice będą 
mogli zapisać swoje po-
ciechy na takie zajęcia, jak 
lekcje gry na gitarze, kółko 
dramatyczne, kółko dla 
zręcznych rąk oraz zajęcia 
z designu grafi cznego. 
Bliższe informacje doty-
czące zgłoszeń zostaną 
opublikowane już wkrótce 
na stronie internetowej 
gminy.
 (sch)

KARWINA
Bikesharing, czyli 
rowery do dyspozycji 
mieszkańców, ścianka 
do wspinaczki, posze-
rzenie placu zabaw w 
Parku Uniwersytec-
kim, zagospodarowanie 
terenów zieleni koło 
domu handlowego „Prior”, 
uporządkowanie miej-
skich rond oraz budowa 
skateparku to projekty, na 
które od 1 października 
mogą głosować miesz-
kańcy. Inwestycje, które 
uznają za najbardziej po-
trzebne, zostaną zrealizo-
wane w ramach budżetu 
obywatelskiego. Miasto 
przeznaczyło na ten cel 3 
mln koron.
 (sch)

TRZYNIEC
W niedzielę na placu 
Wolności po raz kolejny 

biło „Serce Europy”. Pod-
czas koncertu charyta-
tywnego, na którym wy-
stąpili m.in. Heidi Janků, 
kapela Coincidence czy 
Marek Ztracený, zebrano 
od sponsorów oraz indy-
widualnych darczyńców 
126 tys. koron. Dochód 
zostanie przeznaczony 
na potrzeby miejscowych 
organizacji pozarządo-
wych takich, jak Centrum 
Pomocy Socjalnej oraz 
Stacja Hematologiczno-
-Transfuzyjna Szpitala 
Trzyniec, a także na za-
kup specjalnego wózka 
dla Silvii Byrtusowej.
 (sch)

GRÓDEK

TRZYNIEC

CZESKI CIESZYN/
CIESZYN

KARWINA

W I A D O M O Ś C I
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sobota

niedziela

dzień: 12 do 19 C 
noc: 17 do 12 C 
wiatr: 2-3 m/s

dzień: 12 do 20 C 
noc: 17 do 12 C 
wiatr: 2-3 m/s

dzień: 13 do 20 C 
noc: 18 do 15 C 
wiatr: 3-5 m/s

DZIŚ...

27
września 2019

Imieniny obchodzą: 
Gaja, Wincenty
Wschód słońca: 6.37
Zachód słońca: 18.35
Do końca roku: 95 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Podziemnego 
Państwa Polskiego
Przysłowia: 
„Straszna jest wrześniowa 
słota – miarka deszczu, 
korzec błota”

JUTRO...

28
września 2019

Imieniny obchodzą: 
Marek, Wacław
Wschód słońca: 6.38
Zachód słońca: 18.33
Do końca roku: 94 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy 
Dzień Tajniaka
Przysłowia: 
„Na świętego Wacława 
w polu pustki, w domu 
sława”

POJUTRZE...

29
września 2019

Imieniny obchodzą: 
Michalina, Michał
Wschód słońca: 6.40
Zachód słońca: 18.31
Do końca roku: 93 dni
(Nie)typowe święta:
Ogólnopolski Dzień 
Głośnego Czytania
Przysłowia: 
„Gdy deszcz w świętego 
Michała, będzie łagodna 
zima cała”

POGODA

W OBIEKTYWIE...

Wirtualna Polska

CYTAT NA DZIŚ

•••
Brytyjskim lekarzom udało się opracować 

nowy, rewolucyjny lek na raka, który został 

już zatwierdzony do stosowania w Europie. 

Nowy lek ma leczyć szeroki zakres 

nowotworów. Zatwierdzona substancja nosi 

nazwę Larotrectinib. Brytyjscy lekarze, 

którzy testowali środek, twierdzą, że dzięki 

niemu będzie można ograniczyć liczbę 

niepożądanych skutków ubocznych oraz 

wyleczyć większą liczbę pacjentów

W poniedziałek Polską 
Szkołę Podstawową 
im. Gustawa Przeczka 
w Trzyńcu odwiedziła 
konsul generalna 
RP w Ostrawie, 
Izabella Wołłejko-
Chwastowicz. 
Polskiej dyplomatce 
towarzyszyła 
prezydent Trzyńca 
Věra Palkovská. 
Wizyta stała się 
okazją do ofi cjalnego 
zaprezentowania nowej, szkolnej sali baletowej.

Witold Kożdoń

Witając gości, dyrektorka 
podstawówki Anna Jeż 
przypomniała, że tzw. sala 

lustrzana funkcjonuje od czerwca, a 
otwarto ją razem z nową salą gimna-
styczną. 

– Naszym zadaniem, jako pedago-
gów, było tchnąć życie w nowe mury 

Tchnęliśmy w te mury życie

i tak też się stało. Obecnie na 
przedpołudniowych lekcjach wy-
chowania fi zycznego przewija się 
tutaj około 700 uczniów z naszej 
i sąsiedniej szkoły. Po południu 
korzysta z tych sal świetlica, na-
tomiast późnym popołudniem i 
wieczorem zajęcia mają tutaj kół-
ka zainteresowań. Trenuje już tu-

taj na przykład kółko unihokeja, 
ćwiczą trzynieccy gimnastycy. W 
głównej sali będzie działał klub 
piłki ręcznej i piłki nożnej, ale na-
wiązaliśmy także kontakt z balet-
mistrz Mariolą Ptak, która popro-
wadzi tutaj małą szkołę baletu. 
Obiecuję więc, że te obiekty będą 
tętnić życiem do późnych godzin 
wieczornych – mówiła Anna Jeż, 
która podziękowała przy okazji 
konsul oraz prezydent Trzyńca 
za opiekę nad polskim szkolnic-
twem w mieście pod Jaworowym.

Dla odmiany Izabella Wołłejko-
-Chwastowicz przekonywała, że 
trzyniecka podstawówka działa 
według nowoczesnych standar-
dów, dlatego odwiedziny w niej 
to wielka przyjemność. – Dzię-
kuję pani prezydent, że stawia na 
dwujęzyczność. I że polska szkoła 
może się rozwijać. Bo dwujęzycz-
ność w tym regionie to skarb. A 
mając taką szkołę możecie zawo-
jować świat – mówiła, zwraca-
jąc się do uczniów, pani konsul. 
Dodała też, że sama w młodości 
mogła jedynie pomarzyć o takiej 
szkole. 

– W mojej podstawówce nie 
było luster, a podłoga była stara 
i sfatygowana. W imieniu Mini-

sterstwa Spraw Zagranicznych 
RP chciałabym więc podzięko-
wać za namacalny, ludzki charak-
ter współpracy polsko-czeskiej. 
Rzadko się bowiem zdarza, że 
władze miasta są tak przychylne, 
a mniejszość polska tak aktyw-
na – mówiła Izabella Wołłejko-
-Chwastowicz.

Prezydent Trzyńca Věra Palko-
vská zrewanżowała się gościom 
za komplementy, przekonując, 
że ogromna siła trzynieckiego re-
gionu tkwi w jego korzeniach, w 
lokalnej tradycji i historii. – Siłą 
naszego regionu jest również i to, 
że ludzie różnych narodowości 
potrafi ą ze sobą współżyć. Nie 
konkurują ze sobą, ale ubogacają 
się. To partnerstwo stanowi wła-
śnie naszą siłę – mówiła Věra Pal-
kovská.

Poniedziałkową wizytę zwień-
czył okolicznościowy program 
artystyczny. Wystąpiła Izabela 
Bolek z klasy ósmej, która zaśpie-
wała piosenkę „To tylko taniec”. 
Następnie z krótkim programem 
folklorystycznym zaprezentował 
się zespół „Ondraszki”, na koniec 
zaś dla zebranych w szkolnej sali 
baletowej wystąpiła Noemi Ma-
cura. 

• Konsul generalna RP w Ostrawie 
Izabella Wołłejko-Chwastowicz (stoi) 
zawsze z wielką przyjemnością przy-
jeżdża do Trzyńca. Fot. WITOLD�KOŻDOŃ

• Od wtorku ulica Frysztacka w Cieszynie jest już przejezdna. Przypominamy, 
że od kilku miesięcy od skrzyżowania z Folwarczną aż do ulicy Hażlaskiej była 
ona w związku z remontem zamknięta, a kierowcy musieli korzystać z objazdu, 
wyznaczonego ulicą Dojazdową. Zmienione zostały również lokalizacje przystan-
ków autobusowych. Obecnie sytuacja częściowo wraca do normy.  (Ox.pl)
Fot. OX.pl

Zaczęło się na Obrokach 
i nadal trwa
Dokończenie ze strony 1

Polskie Gimnazjum Realne im. 
Juliusza Słowackiego w Orło-

wej należało do najstarszych in-
stytucji edukacyjnych na Śląsku 
Cieszyńskim. Zostało założone w 
1909 roku z inicjatywy Macierzy 
Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego 
oraz Towarzystwa Szkoły Ludo-
wej z siedzibą w Krakowie. Zakład 
miał umożliwić kształcenie mło-
dzieży z biednych rodzin górni-
ków i robotników żyjących w tej 
części regionu Śląska – zaznaczył 
Chwajol. W swoim wystąpieniu 
przypomniał takie momenty w 
dziejach placówki, jak przeniesie-
nie gimnazjum pod pretekstem 
szkód górniczych z Obroków do 
Łazów w 1962 roku, połączenie z 
Gimnazjum z Polskim Językiem 
Nauczania w Czeskim Cieszynie, 
przeprowadzka z Łazów do Kar-
winy, koniec klas karwińskich w 
2009 roku i wreszcie nadanie Pol-
skiemu Gimnazjum w Czeskim 
Cieszynie imienia Juliusza Sło-
wackiego. Wymienił też nazwiska 
profesorów, dzięki którym całe 
pokolenia Zaolzian „otrzymały 

średnie wykształcenie, by móc 
się kształcić dalej i wyrosnąć na 
ludzi”. – Nasze gimnazjum to były 
również radości, smutki, kłótnie, 
niekiedy i upadki zielonych lat. 
To pierwsze miłości, pierwszy 
papieros, pierwszy puchar – pod-
kreślił inicjator poniedziałkowej 
uroczystości.

Odsłonięcia tablicy informa-
cyjnej dokonali konsul generalna 
RP w Ostrawie, Izabella Wołłej-
ko-Chwastowicz, oraz burmistrz 
Orłowej, Miloslav Chlubna. – Ję-
zyk polski jest bardzo ważny. Bez 
szkoły nie będzie języka polskiego, 
bez języka polskiego nie będzie Po-
laków tutaj. Jeśli nie będzie tutaj 
mniejszości polskiej, region straci 
swoją tożsamość. Jeśli straci swoją 
tożsamość, młodzież stąd wyjedzie 
i nie będzie chciała wracać, bo nikt 
jej nie nauczy miłości do małej oj-
czyzny. Dlatego tak ważne jest pie-
lęgnowanie polskości, języka pol-
skiego, szkolnictwa, które ma tak 
długą historię – powiedziała m.in. 
Wołłejko-Chwastowicz. Z kolei wi-
cehetman województwa moraw-

sko-śląskiego ds. szkolnictwa, Sta-
nisław Folwarczny, przedstawił na 
przykładzie swojej rodziny to, co 
jest typowe dla większości polskich 
rodzin na Zaolziu. – Moja mama 
chodziła na Obroki, ja uczęszcza-
łem do Łazów, jeden z synów cho-
dził do Karwiny, a córka skończyła 
gimnazjum w Czeskim Cieszynie – 
powiedział.

Uroczystość 110-lecia Polskiego 
Gimnazjum Realnego im. Juliusza 
Słowackiego w Orłowej zgromadzi-
ła przy pomniku ofi cjalnych gości, 
przedstawicieli dyrekcji, grona pe-
dagogicznego i uczniów Polskiego 
Gimnazjum im. J. Słowackiego w 
Czeskim Cieszynie oraz dziesiątki 
wychowanków. Połączone chó-
ry PZKO z Orłowej-Lutyni i Bo-
gumina-Skrzeczonia odśpiewały 
pod dyrekcją Magdy Rusek hymn 
studencki „Gaudeamus igitur”, 
„Rotę” oraz „Gaude Mater Polonia”. 
Zabrzmiał też „Testament mój” 
w wersji śpiewanej w wykonaniu 
uczniów gimnazjum, Andrzeja 
Jachnickiego i Marka Krzemienia. 
 (sch)

•••

Język polski jest 

bardzo ważny. 

Bez szkoły nie 

będzie języka 

polskiego, bez 

języka polskiego 

nie będzie Polaków 

tutaj. Jeśli nie będzie 

tutaj mniejszości 

polskiej, region 

straci swoją 

tożsamość

Izabella Wołłejko-Chwastowicz, 
konsul generalna RP w Ostrawie

REKLAMA

GŁ-578

Symboliczny 
start budowy 

Wystrzałem z rewolweru sym-
bolicznie rozpoczęła się w 

środę budowa trzeciego odcinka 
obwodnicy Trzyńca (Trzanowi-
ce – Niebory). Minister transpor-
tu Vladimír Kremlík podkreślił, 
że dlatego mówi o symbolicznym 
starcie, ponieważ pewne rzeczy 
trzeba jeszcze sfi nalizować: pod-
pisać umowę pomiędzy Dyrekcją 
Dróg i Autostrad oraz wykonawcą, 
spółką Eurovia, oraz dokończyć 
proces wywłaszczenia problemo-
wych działek. 

Radek Mátl, pełniący obowiązki 
dyrektora Dyrekcji Dróg i Auto-
strad, zapewnił, że już w paździer-
niku budowa powinna się roz-
począć. – Po podpisaniu umowy 
zwrócimy się do wykonawcy z we-
zwaniem do rozpoczęcia budowy i 
przekażemy mu plac budowy – po-
wiedział Mátl. Prace rozpoczną się 
w Nieborach. 

Z czołowymi przedstawicielami 
resortu transportu spotkali się w 
Nieborach, w miejscu, gdzie ury-
wa się niedokończona obwodnica, 
prezydent Trzyńca Věra Palkovská, 
senator Jerzy Cieńciała, wicehet-
man województwa morawsko-ślą-
skiego – Jaroslav Kania oraz wój-

towie okolicznych miejscowości. 
Palkovská wręczyła ministrowi 
góralską ciupagę ze słowami, że 
ma mu ona służyć do pokonywania 
przeszkód utrudniających budowę 
obwodnicy. 

Po zrealizowaniu inwestycji ode-
tchną mieszkańcy kilku wiosek, 
przez które prowadzi ruch tranzy-
towy: Gnojnika, Trzycieża, Ropicy. 

– Trzy lata będziemy jeszcze 
musieli poczekać, ale potem ruch 
tranzytowy w Ropicy znacząco 
zmaleje. Dziś przez Ropicę prze-
jeżdża 7 tys. pojazdów dziennie 
w jednym kierunku, w tym 4 tys. 
tirów. Po dokończeniu obwodnicy 
tiry znikną, będzie też mniej samo-
chodów osobowych, z tego można 
więc wywnioskować, że natęże-
nie ruchu będzie o ponad połowę 
mniejsze – powiedziała „Głosowi” 
Uršula Waniowa, wójt Ropicy. 

W końcu rozwijają się pomyślnie 
także sprawy dotyczące budowy 
obwodnicy Frydka-Mistka (właśnie 
rozpoczęła się budowa drugiego 
etapu) oraz Ostrawy – ostatniego 
odcinka tak zwanej „przedłużonej 
ul. Rudnej”. Nikt nie zgłosił sprze-
ciwu wobec pozwolenia na budowę 
i prace mogą się rozpocząć.  (dc)

• Wystrzałem z rewolweru minister Vladimír Kremlík symbolicznie zainauguro-
wał budowę ostatniego odcinka trzynieckiej obwodnicy. Fot. DANUTA CHLUP
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Fot. ARC rodziny

S T R E FA  M Ł O D Y C H

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

PRZEDSTAWIAMY

Tomasz Cienciała, 
nowy nauczyciel fi zyki

Od dziecka chciałem 
zostać nauczycielem i 

zawsze pasjonowałem się 
tym, kiedy mogłem kole-
gom w klasie objaśniać ja-
kieś zagadnienia, których 
nie rozumieli. Prócz tego 
zawsze lubiłem matematy-
kę. Wybrałem więc studia 
pedagogiczne na kierunku 
matematyka i fi zyka. Oba 
przedmioty studiuję na 
wydziale przyrodniczym 
Uniwersytetu Palackiego w 
Ołomuńcu, który kształci 
nauczycieli szkół średnich. 
Ponieważ w szkołach śred-
nich nauczyciel wykła-
da już trochę trudniejszy 
materiał i pochyla się nad 
bardziej skomplikowanymi 
zagadnieniami, wybrałem 
tę opcję. Obecnie jestem na 
ostatnim roku. 

Z Polskim Gimnazjum w 
Czeskim Cieszynie zapo-
znałem się najpierw jako uczeń. 
Przed czterema laty w tej szkole 
zdawałem maturę, natomiast w 
ub. roku szkolnym odbywałem tu 
praktyki pedagogiczne. Na jednej 
z moich lekcji była obecna również 
pani dyrektor, która stwierdziła, że 
podoba się jej sposób prowadzenia 
lekcji i zaproponowała mi pracę w 
szkole. Na razie chodzi o zastęp-
stwo za nauczycielkę fi zyki, która 

jest na urlopie macierzyńskim. W 
efekcie uczę więc tylko sześć go-
dzin tygodniowo, co mi odpowia-
da, bo pozwala mi to łączyć studia z 
pracą zawodową. Przyznam się, że 
przed pierwszymi lekcjami byłem 
trochę stremowany, ale to już mi-
nęło i mogę powiedzieć, że dobrze 
czuję się za katedrą i dobrze pracu-
je mi się z moimi pierwszoklasista-
mi.  (sch) 

Szkocja mocnych przeżyć

Nasza podróż do kraju, którego nie udało się podbić nawet Rzymianom, 
rozpoczęła się 4 bm.. Po kilkunastu godzinach spędzonych w autobusie 
dotarliśmy do naszego pierwszego przystanku, miasta o wyjątkowej at-
mosferze – Amsterdamu. Stolicę Holandii poznaliśmy z poziomu jej słyn-
nych kanałów podczas przejażdżki łódką, sterowaną przez sympatyczne-
go kapitana Luisa. Następnie wyruszyliśmy w kierunku Szkocji. 

I oto rozpoczyna się ta część wycieczki, o której zapewne wielu z nas 
z chęcią zapomniałoby. Kilkunastogodzinna podróż promem była z całą 
pewnością mocnym przeżyciem. Pytanie, czy pozytywnym? Jednak warto 
było. Przepiękna, pofałdowana kraina porośnięta typową, zieloną angiel-
ską trawą, cętkowana białymi owcami i od czasu do czasu upiększona ka-
miennym domkiem. Gdyby nie samochody, można by odnieść wrażenie, 
że cofnęliśmy się w czasie. Im bardziej na północ, tym okolica stawała się 
bardziej dzika. Szkocja niejednego z nas wprawiła w osłupienie.

Pierwszego dnia zwiedziliśmy ruiny starego klasztoru w Jedburgh oraz 
tajemniczą kaplicę Rosslyn Chapel, która doskonale odzwierciedla at-
mosferę Szkocji. Kolejny dzień zajęło nam zwiedzanie stolicy, Edynburga. 
Podziwialiśmy jego stary zamek, przepiękną architekturę i malownicze 
uliczki. Nadarzyła się okazja, żeby obejrzeć muzeum Dynamic Earth, a 
pod koniec dnia zdążyliśmy się jeszcze zapoznać ze starym jachtem kró-
lewskim Britannia. 

Trzeci dzień minął raczej na sportowo. Do Highlands musieliśmy poko-
nać dłuższą drogę. Monumentalne góry i przepiękne doliny pełne krysz-
tałowych rzeczek i wrzosów oraz tajemnicze jeziora, takie jak słynne Loch 
Ness, stanowiły krajobraz tego dnia. Niestety, potwora akurat nie było w 
domu. Natomiast program ostatniego dnia był już trochę luźniejszy. Za-
mek w miasteczku Stirling i zakupy, krótki przystanek przy tajemniczych 
końskich głowach Kelpies i windzie dla łódek w Falkirk. A potem już „tyl-
ko” podróż powrotna z przystankiem w skansenie Zaanse Schans w Holan-
dii, gdzie mogliśmy podziwiać wiatraki i stare domostwa, zakupić pyszny 
serek oraz typowe holenderskie chodaki.

 Karolina Konstankiewicz, uczennica kl. IIIC

• Gimnazjaliści przed ruinami klasztoru 
w Jedburgh. Fot. ARC

• Tomasz Cienciała pochodzi z Piosecznej, 
W gimnazjum uczy fi zyki. 
Fot. BEATA SCHÖNWALD

FESTIWALOWE 
FILMY
3 października
Dwa polskie fi lmy „Kamerdyner” w 
reż. F. Bajona oraz „Juliusz” w reż. A. 
Pietrzaka obejrzą uczniowie klas IA, B 
i C oraz IIB i C w ramach dorocznego 
festi walu Babie Lato Filmowe.

POZNAJ HISTORIĘ 
SWOJEJ SZKOŁY
8 października
Historyk Józef Szymeczek wygłosi 
prelekcję dla uczniów nt. historii gim-
nazjum. Na 4. lekcji wysłuchają jej 
uczniowie klas trzecich i czwartych, 
potem ich młodsi koledzy.

LEKCJA 
Z ŻYCIA WZIĘTA
9 października
Seminarzyści nauk społecznych z klas 
trzecich wyruszają w teren. W celu 
zaznajomienia się z pracą w sferze 
socjalnej i ludźmi w potrzebie spotkają 
się z pracownikiem socjalnym poradni 
ELPIS w Trzyńcu.

G I M N A Z J A L N Y  G I M N A Z J A L N Y    K A L E N D A R Z K A L E N D A R Z

W Krzemieńcu 
obchodzili urodziny
Wrocław, Chorzów, Grodzisk Wielkopolski, Jarosław lub Częstochowa. Zloty Europejskiej 
Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego odbywają się wszędzie tam, gdzie działają licea, 
którym patronuje autor „Beniowskiego” i „Balladyny”. Pomimo tego ten tegoroczny odbył 
się w Krzemieńcu na Ukrainie, w szkole, która nosi imię Tarasa Szewczenki.

Beata Schönwald 

To, że Akademia Hu-
manistyczno-Peda-
gogiczna im. Tarasa 

Szewczenki w Krzemień-
cu od ponad 20 lat jest 
członkiem Rodziny, nie 
jest ani pomyłką, ani wy-
jątkiem od obowiązującej 
reguły. – Ta wyższa uczel-
nia stoi w miejscu, gdzie 
wcześniej mieściło się li-
ceum krzemienieckie, w 
którym uczył ojciec Juliu-
sza Słowackiego. Nie ma w 
Krzemieńcu innej szkoły, 
która miałaby związek ze 
Słowackim – wyjaśnia Ja-
kub Słowiaczek, członek 
trzyosobowej delegacji 
Polskiego Gimnazjum im. 
J. Słowackiego w Czeskim 
Cieszynie, która cały mi-
niony tydzień spędziła na Zlocie w 
Krzemieńcu – małej ojczyźnie poety 
i miejscu jego urodzin. – Zloty orga-
nizowane są w Krzemieńcu zazwy-
czaj w związku z jakimś wydarze-
niem związanym ze Słowackim. W 
tym roku była to 210. rocznica jego 
urodzin. Dziesięć lat temu obchodzi-
liśmy tam jego 200. urodziny. Innym 
razem z kolei szkoły należące do Ro-
dziny Słowaków spotkały się w Krze-
mieńcu z okazji odsłonięcia kamie-
nia pamiątkowego w miejscu, gdzie 
stał dworek, w którym urodził się 
wieszcz – przybliża stała bywalczyni 
Zlotów, nauczycielka Ewa Hrnčíř.

Zarówno ona, jak i Kuba, któ-
ry brał udział również w ubiegło-
rocznym spotkaniu w Jarosławiu, 
potwierdzają, że krzemieniecki 
Zlot był pod wieloma względami 
inny od tych, które odbywają się w 
Polsce. – Już samo miejsce, Krze-

mieniec leżący na Ukrainie, jest 
specyfi czne. Specyfi czna jest też 
szkoła, ponieważ chodzi o uczelnię 
ukraińską, w której język polski jest 
wykładany tylko jako jeden z języ-
ków. Różnił się też program Zlotu, 
który zamiast kilku dni trwał cały 
tydzień i był ukierunkowany głów-
nie na zwiedzanie Krzemieńca i 
okolicy – wymienia opiekunka zaol-
ziańskiej delegacji. – Zwykle na Zlo-
tach wszystko kręci się wokół kon-
kursów – recytatorskiego „W kręgu 
poezji Juliusza Słowackiego” oraz 
wiedzy o poecie. Tym razem jednak 
z organizacji tego drugiego zrezy-
gnowano. Myślę, że nikomu z nas, 
uczestników, to nie przeszkadzało – 
dodaje Kuba. Podobnie jak przed ro-
kiem, stanął w recytatorskie szran-
ki. I podobnie jak rok temu wrócił z 
nagrodą. Za fragment poematu „W 
Szwajcarii” zdobył trzecie miejsce. 

Magda Filipek na Zlot pojecha-
ła po raz pierwszy. – Bardzo fajnie 
wyszło, że byliśmy zakwaterowani 
w rodzinach, bo sprzyjało to inte-
gracji, a także mogliśmy lepiej po-
znać język ukraiński, co nie byłoby 
możliwe, gdybyśmy spali np. w ho-
telu – stwierdza, dodając, że dzięki 
Zlotowi poznała nie tylko dotąd 
nieznaną Ukrainę i nowych ludzi, 
ale także Słowackiego. 

Krzemieniec oraz okolice zrobiły 
na Magdzie i Kubie duże wrażenie. 
Podobnie zresztą jak inne miejsca, 
które znalazły się w programie zwie-
dzania polskiego dziedzictwa kul-
turowego Wołynia – Lwów, Zbaraż, 
Wiśniowiec czy Tarnopol ze szkołą, 
która w okresie międzywojennym 
też miała Słowackiego za patrona. 
Obecnie jednak jest placówką stricte 
ukraińską, w której język polski jest 
jednym z języków wybieralnych.  

210
róż i tyle samo cebulek 
tulipanów posadzili 
uczestnicy XXXIV Zlotu 
Europejskiej Rodziny 
Szkół im. Juliusza Sło-
wackiego w rosarium 
koło kamienia upamięt-
niającego miejsce uro-
dzin poety w Krzemień-
cu. Słowacki urodził się 
tutaj 4 września 1809 
roku. Zmarł 3 kwietnia 
1849 roku w Paryżu.

Muzyczny fi nał
W Domu Narodowym w Cieszynie odbył się w środę po południu Finał Przeglądu Cieszyńskiej Pieśni Ludowej im. 
Stanisława Hadyny. Grand Prix zdobył zespół śpiewaczo-muzyczny „Rozmarynek” z Jabłonkowa, działający pod 
kierownictwem Krystyny Mruzek.

Beata Schönwald

Przegląd Cieszyńskiej Pieśni 
Ludowej jest wydarzeniem, 
które ma na celu folklor cie-

szyński zachować dla kolejnych 
pokoleń jako żywy skarb. Tym ra-
zem fi nał zbiegł się w czasie z 100. 
rocznicą urodzin jego patrona, 
prof. Stanisława Hadyny. Zanim 
zabrzmiały więc pierwsze słowa 
dawnych cieszyńskich hitów, prof. 
Daniel Kadłubiec wspomniał w 
kilku zdaniach zasługi założyciela 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” dla 
rozpowszechniania cieszyńskiej 
kultury śpiewanej. Podkreślił, że 
dzięki rodakowi z Karpętnej nasza 

gwara, nasze „helokani”, nasze „Za-
chodzi słoneczko”, nasz „Starzik” i 
nasz „Ondraszek” znane są na ca-
łym świecie: od Japonii aż po Mek-
syk, Stany Zjednoczone i Kanadę. 

O tym, że dobrze znane są rów-
nież młodemu pokoleniu po obu 
stronach Olzy, przekonali w środę 
zarówno jurorów, jak i publiczność 
uczestnicy fi nałowego przeglądu. 
–  Myślę, że największym bogac-
twem są te dzieci i młodzież, które 
czekają na swe prezentacje, a ar-
tysta, niewątpliwie wielkiej miary, 
widzi to i cieszy się z tego urodzi-
nowego prezentu, bo dziś są wła-
śnie jego urodziny – stwierdziła wi-
cestarosta powiatu cieszyńskiego, 
Janina Żagan. 

W środę na scenie Domu Na-
rodowego zaprezentowali cie-
szyńskie „pieśniczki” najlepsi z 
najlepszych, wyłonieni wcześniej 
podczas przesłuchań kwalifi kacyj-
nych. To przełożyło się na wysoki 
poziom fi nałowego koncertu oraz 
jego różnorodność. Inaczej bowiem 
brzmią cieszyńskie utwory ludowe 
w wykonaniu chóru, zespołu in-
strumentalno-wokalnego, a ina-
czej w wykonaniu solisty. Inny jest 
przekaz nastoletniego chłopaka, a 
inny kilkuletniej dziewczynki. Nie-
zależnie od tego jury w składzie: 
prof. Daniel Kadłubiec (przewod-
niczący), prof. Alojzy Kopoczek i 
dr hab. Magdalena Szyndler, oce-
niło poziom fi nałowych występów 

jako bardzo wysoki, zaś podział na 
pierwsze, drugie i trzecie lokaty 
jako odzwierciedlenie niewielkich 
różnic wykonawczych. – Kultura, 
która jest tylko zapisana i gdzieś 
tam w archiwach tkwi, jest kulturą 
martwą, kulturą muzealną, a nam 
chodzi o to, żeby nasza tradycja 
żyła. Kultura wtedy bowiem ma 
sens, kiedy jest wykonywana, kie-
dy jest wartością żywą, i to się dzi-
siaj stało – podsumował środowy 
fi nał przewodniczący jury. 

Organizatorami fi nałowego 
koncertu były Stowarzyszenie Sa-
morządowe Ziemi Cieszyńskiej, 
Polskie Towarzystwo Artystyczne 
„Ars Musica”, Cieszyński Ośrodek 
Kultury „Dom Narodowy”, Powiat 

Cieszyński oraz Centrum Pedago-
giczne dla Polskiego Szkolnictwa 
Narodowościowego w Czeskim 
Cieszynie. Nagrody ufundowały 
Fundusz Rozwoju Zaolzia Kongre-
su Polaków w RC, Starostwo Powia-
towe i Miasto Cieszyn.  

Wyniki:
Kategoria AI (soliści do 6 lat): 1. Zo-
fi a Francuz, SP nr 4 w Cieszynie; ka-
tegoria BI (soliści 7-10 lat): 1. Eliška 
Teofi l, PSP w Mostach koło Jabłon-
kowa, 2. ex aequo Teresa Kaszper, 
PSP im. W. Szymborskiej w Wędryni 
i Beata Chodura, PSP im. J. Kubisza 
w Gnojniku, 3. ex aequo Antonina 
Kraszewska, Katolicka Szkoła Podsta-
wowa im. Św. Rodziny w
Cieszynie, Natalia Urbańska, SP z 
Oddziałami Integracyjnymi w Cieszy-
nie, kategoria BII (duety 7-10 lat): 1. 
nie przyznano, 2. Alicja Szotkowska 
i Julia Szwarc, PSP im. W. Szymbor-
skiej w Wędryni; kategoria CI (soliści 
11-14 lat): 1. ex aequo Jan Stopa, 
PSP w Czeskim Cieszynie i Tomasz 
Grycz, PSP w Czeskim Cieszynie; 
kategoria CII (duety 11-14 lat):1. Jan 
Stopa i Tomasz Grycz, PSP w Cze-
skim Cieszynie, 2. ex aequo Zuzanna 
Paprota i Marta Stuchlik; ZPiTZC 
im. J. Marcinkowej w Cieszynie oraz 
Aneta Nowok i Zuzanna Sabela, PSP 
im. J. Kubisza w Gnojniku; kategoria 
DI (soliści 15-20 lat): 1. Magdalena 
Wierzgoń, PSP w Czeskim Cieszynie, 
kategoria CIV (zespoły instrumen-
talno- wokalne): 1. „Rozmarynek”, 
PSP im. H. Sienkiewicza w Jabłonko-
wie, 2. ex aequo Zorómbek, Polskie 
Gimnazjum im. J. Słowackiego w 
Czeskim Cieszynie i ZPiTZC im. J. 
Marcinkowej w Cieszynie; kate-
goria CV (chóry): 1. Chór Szkolny 
„Crescendo”, PSP im. St. Hadyny w 
Bystrzycy.

• Tomasz Grycz i Jan Stopa zajęli pierw-
sze miejsca solo i w duecie.

• „Rozmarynek” wyśpiewał główną na-
grodę przeglądu. Zdjęcia:�BEATA�SCHÖNWALD

Cieśle budują kościółek 
Zaplanowane na sierpień rozpoczę-
cie budowy repliki spalonego ko-
ściółka pw. Bożego Ciała w Gutach 
zostało przesunięte ze względu na 
negatywne stanowisko Wojewódz-
kiej Straży Pożarnej. Tymczasem w 
warsztacie ciesielskim Antonína Pa-
pšíka w Hošťálkovej (region wseciń-
ski) prace już się rozpoczęły. – Kon-
strukcja kościoła powstanie najpierw 
we Wsecińskiem. Po uzyskaniu 
wszystkich wymaganych zezwo-
leń zostanie następnie rozłożona, 
podobnie jak budowla z klocków, 
przewieziona do Gutów i na nowo 
poskładana – poinformował Pavel 
Siuda, rzecznik diecezji ostrawsko-
-opawskiej. – Zmiana planów była 
konieczna także dlatego, że drewno 
na budowę już od dłuższego czasu 
jest przygotowane i cieśle nie mogą 
dłużej zwlekać z pracą, przyglądając 
się bezczynnie wysychającym bel-
kom – dodał Václav Kotásek, kierow-
nik działu budowlanego biskupstwa. 
 (dc)

••• 

Cieszynianin 
wiceprzewodniczącym 
chadeków

Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu 
Europejskiego z Cieszyna, został 17 
września wybrany wiceprzewodni-
czącym Europejskiej Parti i Ludowej. 
EPL to największa grupa polityczna 
w Parlamencie Europejskim. Skupia 
179 europosłów pochodzących z 26 
państw członkowskich.

Prezydium Europejskiej Parti i Ludo-
wej składa się z przewodniczącego 
i dziesięciu wiceprzewodniczących. 
Jego członkowie uzgadniają między 
sobą podział zadań, nominują prze-
wodniczących stałych grup robo-
czych, koordynują pracę posłów we 
wszystkich komisjach parlamentar-
nych oraz rekomendują stanowisko 
grupy na sesje plenarne parlamentu. 
Jan Olbrycht, który zasiada w PE od 
2004 r., zapowiedział, że chce budo-
wać jedność grupy, aby skutecznie 
stawiać czoło wyzwaniom nadcho-
dzących pięciu lat.  (wik)

••• 

Odznaczony 
Gwiazdą Afganistanu
Kapitan Petr David został odznaczo-
ny Gwiazdą Afganistanu – medalem 
przyznawanym przez prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi 
we współdziałaniu z żołnierzami 
Wojska Polskiego w Afganistanie. 
Uroczystość odbyła się we wtorek 
24 września w Ambasadzie RP w 
Pradze i towarzyszyła galowemu 
przyjęciu z okazji Święta Wojska 
Polskiego.  (wik)

W SKRÓCIE

Teraz już się nie burzy...
PTTS „Beskid 
Śląski” wprowa-
dził w tym roku 
nową formę tu-
rystyki – „spa-
cery środowe” 
o długości 3-4 
km. W środę 18 
września od-
był się spacer 
po Stonawie. 
Przybyło 28 
„beskidzioków” 
i sympatyków 
Towarzystwa, 
by zapoznać się z historią miej-
scowości. Spacer rozpoczęliśmy 
przed Domem PZKO i przeszliśmy 
Górzanami z pięknie utrzymanym 
budynkiem byłej Szkoły Ludowej z 
1853 roku, zabytkiem kultury – ko-
ściołem katolickim pw. św. Marii 
Magdaleny, z pierwszym na Śląsku, 
wybudowanym w 1905 roku, Do-
mem Robotniczym. 

Chodnikiem zeszliśmy do rzeki 
Stonawki, która wytworzyła mean-
dry. Przez kładkę przeszliśmy do 
dzielnicy Hołkowice, gdzie w szko-
le, wzniesionej w 1900 roku, uczą 
się polskie dzieci w klasach 1.-5. Na 
wzniesieniu nad szkołą wybudo-
wano w 1937 roku kościół ewange-
licki. Nieopodal stoi budynek byłej 
gospody „Recmanik”, w której w la-
tach 50. ub. wieku, z powodu dużej 
liczby dzieci w szkole, znajdowała 
się klasa dziewcząt. 

W drodze powrotnej z Hołkowic 
zatrzymaliśmy się na cmentarzu 
przed kościołem katolickim – przy 
wspólnej mogile 21 żołnierzy pol-

skich, ofi ar wojny czechosłowacko-
-polskiej w 1919 roku. 

Kolejnym tragicznym okresem 
w historii Stonawy była II wojna 
światowa. Dokładnie 80 lat przed 
naszym spacerem, 18 września 
1939 roku, niemieccy okupanci za-
strzelili w lesie w pobliżu kopalni 
„Barbara” 12 Polaków – jednym z 
nich był stonawianin. 

Dewastacja środowiska w Stona-
wie, spowodowana szkodami górni-
czymi, oraz plany wybudowania we 
wsi dużej koksowni, były przyczyną 
likwidacji dzielnic: Meksyk, Krzywy 
Dół, Ameryka, Katarzyna i częścio-
wo Bonków. Na szczęście proces ten 
został zatrzymany po 1989 roku. Te-
raz w Stonawie już się nie burzy, ale 
buduje. Wybudowano nowe domy 
jednorodzinne, domy opieki spo-
łecznej, mieszkania dla starszych 
osób, halę sportową i inne obiekty 
użytku publicznego. Stonawa tętni 
życiem i na mnie zrobiła bardzo do-
bre wrażenie. 

 Alfred Lotter

Fot. ALFRED LOTTER

• Kpt. Petra Davida uhonorowała ambasador RP Barbara Ćwioro. 
Fot. MARTA SAWICKA/ARC�Ambasady�RP�w�Pradze
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Fot.NORBERT�DĄBKOWSKI

Fot. ARC rodziny

•••

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.

Herbert Mazal urodził się 15 lip-
ca br. w Pradze. Mierzył 55cm i 
ważył 3990 g. Siostrzyczka Ania, 
urodzona w lipcu 2017 roku, uwa-
ża narodziny braciszka za wspa-
niały prezent urodzinowy i razem 
z rodzicami, Joanną i Miłoszem, 
życzy chłopczykowi dużo zdrowia 
i szczęścia.  Rodzinka mieszka w 
Pradze. 

Herbert jest imieniem pocho-
dzenia germańskiego o znaczeniu 
„błyszczący”, „jaśniejący”. Imię to 
nosił m.in. słynny austriacki dyry-
gent Herbert von Karajan.  

 (dc)

Zielona szkoła nad Bałtykiem
2 września 
koło godzi-
ny 22.00 po 
raz ostatni 
p o m a c h a l i -
śmy wszyscy 
rodzicom na 
pożegnanie. 
Potem czeka-
ła nas długa 
podróż, za-
nim dotarli-
śmy do celu. 
Naszym do-
mem na dwa 
tygodnie stał 
się hotel VIS w Jastrzębiej Górze. Pierwszy dzień poszliśmy przywitać się 
z plażą. Pogoda dopisała, było bardzo ciepło, większość z nas nawet się 
kąpała. Dni nam zleciały bardzo szybko. Zaplanowano dla nas mnóstwo 
wspaniałych wycieczek. Zwiedzaliśmy Kaszuby: miasto Gdańsk i molo w 
Sopocie, również pojechaliśmy do skansenu w Szymbarku, gdzie widzieli-
śmy najdłuższą deskę świata, dom do góry nogami, podziemny korytarz, 
stare domki, dalej Muzeum Kaszubskie. Innym razem pojechaliśmy na 
ruchome wydmy. W fokarium urocze było karmienie fok. Wszystkim bar-
dzo podobała się podróż statkiem z Helu do Gdyni. Nie spędzaliśmy czasu 
tylko na wycieczkach, wychodziliśmy również na plażę, były nadmorskie 
spacery. Nigdy nie zapomnimy rewelacyjnie spędzonych dwóch tygodni w 
przyjemnej atmosferze i z mnóstwem nowych przyjaciół. 

 Ellen Roman, kl. 7, SP im. J. Kubisza w Gnojniku

Integrowaliśmy się w górach 

We wtorek 10 września my, uczniowie klasy 6. Szkoły Podstawowej im. 
Jana Kubisza w Gnojniku, pojechaliśmy na pobyt integracyjny na Jaworo-
wy. W tym roku szkolnym dołączyły do nas trzy nowe dziewczyny – bardzo 
nas zdziwiło, że wszystkie mają na imię Karolina. Na Jaworowy wyjechali-
śmy kolejką linową. Była słoneczna pogoda i widoki były przepiękne. Gór-
ski ratownik przygotował dla nas prelekcję. Bardzo ciekawie opowiadał, na 
czym polega praca ratowników. Jest to bardzo ciężki zawód, wymagający 
dużego poświęcenia. Mogliśmy wypróbować sił podczas przygotowania 
rannego człowieka do transportu. Na drugi dzień udaliśmy się szlakiem 
turystycznym z Jaworowego na Ostry. W drodze powrotnej nazbieraliśmy 
dużo grzybów dla pana dyrektora. Wieczorem odwiedził nas podróżnik 
Jakub Vacovský, który opowiadał nam o szczytach, które zdobył wraz ze 
swoimi kolegami. Były to szczyty Kaukazu i Pamiru. Wszystko zobaczyli-
śmy na zdjęciach i wyobrażaliśmy sobie, że sami zdobywamy te szczyty. 
Trzeciego dnia wracaliśmy szlakiem turystycznym do Rzeki, a stamtąd 
autobusem do szkoły w Gnojniku.

 Alina Sikora, klasa 6, 

NASZA RECENZJA

Czas na miłość
Moja biblioteczka powiększyła się w tym tygodniu o kolejną pozycję. 
Tym cenniejszą, że wyszła spod pióra redakcyjnej koleżanki, redaktor 
Danuty Chlup. 

Tomasz Wolff 

Po przeczytaniu zajęła miej-
sce obok między innymi ta-
kich pozycji, jak „Kobiety z 

bloku 10. Eksperymenty medycz-
ne w Auschwitz” Hansa Joachi-
ma Langa, „Amon. Mój dziadek 
by mnie zastrzelił” Jennifer Te-
ege czy „Tatuażysta z Auschwitz” 
Heather Morris. Nic dziwnego, 
podobna tematyka, ale jakże inna 
to pozycja. Na korzyść oczywiście 
„Trzeciej terapii”. Wspomniane 
książki opisują piekło Auschwitz-
-Birkenau i innych obozów śmier-
ci, Danuta Chlup pisze o tym, jak 
to piekło będzie miało przełożenie 
na kolejne pokolenie. Czy córki i 
synowie, a potem wnuczki i wnuki 
hitlerowskich zbrodniarzy powin-
ni nosić to piętno do końca życia, 
czy powinni choć w najmniejszym 
stopniu czuć jakąś winę? 

Trzydziestoletnia Niemka 
Mathilda i o dziesięć lat starszy 
Grzegorz z Polski znajdują się na 
życiowym zakręcie. Spotykają się 
na niemieckim kampingu, gdzie 
mężczyzna spędza urlop z dora-
stającą córką. Kiedy wydaje się, że 

ich drogi na zawsze się rozejdą, po 
kilku miesiącach kobieta dzwoni 
do Grzegorza. Chce przyjechać do 
Oświęcimia i poszukać materia-
łów na temat dziadka, esesmana z 
Auschwitz. Od dziecka zmaga się 
z tym piętnem, podobnie jak jej 
matka. Na jednej z lekcji w podsta-
wówce pani nauczycielka wydaje 
polecenie: proszę napisać krótkie 
wypracowanie na temat „mój fajny 
dziadek”, „moja fajna babcia”. – A 
jak nie mam o kim pisać? – zasta-
nawia się w głębi duszy Mathilda.

W „Trzeciej terapii” autorka 
umiejętnie porusza się między 
Dreznem, Oświęcimiem i naszą 
beskidzką Łomną, zmienia czasy, 
ale nie wyprowadza w pole czytel-
nika, zgrabnie prowadząc do fi na-
łu. Operuje pięknym słowem, tak 
umiejętnie przeskakuje z miejsca 
na miejsce, jakby pisanie książek 
było dla niej chlebem powszednim, 
a nie tylko dodatkowym zajęciem. 
Jak tak dalej pójdzie, obawiam się, 
że na łamach „Głosu” nazwisko 
Chlup nie będzie się pojawiać tak 
często jak dziś. Może w przyszłości 
nasza koleżanka będzie żyła z pisa-
nia, a w gazecie Polaków w Repu-

blice Czeskiej będzie miała „tylko” 
stałą, piątkową rubrykę, którą jej z 
chęcią zaproponuję.

Warto podkreślić, że Danuta 
Chlup do swojej drugiej powie-
ści umiejętnie przemyciła wątki 
dotyczące Polaków żyjących na 
Zaolziu. Taka wiedza, podana w 
przystępny i nienachalny sposób, 
być może zostanie lepiej przyswo-
jona, niż kiedy zostaje przekazana 
na ofi cjalnych spotkaniach, na 
których Zaolzie jest tylko dodat-
kiem, zapomnianą krainą między 
tak eksponowanym Wschodem i 
tak nośnym medialnie Zachodem.

Danuta Chlup w swojej drugiej 
powieści przekonuje, że najlep-
szą terapią jest miłość. Chociaż 
czasami wiedzie do niej droga 
przez mękę, jedną, dwie terapie, 
naprawdę jest sensem w samym 
sobie. Zatem drodzy czytelnicy: 
do lektury. Naprawdę warto. Do 
miłości również zachęcam.  

Danuta Chlup

Trzecia terapia
Novae Res

27. Babie Lato Filmowe 2-6.10.2019
Za nami już pierwszy dzień ka-

lendarzowej jesieni, czas zatem 
na kolejną edycję Babiego Lata Fil-
mowego. Impreza organizowana 
przez trzyniecki Klub Kultury od-
będzie się już po raz 27! 

Impreza rozpocznie się od pol-
skiego fi lmu „Kamerdyner” (laure-
ata Srebrnych Lwów na zeszłorocz-
nych FPFF w Gdyni) w reż. Filipa 
Bajona, przedstawiającego powi-
kłane losy trzech nacji zamieszku-
jących dawne polsko-niemieckie 
pogranicze na północnych Kaszu-
bach. Do soboty w sumie zostanie 
zaprezentowanych 14 fi lmów – 6 w 
kategorii „Hity sezonu”, 7 w „Kon-
kursie debiutów” i 1 pokaz specjal-
ny. Ten ostatni to fi lm polityczny z 
1982 roku, który na swoją premierę 
musiał czekać 7 lat: „Przesłucha-
nie” w reż. Ryszarda Bugajskiego z 
Krystyną Jandą w roli głównej. 

Filmy polskie stanowią przewagę 
w festiwalowym repertuarze – to 
aż osiem produkcji, a wśród nich 
najgłośniejszy obraz ostatniego se-
zonu, czyli „Kler” Wojciecha Sma-
rzowskiego, który – wzbudzając 
wiele kontrowersji – stara się być 
próbą refl eksji nad Kościołem jako 
instytucją. Trudniejsze problemy 
społeczne porusza także „Zabawa, 
zabawa” Kingi Dębskiej. W fi lmie 
obejrzymy przeplatające się histo-
rie kobiet będących w różnych fa-
zach uzależnienia alkoholowego.

W tym roku BLF świętuje jubile-
usz „Złotego debiutu” – już 25 lat na 
Zaolziu nagradzane są fabularne de-
biuty reżyserskie. Co roku jury gło-
suje nad najlepszym fi lmem zreali-

zowanym w ciągu minionego albo 
bieżącego sezonu przez kinema-
tografi e krajów biorących udział w 
przeglądzie. – Po kilku pierwszych 
edycjach tego konkursu niektórzy 
mówili mi, żebym dał sobie spokój, 
bo niedługo nie będzie czego oce-
niać – wyjaśnia dyrektor i pomysło-
dawca imprezy Tadeusz Wantuła. 
– Na szczęście się mylili! Zawsze 
wierzyłem w to, że na dużym ekra-
nie nie będzie brakowało godnych 
uwagi fi lmów młodych twórców. 

Jubileuszowy „Złoty debiut” 
weźmie pod lupę siedem fi lmów 
– trzy czeskie, trzy polskie i jeden 
słowacki. W jury pojawi się m.in. 
Olga Chajdas, polska reżyserka, 
laureatka zeszłorocznej nagrody 
dla najlepszego debiutu za fi lm 
„Nina”, który zresztą zostanie 
przypomniany już w czwartek w 
Bystrzycy. Ponadto w tej katego-
rii zobaczymy „Dziurę w głowie” 
Piotra Subbotki, autorskie, zaska-
kujące i tajemnicze kino z Bartło-

miejem Topą w roli głównej. W 
programie znalazła się również 
polsko-czesko-szwedzka „Fuga” 
Agnieszki Smoczyńskiej, historia 
losów kobiety, która straciła pa-
mięć i z konieczności zbudowała 
sobie nową osobowość, ale do któ-
rej wraca jednak poprzednie życie. 
Będzie też miejsce na komedię ro-
mantyczną „Juliusz” Aleksandra 
Pietrzaka. 

Pięciodniowa impreza będzie się 
odbywała w kinach w Bystrzycy, 

Jabłonkowie i Trzyńcu. Szczegóły i 
opisy poszczególnych fi lmów moż-
na znaleźć na stronie internetowej 
www.babielatofi lmowe.pl. Bilety 
do nabycia na miejscu przed pro-
jekcjami. W Bystrzycy członkowie 
Klubu Filmu Polskiego mają wstęp 
wolny na wszystkie polskie fi lmy! 
Pozostałe fi lmy i pozostali widzo-
wie w Bystrzycy płacą 40 koron. 
Kina w Trzyńcu i Jabłonkowie – bi-
lety w kasie według cen ustalonych 
przez tamtejsze instytucje.  (szb)

● Tegoroczną edycję festi walu zainau-
guruje fi lm „Kamerdyner” (reż. F. Bajon) 
ukazujący powikłane losy trzech nacji 
zamieszkujących dawne polsko-niemiec-
kie pogranicze na północnych Kaszu-
bach. W jednej z głównych ról Janusz 
Gajos. Fot. RAFAŁ�PIJAŃSKI

Biblioteka 
pachnąca świeżością 
W Polskiej Szkole Podstawowej w Hawierzowie-Błędowicach 
otwarto w czwartek odnowioną bibliotekę szkolną. Kusi 
atrakcyjnymi, nowiutkimi książkami, kolorowymi pufami, nowymi 
meblami, ciekawym oświetleniem. 

Danuta Chlup

Dawniej błędowicka bibliote-
ka była raczej ciemnym, nie-
atrakcyjnym składem ksią-

żek, który nie zachęcał uczniów do 
zaglądania do tego pomieszczenia. 
Teraz wszystko się zmieniło dzięki 
projektowi dofi nansowanemu ze 
środków Senatu RP za pośrednic-
twem Fundacji „Pomoc Polakom na 
Wschodzie”. W jego przygotowanie i 
realizację zaangażowali się zarówno 
nauczyciele, jak i rodzice. Dyrek-
tor podziękował wszystkim którzy 
włączyli się w przygotowanie i reali-
zację projektu, w szczególności pa-
niom Magdalenie Halamce i Alicji 
Kellerberg. –  My, rodzice, staramy 
się we wszystkim pomagać szkole, 
bo szkoła jest mała i potrzebne są 
wszystkie ręce do pomocy. Rodzice 
zatroszczyli się o stronę technicz-
ną projektu, odnowienie lokalu, 
instalację mebli i sprzętu kompu-
terowego, natomiast panie nauczy-
cielki postarały się o wybór i zakup 
książek, ich katalogizację i uporząd-
kowanie – powiedziała nam pani 
Alicja. Razem z synem przecięła 
wstęgę i tym samym symbolicznie 
otworzyła odnowioną bibliotekę. 
Jedna klasa po drugiej wchodziły 
do środka i podziwiały jej nowy wy-
gląd.

– Otwieramy nową bibliotekę, 
ale nie tylko. To będzie wasza nowa 

klasopracownia, w której odbywać 
się będą zajęcia literackie, swoją 
siedzibę będzie tu miał Klub Mło-
dego Czytelnika, będą odbywały 
się spotkania z autorami książek, 
spotkania absolwentów. Ogółem 
kupiliśmy ponad 250 nowych ksią-
żek, 35 ebooków i ok. 20 audiobo-
oków – zwróciła się do uczniów na-
uczycielka Halina Kantor. Z okazji 
otwarcia nowej biblioteki odbył się 
konkurs plastyczny dla uczniów. 
Młodsza kategoria miała za zada-
nie zaprojektowanie okładki książ-
ki, starsi projektowali ex libris bi-
blioteki. Zwycięski znak zostanie 
następnie, w formie pieczątki, od-
bity we wszystkich książkach. Roz-
strzygnięcie konkursu odbędzie się 

18 grudnia podczas nowej imprezy 
szkolnej pt. „Poczytaj mi, babciu”. 

Inicjatorką tej imprezy jest na-
uczycielka Danuta Kula. – Inspi-
rowałam się „Narodowym Czyta-
niem” i innymi projektami, które 
wspierają czytelnictwo. Chciałam 
zorganizować coś takiego, co było-
by przyjemne dla dzieci, swojskie 
i łączyło pokolenia. Babcie, któ-
re nie boją się głośnego czytania, 
przeczytają kilka bajek polskich, 
ale będzie też jedna czeska, którą 
przeczyta pani wiceprezydent Ha-
wierzowa. Lektura będzie przepla-
tana żywą muzyką fortepianową w 
wykonaniu pana André Kellerber-
ga, naszego rodzica – zapowiedzia-
ła nauczycielka.  

Pierwsi czytelnicy 
Alexandra Brožowa 
i Michaela Kristenowa, kl. 6
Obie koleżanki najchęt-
niej czytają książki 
o zwierzętach 
i dlatego od 
razu sięgnę-
ły po takie 
właśnie 
pozycje. 
A trzeba 
przyznać, 
że książek 
o tej te-
matyce jest 
bardzo wiele w 
bibliotece. – Moja 
koleżanka bardzo lubi 
misie, a ja psy – sprecyzowała Ola. – Wcze-
śniej biblioteka była stara, ze starymi książkami, teraz jest 
o wiele piękniejsza. Na pewno będziemy z niej korzystały 
– zapewniła Michaela. 

David Nenička, kl. 2
Chłopiec sięgnął od 
razu po „Hob-
bita” Tolkiena 
– lekturę, 
jak mi się 
zdawało, 
za trudną 
dla dzieci 
w jego 
wieku. 
Ale David 
przekony-
wał mnie, że 
wcale nie jest 
za trudna. – Mama 
włączyła nam, mnie i 
siostrze, fi lm o Hobbicie, a ponieważ nam się 
podobał, później przeczytała nam całą książ-
kę – powiedział drugoklasista.

• Pierwsze spotkanie z odnowioną bi-
blioteką. Zdjęcia:�DANUTA�CHLUP
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I jak tu zaczynać nowe życie?
W 1945 roku w Polsce na 100 mężczyzn przypadało 128 kobiet. Tymczasem przed państwem stało wyzwanie odbudowy 
znaczących zniszczeń wojennych, a także industrializacji – potrzeba było więc zmobilizować do pracy jak najwięcej ludzi. Przyniosło 
to znaczną zmianę w podejściu do pracy kobiet. Zachęcano je, by podejmowały zatrudnienie, również w zawodach, które dotąd były 
uważane za typowo męskie. Ułatwiono im także dostęp do edukacji, głównie w technicznych szkołach zawodowych, co sprzyjało 
możliwościom awansu na lepiej płatne stanowiska. 

Ta zmiana znalazła odzwier-
ciedlenie w planie sześcio-
letnim (1950-1955), którego 

jednym z głównych założeń była 
produktywizacja kobiet. W okresie 
realizacji planu przyjęto do pracy 
ponad milion dwieście tysięcy ko-
biet. 

Okres powojenny to także czas 
kształtowania się nowego porząd-
ku. Zmiana granic ustanowiona w 
1945, industrializacja i odbudowa 
zrujnowanych siedlisk skutkowały 
znacznymi migracjami – zarówno 
wewnętrznymi, głównie ze wsi do 
miast, jak i poza granice kraju.

Wanda, 
mieszkanka Łodzi, 
we wspomnieniach
Ja otrzymałam pierwszą pensję 507 
złotych w październiku 1945 roku 
(pracowałam od marca 1945 roku), 
ale to było niczym w obliczu wol-
ności i nadziei, że z każdym rokiem 
będzie lepiej. W każdą niedzielę 
wyjeżdżaliśmy z zakładem rozkle-
kotanymi ciężarówkami z „demo-
bilu” na odgruzowanie Warszawy. 
Wieszaliśmy wtedy transparenty 
„Cały naród buduje swoją stolicę”. 

Łódź, październik 1945 
M. Madejska, „Aleja włókniarek”, 

Warszawa 2018

Joanna Konopińska, 
studentka, w dzienniku
Siedzę teraz przy biurku i spisuję 
moje wrażenia, choć pewnie lepiej 
byłoby zabrać się do urządzania 
mieszkania. Żeby tak można było 
wysprzątać i wymieść z domu tę 
obcość, tę niemczyznę wyzierającą 
z każdego kąta. Zamiast pisać, po-
winnam biegać po mieszkaniu ze 
szczotką i ścierką. Obecnie na każ-
dym kroku napotykam przedmioty 
należące do kogoś innego, świadczą-
ce o czyimś życiu, o którym nic nie 
wiem, o ludziach, którzy ten dom 
budowali, tutaj mieszkali, a teraz 
być może już nie żyją. I jak tu zaczy-
nać nowe życie? Nie, nie wyobrażam 
sobie, abym kiedykolwiek mogła po-
wiedzieć, że to jest mój dom.

Wrocław, 2 października 1945
„Tamten wrocławski rok 1945-1946. 

Dziennik”, Wrocław 1987

Irena Krzywicka, 
att aché kulturalna przy 
Ambasadzie Polskiej w Paryżu, 
we wspomnieniach
Miałam jedno zadanie (…) – w mia-
rę możliwości przełamać bojkot 
ambasady, nawiązać stosunki z jak 
najszerszym kręgiem francuskich 
intelektualistów i naukowców. 
Wzięłam to sobie do serca. Uzna-
łam, że Polska jednak żyje, istnie-
je i trzeba ją przyjąć, jaka jest. (…) 
Miałam jeszcze dużo złudzeń, uwa-
żałam, że Polska weszła na drogę 
socjalizmu, że Rosja ewoluowała, 
bo jednak to miało charakter nie-
podległości, takiej powiedzmy trzy-

-czwarte, ale jednak niepodległo-
ści. (…) Miałam złudzenie, że to się 
utrzyma. Mówiłam o tym, jak od-
budowuje się Warszawa, jak druku-
je się masowo książki, po zagładzie 
książki polskiej przez nazistów, 
mówiłam o początkach lecznic-
twa społecznego, o szkolnictwie, o 
tym, co zawdzięczaliśmy nowemu 
ustrojowi. To mogłam referować 
bez zakłamywania się.

Paryż, 1946
A. Tuszyńska, „Długie życie 

gorszycielki”, Warszawa 2009

Krystyna Kisielewska, 
uczennica, w dzienniku
Teraz modnie jest krzyczeć (naj-
częściej po cichu), że dzisiejsza 
rzeczywistość, obecny ustrój jest 
zły. Ale jaki byłby lepszy, tego nikt 
nie mówi. Jeśli o mnie chodzi, 
to ja chcę demokracji, ale nie ra-
dzieckiego komunizmu. Nasz kraj, 
nawet gdyby wszyscy chcieli, nie 
nadaje się do ustroju, jaki panuje w 
Związku Radzieckim. Jest za mały, 
a społeczeństwo psychikę ma inną. 
Chłop chce mieć bodaj ogródek, 
ale żeby to była jego własna zie-
mia. A więc nie chcę w Polsce Rosji, 
która na wszystkim kładzie swoją 
łapę, że to przyjaźń. Gdyby Polacy 
z własnej, nieprzymuszonej woli 
utworzyli Polskę Ludową, to my-
ślę, że nie byłoby tylu wrogów. W 
ludziach tkwi przekora. Narzucają? 
To właśnie nie i nie. Z tej przekory 
lęgnie się konserwatyzm, tęsknota 
za czasami przedwojennymi, któ-
re wcale dla wszystkich nie były 
takie dobre. Na przykład ludzie w 
moim wieku bronią czasów przed-
wojennych. A co oni mogą o nich 
wiedzieć, jak ocenić tamten ustrój? 
Bronią czasów przedwojennych, bo 
chcą ganić obecne. Ale gdyby ich 
ktoś zapytał o przewroty Piłsud-
skiego, o zabójstwo Narutowicza, 
o rządy Wojciechowskiego czy Pa-
derewskiego, to ciekawe, co by o 
tym wiedzieli. Krzyczą „precz”, bo 

inni tak krzyczą. Ale w tym okrop-
nym kraju o okropnym ustroju 
chodzą do szkół i na uczelnie, za-
kładają rodziny, po prostu żyją tu, 
bo nie mają alternatywy. Więc czy 
nie lepiej żyć, jak można najlepiej 
i najgodniej? Ja w zeszłym roku 
na lekcjach zagadnień też byłam 
taka krzykaczka. Ale dziś oceniam 
to źle. Zresztą, w obecnej ideologii 
jest także dużo rzeczy pozytyw-
nych i to trzeba wydobywać, a nie 
tylko być przeciw. Co wcale nie 
znaczy, że zapiszę się do Związku 
Młodzieży Polskiej.

Warszawa, 29 sierpnia 1948
„Wstaje świt. Dzienniki młodych 
z pierwszych lat powojennych”, 

Warszawa 2018

Maria Dąbrowska, 
pisarka, w dzienniku
Od dziewiątej i pół rano po raz 
drugi w fabryce Parowóz. (…) Dwie 
robotnice – jedna w granatowym 
kombinezonie, druga w wiatrówce 
khaki i jakiejś spódniczynie, obie o 
tyle o ile przystojne, ale o grubych 
wulgarnych rysach twarzy, nasta-
wiły adapter radia (tego świetlica 
ma spory zapas) i zaczęły we dwie 
tańczyć. (…) Obie pracują tu nie-
dawno i marzą o czym innym. (…) 
Mieszkają u pracujących rodziców, 
więc pewno zarabiają sobie po pro-
stu na coś z ubrania? Ta w spódni-
cy powiedziała: „Ja bym chciała 
pójść na kurs maszynopisania. Ale 
to kosztuje trzy i pół tysiąca. Trze-
ba obejść się smakiem”. Po chwi-
li dodała: „Miałam pójść na kurs 
bibliotekarski, ale nie poszłam, 
bo przyjęli inną bibliotekarkę. No 
cóż, miała protekcję”. Jeden z ma-
gazynierów, który przysłuchiwał 
się rozmowie, dodał: „Teraz, pro-
szę pani, nic bez protekcji”. „A czy 
kiedy było inaczej?” – spytałam. 
„No, tak – odparł dyplomatycznie 
– dawniej jeszcze więcej znaczyła 
protekcja, ale teraz też”. „Tylko że 
teraz miało być inaczej” – sprecy-
zowałam jego myśl.

Warszawa, 18 kwietnia 1950
„Dzienniki powojenne”, 

Warszawa 1996

Zofi a Wasilikowska, 
działaczka Ligi Kobiet, w artykule

Jeszcze przed kilkoma laty, gdy ko-
biety pragnące nauczyć się czegoś i 
zdobyć zawód zgłaszały się do Ligi 
Kobiet, można im było polecić tyl-
ko drobne kursy, szycie, galanterię, 
zabawkarstwo itp. Dziś szuka się 
dziewcząt i kobiet, aby im ukazać 
wszelkie perspektywy – murarki 
na MDM, (…) w Nowej Hucie, me-
chanika w fabryce samochodów, 
traktorzystki (…). Oto jak naocznie 
w życie kobiet wkroczył plan sze-
ścioletni.

Warszawa, 1952
„Udział kobiet w walce narodu 

polskiego o pokój i plan sześcioletni”, 
„Nowe Drogi” 1952, nr 9 

Stanisława Sowińska, 
działaczka partyjna, uwięziona 
wskutek czystki ideologicznej 
w Parti i, we wspomnieniach
Monotonię zwykłego więziennego 
dnia przerwał huk kilkudziesięciu 
salw armatnich. Rozległ się gdzieś 
z daleka, dobrze jednak przez nas 
słyszany.

Liczyłyśmy je obie z Lusią, zasta-
nawiając się, co też to może zna-
czyć. Wojna? Nie, nie wojna! Naj-
mniejszego objawu paniki wokół. 
Na odwrót, uroczysta jakaś cisza, 
wszystko zda się zamarło. Pogrzeb! 
– odgadłyśmy. To salut oddany ko-
muś na ostatnią drogę! Komuś bar-
dzo ważnemu. Komu? Paliła nas 
ciekawość. (…)

(strażnik) – Proszę nabrać otu-
chy! Wkrótce się zmieni!

– W związku z tym, że ktoś 
umarł?

Zamiast odpowiedzi przytaknął 
głową.

– Bierut?
– Nie! Nie mogę powiedzieć! Za-

kazano nam surowo! Ale nietrudno 
odgadnąć: wąsaty! Duże wąsy!

Wąsaty! Duże wąsy! A więc – Sta-
lin!

Trudno było uwierzyć. Tak jak tylu 
innych wychowanych przez Par-
tię zżyłam się, mistycznie prawie, z 
przekonaniem, że „nieśmiertelny” 
nie może umrzeć, nigdy nie umrze...

Pierwszym moim odczuciem był 
żal. Trudno rozstać się z legendą 
wiecznie żywego. Zostało we mnie 
jeszcze sporo z tradycyjnego spo-
sobu myślenia, jaki wpajano w nas 
przez tyle lat. Jest ktoś nieomyl-
ny, na czyjej bezbłędności można 
polegać we wszystkich sprawach, 
najbardziej trudnych, zawikła-
nych. Ktoś, kto wie najlepiej, jak 
poprowadzić ludzkość na najwyż-
sze szczyty, jak uszczęśliwić ją 
systemem najdoskonalszym, jaki 
kiedykolwiek istniał i istnieć bę-
dzie... Nie wiązałam jeszcze swoje-
go osobistego losu z tym, co Stalin 
uosabiał. Miałam zaledwie nie-
sprecyzowane przeczucia, może 
podejrzenia – nic więcej.

Nawet w więzieniu, cóż za para-
doks, wierzyłam wciąż w mit ojca 
ludów i smuciłam się z powodu 
jego śmierci razem z tymi, którzy 
uwięzili mnie, którzy pilnowali 
każdego mojego poruszenia.

Warszawa, 5 marca 1953
„Gorzkie lata. Z wyżyn władzy do 

stalinowskiego więzienia”, 
Warszawa 2017

Ze sprawozdania 
z konferencji KD Stare 
Miasto o zakładach Elmet 
w Warszawie
Załoga, wśród której jest wiele ko-
biet, domagała się lepszego ogrze-
wania hal produkcyjnych oraz za-
łożenia drewnianej podłogi. Zima i 
mija prawie trzy miesiące, robotni-
cy i robotnice nadal pracują w zim-
nych halach, stoją na prowizorycz-
nej podłodze z gruzów.

Warszawa, 20 lutego 1954
B. Brzostek, „Robotnicy Warszawy”, 

Warszawa 2002

● Luty 1958, Warszawa. Zakłady Pro-
dukcji Elementów Budowlanych na Żera-
niu, robotnica w hali produkcyjnej. 
Fot. ROMUALD BRONIAREK/Ośrodek�KARTA

● 1953, Warszawa. Prace wykończenio-
we na Rynku Starego Miasta. Kobieta 
malująca metalową balustradę. Na dal-
szym planie widoczne kamienice na stro-
nie Dekerta. Fot. ZBYSZKO SIEMASZKO/NAC

Danuta Chlup

Jan Tacina urodził się 25 paź-
dziernika 1909 roku w Oldrzy-
chowicach. Zapisał i zgromadził 

mnóstwo pieśni i tańców ludowych z 
terenu Śląska Cieszyńskiego, Górnego 
i Opolskiego. Na terenie Zaolzia m.in. 
w Oldrzychowicach, Gutach, Końskiej, 
Gródku czy Nawsiu. W roku 1977 otrzy-
mał Nagrodę im. Oskara Kolberga „Za 
zasługi dla kultury ludowej”. Jan Taci-
na zmarł w 1990 roku. W sumie zebrał 
kilka tysięcy melodii oraz tekstów pie-
śni w różnych wariantach regionalnych 
– mówił Marek Grycz, kierownik kapeli 
„Oldrzychowice”. 

Kapela oraz cały zespół popularyzu-
ją dzieło Taciny – m.in. poprzez nową 
płytę, której promocja odbyła się pod-
czas niedzielnej imprezy. Na krążku pt. 
„A tóm znosz? ” znalazły się piosenki ze 
zbiorów Taciny: „Zabielały sie kwiotki”, 
„Już sie mi ławeczka”, „Jak jo poszeł na 
Girowóm”, „Sztyry mile” i inne. Płytę 
nagrał zespół w składzie: Marek Grycz, 
Roman Jakubek, Daniel Puczok, Zby-
szek Szmek i Stanisław Witos. Śpiewały 
z kapelą Dorota i Agata Bartnickie. Pły-
ta została wydana razem z broszurką, w 
której zawarte są podstawowe informa-
cje o Janie Tacinie, o zespole „Oldrzy-
chowice” i jej poszczególnych grupach, 
a także teksty i nuty nagranych piose-
nek. Płytę otwiera piosenka „Kiedym ja 
te konie pasał”, zapisana przez Tacinę 
w Oldrzychowicach, u gospodarza Jana 
Kantora. 

Grycz wymienił nazwiska dawnych 
mieszkańców Oldrzychowic, u których 
Tacina zapisywał utwory ludowe. Mó-
wił o piosenkach, które zanotowane zo-
stały w różnych wersjach muzycznych 
i tekstowych – często w każdej wiosce 
piosenka brzmiała nieco inaczej. 

Wyrósł na oświeconej ziemi 
Prof. Daniel Kadłubiec poświęcił Ta-
cinie dłuższą prelekcję. Na początku 
zwrócił uwagę, że na Śląsku Cieszyń-
skim gazdowie od bardzo dawna za-
pisywali nie tylko ciekawostki histo-
ryczne czy sprawy gospodarcze, ale też 
„pieśniczki”. – Tutaj oświata była spra-
wą powszechną – pokreślił profesor. 

– Kiedy Towarzystwo Przyjaciół Mu-
zyki z Wiednia w roku 1819 roku rozpi-
sało ankietę i wysłało ją do wszystkich 
większych miejscowości w monarchii, 
to w odpowiedzi najwięcej pieśni na-
płynęło ze Śląska Cieszyńskiego – 
zwrócił uwagę na ciekawy fakt. 

Jan Tacina urodził się na ziemi, gdzie 
chłopi umieli pisać i czytać w czasach, 
kiedy poza Śląskiem – „szlachcic pod-
pisywał się krzyżykami, ponieważ był 
analfabetą”. Tacina chodził do szko-
ły ludowej w Oldrzychowicach, po jej 
skończeniu zapisał się do Seminarium 
Nauczycielskiego w Cieszynie na Bobr-
ku, później studiował w Konserwato-
rium w Katowicach. – Miał 19 lat, kiedy 
podjął pierwsze badania, które miały 
na celu ocalenie od zapomnienia folk-
loru muzycznego. Zaczął je na lewym 
brzegu Olzy. Myślę, że był bardzo uta-
lentowany muzycznie i że miał dosko-

nały słuch. Bo trzeba pamiętać, że w 
tamtych czasach nie było magnetofo-
nu, kamer, nie miał możliwości nagry-
wania melodii. Wszystko zapisywał ze 
słuchu. Jego narzędziami badawczymi 
był ołówek i papier – opowiadał Kadłu-
biec. 

Już przed II wojną światową Tacina 
zebrał ok. 500 pieśni z lewobrzeżnej 
części Śląska Cieszyńskiego i ponad 
1,4 tys. z prawej. Sporo jego zapisków i 

materiałów poszło, niestety, z dymem 
podczas wojny. Ale wiele z nich znala-
zło się w przedwojennym wydawnic-
twie „Pieśni ludowe z polskiego Śląska”, 
które redagował Jan Stanisław Bystroń.

– Ważnym okresem w działalności 
Taciny było to, że otrzymał etat pra-
cownika folklorystycznego w katowic-
kim Instytucie Śląskim. Wtedy miał 

pieniądze na wyjazdy i na badania, co 
ogromnie ułatwiło mu pracę. Był folk-
lorystą z zamiłowania, lecz dzięki pracy 
terenowej wyrósł na badacza zawodo-
wego – mówił prelegent. 

Podczas II wojny światowej Tacina 
był więziony w dwóch obozach koncen-
tracyjnych – Dachau i Gusen. W 1941 
roku został zwolniony i skierowany na 
prace przymusowe.  Po wojnie przez 
pięć lat nie zajmował się zbieractwem, 
dopiero w 1950 roku został pracow-
nikiem Instytutu Sztuki Polskiej Aka-
demii Nauk w Warszawie, a w drugiej 
połowie lat 60. trafi ł do muzeum w Biel-
sku-Białej. Zbierał folklor Górnego Ślą-
ska, później Śląska Opolskiego, jeszcze 
później zapuścił się na Żywiecczyznę 
oraz, ponownie, do Trójwsi Beskidz-
kiej. O jego całkowitym oddaniu pra-
cy świadczy wymownie fakt, że nawet 
przebywając na urlopie na Orawie, za-
miast wypoczywać, chodził po domach 
i zbierał orawskie pieśni. 

Kadłubiec z uznaniem wyraził się o 
zespole „Oldrzychowice”, który „pusz-
cza w obieg” zapisane przez Tacinę 
utwory, i który „w sposób jedyny na 
ziemi cieszyńskiej kultywuje naszą 
tradycję duchową”. – To jest zespół 
wielogeneracyjny, dla przekazu folklo-
rystycznego to jest właśnie podstawą 
ciągłości. Bo – jak twierdzi Jan Stani-
sław Bystroń – jeżeli w komunikacji 
kulturowej nastąpi wyrwa, to potem na-
wiązanie do tradycji jest bardzo trudne 

i zawsze odnawiamy ją w niewłaściwy 
sposób. 

Ojciec? Cały czas pracował…
W imprezie wzięło udział sporo człon-
ków rodziny Jana Taciny, zarówno 
tych, którzy mieszkają na Zaolziu, jak i 
z Polski. Z drugiego brzegu Olzy przy-
jechały córki etnografa –Dorota Krzy-
kowska i Ewa Mikler. Pierwsza z nich 
mieszka w Bielsku, druga w Krakowie. 
– Mieszkam w rodzinnym domu, tam, 
gdzie mieszkał ojciec – mówiła Krzy-
kowska. – Ojciec zapisywał piosenki, 
ale w domu nie było ich słychać. Całko-
wicie oddał się pracy, poświęcił jej całe 
życie i w pewnym sensie też rodzinę – 
przyznała. 

Jej siostra Ewa Mikler podobnie za-
pamiętała dzieciństwo.  

– Tata żył w swoim świecie, praca 
była jego pasją. To mamusia nas wycho-
wywała. Po szkole podstawowej, kiedy 
przyszedł moment wyboru szkoły śred-
niej, bardzo chciałam iść do szkoły mu-
zycznej. Ale tata mi nie pozwolił. Miał 
bardzo ciężkie życie i nie chciał, żebym 
go powieliła. 

Obie córki Jana Taciny utrzymują 
kontakty z rodziną na Zaolziu, śledzą 
poczynania zespołu „Oldrzychowice” i 
bardzo się cieszą z nowej płyty kapeli. 
Obejrzały także – wraz z innymi uczest-
nikami imprezy – wystawę poświęconą 
ich ojcu oraz sukcesom i osiągnięciom 
„Oldrzychowic”.  

Tacina zapisał, 
»Oldrzychowice« grają
Za niespełna miesiąc upłynie 110 lat od narodzin Jana Taciny, muzykologa, etnografa i pedagoga. Na cześć tego 
niezwykle pracowitego człowieka, który zebrał i zapisał tysiące pieśni i tańców ludowych, Miejscowe Koło PZKO 
w Oldrzychowicach zorganizowało w niedzielę imprezę w sali restauracji „Sojka” w Trzyńcu-Nieborach. 

17 
tys. pozycji – pieśni i tańców ludowych w różnych wariantach – ze-
brał Jan Tacina w różnych regionach Śląska i nie tylko.

• Nowa płyta kapeli „Oldrzychowice” została ochrzczona „miodulą”. 

• Kapela wystąpiła razem ze śpiewaczkami Dorotą i Agatą Bartnickimi. 
• Prof. Daniel Kadłubiec opowiadał o życiu i pracy Taciny. 
Zdjęcia:�DANUTA�CHLUP

• Córki Jana Taciny – Dorota Krzykowska i Ewa Mikler – zapa-
miętały ojca jako człowieka całkowicie oddanego pracy.
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Krzysztof Łęcki

pre-teksty i kon-teksty RESjotIS /206/

Joanna Jurgała-Jureczka Jarosław jot-Drużycki

SŁOWA Z KAPELUSZA /104/

Za ciasny gorset
Na początku XX wieku krawcy angiel-

scy i francuscy postanowili przynieść 
uciśnionym kobietom ulgę. Oto w prasie 
pojawiły się reklamy nowych, wspaniałych 
gorsetów. Wygodny i wykwintny krój. I wy-
kończenie. A do tego zapewnienie, że to 
„coś” będzie można prać jak zwykłą bieli-
znę. Nie to jednak było najważniejsze. Naj-
ważniejsze – że usztywniacze, sznureczki 
i druciki są miękkie, więc dama zakuta w 
taką modelującą sylwetkę zbroję, nie czu-
je się już, jak dawniej, unieruchomiona i 
usztywniona, ale – jak gwarantowano – 
„nie doznaje najmniejszego ciśnienia na 
organizm”.

••• 

Prowadziłam kiedyś, w dość gorącym poli-
tycznym okresie i w zdecydowanie gorącym 
dniu, spotkanie z pisarzami zaangażowany-
mi politycznie. Najpierw pisarz z lewej, a po 
nim z prawej strony. Gorąca atmosfera pod-
grzewana była jeszcze zapewnieniami górali 
(bo rzecz miała miejsce w Beskidach), że już 
oni wiedzą, co tamtemu 
z lewej i z czego powyry-
wać. Wczasowicze z kolei 
mieli swoje jasno okre-
ślone i głośno wyrażane 
poglądy na temat tego z 
prawej. 

Cóż, łatwo nie było. 
Udało mi się uniknąć tak 
zwanych pytań z sali (salę 
udawał wtedy ogromny 
namiot, rzecz działa się 
bowiem podczas letniej, 
plenerowej imprezy). Z 
trudem nie dopuściłam 
do wymiany zdań, choć 
jeden z uczestników spo-
tkania głosił się, jak prze-
jęty pierwszoklasista już 
od pierwszych zdań mo-
jego gościa, którego za-
pytałam, gdzie szyją dla 
niego koszule. Wiedzia-
łam bowiem, że szyją mu 
je w Anglii, szyją na mia-
rę i, jak sądziłam, temat 
jest dość letni i w miarę 
bezpieczny. I, co najważ-
niejsze, nie spowoduje, że 
naród z tego powodu weźmie się za łby. Gdzie 
tam! Obaj pisarze zaangażowani politycznie 
robili wszystko, żeby unikać bezpiecznych i 
letnich tematów. 

••• 

O koszulach? Proszę bardzo! Moje są porząd-
ne i szyte na miarę, za to koszule pana... (i 
tu padło nazwisko bardzo znanego polityka) 
pozostawiają wiele do życzenia. I tak dalej. 
Kiedy wreszcie po dwóch spotkaniach pu-
bliczność szczęśliwie niczego nikomu nie 
powyrywała i rozeszła się do domów, zoba-
czyłam rzecz zaskakującą. Panowie antago-
niści, którzy chytrze i wytrwale dążyli do 
konfrontacji i każdy z nich bardzo chciał, 
żeby jego wielbiciele i poplecznicy wielbi-
cielom tamtego przynajmniej porządnie wy-
krzyczeli w twarz swoje racje, podali sobie 
ręce i w najlepszej zgodzie poszli na piwo. 
Bo, jak mi powiedzieli, prywatnie znają się 
od lat i lubią.

– Ale tego proszę nie rozgłaszać, bo ina-
czej nam poparcie siądzie. Rozumie pani?

••• 

Na początku tego samego wieku, który przy-

niósł ulgę uciśnionym kobietom, zapytano 
Henryka Sienkiewicza, co sądzi o nowocze-
snej dramaturgii. A Sienkiewicz był raczej 
starej daty – może i dlatego, że wskrzeszał 
w swoich powieściach nieboszczyków z sie-
demnastego, osiemnastego, a nawet i pięt-
nastego wieku. Ba! A jeśli wziąć pod uwa-
gę „Quo vadis”, znajdziemy się w czasach 
pierwszych chrześcijan. Więc nie namyśla-
jąc się długo, odpowiedział, że to wszystko, 
co nowoczesne, to „ruja i porubstwo”. I za-
milkł. A jego wielbiciele i antagoniści zaczęli 
prasową wojnę. Tłumaczyli, co miał na myśli 
(choć nikt dokładnie nie wiedział) i dlaczego 
go za to wielbią, albo – odwrotnie – niena-
widzą. Słowa okazały się zbyt małe, a może 
i mało przekonujące, bo jeden z polemistów 
wymierzył w końcu siarczysty policzek tam-
temu z przeciwnej strony. A więc od słowa 
do słowa. A od słów, do czynów.

••• 

W latach pięćdziesiątych we wsi pod Cie-
szynem mieszkał charakterny chłop. Ko-

chał piłkę nożną. I chodził na mecze, bo 
zdawało mu się, że to święta wojna pomię-
dzy naszymi i tamtymi. Kiedyś drużyna z 
jego wsi sromotnie przegrała z tamtymi 
zza miedzy. I chłop doszedł do wniosku, że 
winien jest sędzia. Pobiegł do domu po sie-
kierę i zaczaił się na winowajcę. Widząc, co 
się święci, kibice mniej charakterni czym 
prędzej sędziego zamknęli w chlewiku, 
bo był akurat pod ręką. I jakoś odciągnęli 
chłopa, tłumacząc mu, że to nie jest bój na 
śmierć i życie.

••• 

I tym sposobem znaleźliśmy się w czasach 
PRL-u. I blisko polityki, choć, kiedy zaczy-
nałam pisać felietony, zapewniłam Naczel-
nego, że podejmę każdy temat, ale do polity-
ki się nie mieszam. I słowa dotrzymuję. Nie 
mieszam się. Powiem jednak tylko, że w ob-
liczu zbliżających się wyborów życzę wszyst-
kim – i kandydatom, i ich wielbicielom, i 
antagonistom, żeby zakładali taki gorset, 
dzięki któremu „nie doznają najmniejszego 
ciśnienia na organizm”. Żeby nie był za cia-
sny. I żeby pozwalał i teraz, i po wyborach, 
oddychać swobodnie i rozmawiać spokojnie. 
 

Wrażenia z Cieszyna
Nie jestem historykiem – wbrew temu, 

co sądzą o mnie niektórzy – toteż naj-
mniejszego pojęcia nie mam, kiedy po raz 
pierwszy w dziejach ktoś odnotował na ła-
mach prasy swoje wrażenia z pobytu w Cie-
szynie. Przytaczałem ponad rok temu (odc. 
147, „Głos” 10. 8. 2018) świetny esej Józefa 
Wittlina z 1934 o „obcem mieście”, czyli o 
Cieszynie właśnie. Ale oto natknąłem się 
na rzecz znacznie starszą, sprzed 156 lat do-
kładnie. Nie jest to tak wysmakowany tekst, 
jak ten przed chwilą wspomniany i nie wia-
domo dokładnie, kto był jego autorem, gdyż 
na samym końcu, zaraz za datą 26. Wrze-
śnia 1853, jego twórca pozostawił jedynie 
trzy literki, za którymi najprawdopodobniej 
skrywały się inicjały – x. e. w.

Ów artykuł (choć raczej to impresja) był 
zatytułowany dokładnie tak, jak dzisiejszy 
RESjotIS. I ukazał się 1 października (myl-
nie wydrukowano datę „1 listopada”) w 30. 
numerze „Gwiazdki Cieszyńskiej”. Jego au-
tor wspomniał, że odwoził do Cieszyna po 
wakacjach syna swego zmarłego przyjacie-
la, ucznia tutejszego gimnazjum.

„Jadąc przez Białą i Bielsko, pożegnałem 
Galicyą a powitałem Śląsko, obwód Cie-
szyński. Już na wstępie do Cieszyńskiego 
obwodu Śląska, łatwo pojąć żal Maryi Te-
rezyi (1717-80) po utracie większéj części 
Śląska, który Jéj zabrał Fryderyk Wielki 
(1712-86). Chociaż tylko dwa obwody liczy, 
Śląsko jest istotną perłą w koronie austryac-
kiéj. Jadąc z Bielska ku Cieszynowi drógą 
doskonałą, troskliwie jak wszystkie drógi 
rządowe utrzymaną, dwoma szeregami wy-
niosłych topoli wysadzoną – raz górzystą, to 
znowu równą: masz na lewo błękitne góry, 
na prawo z poza pagórków ciągły widok na 
rozległe dalekie równiny pruskiego Śląska. 
Na prawo na lewo, huty, fabryki. Z kominów 
bucha para i dym – to dymy wznoszące się z 
kadzielnicy płonącéj na ołtarzu korzyści. Na 
prawo na lewo piękne wioski, piękne dwory, 
schludne mieszkania włościan, uprawa pól, 
łąk, ogrodów, lasów prześliczna. I tu użytek, 
korzyść na myśli, lecz wydobyty bliżéj łona 
matki natury. Ojcowie orali, i syny orzą; lecz 
orzą i myślą razem, i postępują. Na prawo 
na lewo świecą kościoły wieżami, świecą 
krzyże do słońca, a zgodnie modli się po-
bożny lud Śląska dwóch wyznań jednemu 
Bogu pod łagodném berłem austryackiego 
monarchy zostający”.

Dojechał ów „x. e. w.” do Skoczowa, prze-
jechał Wisłę i zdziwił się niezmiernie, że 
taka tu ona wąska, choć w Krakowie szerzej 
rozlewa się na boki. Ale zaraz „drógą, tutaj 
zwaną polską, z góry nad Ogrodzoną, wio-
ską, zbliżając się na milę ku Cieszynowi, 
spostrzega się nagle Cieszyn. Pierwszy wpa-
da w oczy kościół ewangielicki, wyżéj nad 
miastem położony”.

„Obcy w Cieszynie, jak zwykle, zajeżdża 
do domu zajezdnego. Trafi łem na dosyć po-
rządny. Udałem się do konwiktu Celesty (ul. 
Kochanowskiego 14, obecnie mieści się tam 
Urząd Stanu Cywilnego – przyp. jot), lecz 
niezastawszy przełożonych, udałem się do 
miasta z mym małym towarzyszem podró-
ży, który, jako bywalec w Cieszynie, przyjął 
na siebie urząd przewodcy. Nie wiem czy 
mój przewodca, czy mój stróż anioł po-
dróżnych, kto więcéj powodem, lecz wprost 
przez rynek i Głęboką ulicę zaszedłem na 
górę zamkową. Zdaje się, kto z obcych był 
na górze zamkowéj i spoglądał z tamtąd na 
Cieszyn, może śmiało twierdzić, iż był w 
Cieszynie, choćby go nigdzie więcéj nie wi-
dziano w Cieszynie”.

„Z téj góry widziałem znowu góry, bli-
skie, dalekie, śląskie, morawskie. Widzia-
łem bliskie równiny, ogrody, lasy, drogi, 

ulice topolami sadzone po bokach. Wi-
działem sioła prześliczne, Olzę płynącą 
u stóp kamienistem korytem ku Śląsku 
pruskiemu z pozdrowieniami do braci. 
Widziałem Cieszyn jak na talerzu u stop 
góry rozsypany, z domami, kościołami, 
fabrykami. Nie maluję, nie kreślę obrazów, 
lecz wrażenia. Czułem, iż dużo szczęścia 
mieszka zapewne u stóp tych gór, nad tym 
brzegiem. Tu wszystko piękne, schludne, 
czyste, zamożne, porządne domy, miesz-
kania, ludzie – więc zapewne wszystko 
szczęśliwe. Nie pytałem o prawdę, bo 
byłem samotny i obcy. Z resztą prawda 
mieści zawsze w sobie przydatek goryczy, 
chociaż ten ostatni właściwie uzdrawia. 
Jeśli jednak wśród tych siół, ulic, domów 
coś niepomyślności, goryczy się mieści, 
policzmy to na karb niewyminionych bo-
leści, wszystkim wszędzie wspólnych. Tu 
łagodne berło Monarchy nikomu nie cię-
ży. Lud i mieszczaństwo zdrowi na ciele, 
zdrowi na umyśle, widzą w tem chlubę dla 
siebie, iż Śląsk zawsze jeszcze drogim klej-
notem w koronie prawnuka Maryi Terezyi 
(właśc. praprawnuka, mowa o Franciszku 
Józefi e I, 1830-1916 – przyp. jot). Tu praw-
dziwe ojcowskie rządy, posłuszeństwo 
dzieci. Słyszałem właśnie na górze zamko-
wéj rozmawiających przechodzących obok 
mnie, z uniesieniem o Monarsze panują-
cym, o wielkim marszałku Radeckim (wła-
śc. Joseph Radetzky 1766-1858 – przyp. 
jot). – Siedziałem aż do późnego wieczora 
jak przykuty do ławeczki, na szczycie góry 
zamkowej. Zeszedł wspaniale z poza gór 
księżyc. Okolica oblana światłem uroczem, 
tajemniczem. Zabłysły światła w mieszka-
niach ludzi, niby gwiazdki rozsypane po 
ziemi, uśmiechające się do owych gwiazd 
na niebie. Z mieszkań ludzkich, z dale-
kich światów zabłysły światła. Przy takiém 
oświetleniu zewnętrznego świata, gdzież 
pióro do opisania wrażeń wewnętrznych 
– drugiego świata, równie niezmierzonego 
jak ów zewnętrzny”.

I tu wpadł nasz autor w ramiona poezji: 
„Czułem, a czucie czyż da się określić? Chy-
ba jeśli niém nazwiesz owe szczęście błogo-
ści, pochwycone w chwili uniesienia. Gdy 
przed oczyma duszy uchyli się na chwilkę 
opona zasłaniająca dziewicze łono przyro-
dy. Gdy wewnętrznem uchem posłyszysz 
pieśń odwiecznéj harmonii, brzmiącą od-
głosem chwały wielkiego Boga. Lecz wraże-
nia szybko mijają, opona wnet zapada. Oko, 
ucho zmysłowe nic nie zobaczy, nie usłyszy. 
Czułem, a czucie czy da się określić? – Chy-
ba, jeśli niém nazwiesz owe rozrzewnienie, 
ową tęsknotę, któréj ulegnie dusza, z gory-
czą i słodyczą zarazem, gdy mierząc niebo 
i ziemię, niebo z ziemią pobrata wiarą w 
przyszłość. I tutaj pielgrzymkę, tam odpo-
czynek, tu dni doświadczeń, tam dni uzu-
pełnienia obaczy”.

Pisał tam jeszcze trochę nasz anonimo-
wy autor, pisał, aż wreszcie doszedł do 
tego, co stać się musiało: „I w końcu opu-
ściłem Cieszyn. I nie mogłem poskromić w 
sobie chęci, by nie napisać tych słów kilka, 
i nie przesłać ich tam, gdziem doznał po-
dobnych wrażeń, do »Gwiazdki Cieszyń-
skiej«”.

I dzięki temu, że „Gwiazdka” te jego wra-
żenia wydrukowała, możemy delektować 
się nimi po tych 156 latach. A co teraz piszą 
przybywający do Cieszyna? Dzielą się swy-
mi wrażeniami? Jasne, że tak! Dwa zdaw-
kowe zdania na portalu społecznościowym 
w internecie, upstrzone kilkunastoma 
zdjęciami. Ale to wszystko. Szkoda. Wielka 
szkoda, bo Cieszyn robi wrażenie. I to – jak 
się okazuje – bynajmniej nie od dziś. 

Nie wiem, ilu młodych ludzi marzy o 
poświęceniu się karierze psychiatry. 

Niemniej warto ich przestrzec, że nad Wisłą 
konkurencję – i to już teraz – mają olbrzymią. 
Ba, wydawać się może nawet, że stawianie 
diagnoz psychiatrycznych to dzisiaj polska 
specjalność. Sypią wszak nimi wszyscy – jak 
z rękawa. Takie określenia adwersarzy – jak 
schizofrenik, psychopata – nie wspominając 
już o od dawna rozpowszechnionych kolo-
kwializmach typu debil, kretyn, świr, oszo-
łom – weszły do języka potocznego. Niektó-
rzy wypowiadają swe przekonania o stanie 
umysłu rodaków głośno, inni – widać nieco 
bardziej wstydliwi – wpisują je w sieć, jeszcze 
inni myślą o bliźnich w kategoriach schorzeń 
psychiatrycznych, ale z różnych powodów 
głośno swych diagnoz nie ujawniają. Oczy-
wiście, gdyby brać na poważnie całą tę psy-
chiatryczną diagnostykę, to – by sięgnąć do 
klasyki literatury rosyjskiej – jest i śmieszno, 
i straszno. Ale ciągle jednak zdecydowanie 
bardziej śmiesznie niż strasznie. Ten typ 
myślenia jest zresztą rozpowszechniony w 
dojrzalszych niż nasza demokracjach. Ot, 
weźmy komedię Woody’ego Allena zatytuło-
waną „O północy w Paryżu”. Scena w hotelo-
wej restauracji. Pewien starszy mężczyzna, 
republikanin (po naszemu prawicowiec) 
na kolacji, na którą zaproszono jego córkę z 
narzeczonym zwierza się, że nie należy do 
wielbicieli Francji. – Nienawidzi francuskich 
polityków – dopowiada tłumacząc jego żona. 
– Oni za Ameryką też nie przepadają – re-
plikuje prawicowiec. I tutaj włącza się jego 

(jak się miało okazać – niedoszły) przyszły 
zięć – i powiada: Trudno ich winić za to, że 
nie wleźli za nami w tę iracką króliczą norę 
(to znaczy, że nie zaangażowali się w wojnę w 
Iraku). Intuicyjnie wyczuwając nadchodzący 
spór między narzeczonym a ojcem, zdespe-
rowana dziewczyna przerywa: – Błagam, nie 
wracajmy do tych sporów. W odpowiedzi jej 
chłopak, demokrata całą gębą, daje całemu 
towarzystwu amerykańską lekcję natury 
demokracji. Mówi do swojej dziewczyny: 
Posłuchaj, ja i Twój Ojciec mamy prawo do 
odrębnego zdania. To jedno z dobrodziejstw 
demokracji. Twój Ojciec popiera radykałów 
z Partii Republikańskiej, co moim zdaniem 
czyni go niemal niepoczytalnym świrem. 
Ale to nie znaczy, że nie szanujemy swoich 
poglądów. Na marginesie – obrażany Ojciec 
republikanin przy innej okazji daje wyraz 
przekonaniu, że chłopak jego dziewczyny, 
demokrata ma nie po kolei w głowie. Jak więc 
wyraźnie widać, przekonanie, że odmienne 
od naszych poglądy polityczne zasługują na 
kwalifi kację psychiatryczną, nie jest jednak 
wyłącznie polską specjalnością. Wersja pol-
ska zaznacza swoją odrębność może tym, że 
takie psychiatryczne diagnozy traktuje się 
tu z większą powagą. Bierze się je może nie-
zupełnie na serio, ale zachowują swoją wagę 
jako wykrzykiwane inwektywy i obelgi. Jest 
też wersja słabsza tego zdziwienia stanem 
umysłu swoich rodaków. Przykład? Proszę 
bardzo. Oto pewien profesor komentując wy-
niki sondaży, z których wynika, że ponad po-
łowa respondentów popiera prezydenta An-

drzeja Dudę i ma do niego zaufanie, napisał 
na Facebooku: „No, zamarłem z wrażenia. 
Rozumiem 30 proc. czy coś koło, ale skąd 
te 57 proc.??? Zdawałoby się, że niezależnie 
od ideologicznego zabarwienia okularów 
to, jaki Ów jest, każdy musi widzieć! Więc 
już nie o odmienność w zabarwieniu obrazu 
chodzi, lecz o głęboko w mózgu działające 
mechanizmy odmiennego formowania ob-
razu, dźwięku, ruchu, tak iż ludzie nie tyl-
ko inaczej widzą to samo, lecz patrząc na to 
samo, widzą coś/kogoś zupełnie innego. Dla 
mnie absolutnie jednoznaczny obraz pokor-
nie posłusznego sługi, który do nakazanych 
ruchów dodaje obłudne i często bezczelnie 
lekceważące mój rozum autointerpretacje, w 
oczach innych jawi się jako obraz człowieka 
budzącego najwyższe zaufanie?? I z sondażu 
wynika, że co drugi człowiek na ulicy koło 
mnie żyje w tej drugiej rzeczywistości! Jakie-
goż trzęsienia ziemi by trzeba, by zbliżyć do 
siebie postrzeganie naszego wspólnego spo-
łeczeństwa i państwa w stopniu umożliwiają-
cym ponowne rozumienie siebie wzajemnie. 
Otóż nie wiem, o jakie trzęsienie ziemi mia-
łoby tu chodzić? Być może rzecz w tym, żeby 
próbować zrozumieć kogoś, kto ma inne po-
glądy na rzeczywistość, a nie poprzestawać 
na rzucanych mniej czy bardziej zawoalowa-
nych inwektywach i obelgach. Obelgi? – zdzi-
wi się ktoś. Wreszcie, przynajmniej ofi cjalnie, 
wszyscy są przeciw obrażaniu i są tak bardzo 
przeciw obelgom, że nie wahają się użyć naj-
bardziej plugawych słów, by zakomunikować 
o swojej niezgodzie na obelgi. 

Jakiś czas temu rozbawiłem się oglądając 
rysunek Andrzeja Mleczki – streszczam: oto 
rozwalony na fotelu polityk udziela wywiadu. 
I recytuje: Honor, Godność, Polska, Naród, Pa-
triotyzm, wolność, niepodległość, Bóg, Ojczy-
na, moralność wiara, zdrada, hańba, podłość, 
niegodziwość – mogę tak w nieskończoność, 
oświadcza na koniec słuchającej go dzienni-
karce, która robi wrażenie nieco zdumionej 
słowotokiem polityka. Idzie rzecz jasna o to, że 
każdy polityk ma zawsze na podorędziu listę 
słów ważnych i najważniejszych, a także o to, 
że słowa te właściwie nic dla niego nie znaczą. 
Jak można się domyślać, polityk reprezentu-
jący inne partyjne barwy mógłby wyrzucać z 
siebie z podobną dezynwolturą słowa trakto-
wane równie instrumentalnie – takie jak na 
przykład tolerancja, Europa, zaścianek, ciem-
nogród, ksenofobia, bolszewizm, standardy, 
dyskryminacja, wykluczenie, i co tam jeszcze. 
Ale na pewno w tej logorei znalazłoby się miej-
sce dla słowa wolność. Tak, nikt nie jest prze-
ciw wolności, wszyscy – za. Tyle tylko, że idzie 
im o wolność, ale nie dla wszystkich. Bo nie 
ma wolności dla wrogów wolności – to prze-
cież takie oczywiste. 

Wolność. W 1918 roku komunistka Róża 
Luksemburg zadekretowała, że Wolność jest 
zawsze i jedynie wolnością dla tych, któ-
rzy myślą inaczej. Czy zresztą w dzisiejszym 
slangu poprawności politycznej hasło to nie 
nabiera dość humorystycznego zabarwienia? 
No cóż i śmieszno, i straszno. Jeszcze nadal 
bardziej śmieszno, ale jednak coraz bardziej 
straszno.  

● Henryk Sienkiewicz też potrafi ł powiedzieć to, co myśli prosto z 
mostu. Fot. ARC
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PIĄTEK 27 WRZEŚNIA 

6.10 Leśniczówka (s.) 6.35 Magazyn 
śledczy 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 Historia jednego obrazu 12.50 
Wilnoteka 13.10 Na sygnale. Mądrzej-
szy ustępuje 13.45 M jak miłość (s.) 
14.40 Szansa na sukces. Eurowizja 
Junior 2019 15.45 Wiadomości 15.55 
Korona królów - taka historia... Precz 
z Węgrami 16.30 Baw się słowami. 
Wielkanocne tradycje 16.55 Domisie 
(dla dzieci) 17.20 Historia jednego ob-
razu 17.30 Teleexpress 17.45 A więc 
wojna 17.55 Gra słów (teleturniej) 
18.25 Okrasa łamie przepisy. Banany 
zamiast ziemniaków 18.55 Wszystko 
przed nami 19.25 Reportaż 19.45 Do-
branocka 20.00 Wiadomości, pogo-
da, 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 Focus on Poland 23.30 Szansa 
na sukces. Eurowizja Junior 2019. 

SOBOTA 28 WRZEŚNIA 

6.10 Barwy szczęścia (s.) 7.15 Pytanie 
na śniadanie 10.55 Polonia 24 11.10 
Halo Polonia 11.50 Ojciec Mateusz 
21 (s.) 12.40 Na dobre i na złe. Prawy 
krzyżowy (s.) 14.15 Czar par (teletur-
niej) 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 
Stulecie Winnych 22.10 Wkręceni w 
randkę 23.15 Wielki test o ekologii. 

NIEDZIELA 29 WRZEŚNIA 

6.40 The Extra Mile 7.05 Z pamięci 
7.15 Pytanie na śniadanie 10.30 Wol-
ny ekran 10.50 Przyrodnik na tropie. 
Łątka dzieweczka 11.15 Czy wiesz, 
że... 11.25 Ziarno. Różaniec Tajem-
nice Światła! 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 
świętej z kościoła pw. św. Jacka w Gli-
wicach-Sośnicy 15.00 Alternatywy 4 
(s.) 16.05 Lajk! 16.30 Leśniczówka (s.) 
17.20 A więc wojna 17.30 Teleexpress 
17.55 M jak miłość (s.) 18.45 Lato, mu-
zyka, zabawa. Wakacyjna trasa Dwój-
ki - 2019 19.15 A to polski właśnie... 
Złoty 19.25 Nela Mała Reporterka. 
Nurkowanie w głębinach 19.45 Do-
branocka 20.00 Wiadomości, pogo-
da, sport 20.45 Blondynka 7 (s.) 22.10 
Wenecja. 

PONIEDZIAŁEK 30 WRZEŚNIA 

6.20 Wojsko-polskie.pl 6.45 Supełko-
we ABC 7.05 Figu-Migu. Pojazdy 7.15 
Pytanie na śniadanie 11.00 Kulturalni 
PL 12.00 Racja stanu 12.25 Wiado-
mości 12.40 Historia jednego obrazu 
12.50 Reportaż 13.10 Barwy szczęścia 
(s.) 13.45 Blondynka 7 (s.) 14.40 One. 
Kobiety kultury. Urszula Grabowska 
15.10 A wiara przetrwała 15.45 Wia-
domości 15.55 Korona królów 16.25 
Astronarium. Księgi Kopernika 16.55 
Supełkowe ABC 17.10 Figu-Migu. Po-
jazdy 17.20 Historia jednego obrazu 
17.30 Teleexpress 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 Dobranoc-
ka 20.00 Wiadomości, pogoda, sport 
20.45 O mnie się nie martw 10 21.45 
Polonia 24 22.05 Rozmowa Polonii 
22.20 Halo Polonia 23.10 Focus on 
Poland 23.30 Czwarta dzielnica. 

WTOREK 1 PAŹDZIERNIKA 

6.10 Pożyteczni.pl 6.45 Margolcia i 
Miś zapraszają dziś 7.00 Zwierzaki 
Czytaki 7.10 Pytanie na śniadanie 
11.00 Polonia 24 11.25 Rozmowa Po-
lonii 11.40 Halo Polonia 12.25 Wiado-
mości 12.40 Historia jednego obrazu 
12.50 Nad Niemnem 13.10 Barwy 
szczęścia (s.) 13.45 Stulecie Winnych 
14.40 Czwarta dzielnica 15.35 Spis 
treści. Paweł Jasienica 15.45 Wia-
domości 15.55 Korona królów 16.25 
Zakochaj się w Polsce. Opole 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 (teletur-
niej) 18.25 Koło pióra 18.55 Barwy 
szczęścia (s.) 19.25 Magazyn z Wysp 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomo-
ści, pogoda, sport 20.45 Ojciec Mate-
usz. Chwila nieuwagi 21.45 Polonia 
24 22.05 Rozmowa Polonii 22.20 
Halo Polonia 23.10 Focus on Poland 
23.30 Festiwal Niepokorni Niezłomni 
Wyklęci. 

ŚRODA 2 PAŹDZIERNIKA 

6.10 Korona królów 6.40 OrthoNet i 
Kolory Prawosławia 7.05 A to polski 
właśnie... Złoty 7.15 Pytanie na śnia-
danie 11.00 Polonia 24 11.25 Rozmo-
wa Polonii 11.40 Halo Polonia 12.25 
Wiadomości 12.40 Historia jednego 
obrazu 12.50 Magazyn z Wysp 13.10 
Barwy szczęścia (s.) 13.45 O mnie się 
nie martw 10 14.35 Śmierć i dziew-
czyna. Stare Miasto’44 In Memo-
riam 15.25 Nożem i widelcem 15.45 
Wiadomości 15.55 Korona królów 
16.25 Jak to działa? 16.55 A to pol-
ski właśnie... Złoty 17.05 Nela Mała 
Reporterka. Nurkowanie w głębi-
nach 17.20 Historia jednego obrazu 
17.30 Teleexpress 17.45 A więc woj-
na 17.55 Gra słów (teleturniej) 18.55 
Barwy szczęścia (s.) 19.25 Kierunek 
Zachód 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości, pogoda, sport 20.45 Za 
marzenia 2 21.45 Polonia 24 22.05 
Rozmowa Polonii 22.20 Halo Po-
lonia 23.10 Focus on Poland 23.30 
Śmierć i dziewczyna. Stare Miasto’44 
In Memoriam. 

CZWARTEK 3 PAŹDZIERNIKA 

6.10 Korona królów 6.40 Turystycz-
na jazda 6.55 Nieziemscy. Pizza ziem-
niaczana 7.15 Pytanie na śniadanie 
11.00 Polonia 24 11.25 Rozmowa Po-
lonii 11.40 Halo Polonia 12.25 Wiado-
mości 12.40 Historia 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 Tatra-
mi 15.45 Wiadomości 15.55 Korona 
królów 16.25 Wschód 16.55 Nieziem-
scy. Pizza ziemniaczana 17.20 Histo-
ria jednego obrazu 17.30 Teleexpress 
17.45 A więc wojna 17.55 Gra słów. 
Krzyżówka (teleturniej) 18.25 Racja 
stanu 18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 
Wilnoteka 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości, pogoda, sport 20.45 Pit-
Bull 21.45 Polonia 24 22.05 Rozmo-
wa Polonii 22.20 Halo Polonia 23.10 
Focus on Poland 23.30 A wiara prze-
trwała 0.00 Magazyn śledczy Anity 
Gargas. 

Czar par
Sobota 28 września, godz. 14.15

Telewizyjny przystanek
Już jutro w naszej redakcji poja-

wią się dziennikarze TVP Polo-
nia. Będą kręcili zdjęcia do kolejne-
go odcinka programu „Przystanek 
Zaolzie”. To nowość w jesiennej 
ramówce telewizji skierowanej do 
milionów Polaków rozsianych po 
całym świecie. Bohaterem pierw-
szego odcinka była Izabela Wała-
ska, znana z wielu inicjatyw, mię-
dzy innymi organizowania talk 
-show w czeskocieszyńskiej Strzel-
nicy. W najnowszym dziennikarze 
skupią się na Marku Słowiaczku, 
prezesie Miejscowego Koła PZKO w 
Boconowicach, działaczu Macierzy 
Szkolnej w Jabłonkowie, prezesie 
spółki Pol-Press, wydającej „Głos”.

– Formuła tego programu jest 
taka, że dziennikarze towarzy-
szą bohaterowi praktycznie przez 

cały dzień. Dlate-
go oprócz wizyty 
w Domu PZKO, 
na pewno zdję-
cia będą między 
innymi kręcone 
w redakcji. Ma to 
być materiał nie 
tylko o samym bo-
haterze odcinka, 
ale także ludziach, 
którzy go otaczają – wyjaśnia Ma-
rek Słowiaczek. 

W mediach nad Wisłą „Przysta-
nek Zaolzie” jest reklamowany w 
ten sposób: „Obecnie na Zaolziu 
mieszka około 30 tysięcy Polaków, 
którzy tworzą tam polskie szkoły i 
organizacje społeczne. Bohatera-
mi programu są osoby pełne pasji, 
energicznie, inicjujące przedsię-

wzięcia, które służą integracji pol-
skiej społeczności na tym terenie i 
wzmacnianiu narodowej tożsamo-
ści. Każdy odcinek cyklu to osobi-
sta opowieść o Zaolziu jako o małej 
ojczyźnie, pokazująca, jak radzą 
sobie Polacy mieszkający za Olzą”.

„Przystanek Zaolzie” będzie 
emitowany w każdą ostatnią środę 
miesiąca.  (wot)

Harcerskie porządki
Harcerze ze 145. Warszawskiej Drużyny Wędrowników, we 
współpracy z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie”, 
zorganizowali samodzielny obóz, w ramach którego wykonali 
ważne zadania z zakresu restytucji miejsc polskiej pamięci na 
Ukrainie.

Podczas 10-dniowego wyjaz-
du przeprowadzone zosta-
ły przede wszystkim prace 

konserwatorsko-porządkowe, mię-
dzy innymi na kwaterze cmentarza 
polskiego w Krzemieńcu, na której 
znajduje się Mogiła Nieznanego 
Żołnierza z okresu międzywojen-
nego; cmentarzu z kaplicą w Zbo-
rowie z lat 30. XX wieku, gdzie spo-
czywają polscy żołnierze polegli 
podczas walk w latach 1914-1920; 
XVII-wiecznym pomniku w Hodo-
wie, który upamiętnia bohaterską 
bitwę stoczoną w roku 1695 przez 
jazdę Rzeczypospolitej ze znacz-
nie liczniejszymi siłami Chanatu 

Krymskiego; kwaterze wojskowej 
na cmentarzu polskim w Struso-
wie, gdzie spoczywają żołnierze 
polegli w latach 1914-1920; mau-
zoleum pod Zadwórzem upamięt-
niającym heroiczną walkę ochot-
niczego batalionu z bolszewicką 
nawałą w sierpniu roku 1920 w tzw. 
Polskich Termopilach.

Drużyna zrealizowała także cele 
z zakresu pracy organizacyjno-wy-
chowawczej w oparciu o sprawdzo-
ną metodę i formę. Przedsięwzię-
cie dobrze wpisało się w charakter 
dotychczasowych działań i stano-
wiło zaszczytne zwieńczenie śród-
rocznej służby 2018-2019, w trakcie 

której obchodzono szczególny ju-
bileusz 100-lecia odrodzenia Rze-
czypospolitej. Podróż na Wschód, 
świadczy o trosce i pamięci, a także 
jest przyczynkiem do refl eksji nad 
utraconym dziedzictwem, które z 
największą starannością winniśmy 
pielęgnować.

Projekt został współfi nansowany 
w ramach sprawowania opieki Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej nad 
Polonią i Polakami za granicą za 
pośrednictwem Fundacji „Pomoc 
Polakom na Wschodzie”.

Dawid Zimnowodzki/
Fundacja 

„Pomoc Polakom na Wschodzie”

● Pracy na Wschodzie było co niemiara. Fot.�145.�Warszawska�Drużyna�Wędrowników

 Kanadyjczyk w Werk Arenie

Nękany kontuzjami zespół Stalow-
ników Trzyniec wzmocnił w środę 
kanadyjski obrońca Cam Barker (na 
zdjęciu). 33-letni hokeista powinien 
zaliczyć z nową drużyną dzisiejszy 
pojedynek na lodowisku Mladej Bo-
lesławi. 
Cam Barker w czasach młodości 
dwukrotnie sięgnął z młodzieżówką 
Kanady po złoty medal mistrzostw 
świata do lat 20. W przeszłości bronił 
też barw drużyn z NHL – był na liście 
pierwszej drużyny Chicago Black 
Hawks, Minnesoty i Edmontonu. Od 
2013 roku Barker tuła się po euro-
pejskich stadionach, ostatni sezon 
spędził w barwach fi ńskiego klubu 
Ilves Tampere. 
– Propozycja ze strony Trzyńca za-
ciekawiła mnie do tego stopnia, że 
wsiadłem do samolotu i z dwoma 
przesiadkami, we Frankfurcie i Krako-
wie, po dwunastu godzinach podróży 
dotarłem do Werk Areny – stwierdził 
Barker. Kanadyjczykowi w aklimaty-
zacji pomoże obrońca Tomáš Kun-
drátek, z którym wspólnie walczył w 
barwach Slovana Bratysława w KHL. 
Stalownicy do piątkowego wyjaz-
dowego meczu z Mladą Bolesławią 
przystępują w dobrych humorach, 
spotęgowanych efektownym wtorko-
wym zwycięstwem nad Ołomuńcem. 
W derbach trzyńczanie zwyciężyli 
7:3, a jedną z bramek zdobył polski 
napastnik Aron Chmielewski.  (jb)

 PIŁKA NOŻNA – FORTUNA LIGA: 
Karwina – Opawa (niedz., 15.30), 
Ostrawa – Przybram (pon., 18.00). 
DYWIZJA: Dziećmorowice – Karwi-
na B, Frydlant n Ostrawicą – Bogu-
min, Herzmanice – Trzyniec B (sob., 
15.30), Hawierzów – Bruntal (niedz., 
10.15). MISTRZOSTWA WOJE-
WÓDZTWA: Haj – Cz. Cieszyn, L. 
Piotrowice – Szonów, Datynie Dolne 
– P. Polom (sob., 15.30), Bystrzyca – 
Czeladna (niedz., 15.30). IA KLASA – 
gr. B: Stonawa – Slavia Orłowa, Ja-
błonków – Olbrachcice (sob., 15.30), 
Śmiłowice – Petřvald n. M., Jistebnik 
– Lutynia Dolna (niedz., 15.30). IB 
KLASA – gr. C: Wędrynia – Sucha 
Górna, Zabłocie – Nydek, Sedliszcze 
– Mosty k. J., Gnojnik – Pietwałd, 
Oldrzychowice – Raszkowice (sob., 
15.30), L. Piotrowice B – I. Piotrowi-
ce, Wierzniowice – Starzicz (niedz., 
15.30). MP KARWIŃSKIEGO: Sn 
Hawierzów – V. Bogumin, Sj Pietwałd 
– L. Łąki, B. Rychwałd – Dąbrowa 
(sob., 15.30), G. Hawierzów – G. Błę-
dowice, F. Orłowa – Cierlicko (niedz., 
15.30). MP FRYDEK-MISTEK: Piosek 
– Niebory (niedz., 15.30). 
HOKEJ – TIPSPORT EKSTRALIGA: 
Witkowice – K. Brno (dziś, 17.30), 
Trzyniec – Hradec Kralowej (niedz., 
15.00). 
PIŁKA RĘCZNA – EKSTRALIGA 
MĘŻCZYZN: Zubrzi – Karwina (sob., 
18.00).  (jb)

Biegnij piesku, biegnij! 
Zaczęło się od regularnych spa-

cerów z psem. W pewnym mo-
mencie jednak zwykłe spacery nie 
wystarczyły. Uczestnicy 1. edycji 
zawodów Dogmaraton 2019 w 
Gutach ze swoimi czworonożny-
mi kumplami zaliczyli... maraton 
górski. 

Większość psów uwielbia biegać. 
Tylko małe rasy wolą krótsze spa-
cery – powiedział „Głosowi” Mi-
chael Tomanek, główny organiza-
tor wyścigu Dogmaraton 2019. Na 
starcie w Gutach stanęły w sobotę 
przeróżne rasy psów. Przeważały 
niemniej rasy myśliwskie, paster-
skie, jak ryba w wodzie czują się w 
górach m.in. popularne psy rasy 
border-collie. Start i meta zawo-
dów usytuowana była obok Domu 
PZKO w Gutach. Tam też zatrosz-
czono się o wrażenia kulinarne i 
kulturalne. Wieczorem dla uczest-
ników i kibiców zagrały zespoły 
rockowe Dr. Ong i 2. Dech. 

A zwycięzcy? – Wszyscy, którzy 
wzięli udział w naszej imprezie – 

zaznaczył Tomanek. Żeby jednak 
wywiązać się z zadania reporter-
skiego, informujemy, że najszyb-
ciej linię mety głównego wyścigu 
przeciął Marek Svoboda, a w gronie 
kobiet Monika Kupcowa. Można 
też było wybrać krótszą trasę – 
„short” – na której najlepiej spisali 
się Mateusz Wantuła i Hana Ma-

gnuskowa. Podium zdominowały 
rasy border-collie. 

– Dopisała pogoda, co w takich 
wyścigach jest szczególnie ważne. 
Biegając na śliskiej nawierzchni, 
nierzadko w błocie, można się ła-
two nabawić kontuzji. I dotyczy to 
zarówno ludzi, jak też czworonoż-
nych biegaczy. W zasłoniętych par-

tiach lasu wprawdzie nie brakowało 
błotnistych miejsc, ale generalnie 
było bezpiecznie – stwierdził To-
manek. – W naszym wyścigu liczy 
się nie tylko dobre przygotowanie 
kondycyjne, ale też orientacja w 
górzystym terenie. Niektórzy mieli 
z tym kłopot i zaliczyli ciut dłuższy 
odcinek, niż przewidywaliśmy. To 
jednak chleb powszedni podczas 
górskich maratonów – dodał. 

Premierowa edycja zdała egza-
min na piątkę z plusem, a więc or-
ganizatorzy już teraz obmyślają pla-
ny, jak urozmaicić przyszłoroczną 
odsłonę wyścigu. – Na pewno będą 
zmiany, mam nadzieję że na ko-
rzyść zawodów. Wyłapaliśmy chy-
ba wszystkie usterki towarzyszące 
premierowej edycji – stwierdził To-
manek. – Dokładnej daty przyszło-
rocznej edycji jeszcze nie zdradzę, 
ale na pewno zawody znów odbędą 
się we wrześniu. Szczegółowe plany 
zdradzimy dopiero 24 grudnia. Dla 
fanów Dogmaratonu to będzie taki 
prezent świąteczny.  (jb)

• Dogmaraton odbył się w pięknej beskidzkiej scenerii. Fot.�ARC�organizatorów

Memoriał Wandy Delong – 6 października
W niedzielę 6 października 

odbędą się w Mistrzowicach 
kolejne, już 43. otwarte mistrzo-
stwa PZKO w biegu przełajowym o 
memoriał Wandy Delong.

Główną nagrodą jest Puchar 
Przechodni, przeznaczony dla eki-
py, która wystawi najlepszą 3-oso-
bową drużynę męską i kobiecą. Po-

nadto przygotowane są upominki 
dla najlepszych w poszczególnych 
kategoriach wiekowych chłopców 
(mężczyzn) i dziewcząt (kobiet), a 
są one następujące: lat 6-7, 8-9, 10-
11, 12-13, 14-15, 16-18, 19-35, 36 – 49 i 
powyżej 50 lat.

Organizatorzy zwracają się z 
prośbą do dyrekcji szkół podsta-

wowych i średnich, by poparli tę 
tradycyjną imprezę przez wysłanie 
swoich zawodników, bowiem jest 
ona pomyślana również jako jedna 
z form integrowania naszego śro-
dowiska szkolno-młodzieżowego.

Początek zawodów o godz. 9.00 
(rejestracja do 8.45) koło byłej pol-
skiej szkoły w Mistrzowicach (nie-

opodal Fibakówki, gdzie znajduje się 
parking). Serdecznie zapraszamy!

Usprawniłoby cały przebieg reje-
stracji, gdyby zgłoszenia napłynęły 
do czwartku 3 października drogą 
elektroniczną (d.kadlubiec@volny.
cz) z podaniem imienia, nazwiska, 
kategorii i szkoły (PZKO) zawodni-
ków. (D. K.)

Kiedy głowa mówi nie 
Jak gdyby z przymusu, bez ambicji awansować do dalszej rundy, przystąpili do meczu 3. rundy Pucharu MOL 
piłkarze Karwiny. W efekcie podopieczni trenera Franti ška Straki przegrali na własnym boisku z drugoligową 
Viktorią Żiżków 0:2. Karwiniacy są jedyną pierwszoligową drużyną, która w środowym okienku pucharowym 
znalazła się za burtą. 

Janusz Bitt mar

Trener Straka wystawił do 
pierwszej połowy pucha-
rowego spotkania z Vikto-

rią dziesięciu zmienników. Jede-
nastym piłkarzem był bułgarski 
napastnik Steven, który jest eta-
towym zawodnikiem „A” dru-
żyny i w odróżnieniu od reszty, 
zaliczył sobotnie zawody w Przy-
bramiu. Roszady kadrowe na tak 
dużą skalę musiały się przełożyć 
na poziom gry. Viktoria, która w 
ubiegłą sobotę przegrała w dru-
goligowym meczu z Trzyńcem 
2:4, w Raju poczuła się (zgodnie 
z nazwą) idyllicznie. Tuż przed 
zejściem do szatni Urbanec z 
karnego zapewnił gościom pro-
wadzenie, które wniosło spokój 
w poczynania drugoligowego ze-
społu z Pragi. 

– Viktoria zagrała lepiej i zasłu-
żenie awansowała do dalszej run-
dy. Powiem otwarcie, obawiałem 
się kontuzji przed niedzielnymi 
derbami z Opawą, które traktujemy 

bardzo poważnie. Dlatego zagrał 
taki, a nie inny skład – stwierdził 
trener MFK Karwina, František 
Straka. Niedzielny mecz z  Opawą 
będzie dla obu zespołów przysło-
wiową walką o sześć punktów. W 

lepszych nastrojach podchodzą 
do derbów karwiniacy, którzy w 
poprzedniej kolejce pokonali Przy-
bram 2:0, odbijając się od strefy 
spadkowej. 

Na innych stadionach obyło 

się w Pucharze MOL bez sensacji. 
Z  naszych drużyn do walki w 3. 
rundzie włączy się też drugoligo-
wy Trzyniec, który 1 października 
zagra na boisku pierwszoligowych 
Teplic.  

PUCHAR MOL

KARWINA – 
ŻIŻKÓW 0:2
Do przerwy: 0:1. Bramki: 43. Urba-
nec, 85. Diviš. Karwina: Pastornický 
– Putyera, Krivák, Mrózek, Moravec 
– Weber – Puchel, Vlachovský (46. 
Smrž), Zhelizko, Bielan (73. Hladík) – 
Steven (46 Petráň).

OSTRAWA – 
HRADEC KR. 2:0
Do przerwy: 1:0. Bramki: 6. Pokorný, 
66. Marti nec. Ostrawa: Budinský – 
Celba, Pokorný, Stronati , Granečný 
– Holzer, Jirásek, Hrubý (78. Kaloč), 
Lalković (58. Kuzmanović) – Smola 
(72. Diop), Baroš.• Karwiniacy za burtą Pucharu MOL. 

Fot.�mfk�karvina
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CO W TEATRZE

SCENA „BAJKA” – CZ. CIESZYN: 
Kvak a Žbluňk (27, godz. 10.00; 30, 
godz. 8.30, 10.30);
SCENA CZESKA – ORŁOWA: Láska 
mezi nebem a zemí (27, godz. 19.00).

CO W KINACH

HAWIERZÓW – Centrum: Playmo-
bile (27-29, godz. 16.00); W deszczo-
wy dzień w New Yorku (27-29, godz. 
17.30); Národní třída (27-29, godz. 
19.00); Přes prsty (27-29, godz. 20.00); 
Książę Czaruś (30, godz. 16.00); Ro-
man pro pokročilé (30, godz. 17.30); 
Bohemian Rhapsody (30, godz. 
19.00); Yesterday (30, godz. 20.00); 
KARWINA – Centrum: Román pro 
pokročilé (27, godz. 17.45); Rambo: 
Ostatnia krew (27, godz. 20.00; 28, 
godz. 17.30); Książę Czaruś (28, godz. 
15.30; 29, godz. 15.00); Národní třída 
(28, godz. 20.00; 29, godz. 17.00; 30, 
godz. 17.45); To. Część 2 (29, godz. 
19.00); Ad Astra (30, godz. 20.00); 
TRZYNIEC – Kosmos: W deszczo-
wy dzień w New Yorku (27-29, godz. 
17.30); Národní třída (27-30, godz. 
20.00); Playmobile (28, godz. 15.00); 
Książę Czaruś (29, godz. 15.00); Ro-
man pro pokročilé (30, godz. 17.30); 
JABŁONKÓW: Ženy v  běhu (25, 
godz. 18.00); BYSTRZYCA: Nieza-
tapialni (28, godz. 18.00); Jak wytre-
sować smoka 3 (29, godz. 16.00); CZ. 
CIESZYN – Central: Národní třída 
(27, 28, godz. 16.30; 29, godz. 20.00); 
Román pro pokročilé (27, godz. 
20.00); Książę Czaruś (28, 29, godz. 
15.30); Rambo: Ostatnia krew (28, 
29, godz. 17.30); CIESZYN – Piast: 
Wyprawa Magellana (27-30, godz. 
14.30); Tajemnica ojca Piolektor (27-
30, godz. 16.15); Legiony (27-30, godz. 
17.45, 20.15).

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

BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i Senio-
ra MK PZKO zapraszają na spotkanie 
2. 10. o godz. 15.00 do Domu PZKO.
CZ. CIESZYN – Październikowe 
spotkanie MUR-u odbędzie się w 
czwartek 3. 10. o godz. 17.00 w auli 
Polskiego Gimnazjum im. J. Sło-
wackiego. Temat „Wokół Rady Na-
rodowej Księstwa Cieszyńskiego” 
przedstawi pracownik Książnicy 
Cieszyńskiej, Wojciech Święs.
GIMNAZJUM – 19. 10. 2019 godz. 
15.00 Teatr Cieszyński. Wstęp wol-
ny. Miejscówki na jubileuszową 
galę można zarezerwować od 7. 10. 
telefonicznie w sekretariacie szko-
ły lub za pośrednictwem formula-
rza na portalu www.gympol.cz. Za-
rezerwowane bilety należy odebrać 
w sekretariacie najpóźniej do 16. 10. 
Rezerwacje nieodebrane w wyzna-
czonym terminie przepadają. Nie 
gwarantujemy możliwości wyboru 
konkretnego miejsca. Spotkanie 
towarzyskie na „Strzelnicy” jest 
bez rezerwacji miejsc.
KARWINA – Biblioteka Regional-
na Karwina, Oddział Literatury 
Polskiej zaprasza na spotkanie z 
autorką Danutą Chlup i promocję 
książki pt. „Trzecia terapia” we 
wtorek 1. 10. o godz. 16.30 w budyn-
ku biblioteki na Rynku Masaryka w 
Karwinie-Frysztacie. Tel: 596 312 
477, e-mail: polske@rkka.cz.
KLUB NAUCZYCIELI EMERY-
TÓW – Zarząd KNE zaprasza na 
Spacer Jesienny do Dolnej Łom-
nej, który odbędzie się w czwartek 
10.  10. W programie zwiedzenie 
przedszkola i szkoły oraz Przyrod-
niczego Centrum Edukacji i Roz-
rywki URSUS. Zainteresowani spo-
tykają się na dworcu kolejowym w 
Nawsiu o godz. 9.50, skąd odjeżdża 
autobus w kierunku Dolnej Łom-
nej. Przewidziany powrót o godz. 
14.40, jest połączenie z pociągami. 

KOŃSKA-PODLESIE – MK PZKO 
zaprasza na tradycyjne placki 27. 9. 
o godz. 16.30 przed Dom PZKO.
LESZNA DOLNA – MK PZKO za-
prasza na bajkę muzyczną dla do-
rosłych w wykonaniu Teatrzyku 
Bez Kurtyny pt. „Kopciuszek sorry 
jako?”. Impreza odbędzie się w so-
botę 5. 10. o godz. 16.00 w Domu 
PZKO.
MOSTY K. JABŁONKOWA – Bi-
blioteka zaprasza na spotkanie 
autorskie z redaktorką „Głosu” Da-
nutą Chlup, która przedstawi swoją 
nową powieść „Trzecia terapia”, w 
środę 2.10. o godz. 16.30.
 Biblioteka zaprasza na konkurs 
„Na najlepszego Peksesmana” w 
sobotę 5. 10. o godz. 10.00. Zosta-
nie przeprowadzony w pięciu ka-
tegoriach: przedszkole – 1. klasa; 
2.-3. klasa; 4.-6. klasa; 7.-9. klasa; 
młodzież powyżej 15 lat – dorośli. 
O statuetkę Najlepszego Peksesma-
na walczyć będą zwycięzcy po-
szczególnych kategorii. Zgłoszenia 
przyjmowane są do 3. 10. pod nr. 
558 368 014 lub e-mailem: kniho-
vna@mostyujablunkova.cz.
PTM – Zapraszamy na kolejne 
spotkanie członków i sympatyków 
PTM, które odbędzie się 4. 10. o 
godz. 18.00 w Czeskim Cieszynie, 
ul. Grabińska 458/33 (siedziba Kon-
gresu Polaków). Program Józef Sło-
wik: Byłem w Gdańsku.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 2. 10. na 
spacer długości około 4 km z Ro-
picy do Cieszyna i Cz. Cieszyna 
– „Trasą spacerową rezerwatów”. 
Odjazd pociągu z Cz. Cieszyna do 
Ropicy (kierunek Trzyniec) o godz. 
9.21. Spacer prowadzi Tadek Farny, 
tel. 608 355 574.
 „BŚ” oraz Klub Czeskich Tury-
stów zaprasza na jubileusz 120 lat 
schroniska na Hadaszczoku. Otwar-
cie uroczystości o godz. 11.00. Od-
jazd pociągu z Cz. Cieszyna o godz. 
8.21. Proponowane trasy: z Nawsia 
autobusem o godz. 8.10 do Górnej 
Łomnej, przystanek „Doubrava”, 
a stąd szlakiem kolarskim nr 6082 
do szlaku czerwonego i do schro-
niska na Hadaszczoku (6 km) lub z 
Trzyńca, autobusem MHD o godz. 
7.40 do Tyry – przystanek „Pila”, a 
stąd zielonym szlakiem i następnie 
niebieskim na Kałużny, z Kałużne-
go szlakiem czerwonym przez Babí 
Vrch do schroniska na Hadaszczo-
ku (7,5 km). Zaproszenie i informa-
cje: www.ptts-beskidslaski.cz.
WĘDRYNIA – Klub Seniora MK 
PZKO zaprasza członków na spo-
tkanie, które odbędzie się we wto-
rek 1. 10. o godz. 15.00 w „Czytelni”. 
W programie prelekcja z okazji set-
nej rocznicy urodzin poety Henry-
ka Jasiczka.

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. 

OFERTA PRACY

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

OFERTY

SPRZEDAM starszą piłę tarczową na 
drewno. Tanio. Tel. 558 746 895.
� GŁ-567

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 Kubecz-
ki”. Czynna: po-pt: w godz. 9.00-
19.00, so w godz. 9.00-13.00.
BIBLIOTEKA REGIONALNA 
KARWINA, ODDZIAŁ LITERA-
TURY POLSKIEJ, Rynek Ma-
saryka, Karwina-Frysztat: do 
30. 9. wystawa przy współpracy 
z Ośrodkiem Dokumentacyjnym 
KP w RC pt. „Kształcenie nauczy-
cieli polskich w Państwowym Se-
minarium Nauczycielskim w Ślą-
skiej Ostrawie”. Autor ekspozycji: 
Marian Steffek. Czynna w godzi-
nach otwarcia placówki.
CZ. CIESZYN, Kawiarnia 
„Avion”, Główna 2061: do 17. 10. 
wystawa Andrzeja Buchańca pt. 
„Ekslibris”. Czynna: po-pt: w 
godz. 9.00-18.00, so: w godz. 9.00-
14.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Ja-
błonkowie, Rynek Mariacki 
14: do 29. 3. 2020 wystawa pt. 
„Wałasi na Śląsku Cieszyńskim”; 
stała ekspozycja pt. „Z przeszło-
ści Jabłonkowa i okolicy”. Czyn-
ne: po-pt: godz. 8.00-16.00; nie: 
godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Karwinie-
-Frysztacie, Rynek Masaryka 
10: do 31. 12. wystawa obrazków 
na szkle. Czynna: po-pt: godz. 
8.00-16.00; nie: godz. 13.00-17.00.

I N F O R M AT O R

NEKROLOGI

I N F O R M A T O R

Ogłoszenia do »Głosu«  
przyjmowane są w dni powszednie: 

• W redakcji „Głosu” przy ul. Strzelniczej 
28, Czeski Cieszyn w godz. 8.30-15.30, 
tel. 558 731 766 e-mail: ogloszenia@glos.
live • W firmie Hudeczek Service, sp. z 
o.o. – Studio Graficzne, Hudeczek Service 
sp. z o.o., Olbrachcice, Stonawska 340, 
w godz. 8.00-15.00, e-mail: ad.servis@
hudeczek.cz. 
• W Odd. Literatury Polskiej, Biblioteki 
w Karwinie-Frysztacie (przy rynku) w po: 
13.00-18.00, wt: 8.00-12.30, 13.00-
18.00, czw: 8.00-12.30, 13.00-18.00, pt: 
8.00-12.30, 13.00-17.00. Poza godzina-
mi otwarcia podanie ogłoszenia można 
uzgodnić (telefonicznie pod nr.: 596 312 
477 lub 724 751 002, e-mail: knih-k1pl@
rkka.cz. 
Uwaga Ogłoszenia do „Kroniki rodzinnej” 
należy przysyłać bądź przynosić osobiście 

do redakcji do godz. 12.00 dnia poprzedza-
jącego wydanie gazety. W przypadku ne-

krologów czekamy do godz. 13.30, prosimy 
jednak wcześniej zgłosić telefonicznie fakt 

zamówienia ogłoszenia.

Możesz zamknąć oczy i prosić by wrócił,
lub je otworzyć, aby widzieć co wszystko zostawił.

Dnia 15 września 2019 opuścił nas w wieku 91 lat nasz 
Ukochany Ojciec, Dziadek i Pradziadek 

śp. BRONISŁAW NIEMIEC
rodak ze Stonawy,  

a przez ostatnie lata zamieszkały w Cierlicku.
Zgodnie z Jego wolą ostatnie pożegnanie odbyło się 
w gronie rodziny.

O chwilę wspomnień i cichej zadumy proszą dzieci 
z rodzinami.

� GŁ-562

Wyrazy głębokiego współczucia i otuchy w tych ciężkich chwilach dla 
byłej dyrektor szkoły Ireny Małysz i Jej Rodziny z powodu zgonu

MĘŻA
składają dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne Polskiej Szkoły Pod-
stawowej im. Gustawa Przeczka w Trzyńcu.
� GŁ-577

WSPOMNIENIA

ŻYCZENIA

TYM ODDYCHAMY

Stężenie zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 10 z dnia 26. 9. 2019

Czeski Cieszyn 18,0

Hawierzów 20,0

Karwina  26,3

Rychwałd  24,7

Trzyniec  19,1

Wierzniowice 28,4
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

Filia Biblioteki Miejskiej w Cz. Cieszynie przy ul. Havlíčka 6 zaprasza 
na prelekcję Janiny Hławiczki „Singapur i Malezja – dwa azjatyckie 
tygrysy”. Spotkanie odbędzie się w czwartek 3. 10. o godz. 17.00, 
wejściówki 20 koron.

Dnia 29 września 2019 przypominamy sobie 1. rocznicę śmierci

śp. IRENY KWICZALOWEJ
O chwilę wspomnień i modlitwę prosi mąż z rodziną.
� GŁ-564

Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja,
miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość.

�� � 1.�List�św.�Pawła�do�Koryntian�13,13

Z miłością i wdzięcznością za życie wspominamy 
Drogiego naszym sercom Męża, Ojca, Teścia, Dziad-
ka, Wujka i Kolegę

śp. ROBERTA WAŁASKIEGO 
z Bystrzycy

We wrześniu minęła druga rocznica Jego śmierci. 
Z tęsknotą najbliżsi.

� GŁ-568

Dnia 29 września minie dziewiętnaście lat od śmierci naszego Kochane-
go Męża i Ojca 

śp. inż. TADEUSZA SZYNDERA
O chwilę wspomnień proszą żona Grażyna oraz synowie z rodzinami.
� GŁ-563

Dnia 28 września 2019 minie 5. rocznica śmierci Ukochanej Mamy, Babci 
i Teściowej 

WŁADYSŁAWY WĘGLORZ
Rodzinę i przyjaciół prosimy o chwilę zadumy.
Na zawsze pozostaje w naszych sercach.� GŁ-573

Szczęścia, słońca, pomyślności, 
100 lat w zdrowiu i radości.

Dnia 28 września 2019 obchodzi swój zacny jubileusz – 
70. urodziny

pan AMBROŻ JUROSZEK
z Czeskiego Cieszyna-Mostów

Z tej okazji mocnego zdrowia, uśmiechu na twarzy, bło-
gosławieństwa Bożego na dalsze lata składają żona i sy-
nowie z rodzinami.� GŁ-557

PROGRAM TV

PIĄTEK 27 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.45 Życzenie 10.00 Był sobie 
dom (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Na tropie 14.25 Reporterzy TVC 
15.10 Podróżomania 15.40 Ta, która 
zrezygnowała z Hollywood 16.35 Łopa-
tologicznie 17.30 AZ kwiz 18.00 Wiado-
mości regionalne 18.25 Gdzie mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Żandarmeria z Luhačovic 
(s.) 21.25 13. komnata Svatopluka Schul-
lera 21.55 Wszystko-party 22.50 Poirot 
(s.) 23.40 Sprawy detektywa Murdocha 
(s.) 0.25 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Wywiad w naturze 9.55 
Królestwo natury 10.20 Chcesz mnie? 
10.55 Właściciele rzeczywistości 11.30 
Jak Hitler chciał zniszczyć Paryż 12.25 
Maszyny wojenne 13.10 Najważniejsze 
operacje II wojny światowej 14.10 Mi-
norka pełna tajemnic i tradycji 15.05 
Wiadomość od T. Bati 15.30 Sąsiedzi 
16.00 Pory roku na Ziemi 16.50 Miejsce 
zamieszkania: wieś 17.10 Piękne żywe 
zabytki 17.40 Piłka nożna: FK Teplice – 
Bohemians Praha 1905 20.20 Cudowna 
planeta 21.20 Wywiad w naturze 22.20 
Przełęcz (s.) 0.10 W imię ojczyzny (s.) 
0.55 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 12.25 Krok 
za krokiem (s.) 12.45 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 14.05 Dowody 
zbrodni (s.) 15.55 Agenci NCIS (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Na 
zawsze Twoja niewierna (film) 22.10 
Repo Men - Windykatorzy (film). 
PRIMA 
6.05 Max Steel (s. anim.) 6.30 Ninjago 
(s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 9.20 Policja 
w akcji (s.) 10.15 Dziki tymianek (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 21.45 Plan 
ucieczki II: Hades (film) 23.45 Hawaii 
5-0 (s.) 0.40 Komisarz Rex (s.).

 SOBOTA 28 WRZEŚNIA 

TVC 1 
6.00 Co umiały nasze babcie, a o czym 
my zapomnieliśmy 6.25 Łopatologicz-
nie 7.15 Godzina spełnionych marzeń 
(film) 8.15 Gejzer 8.45 Ojciec Brown (s.) 
9.30 Columbo (s.) 11.05 Wszystko-party 
12.00 Tydzień w regionach 12.25 Nasze 
hobby 13.00 Wiadomości 13.05 Szkoła 
królewiczów (bajka) 14.15 Zaginiony 
królewicz (bajka) 15.25 Upadek Ikara 
(film) 17.10 Poirot (s.) 18.00 Mieszkać 
jak… na Księżycu 18.25 Chłopaki w ak-
cji 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Vladimír Menšík 75 21.40 
Hrabia Monte Christo (film) 23.25 In-
spektor Banks (s.) 1.00 Bolkoviny. 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Mam pomysł! 6.20 
Ava Riko Teo (s. anim.) 6.30 Nowości z 
natury 6.35 Noddy, detektyw w krainie 
zabawek (s. anim.) 7.00 Dzikie przygo-
dy Blinky Billa 7.10 Asy z dżungli 7.30 
Studio Kolega 9.00 Rowerowe włóczę-

gi 9.15 Nasze tradycje 9.45 Narodowa 
pielgrzymka 11.45 Święci i świadkowie 
12.00 Spuścizna świętego Wacława 
12.20 Piękne żywe zabytki 12.45 Wi-
chrowe wzgórza (film) 14.30 Kiwiland 
15.00 Lekkoatletyka: MŚ 2019, Dauha 
(transmisja) 20.15 Ku’damm 56 (film) 
21.55 Miloš Zeman – nekrolog polityka 
i uczczenie Vysočiny 22.50 Łowcy głów 
(film) 0.30 Salamandra (s.) 1.15 Siostra 
Jackie (s.).
NOVA 
5.30 Oggy i karaluchy (s. anim.) 5.40 
Psi patrol (s. anim.) 6.35 Looney Tu-
nes Show (s. anim.) 7.25 Tom & Jerry 
Show (s. anim.) 7.45 Krok za krokiem 
(film) 8.10 Twoja twarz brzmi znajomo 
10.55 Przyprawy 11.50 Dzwoń do TV 
Nova 12.30 Poradnik domowy 13.40 
Zamieńmy się żonami 15.05 Wszystko 
się wali (film) 17.10 Narzeczony mimo 
woli (film) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.15 Twoja twarz brzmi znajo-
mo 22.55 Ted (film) 0.55 Wszystko się 
wali (film). 
PRIMA 
6.25 Max Steel (s. anim.) 6.50 Ninjago 
(s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 8.25 Auto 
Salon 9.45 Bikesalon 10.20 Prima Par-
tička 11.20 Czechy i Słowacja mają ta-
lent 12.50 Morderstwa w Midsomer (s.) 
14.50 Niebo a ziemia (film) 17.05 Jáchy-
me, hoď ho do stroje (film) 18.55 Wia-
domości 19.55 Top Star 20.15 Mroczny 
Kraj (s.) 21.30 Glina (s.) 22.50 Strzelec 
(film) 1.25 Plan ucieczki II: Hades (film). 

NIEDZIELA 29 WRZEŚNIA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.30 Upa-
dek Ikara (film) 8.15 Uśmiechy Otaka-
ra Brouska 8.50 Łopatologicznie 9.45 
Kalendarium 10.00 Kamera na szlaku 
10.30 Obiektyw 11.00 Grzechy dla ojca 
Knoxa (s.) 12.00 Pytania Václava Mo-
ravca 13.00 Wiadomości 13.05 Ostatni 
czar (bajka) 14.05 Zamek cieni (bajka) 
15.05 Miłość między kroplami deszczu 
(film) 17.10 Był sobie dom (s.) 18.25 Co 
umiały nasze babcie, a o czym my zapo-
mnieliśmy 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.00 Widoczny świat 
(film) 21.50 168 godzin 22.25 Wiadomo 
22.55 Jak stracić życie (film) 0.10 In-
spektor Banks (s.) 1.40 Wyrok. 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Mam pomysł! 
6.20 Ava Riko Teo (s anim.) 6.30 No-
wości z natury 6.35 Noddy, detektyw w 
krainie zabawek (s. anim.) 7.00 Dzikie 
przygody Blinky Billa 7.15 Asy z dżungli 
7.30 Studio Kolega 9.00 Czechosłowac-
ki 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 12.20 Słowo na 
niedzielę 12.25 Magazyn chrześcijański 
12.50 Przez ucho igielne 13.15 Magazyn 
religijny 13.45 Na pływalni z Štefanem 
Margitą 14.15 Podróż po Kopenhadze 
14.40 Odkryte skarby 15.30 Na piw-
nym szlaku 15.55 Żywe światło 16.50 
Trabantem z Indii do domu 17.20 Ibiza 
i Forma 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 Łowca (film) 21.45 Pociąg (film) 
23.25 Mahatma Gandhi 0.15 Rząd (s.). 
NOVA 
5.35 Psi patrol (s. anim.) 6.25 Looney 
Tunes Show (s. anim.) 7.15 Tom i Jerry 
Show (s. anim.) 7.35 Niedźwiedzia skó-
ra (bajka) 8.50 Scooby-Doo II: Potwory 
na gigancie (film) 10.35 Pitch Perfect 

(film) 12.45 Homolka i Tobolka (film) 
14.35 Na zawsze Twoja niewierna (film) 
16.25 Jak poeci nie tracą nadziei (film) 
18.50 Gospoda (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Policja Modrava 
(s.) 21.30 Historie czeskich zbrodni 
22.30 Odłamki 23.05 Czysta gra (film) 
0.50 Homolka i Tobolka (film). 
PRIMA 
6.15 Max Steel (s. anim.) 6.40 Ninjago 
(s. anim.) 7.10 M.A.S.H. (s.) 7.45 Bo-
dyguardzi Hitlera 8.50 Prima Zoom 
Świat 9.20 MotorSport 9.50 Zapach 
zbrodni (s.) 11.00 Partia 11.55 Poradnik 
domowy 12.50 Poradnik Ládi Hruški 
13.55 Jak zbudować marzenie 14.50 
Grubazzzki (film) 16.55 Zrozpaczone 
kobiety robią rozpaczliwe rzeczy (film) 
18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 
O czym marzą mężczyźni (film) 22.20 
Wojna państwa Rose (film). 

PONIEDZIAŁEK 30 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Ojciec Brown (s.) 
9.45 168 godzin 10.20 Klucze 10.35 
Przygody kryminalistyki (s.) 11.30 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Kaczu-
sia 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 22.10 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 9.55 
Jumbo Jet: 50 lat w chmurach 10.40 
Czeskie ślady: Karai Puku 11.40 Wiado-
mość od Miroslava Vernera 11.55 Ma-
gazyn religijny 12.20 Telewizyjny klub 
niesłyszących 12.50 Czechosłowacki 
tygodnik filmowy 13.05 Śladami Weri-
cha na Kampie 14.15 Historie XX wieku 
14.40 Rzeka w meandrach czasu 15.10 
Nowa Zelandia 15.55 Przygody nauki i 
techniki 16.25 Lotnicze katastrofy 17.20 
Niemcy przeciwko Hitlerowi – Krwawa 
jesień 1938 18.15 Kiwiland 18.45 Wie-
czorynka 18.55 Przez ucho igielne 19.20 
Miejsce zamieszkania: wieś 19.50 Wia-
domości w czeskim j. migowym 20.00 
Hitler: Aktor 20.55 Jumbo Jet: 50 lat w 
chmurach 21.45 Chwasty (film) 0.05 
tom Jones (film) 2.00 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica (s.) 
9.45 Policja Modrava (s.) 11.00 Co o tym 
sądzą Czesi 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Krok za krokiem (s.) 12.50 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
14.05 Dowody zbrodni (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.) 22.25 Historie 
czeskich zbrodni 23.20 Bez śladu (s.) 
0.15 Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.05 Max Steel (s. anim.) 6.30 Ninjago 
(s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 9.20 Policja 
w akcji 10.15 Miłosna roszada (film) 
12.10 Południowe wiadomości 12.20 
Policja Hamburg (s.) 13.20 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 Błę-
kitny kod (s.) 21.35 Skarby ze strychu 
22.45 Jak zbudować marzenie 23.50 
Hawaii 5-0 (s.) 0.50 Komisarz Rex (s.). 

WALUTY

BENZYNA

Ceny paliw na stacjach  
z dnia 26. 9. 2019

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  5,09 zł
ON  5,08 zł
LPG 1,89 zł

 Cieszyn, Circle K
E95  4,94 zł
ON  5,04 zł
LPG 1,95 zł

 Cieszyn, Shell
E95  4,92 zł
ON  4,97 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  4,96 zł  
ON  4,98 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  31,70 kc  
ON  31,20 kc  (szb)

Kursy walut w kantorach  
z dnia 26. 9. 2019

Cieszyn, ul. Zamkowa
  kupno sprzedaż
CZK  0,165 0,171
EUR  4,340 4,410
USD  3,940 4,040

Bielsko-Biała, CH Auchan
  kupno sprzedaż
CZK  0,167 0,173
EUR  4,330 4,430
USD  3,960 4,060

 Czeski Cieszyn, dworzec
  kupno sprzedaż
PLN 5,850 6,000
EUR 25,500 26,200
USD 23,200 23,900

GŁ-302
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• Wciąż czekamy na współczesne ujęcie alei Stalin-
gradzkiej w Hawierzowie. Zdjęcie (powyżej) pocho-
dzi z archiwum Alicji Brannej. 
Jednocześnie mamy nową propozycję dla naszych 
Czytelników. Archiwalne zdjęcie z Bystrzycy (po 
prawej) dostarczył nam Jan Kubiczek. 
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

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie 
rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy 

wysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin upływa w środę 
9 października. Nagrodę książkową za poprawne 
rozwiązanie zadania z 13 września otrzymuje Józef 
Nastulczyk z Karwiny-Mizerowa. Autorem dzisiejszej 
krzyżówki jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie krzyżówki z 13 września: 
CZASEM SAM START JEST CELEM
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POZIOMO: 1. stworzenie mityczne z głową i tułowiem czło-
wieka a nogami i ciałem konia lub gwiazdozbiór nieba po-
łudniowego 6. miejsce zesłania dla patriotów polskich z 
zaboru rosyjskiego 10. skutek, wynik rezultat 11. niewielka 
łysina 12. bez skazy, cudowny, fantastyczny 13. część śruby 
14. pierwszy znany władca księstwa nitrzańskiego 18. giętko, 
sprężyście, nieociężale 22. poemat J. Słowackiego 25. model 
samochodu osobowego marki Škoda 26. najwyższy szczyt 
Kaukazu 27. nazwa litery Y w alfabecie greckim i łacińskim 
28. miasto na Ukrainie w obwodzie odeskim 29. stężenie 
zanieczyszczeń w powietrzu 30. bardzo ostry pieprz lub mo-
del Porsche 34. kieszonkowy magnetofon ze słuchawkami 
37. bezinteresowny, ofiarny, pracowity 41. człowiek nieoby-
ty, niewykształcony, prostak 42. dorosła Zuzia 43. klucznik 
Gerwazy 44. rzeka w zachodniej Gruzji 45. przeznaczone do 
wysiewu 46. gatunek dużej, pięknie ubarwionej papugi.
PIONOWO: 1. dorosły mężczyzna lub drobny rolnik 2. drob-
ny, niewysoki 3. trzeci cesarz Japonii 4. 40. z kolei prezydent 
USA 5. państwo środkowoamerykańskie ze stolicą Belmopan 
6. Andreas..., niemiecki biathlonista i biegacz narciarski 
7. przełajowe, przez płotki lub narciarskie 8. zwinięty arkusz, 
rolka 9. organiczne związki chemiczne 15. arena dyskobola 
lub młociarza 16. czwarty przypadek deklinacji 17.  osoba 
kupująca towar, odbiorca 19. dożynkowy lub laurowy 20. ele-
gancki, dystyngowany, majestatyczny  21. dawna nazwa kina 
23. pies pociągowy z Alaski 24. wieś w Polsce położona w 
województwie podkarpackim, w powiecie sanockim 31. sto-
lica Turcji 32. Thomas Alva, amerykański wynalazca 33. gry-
zoń hodowany dla cennego futra 34. flakon na cięte kwiaty 
35.  człowiek schlebiający komuś, by coś osiągnąć 36.  brak 
pieniędzy w kasie 38. afrykańska kuzynka konia w białe i 
czarne pasy 39. postać skorpionicy z gry Dark Souls 2 40. lek-
ki bloczek betonowy.
Wyrazy trudne lub mniej znane: ANANIW, ANNEI, ARA-
KANG, ARYLE, ILUZJON, IMISJA, LALIN, NAJKA, RIONI, 
STITZL

Rozwiązaniem dodatkowym krzyżówki jest myśl Stani-
sława Jerzego Leca (1909-1966).


