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Coraz więcej  
zamkniętych drzwi
PROBLEM: Co w poniedziałek jeszcze obowiązywało, w środę już się zmieniło. Ostatnie dni przyniosły szereg 
zmian w życiu mieszkańców RC. Wprowadzone przez rząd restrykcje potrwają do zakończenia stanu wyjątkowego, 
czyli do 3 listopada. Ostatecznie zadecyduje wartość wskaźnika reprodukcji zakażeń COVID-19.

Beata Schönwald

Jeżeli średnia tygodniowa 
wartość wskaźnika repro-
dukcji spadnie do poziomu 

0,8, przyjęte dziś ograniczenia 
ulegną złagodzeniu – obiecał po 
poniedziałkowym posiedzeniu 
rządu premier, Andrej Babiš. Na 
razie jednak sytuacja nie rozwija 
się korzystnie. W środę padł nowy 
rekord. Przybyło 9544 nowych za-
każeń.

Jeszcze w poniedziałek rano 
wydawało się, że uda się utrzy-
mać naukę na pierwszym stopniu 
szkół podstawowych. Również od 
poniedziałku dopiero co wprowa-
dzono w klasach drugiego stopnia 
przemienne nauczanie na zasa-
dzie tydzień w szkole, tydzień z 
domu on-line. Jednak w środę do 
szkoły nie mogli przyjść już zarów-
no dziewiątoklasiści, jak i pierw-
szaki. Szkoły podstawowe zostały 
zamknięte do 1 listopada. Ucznio-
wie będą uczyli się zdalnie z wyjąt-
kiem ostatniego październikowe-
go tygodnia, kiedy będą korzystali 
z przedłużonych o dwa dni ferii 
jesiennych. Nowe rozporządzenia 
dotknęły również uczniów szkół 
średnich i studentów uczelni wyż-
szych.

W związku z zamknięciem 
szkół na terenie naszego woje-

wództwa zostanie ograniczony 
transport publiczny. Od ponie-
działku autobusy będą kursowa-

ły według wakacyjnego rozkładu 
jazdy, pociągi będą jeździły jak w 
niedzielę.

W parze z zamknięciem szkół po-
wrócił temat wypłacania zasiłków 
opiekuńczych na czas sprawowa-
nia opieki nad dziećmi w wieku do 
10 lat. Według projektu Minister-
stwa Spraw Socjalnych, który ma 
obowiązywać aż do końca czerwca 
przyszłego roku, przysługuje on w 
czasie ograniczonej nauki w szko-
łach, w wysokości 60 proc. podsta-
wy opodatkowania wynagrodze-
nia, nie mniejszej jednak niż 400 
koron dziennie. 

Specjalne szkoły zostały otwar-
te dla dzieci pracowników służby 
zdrowia, opieki socjalnej, służb po-
rządkowych i wojska. Czynne są w 
godzinach 6.00-18.00 i zapewniają 
opiekę i wyżywienie dzieciom w 
wieku 3-10 lat. W województwie 
morawsko-śląskim takich placó-
wek działa 41 (w regionie chodzi o 
pięć szkół w Karwinie, po dwie w 
Hawierzowie i Jabłonkowie oraz po 
jednej w Boguminie, Czeskim Cie-
szynie, Dąbrowej, Orłowej-Lutyni, 
Pietwałdzie i Trzyńcu). 

W środę zamknięto drzwi nie tyl-
ko szkół, ale także restauracji, ka-
wiarni i barów. Rząd zezwolił jednak 
na kilka wyjątków, jak np. stołówki 
zakładowe oraz restauracje hotelo-
we, z których zakwaterowani goście 
mogą korzystać do godz. 20.00. O 
20.00 muszą zakończyć pracę także 
restauracyjne „okienka” oferujące 
posiłki na wynos. Nie ma też szan-

sy na popijanie pod chmurką piwa, 
wina lub innych wysokoprocento-
wych trunków. Spożywanie alkoho-
lu w miejscach publicznych zostało 
zabronione.

W niedzielę mogły się odbyć jesz-
cze ostatnie spotkania do 100 osób. 
Od poniedziałku ich liczba została 
ograniczona do 10 w pomieszcze-
niach zamkniętych oraz do 20 na 
zewnątrz. Od środy możliwości 
spotykania się jeszcze się skurczy-
ły. Niezależnie od miejsca obowią-
zuje limit sześciu osób. Jak zwykle 
dopuszczalne są pewne wyjątki. Te 
dotyczą członków jednej rodziny, a 
także ślubów, pogrzebów oraz sesji 
organów państwowych, samorzą-
dowych i partyjnych. Zamknięte 
są sale gimnastyczne, siłownie, 
baseny, muzea, galerie, zamki oraz 
ogrody zoologiczne.

Zmiany zostały wprowadzone 
również w zakresie zasłaniania 
nosa i ust. Maski obowiązują od 
10 września we wnętrzach budyn-
ków oraz środkach transportu. Od 
wtorku należy je stosować również 
na przystankach komunikacji pu-
blicznej, peronach, w poczekal-
niach i wiatach. Nadal zwolnione 
są z  masek dzieci do 2 lat, osoby 
niepełnosprawne, pracownicy biu-
rowi, których stanowiska pracy od-
dalone są od siebie o co najmniej 2 
metry, oraz osoby wykonujące pra-
cę w wysokiej temperaturze. 

Większy spadek
Zdaniem prezesa Czeskiego Banku Narodowego, Jiřego Rusnoka, tegoroczny 
spadek wzrostu gospodarczego, spowodowany najnowszymi restrykcjami ma-
jącymi na celu zatrzymanie epidemii koronawirusa, będzie większy niż 8,2 proc. 
(taka cyfra pojawiła się w sierpniowej prognozie). W rozmowie z ČTK Rusnok 
zauważył, że obecna sytuacja jest bardzo podobna do tej, o której mówił alter-
natywny scenariusz rozwoju gospodarczego opracowany przez CBN wiosną 
br. W razie wystąpienia drugiej fali koronawirusa przewiduje on załamanie 
gospodarki na poziomie 13,5 proc. Nowa prognoza zostanie opublikowana w 
listopadzie.

• Od środy we wszystkich szkołach w RC rozpoczęło się nauczanie zdalne. Na-
uczycielki z Polskiej Szkoły Podstawowej w Suchej Górnej łączyły się od rana ze 
swoimi uczniami przez platformę Google Classroom. Fot. ARC

Biuro Zarządu Głównego PZKO 
oraz redakcja „Zwrotu”” uprzejmie 
informują, że dochodzi do zmian 
otwarcia. Placówki są czynne w 

poniedziałki i w czwartki w  godz. 
8.00-12.00 i 13.00-16.00. 

Kontakt w razie potrzeby: 
Sekretariat PZKO: zg@pzko.cz lub 

prezes@pzko.cz, tel.: +420 606 554 
908, +420 777 710 628. 

Redakcja Zwrotu: info@zwrot.cz, 
tel.: +420 608 183 615.
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W OBIEKTYWIE...

R E G I O N

W OBIEKTYWIE...

Danuta Chlup
danuta.chlup@glos.live

• Utwory literackie dotyczące 
gminy Istebna, czytane przez 
nietuzinkowe osoby, utrwalone 
na filmie – to efekt projektu 
realizowanego przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Istebnej. 
Istebna inspiruje nie od dziś. To 
tu powstają słynne na całym 
świecie koronki, to tu można 
zobaczyć wszystko z zupełnie 
innej perspektywy, zatrzymać 
się i złapać oddech. Nic więc 
dziwnego, że wiele utworów 
literackich, wierszy i legend po-
wstało właśnie na temat Isteb-
nej, Jaworzynki i Koniakowa. GOK postanowił je utrwalić. Premiera miała 
już miejsce na fanpage’u gminy na Facebooku. – Przez kolejne dni usłyszycie 
wyjątkowe interpretacje znanych i mniej znanych tekstów. Wiersz księdza 
Emanuela Grima pt. „Istebno” w 70. rocznicę jego śmierci, czytany przez Annę 
Guzik, idzie na pierwszy ogień – poinformował GOK.  (Ox.pl)
Fot. ARC

piątek

sobota

niedziela

dzień: 6 do 7 C 
noc: 7 do 6 C 
wiatr: 1-4 m/s

dzień: 6 do 7 C 
noc: 6 do 4 C 
wiatr: 4-5 m/s

dzień: 4 do 8 C 
noc: 7 do 6 C 
wiatr: 2-3 m/s

Dzisiaj o śmierci pisze się głównie w związku z korona-
wirusem, jakby nie było innych okoliczności i przyczyn 
zgonów i jakby to te spowodowane „chińskim wirusem” 
przeważały. Ja także napiszę dzisiaj o śmierci – ale nie lu-
dzi, tylko zwierząt. 

W niedzielę odbyła się kolejna edycja słynnego wyścigu konnego 
Wielka Pardubicka. Bez widzów, ale to akurat nie ma znaczenia. Organi-
zatorzy zdążyli zorganizować wyścig tuż przed wejściem w życie kolej-
nych ograniczeń dotyczących imprez sportowych. Mogą się cieszyć, bo 
przecież Wielka Pardubicka to przede wszystkim duże pieniądze. 

Cieniem na imprezie położyła się śmierć kolejnego już w historii tych 
zawodów konia. Sottovento zginął na najbardziej widowiskowej, ale też 
najbardziej niebezpiecznej przeszkodzie Wielki Taxis. Rów o długości 
pięciu metrów i głębokości jednego metra, poprzedzony wysokim żywo-
płotem, jest jedną z najbardziej niebezpiecznych przeszkód, jakie poko-
nują jeźdźcy i konie na światowych gonitwach przeszkodowych. 

Imię konia, który stał się kolejną ofiarą Taxisa (co najmniej 25.), 
można przetłumaczyć jako „Pod wiatr”. Może i był koniem, który nie-
ustraszenie gna pod wiatr, lecz niestety Taxis złamał mu kark – i to do-
słownie. Dwa lata temu skok przypłacił życiem koń Vicody, w 2014 roku 
klacz Zulejka. 

Po raz kolejny nasuwa się pytanie: czy Wielka Pardubicka naprawdę 
nie mogłaby się odbyć bez tej niebezpiecznej przeszkody? Nawet jeżeli 
jest ona jej znakiem rozpoznawczym? Dziwi mnie, że w czasach, kie-
dy nieraz aż do przesady podkreśla się ochronę zwierząt, tu jakoś nie 
kwestionuje się niebezpieczeństwa, jakie czyha na rumaki. I znowu, 
jako odpowiedź, nasuwa mi się zdanie, które napisałam już w jednym 
z poprzednich akapitów: Bo przecież „Wielka Pardubicka” to przede 
wszystkim duże pieniądze. Może wyścig stałby się mniej popularny bez 
najbardziej niebezpiecznej przeszkody, może zakłady byłyby niższe?

A swoją drogą – pamiętacie przebój „Taxis”, który Słowak Peter Nagy 
śpiewał w latach osiemdziesiątych? Najsmutniejszy fragment piosenki 
idealnie pasuje do tegorocznej Wielkiej Pardubickiej: „Pozor, už je tu 
prekážka Taxis, vysilené nohy nevladzu skočiť, spomaleny zaber, lame 
si vazy, škaredý pád, ale koho to mrzí...”.  

DZIŚ...
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Imieniny obchodzą:  
Ambroży, Gaweł
Wschód słońca: 7.07
Zachód słońca: 17.53
Do końca roku: 76 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Papieża 
Jana Pawła II
Przysłowia: 
„Kiedy w święty Gaweł 
słota, będzie w lecie dużo 
błota”

JUTRO...
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Imieniny obchodzą:  
Lucyna, Małgorzata, 
Milawia
Wschód słońca: 7.09
Zachód słońca: 17.51
Do końca roku: 75 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Naprawy
Przysłowia: 
„Gdy październik mokro 
trzyma, zwykle potem 
ostra zima”

POJUTRZE...

18
października 2020

Imieniny obchodzą:  
Julian, Łukasz
Wschód słońca: 7.11
Zachód słońca: 17.49
Do końca roku: 74 dni
(Nie)typowe święta:
Europejski Dzień 
Przeciwko Handlowi 
Ludźmi
Przysłowia:
„Październik chodzi po 
kraju, wygania ptactwo 
z gaju”

NASZ »GŁOS«

POGODA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BOGUMIN
Zarząd województwa 
morawsko-śląskiego za-
twierdził klucz do podziału 
funduszy, które zebrano w 
ramach zbiórki publicznej 
na rzecz poszkodowanych 
w sierpniowym tragicznym 
pożarze wieżowca w Bo-
guminie. Zginęło wówczas 
11 osób. Do podziału są 
3,2 mln koron. Za każdego 
zmarłego najbliższa mu 
osoba lub osoby otrzymają 
w sumie 200 tys. koron. Po 
100 tys. otrzymają cztery 
ranne osoby, które po poża-
rze trafiły do szpitala. Po-
zostałych 600 tys. zostanie 
przekazanych miastu Bogu-
min, które może je podzielić 
pomiędzy lokatorów domu 
dotkniętego pożarem.  (dc)

JABŁONKÓW
Caritas włączył się w akcję 
zbierania rowerów dla dzie-
ci w Afryce. Do końca paź-
dziernika można oddawać 
niepotrzebne jednoślady w 
siedzibie Caritasu przy ul. 
Bukowieckiej. Mile widziane 
są także kaski, kamizelki od-
blaskowe, części zamienne 
do rowerów i narzędzia do 
ich reperowania. Jednoślady 
zostaną przekazane ostraw-
skiej organizacji „Rowery 
dla Afryki”, która wyposaża 

w nie 
dzieci 
w Gambii, 
którym bardzo 
ułatwiają one 
drogę do szkół.  
 (dc)

OSTRAWA
Teatry w stolicy regionu 
borykają się z poważ-
nymi problemami finan-
sowymi, wynikającymi 
z restrykcji rządowych. 
Dyrekcja Narodowego Te-
atru Morawsko-Śląskiego 
poinformowała, że wiosen-
ny „lockdown” kosztował 
placówkę ok. 10 mln koron. 
Obecnie, kiedy zostały 
wprowadzone nowe re-
strykcje tuż po rozpoczęciu 
sezonu teatralnego, dyrek-
tor Jiří Nekvasil spodziewa 
się kolejnych wielomilio-
nowych strat. O stratach 
i obawach przed dalszym 
rozwojem sytuacji mówią 
także dyrektorzy Filharmonii 
Janáčka oraz Sceny Kame-
ralnej „Arena“. Teatry żyją 
w niepewności, nie wiedzą, 
czy przesuwać premiery, czy 
je wręcz odwoływać.  (dc)

TRZYNIEC
Miasto po raz kolejny 

odniosło sukces we współ-
zawodnictwie w segrego-
waniu odpadów. Już po raz 
piąty uzyskało złoty „Cera-
miczny śmietnik” w kate-
gorii miast powyżej 15 tys. 
mieszkańców. Trzyńczanie 
mają do dyspozycji 653 po-
jemników na segregowane 
odpady, rozmieszczonych 
w 228 miejscach. W dziel-
nicach zabudowanych do-
mami jednorodzinnymi do 
sortowania odpadów służą 
kolorowe worki. Konkurs 
bazuje na danych, które 
gminy włączone do systemu 
ECO-COM regularnie prze-
kazują. Poszczególne miej-
scowości są porównywane 
na podstawie ilości wyse-
gregowanych odpadów, 
przypadających na jednego 
mieszkańca.  (dc)

JABŁONKÓW

BOGUMIN

OSTRAWA

TRZYNIEC

W czasach, kiedy ruch 
turystyczny ledwo się 
kręci, czesko-polska 
współpraca w tym 
zakresie jest szansą 
na rozwój. Taki pogląd 
podzielają Bogumin 
i Krzyżanowice, które 
postanowiły wspólnie 
przyłączyć się do 
międzynarodowego 
projektu Śląsko-
Morawskiego 
Pogranicza, który 
w ciągu trzech lat 
chce zainwestować 
w turystykę aż milion euro.

Beata Schönwald

Czesko-polski projekt Śląsko-
-Morawskiego Pogranicza ma 
pomóc w turystycznym roz-

woju terenów przygranicznych na 
czterech różnych polach, m.in. ar-
chitektury, industrialnego dziedzic-
twa oraz bogactwa przyrodniczego. 
Celem jest połączenie w jedną całość 

najbardziej znanych atrakcji tu-
rystycznych po czeskiej i polskiej 
stronie granicy oraz ich skutecz-
ne rozpropagowanie. 

– Razem z długoletnim partne-
rem, polskimi Krzyżanowicami, 
planujemy wejść w projekt z  na-
szym wspólnym zabytkiem przy-
rody, jakim są Graniczne Meandry 

Odry. Oferują one szereg atrakcji 
po obu stronach granicy – przeko-
nuje zastępca burmistrza Bogumi-
na, Lumír Macura. Jako przykład 
podaje miejską wypożyczalnię łó-
dek i muzeum w Starym Bogumi-
nie, ścieżkę turystyczną z  wieżą 
widokową u polskiego sąsiada czy 
multimedialne centrum eduka-

cyjne i muzeum, którego otwarcie 
szykuje się w Chałupkach. 

Jeśli Graniczne Meandry Odry 
uda się wciągnąć do projektu, 
Bogumin uzyska środki na mo-
dernizację usług turystycznych 
zwłaszcza w dziedzinie nowo-
czesnych technologii informacyj-
nych i promocji. W grę wchodzi 
między innymi wydanie prze-
wodników w wersji drukowanej 
oraz audio, a także przygotowa-
nie opisów wystaw, stron interne-
towych oraz aplikacji mobilnych 
w polskiej i czeskiej wersji języ-
kowej. Miasto myśli konkretnie o 
umieszczeniu dotykowego pane-
lu informacyjnego na rynku Wol-
ności w Starym Boguminie, który 
zapewniałby dostęp przez całą 
dobę do informacji dla Polaków 
i Czechów, jak np. oferty wycie-
czek, rozkłady jazdy lub zapro-
szenia na wydarzenia kulturalne 
w okolicy.

– Nasze plany będziemy jesz-
cze konsultowali z  organizatora-
mi projektu. Po stronie czeskiej 
chodzi o organizację wojewódzką 
Moravian-Silesian Tourism. Mo-
glibyśmy jej zaproponować np. 
nasz szlak po zabytkach z  czer-
wonej cegły, który w 2018 roku 
uzyskał tytuł ogólnopaństwowe-
go Projektu Komunalnego – do-
daje samorządowiec. 

Reklama dźwi gnią turystyki

• Szlak po zabytkach z czerwonej cegły 
to jeden z pomysłów Bogumina, jak włą-
czyć się do projektu Śląsko-Morawskie-
go Pogranicza. Fot. BEATA SCHÖNWALD

Monika Fedorczuk 
z Konfederacji Lewiatan,  
w rozmowie z Wirtualną Polską

CYTAT NA DZIŚ

•••
Wzrost liczby osób na kwarantannie jest 
problemem dla pracodawców, którym 
po prostu ubywa pracowników. Jeżeli 
pracodawcy ubywa np. 20 osób z linii 
produkcyjnej, to nie zawsze może ją 
zatrzymać, musi szybko znaleźć zastępstwo. 
Dla pracodawcy oznacza to większe 
koszty, ponieważ musi pozyskać nowych 
pracowników, którzy zastąpią nieobecnych

Bo jesteśmy paczką
Potrzeba rąk do pracy. 

W obliczu szaleją-
cej pandemii COVID-19 
przedstawiciele ostraw-
skich instytucji apelują 
do tych, którzy „mogą i 
chcą pomóc”, by zdecy-
dowali się na wolontariat 
w służbie zdrowia i opie-
ce społecznej. Powód i 
hasło brzmią identycz-
nie: „bosmepartyja”, co 
w tłumaczeniu z ostraw-
skiego dialektu na język 
polski oznacza „bo jeste-
śmy paczką”.

We wtorek twórcy 
projektu, którego celem 
jest pozyskanie jak naj-
większej liczby wolonta-
riuszy, postanowili na-
głośnić kampanię przez 
media. Na zwołanej na 
popołudnie on-line kon-
ferencji prasowej wystą-
pili hetman wojewódz-
twa morawsko-śląskiego, 
Ivo Vondrák, prezydent 
Ostrawy, Tomáš Macura, 
dyrektorka ostrawskiego 
ośrodka wolontariackiego „Adra”, 
prorektor Uniwersytetu Ostraw-
skiego, Renáta Tomáškowa, oraz 
dyrektor spółki „Heimstaden”, Jan 
Rafaj. 

– Przybywa zakażeń w szpita-
lach i ośrodkach opieki społecznej. 
Zachorowało już ok. 30 lekarzy, 80 
pielęgniarek, 217 klientów, a także 
160 pracowników. W ub. tygodniu 
uruchomiliśmy adres e-mailowy 
spolu2@msk.cz. Teraz apelujemy 
do was, byście się zgłaszali, a my 
wyślemy was tam, gdzie będzie 
istniała potrzeba pomocy. Szu-
kamy wolontariuszy i pracowni-
ków-ochotników, którzy za swoją 
pracę otrzymają normalną zapłatę 
– przekonywał Vondrák.

Prezydent Ostrawy dodał, że 
w dwóch zarządzanych przez 
miasto domach opieki społecz-
nej choruje na koronawirusa  170 
klientów i pracowników, a sześć 
osób już zmarło. Jak dodał, ta-
kich ośrodków jest jednak o wiele 
więcej, w związku z czym pomoc 
wojska tylko częściowo rozwią-
zuje problem i wciąż jest potrzeb-
na pomoc wolontariuszy. Swój 
udział w projekcie potwierdziła 
również prorektorka Uniwersyte-
tu Ostrawskiego. Przypomniała, 
że placówka ta włączyła się w wo-
lontariat już wiosną, w związku 
z czym uczelnia dysponuje bazą 
danych studentów, którzy na tym 
polu się sprawdzili. 

– Wiemy, że niektórzy z tych, 
którzy będą chcieli pomóc, jedno-
cześnie będą się obawiali o zdro-
wie swoich bliskich. Proponujemy 
im alternatywne mieszkanie – w 
Ostrawie przygotowaliśmy łóżka 
na razie dla 30 osób, w Hawierzo-
wie dla 32, a w Karwinie dla 16 – 
przybliżył wkład spółki „Heimsta-
den” jej dyrektor. 

O tym, że kampania „bosmepar-
tyja” przynosi już pierwsze owoce, 
świadczą dostępne dane. Od ub. ty-
godnia do wtorkowego popołudnia 
na e-mail spolu2@msk.cz zgłosiło 
się ok. 100 ochotników. Jak zazna-
czył hetman wojewódzki, część z 
nich skierowano już do konkret-
nych placówek.  (sch) 

• Tomáš Macura (z lewej) i Ivo Vondrák z logo kampanii wolontariackiej. 
Fot. UW w Ostrawie

• Szpital AGEL w Czeskim Cieszyn wprowadził kąpiele wodno-elektryczne. 
Placówka posiada urządzenie czterokomorowe, co oznacza, że można równo-
cześnie poddać terapii obie ręce i obie nogi. – W naszej pracowni mamy osobno 
hydroterapię i elektroterapię. Teraz pojawiła się możliwość połączeniu obu za-
biegów leczniczych. Nasze lekarki będą decydowały o zastosowaniu zabiegów u 
poszczególnych pacjentów. Dla poprawy krążenia używamy hydroterapii, do le-
czenia bólu – elektroterapii. Połączenie obu metod podnosi efektywność leczenia 
– wyjaśnia Alfred Heckel, kierownik pracowni fizjoterapii w szpitalu w Czeskim 
Cieszynie. Czterokomorowa kąpiel hydro-galwaniczna stosowana jest także w 
przypadku stanów zapalnych, na przykład wywołanych przez boreliozę czy też 
chorób neurologicznych dotykających kończyn.  (dc)
Fot. ARC AGEL

Biskup 
podziękuje 
później
Z powodu pandemii koronawi-

rusa oraz związanych z  nią 
restrykcji rządowych została prze-
sunięta na później uroczystość wrę-
czenia 28 odznaczeń diecezjalnych 
osobom szczególnie zaangażowa-
nym w życie poszczególnych para-
fii oraz działalność charytatywną. 
30 kobiet i mężczyzn miało usły-
szeć podziękowania z  ust biskupa, 
Františka Václava Lobkowicza, oraz 
administratora apostolskiego, Mar-
tina Davida, właśnie dziś, w święto 
patronki diecezji ostrawsko-opaw-
skiej, św. Jadwigi Śląskiej.

Transmisję na żywo z  uroczy-
stości ku czci św. Jadwigi, która 

pierwotnie miała mieć miejsce w 
ostrawskiej katedrze, wyemituje 
ze swojej kaplicy dziś o godz. 18.00 
telewizja Noe. – W czasie tego na-
bożeństwa chcę wspomnieć nie 
tylko tych, którzy mieli zostać od-
znaczeni, ale wszystkich tych, któ-
rzy ofiarnie służą w naszej diecezji, 
zwłaszcza teraz, w niełatwych wa-
runkach pandemii – powiedział 
administrator apostolski.

Biskupstwo postanowiło nie pu-
blikować nazwisk osób nominowa-
nych do odznaczeń aż do momentu 
ich przekazania. Kiedy to będzie, 
nie jest na razie w stanie określić. 
 (sch)

Życzenia od pary 
prezydenckiej
14 października nad Wisłą był 

obchodzony Dzień Edu-
kacji Narodowej – polskie święto 
oświaty i szkolnictwa wyższego po-
tocznie zwane Dniem Nauczycie-
la. Z tej okazji życzenia wszystkim 
polskim pedagogom, także tym 
pracującym poza granicami kraju, 
złożył prezydent RP Andrzej Duda 
wraz z małżonką Agatą Kornhau-
ser-Dudą.

– Dziękujemy za trud i zaangażo-
wanie, z jakim wykonują Państwo 
swoją pracę. To Państwo prze-
kazują młodym ludziom wiedzę 
niezbędną do zrozumienia współ-
czesnego świata i kształcą umie-
jętności, które staną się podstawą 
ich życiowych sukcesów i źródłem 
samorealizacji. Uczą Państwo wza-

jemnego szacunku i nawiązywania 
koleżeńskich relacji oraz towarzy-
szą swoim wychowankom w ich 
pierwszych społecznych działa-
niach. Jest to wielka odpowiedzial-
ność i zadanie, któremu nauczy-
ciele stawiają czoła każdego dnia 
– napisali w okolicznościowym 
liście Andrzej Duda i Agata Korn-
hauser-Duda.

– Dziękujemy także nauczycie-
lom szkół polskich poza granica-
mi kraju za to, że ucząc polskiego 
języka, historii i kultury, podtrzy-
mują więź z Ojczyzną i przekazują 
kolejnym pokoleniom patriotycz-
ne wartości oraz świadomość wła-
snych korzeni – podkreśliła polska 
para prezydencka. 

 (wik)
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Bibliotekarka z wyróżnieniem 
Marta Orszulik otrzymała wyróżnienie w konkursie ogłoszonym przez władze województwa morawsko-śląskiego 
i Morawsko-Śląską Bibliotekę Naukową „Knihovnická K2”. Kapituła konkursu doceniła zaangażowanie stonawskiej 
bibliotekarki w budowanie wspólnoty gminnej poprzez prowadzenie zajęć bibliotecznych dla wszystkich pokoleń, 
z udziałem różnych miejscowych stowarzyszeń.

Danuta Chlup

Co jest najważniejszą imprezą bi-
blioteczną, w którą angażuje pani 
stonawian?
– Do klasycznych działań biblio-
teki, oprócz wypożyczania ksią-
żek, należy praca z młodzieżą, 
spotkania z pisarzami dla dzieci i 
dla dorosłych. Chciałam jednocze-
śnie bardziej przybliżyć bibliotekę 
mieszkańcom Stonawy. Wyszłam 
z założenia, że człowiek najlepiej 
pozna jakieś działania, kiedy sam 
w nich uczestniczy. W 2010 roku 
po raz pierwszy zorganizowałam 
w Miejscowej Bibliotece „Noc z 
Andersenem”. Takiej imprezy dla 
dzieci nie da się zrobić w pojedyn-
kę, trzeba mieć wokół siebie tak 
samo zapalonych i życzliwych lu-
dzi. Tematem pierwszej edycji była 
dwujęzyczna książka legend Józefa 
Ondrusza „Tu się żyje bez starości – 
Zde se žije bezstarostně”. Pomagał 
mi wtedy Klub Młodych PZKO. Był 
spacer po Stonawie z zadaniami na 
Szwedzkim Kopcu i wodnikiem w 
Stonawce, miałam wypożyczoną z 
teatru lalkę Pusteckiego. Na koniec 
przyjechała do nas Ochotnicza 
Straż Pożarna i zademonstrowała 
dzieciom cały swój sprzęt.

W kolejnych latach zaprosiła pani 
do współpracy inne organizacje?
– Kiedy tematem „Nocy Anderse-
na” były książki Václava Čtvrtka – a 
więc Rumcajs, las Rzaholec, jeleń 
Větrník, zaprosiłam myśliwych. 
Kiedy był „Kubuś Puchatek” lubią-
cy miodek, gościliśmy u miejscowe-
go pszczelarza. W roku, kiedy czyta-
liśmy książkę „Z říše Pusteckého/Z 
krainy Pusteckiego” Gustawa Mor-
cinka, odwiedzili nas umunduro-
wani górnicy. I tak, według tego, jak 
zmieniały się tematy, wciągałam 
do współpracy przedstawicieli róż-
nych miejscowych stowarzyszeń. W 

tym roku tematem miał być teatr, 
ale niestety „Noc z Andersenem” 
nie mogła się odbyć.

Z pani słów wynika, że „Noc z An-
dersenem” jest co prawda imprezą 
biblioteczną, ale wychodzi pani 
także z dziećmi na spacer, odwie-
dzacie miejsca związane z tematem 
imprezy?
– Tak właśnie jest. Imprezę roz-
poczynamy przy Drzewku An-
dersena – kasztanowcu, który 
posadziliśmy przy Domu Opieki 
Społecznej w Stonawie, a potem 
wykonujemy różne zadania zwią-
zane z tematem. Poza tym mamy 
o tyle korzystną sytuację, że biblio-
teka mieści się w budynku czeskiej 
szkoły i dzięki temu podczas „Nocy 
z Andersenem” korzystamy także z 
innych pomieszczeń, nie tylko bi-
bliotecznych, dzieci mogą zjeść po-

siłek w jadalni. Panie nauczycielki 
pomagają mi także w organizacji 
imprezy, którą prowadzimy z moją 
koleżanką bibliotekarką Danutą 
Sobocik.

W uzasadnieniu nagrody była także 
mowa o łączeniu pokoleń... 
– Kolejną tradycją są odwiedziny 
seniorów w Domu Opieki Społecz-
nej. Corocznie przygotowujemy 
program dla seniorów z dziećmi i 
nauczycielkami z polskiej szkoły 
oraz uczniami 5. klasy szkoły cze-
skiej. Przychodzimy do nich dwa 
razy w marcu – miesiącu czytel-
ników i  czytamy razem książkę, 
dzieci grają jakąś scenkę, na przy-
kład mieliśmy fragment „Czarnej 
Julki” Morcinka. Dla seniorów 
przygotowuję quiz gwarowy, różne 
gry. Seniorzy dzielą się z dziećmi 
swoimi wspomnieniami. Niestety 

w tym roku nie mogliśmy jej prze-
prowadzić.

Z powodu koronawirusa odwołano 
dużo ciekawych, często tradycyj-
nych imprez. A jak wpłynął on na 
liczbę wypożyczeń?
– Niestety negatywnie, ludzi przy-
chodzi mniej. Starsi czytelnicy boją 
się zakażenia, choć oczywiście sto-
sujemy wszelkie środki ostrożno-
ści. Przeprowadzamy dezynfekcję, 
w bibliotece wszyscy muszą mieć 
maseczki. O wiele łatwiej zarazić 
się gdzieś w sklepie. Kiedy szkoły 
były zamknięte, pojawiało się tak-
że mniej dzieci. Rodzice może my-
śleli, że biblioteka nie działa, bo ma 
siedzibę w budynku szkoły. Staram 
się zachęcać, aby ludzie wpadali do 
biblioteki i czytali książki. Teraz 
jest odpowiedni czas, aby nadrobić 
lekturę. Uważam, że lepiej poczy-

tać książkę, niż na okrągło śledzić 
wiadomości o koronawirusie i stre-
sować się nimi.

Na imprezy do biblioteki przycho-
dzą zarówno czescy, jak i polscy 
czytelnicy. Udaje się organizować je 
dwujęzycznie?
– W konkursie doceniono także pra-
cę na rzecz mniejszości narodowej. 
W praktyce to wygląda tak, że na 
przykład w „Nocy z Andersenem”, 
imprezie dla uczniów klas 3.-5., jest 
piętnaście miejsc dla dzieci z cze-
skiej szkoły, pięć dla dzieci z pol-
skiej. Lekcje biblioteczne i pogadan-
ki literackie odbywają się osobno 
dla dzieci polskich i czeskich, pa-
sowanie na czytelnika jest wspólne 
dla dzieci z obu szkół i wtedy mówię 
częściowo po czesku, częściowo po 
polsku. Są też specjalne imprezy dla 
polskiej szkoły, jak pogadanki z pi-
sarzami w ramach projektu „Z książ-
ką na walizkach”. W tym roku do 
Stonawy miała przyjechać pisarka 
Dominika Gałka, autorka konkurso-
wej książki dla najmłodszych „Sklep 
z babciami”, planowaliśmy spotka-
nie z dziećmi w bibliotece. Niestety 
spotkanie w danym terminie się nie 
odbędzie z powodu sytuacji pande-
micznej oraz zamknięcia szkół. Co 
do polskich książek – korzystamy, 
tak jak inne biblioteki w regionie, 
z księgozbioru wymiennego Bi-
blioteki Regionalnej w Karwinie. 
Jednak zapotrzebowanie na polską 
książkę w Stonawie jest stale duże, 
regularnie odbywają się spotkania 
członków Klubu Przyjaciół Książ-
ki. W tym celu piszemy co dwa lata 
projekty do czeskiego Ministerstwa 
Kultury i udaje nam się zdobywać 
fundusze na zakup polskich ksią-
żek. To jest bardzo ważne, bo chyba 
każda bibliotekarka się ze mną zgo-
dzi, że oprócz starszych pozycji, któ-
re stanowią kanon lektury, czytelni-
ków przyciągają nowi współcześni 
autorzy oraz nowe tytuły.  

• Marta Orszulik w stonawskiej bibliote-
ce Fot. DANUTA CHLUP

Ostrawa zyska dostęp do Bałtyku?
„Znaczący krok do umocnienia 

transportowego, gospodar-
czego, energetycznego, wodnego i 
rekreacyjnego regionu morawsko-
śląskiego. Międzynarodowy projekt 
przygotowania żeglowności Odry 
na odcinku Koźle – Ostrawa dostał 
właśnie zielone światło dla rządu” – 
napisał na początku października na 
Twitterze minister transportu oraz 
przemysłu i infrastruktury RC, Karel 
Havlíček. Chodzi o budowę kanału 
wodnego z Ostrawy-Swinowa do gra-
nicy z Polską. Koszt tej inwestycji jest 
szacowany na ponad pół miliarda 
euro. Ponad miliard euro ma z kolei 
kosztować polski odcinek korytarza 
do Koźla.

W ostatnich tygodniach czeski 
rząd zapoznał się z wynikami stu-
dium wykonalności projektu kory-
tarza wodnego Dunaj – Odra – Łaba 
i na początku października zlecił 
przygotowanie żeglowności Odry 
od Ostrawy do polskiego Koźla. 

Zgodnie z zatwierdzonym harmo-
nogramem nowy kanał wodny po-
winien zostać ukończony do 2031 r., 
w przyszłości zaś stanie się pierw-
szym elementem europejskiego 
korytarza wodnego, który zgodnie 
z założeniami połączy Odrę z Du-
najem i Łabą. Według zwolenników 
projekt (który od dawna promuje 
m.in. prezydent Miloš Zeman) przy-
niesie wiele nowych możliwości. 
Pomoże w rozwoju czeskiej żeglugi 
śródlądowej, da też gospodarczy 
impuls całemu województwu mo-
rawsko-śląskiemu. 

– Po spławnej Odrze obiecujemy 
sobie konkurencyjny i przyjazny śro-
dowisku transport. Pięciomilionowa 
aglomeracja śląska zyska ponadto 
łatwiejszy dostęp do europejskich i 
światowych rynków, a istnieją rów-
nież plany dotyczące turystycznego 
wykorzystania tego szlaku wod-
nego – przekonuje minister Karel 
Havlíček.

– Inwestycja będzie miała ogrom-
ne znaczenie dla całego naszego re-
gionu – stwierdza z kolei Józef To-
boła ze Stowarzyszenia „Posejdon”, 
który problematyką użeglowienia 
Odry i połączenia czeskich i polskich 
dróg wodnych zajmuje się od lat. – To 
może być program zastępczy dla gór-
nictwa, który stworzy wiele nowych 
miejsc pracy. W ramach tego progra-
mu w naszym regionie ma szansę 
powstać m.in. wielkie, międzynaro-
dowe centrum, które stworzy kilka 
tysięcy miejsc pracy – mówi.

W ramach przedsięwzięcia po-
wstanie szeroki na 40 metrów i głę-
boki na 5 m kanał wodny do granicy 
z Polską. Inwestycja obejmie przebu-
dowę siedmiu mostów drogowych i 
jednego kolejowego, a także budowę 
dwóch śluz oraz portu w Swinowie. 
Tymczasem ekolodzy już grzmią na 
alarm, przekonując, że pomysł jest 
nie tylko zbyt kosztowny, ale też bę-
dzie katastrofą ekologiczną i hydro-

logiczną. „Gdyby była nagroda za 
najbardziej bezsensowny projekt, ten 
kanał byłby gorącym kandydatem, a 
krytyka ekspertów i opinii publicznej 
jest dość oczywista. Ekonomiczne i 
ekologiczne samobójstwo, korytarz 

zniszczyłby pozostałości stosunko-
wo naturalnych ekosystemów i miał-
by negatywny wpływ na krajobraz 
i reżim wodny” – napisali na Twit-
terze przedstawiciele Greenpeace. 
 (wik)

• Czy do Kędzierzyna-Koźla popłyną w 
przyszłości z Ostrawy prawdziwe rzecz-
ne barki? Fot. WITOLD KOŻDOŃ

»Gdzie byliśmy, gdzie 
jesteśmy« – reakcje w sieci
Ogromne emocje wzbudził tekst prof. Karola Daniela Kadłubca „Gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy”, który ukazał się 
na łamach „Głosu” w piątek 2 października. Po umieszczeniu go na naszym fanpage’u na Facebooku doczekał się 
kilkudziesięciu komentarzy. Oto kilka z nich.

„Jest wiele przyczyn obec-
nego stanu. Kiedyś 
członkowie MK się wszy-

scy dobrze znali. Z prac przy budo-
wach kolejnych Domów PZKO, przy 
budowie świetlic, z prób zespołów 
teatralnych, chórów, zespołów 
tanecznych, ze spotkań Klubów 
Młodych i Klubów Kobiet. Dzisiaj 
niewiele tego pozostało. W każdej 
wiosce była szkoła i przedszkole. 
Do dziś nie idzie przeboleć opty-
malizacji polskiej szkoły w Trzyń-
cu-Tarasie. Czy nie dało się temu 
zapobiec? W szkołach i przedszko-
lach byli nauczyciele i nauczyciel-
ki. Byli zarazem reżyserami, dyry-
gentami. Dzisiaj mało jest takich 
nauczycieli. O ile w ogóle są”.

„Za późno, panie profesorze, za 
późno... Takóm dyskusje trzeba 
było prowokować dwacet roków 
tymu, jak uż było jaśnie widać, kaj 
to wszystko nas zakludzi, a eszcze 
żyli ludzie, kierych to mierzia-
ło. Teraz uz żodnego na Zaolziu 
polskość nie zajmuje, ani żodne-
go nie bydzie boleć, jak się ganc 
straci. Styknie sie podziwać na ty 
nejmłodsze nasze dziecka. Żodne 
śnich uż nie wiy, że je Polkóm, abo 
Polokym”. 

„A może odpowiedzmy na py-
tanie: czy nie za późno? A jeśli nie 

my, to kto? Może zamiast dywago-
wać o tym że za późno, włączmy 
się w działanie. Zapraszam, pole 
do popisu szerokie” – to już głos 
Heleny Legowicz, prezes Polskiego 
Związku Kulturalno-Oświatowego.

„Chyba trzeba bardzo wyraźnie 
podkreślić, że cały czas dysku-
tujemy o sprawach niezmiernie 
osobistych, intymnych. Dla mnie 
pierwszym językiem był język 
cieszyński, tego nauczyła mnie 
matka. Wszystkich pozostałych 
nauczyłem się w szkole lub na 
kursach. Oczywiście, uznaję wyż-
szość polskiego nad nieskodyfiko-
wanym cieszyńskim. Ale takową 
wyższość przyznać należy też np. 
niemieckiemu. Tak samo jest z 
poezją Tuwima, Broniewskiego i 
Szymborskiej, kiedy porównać ją 
z wierszami Pawła Kubisza, Waw-
rosza czy Kupcowej. Ale Nezval, 
Achmatowa, Pablo Neruda? Czy 
oni są gorsi? Pięknie jest w piosen-
kach i poezji patriotycznej umie-
rać za Ojczyznę. Ale co to takiego 
ta Ojczyzna: Stanisław August Po-
niatowski, Piłsudski, Beck, Jaru-
zelski, Kaczyński? Albo ojczyzną 
są po prostu te trzy brzozy, które 
rosną za moją, śląską stodołą? Dla 
tych warto umrzeć, to rozumiem, 
ale dla Kaczyńskiego? Śląski lud 

żył na tych ziemiach w czasach, 
kiedy nie było jeszcze znane okre-
ślenie „narodowość”. Później na-

rodowość stała się kwestią wybo-
ru. Nasi przodkowie jakieś sto, sto 
pięćdziesiąt lat temu wybrali opcję 

polską. I dobrze. To trzeba uszano-
wać. Tak samo, jak trzeba szano-
wać inne decyzje”.  (r)

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Te panie na to zasłużyły
Szanowni Czytelnicy, zwracam się 
do was z bardzo dużą prośbą. Pro-
szę Was o pomoc w zachowaniu 
pamięci o tych, których już nie ma. 
Mam na myśli panie, które praco-
wały w polskich przedszkolach – 
ochronkach od roku 1920 do 2020. 
Mam na myśli dyrektorki, nauczy-
cielki, opiekunki.

Z historią przed II wojną świa-
tową może być słabo, ale po roku 
1945 powinno być prościej. Na 
pewno dzieci, wnuki czy też inni 
krewni mają w domowych albu-
mach zdjęcia swoich mam, babć, 
na których zostały uwiecznione ze 
swoimi podopiecznymi. Wierzę, 
że odezwą się też byli podopiecz-
ni tych pań, którzy mają w swoim 
archiwum zdjęcia z nimi. Bardzo 
uprzejmie proszę o pomoc panie 
nauczycielki z przedszkoli, mam 
nadzieję, że znajdą czas na prze-
szukanie bibliotek.

Przedszkola, które wciąż istnieją, 
będą miały lepiej, ponieważ po-
siadają kroniki, biuletyny, różne 
druki, pamiątki itp. Gorzej będzie 
w przypadku placówek, których 
już nie ma. W wielu wypadkach los 
kronik jest niewiadomy. To będzie 
wymagało dużo pracy, lecz liczę 
na panie nauczycielki pracujące w 
okolicznych przedszkolach, które 
działają. Wierzę, że razem pomoże-
my ocalić wspomnienia. Wiem, że 

w oldrzychowickim przedszkolu, 
gdzie pracowałam do emerytury, 
było 12 pań, które zmarły, a zdjęcia 
są dopiero od roku 1948. Jest nato-
miast 13 kronik, albumów, są jubi-
leuszowe biuletyny, tu nie będzie 
problemu. Towarzystwo Nauczy-
cieli Polskich ma w swoim dorobku 
publikacje o naszym szkolnictwie 
i może uda się zgromadzić warto-
ściowy materiał na kolejny zbiorek.

Na razie liczę na zapał czytelni-
ków „Głosu”, którzy zechcą pomóc. 
Jeżeli ktoś posiada zdjęcia z lat 
przedszkolnych i wie, jak się nazy-
wa pani nauczycielka i wie, w któ-
rych latach pracowała z dziećmi, to 
bardzo uprzejmie proszę o przesła-
nie danych informacji, razem z da-
nymi osoby, która materiał przesy-
ła na adres: przedszkolepogoda@
seznam.cz, do 15 grudnia 2020. Z 
góry dziękuję za wszystkie nade-
słane materiały.

Wierzę, że uda się zrobić pamięt-
nik o tych paniach, które ofiarnie 
pracowały w trudnych latach, ale 
uśmiech i uściski dawały swoim 
przedszkolakom na każdym kroku. 
Dodawały otuchy, wiary małym, 
służyły radą i pomocą dorosłym. 
Niestety o niejednej już świat za-
pomniał. Szkoda. Ratujmy, więc 
strzępki pamięci. Te panie na to 
zasłużyły.

Janina Opluštil

Książka o Karwinie 
zwycięzcą ankiety 
Powieść z naszego 

regionu, opowia-
dająca o jego historii, 
zwyciężyła w ogól-
noczeskiej ankiecie 
czytelniczej „Książka 
Roku”, organizowa-
nej przez Fundację 
„Čtení tě mění” grupy 
wydawniczej Euro-
media Group. „Šikmý 
kostel” („Krzywy ko-
ściół”) Karin Lednic-
kiej zdobył najwięcej 
głosów w kategorii po-
wieści obyczajowych, 
3. miejsce w katego-
rii „Odkrycie Roku”, 
przede wszystkim zaś 
został absolutnym 
zwycięzcą plebiscy-
tu. „Šikmý kostel”, 
pierwszy tom sagi, był 
debiutem literackim 
Lednickiej. Autorka 
urodzona w Karwinie, a obecnie 
mieszkająca w Ostrawie, wydała go 
własnym sumptem. Podczas pracy 
nad książką nie tylko studiowała 
materiały archiwalne, ale także 
konsultowała się z historykami. 
Jednym z nich był polski historyk 
Daniel Korbel. 

Fikcyjne losy kobiet z karwińskiej 
kolonii górniczej toczą się na tle 
wielkiej historii przełomu XIX i XX 
wieku. Powieść rozpoczyna się kata-
strofą górniczą w 1894 roku, a kończy 
się w 1921 roku, dwa lata po wojnie 
czechosłowacko-polskiej. Autorka 
starała się obiektywnie przedstawić 

ten konflikt, nie przemilczając m.in. 
zbrodni dokonanej na polskich żoł-
nierzach w Stonawie. 

Czytelnicy wybierali pomiędzy 
440 tytułami w 12 kategoriach, no-
minowanymi przez wydawnictwa. 
W sumie oddali blisko 120 tys. gło-
sów.  (dc) 

• „Šikmý kostel” wystawiony w księgar-
ni. Fot. FB/Karin Lednická-spisovatelka

• Tekst prof. Daniela Kadłubca wzbudził wiele emocji. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
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Fot. ARC przedszkola

Fot. ARC szkoły

R E P O R TA Ż

Polskie ślady nad Łabą
Drezno, stolica Saksonii, jest miastem, które w przeszłości miało ścisłe związki z Polską. 
Książęta saksońscy byli w XVIII wieku królami Polski, zaś po rozbiorach kraju Drezno było 
jednym z ważnych ośrodków polskiej emigracji. Także dzisiaj nad Łabą mieszkają Polacy.

Danuta Chlup

Turysta znajdzie niemal 
wszystkie drezdeńskie za-
bytki na Starówce, po nie-

miecku zwanej Altstadt, w oko-
licach barokowego kompleksu 
pałacowego Zwinger. W jego są-
siedztwie stoją budynek Sempe-
roper, Zamek Rezydencyjny oraz 
katolicka katedra św. Trójcy, na-
zywana Hofkirche. Niewiele dalej, 
przy Nowym Rynku, wspina się ku 
niebu monumentalny barokowy 
kościół ewangelicki Frauenkirche, 
który – zbombardowany przez 
aliantów w 1945 roku – przez całe 
dziesięciolecia był w ruinie, stano-
wiąc przypomnienie okropieństw 
wojny. Odbudowano go dopiero na 
przełomie wieków.

Obecnie na drezdeńskiej Sta-
rówce prowadzone są zakrojone 
na szeroką skalę remonty i prace 
budowlane, co oznacza, że część 
zabytków zasłaniają rusztowania, a 
ulica pomiędzy katedrą a zamkiem 
jest rozkopana. Na szczęście wnę-
trza można zwiedzać praktycznie 
bez ograniczeń – z wyjątkiem Ho-
fkirche, gdzie tylko jedna boczna 
nawa nie została objęta pracami i 
odbywają się w niej nabożeństwa.

Książę saksoński  
i król polski 
Po salach Zwingera i Zamku Królew-
skiego można chodzić godzinami, 
podziwiając bogate zbiory sztuki. 
Zwinger to przede wszystkim Ga-
leria Obrazów Starych Mistrzów ze 
słynną „Madonną Sykstyńską” Ra-
faela Santi i pejzażami Canaletta, 
a także bogate i różnorodne zbiory 
porcelany – chińskiej, japońskiej, 
lecz przede wszystkim miśnieńskiej. 
Zamek Rezydencyjny oferuje równie 
bogate zbiory – W Skarbcu, Zbrojow-
ni, Komnacie Tureckiej i Gabinecie 
Numizmatycznym. Tu każdy znaj-
dzie coś, co go interesuje – mogą to 
być konie i jeźdźcy w zbroi rzeczywi-
stej wielkości, narzędzia i przyrządy 
naukowe z XVI wieku, kunsztowne 
okazy pracy jubilerskiej. 

W 1697 roku na tronie polskim 
zasiadł książę saksoński, August II 
Mocny. Drezno stało się wówczas 
królewsko-polskim miastem rezy-
dencjonalnym oraz jedną z dwóch 
stolic (obok Warszawy) państwa 
polsko-saskiego, połączonego unią 
personalną. Za czasów Augusta 
Drezno szybko się rozwijało, to 
wówczas wybudowano Zwinger. 
Król założył Muzeum Porcela-
ny oraz zbiory wchodzące dziś w 
skład Zamku Rezydencyjnego. W 
niejednym miejscu można znaleźć 
polskie symbole narodowe: Bra-
mę Koronną w Zwingerze wieńczy 
korona królewska i cztery orły, w 
środku znajduje się zestaw porce-
lany królewskiej z polskimi i litew-
skimi symbolami.

Polacy nad Łabą
W Dreźnie jest obecnie kilka miejsc, 
gdzie skupia się życie mieszkają-
cych w Saksonii Polaków. Agniesz-
ka Mathias, moja przewodniczka 
po mieście, jest zaangażowana w 
dwóch: Szkole Języka i Kultury 

Polskiej przy Polskiej Misji Katolic-
kiej oraz Stowarzyszeniu Polonia 
Dresden. 

Pani Agnieszka mieszka w Dreź-
nie od 2005 roku, pracuje w urzę-
dzie państwowym. Po piętnastu 
latach bytności w Saksonii uważa, 
że ponadpółmilionowe Drezno jest 
dobrym miejscem do życia – mia-
stem na tyle dużym i znaczącym, 
aby można w nim było znaleźć sze-
roką ofertę kulturalną, oświatową 
czy handlową, ale też na tyle „ma-
łym”, aby nie czuć pędu i pośpie-
chu cechującego metropolie. 

Agnieszka Mathias uczy w pol-
skiej szkole języka polskiego i pro-
wadzi Taneczny Teatr Polonijny. 
Zajęcia w placówce odbywają się w 
soboty i składają się z lekcji języka 
polskiego, historii i religii. Szko-
ła ma siedem klas i pracuje w niej 

siedmioro nauczycieli – raczej spo-
łecznie, niż zarobkowo. Ważne jest 
to, że dzieci, na co dzień uczęszcza-
jące do niemieckich szkół, rozma-
wiają tutaj po polsku. 

– Organizujemy różne akademie 
z okazji świąt państwowych, jaseł-
ka, spotkania opłatkowe, odwie-
dziny Świętego Mikołaja, zabawę 
karnawałową, Dzień Matki, festyn 
i inne – wymienia pani Agnieszka, 
dodając, że w niemieckich szko-
łach nie ma podobnych imprez. 
Opowiadam jej o Zaolziu i wspólnie 
dochodzimy do wniosku, że mniej-
szości narodowe zawsze starają się 
być bardziej aktywne od większo-
ściowego społeczeństwa. A już w 
szczególności Polacy pamiętają o 
swoich tradycjach. 

Mathias zasiada także w zarzą-
dzie Stowarzyszenia Polonia Dres-

den. Organizacja powstała w 2008 
roku i jest kontynuatorem działa-
jącego wcześniej Stowarzyszenia 
Polaków w Saksonii i Turyngii. Jej 
głównym zadaniem jest integracja 
Polaków żyjących nad Łabą oraz 
udostępnianie kultury polskiej 
Niemcom. 

– Poprzez koncerty, wystawy i 
spotkania literackie pielęgnujemy 
polską kulturę w Dreźnie. Nasze 
zaproszenia przyjęło już wielu pi-
sarzy, historyków i muzyków. Co 
dwa lata organizujemy Happe-
ning Polskiej Kultury – opowiada 
Agnieszka Mathias.

W gościnie 
u Kraszewskiego 
Stowarzyszenie Polonia Dresden 
ma siedzibę w Muzeum Kraszew-
skiego. W dawnej rezydencji pisa-

rza nie jest zbyt dużo miejsca, ma 
ona natomiast niezaprzeczalny 
urok. Budynek znajduje się przy 
Nordstrasse, w spokojnym miej-
scu. Otacza go piękny ogród. W 
muzeum znajduje się ekspozycja 
stała, poświęcona pisarzowi, oraz 
wystawy czasowe, skupiające się 
na wzajemnych polsko-niemiec-
kich powiązaniach kulturalnych. 
Wszystkie materiały i napisy są wy-
konane po polsku i po niemiecku. 
Placówka oferuje zajęcia edukacyj-
ne dla szkół, a nawet „Urodziny u 
pisarza”, czyli tematyczne przyję-
cia urodzinowe dla dzieci. Na tere-
nie muzeum, w osobnym domku, 
można przenocować w apartamen-
cie dla dwóch osób.

– Nasza oferta edukacyjna skie-
rowana jest głównie do szkół nie-
mieckich. Oferujemy program 
pedagogiczny koncentrujący się 
na biografii Kraszewskiego i jego 
twórczości. Dzieci zapoznają się z 
techniką pisania piórem i atramen-
tem, tak jak pisał niegdyś Kraszew-
ski. Druga oferta skierowana jest 
również do dzieci niemieckich. To 
taka mała podróż przez Polskę, jej 
obyczaje i język – tłumaczy kierow-
niczka placówki, Joanna Magacz. 

Muzeum Kraszewskiego jest fi-
lią Muzeum Miejskiego w Dreźnie. 
Jednak przed ośmiu laty jego dzia-
łalność była zagrożona. – Dzięki 
zaangażowaniu Stowarzyszenia 
Polonia Dresden Muzeum Kra-
szewskiego nie zostało w 2012 
roku zamknięte. W 2017 roku wal-
czyliśmy natomiast o utrzyma-
nie nauczania języka polskiego w 
szkołach i te starania także zakoń-
czyły się pomyślnie – zwraca uwa-
gę Mathias. Dla wyjaśnienia – w 
niemieckich szkołach nauczane są 
niektóre języki, w tym polski, jako 
przedmioty nadobowiązkowe.

W stolicy Saksonii działa także 
polskie duszpasterstwo. Jego życie 
skupia się wokół Hofkirche. Co nie-
dzielę odbywają się po południu 
polskie msze.  

Za króla Sasa…
W Polsce utarło się powiedzenie 
„Za króla Sasa, jedz, pij i popuszczaj 
pasa”. August II, jak i jego syn – Au-
gust III, znani byli z hulaszczego try-
bu życia. Bisko siedemdziesięcioletni 
okres panowania Sasów w Polsce był 
czasem względnego dobrobytu, ale 
też kryzysu politycznego i poważ-
nego osłabienia siły militarnej kraju. 
To sprzyjało umacnianiu pozycji 
poszczególnych rodów magnackich, 
forsowaniu ich partykularnych inte-
resów i kolaboracji z ościennymi mo-
carstwami, co później doprowadziło 
do rozbiorów Polski. 

Sławni Polacy w Dreźnie 
Marcelina Sembrich-Kochańska, 
światowej sławy sopranistka, w 
latach 1878-1880 występowała 
na deskach drezdeńskiej opery. W 
mieście znajduje się jej rodzinny 
grobowiec, który odnowiła Polonia z 
pomocą finansową Konsulatu Gene-
ralnego RP w Berlinie. 
Adam Mickiewicz przebywał w 
Dreźnie niedługo, od marca do lipca 
1832 roku. Ale właśnie w tym mie-
ście powstało jedno z jego najważ-
niejszych dzieł – Dziady cz. III, zwane 
także Dziadami Drezdeńskimi. 
Najdłużej z tej trójki związany był z 
Dreznem pisarz Józef Ignacy Kra-
szewski. W mieście nad Łabą miesz-
kał i tworzył w latach 1863-1885. 
Napisał m.in. „Trylogię saską”. Znalazł 
tu schronienie, kiedy po klęsce po-
wstania styczniowego wyemigrował 
z Warszawy.

• Bramę Ko-
ronną Zwingera 
wieńczy korona 
z czterema pol-
skimi orłami. 

• Agnieszka Mathias (z lewej) 
aktywnie działa na rzecz Po-

lonii. Obok Jolanta Kosowska, 
polska pisarka mieszkająca w 

Dreźnie. 

• Muzeum Kraszew-
skiego znajduje się w 
dawnej rezydencji pisa-
rza. Zdjęcia: DANUTA CHLUP

E-mail: danuta.chlup@glos.live  
Pisząc do nas, podaj swój wiek, klasę i adres szkoły, do której uczęszczasz

Prosimy o nadsyłanie listów o objętości do 2000 znaków ze spacjami.

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJAW szpitalu dzieci 
nie są same 
Dzieci nieczęsto trafiają do szpitali, a jednak czasem zachodzi 
taka konieczność – po wypadku, z powodu zaplanowanej 
operacji czy „tylko” przy cięższym przebiegu zatrucia 
pokarmowego. Na szczęście także w czasie pandemii 
koronawirusa mali pacjenci nie pozostają bez kontaktów 
z rodzicami, a nawet bez rozrywki. 

Danuta Chlup

W trzynieckim szpi-
talu na Sośnie obo-
wiązuje, podobnie 

jak w innych placówkach, zakaz 
odwiedzin chorych. Dla rodzi-
ców, których dzieci leczą się na 
oddziale pediatrii, jest jednak 
wyjątek. Mogą odwiedzać swoje 
pociechy. – Dotyczy on tylko ro-
dziców, nie babć, dziadków, cioć 
czy rodzeństwa – podkreśla Irena 
Sikorowa-Nožkowa, rzeczniczka 
szpitala. – A jeżeli jedno z rodzi-
ców przebywa z dzieckiem na 
oddziale, to zalecamy, aby drugi 
rodzic już nie przychodził w od-
wiedziny. 

Podobne zasady odwiedzin na 
oddziałach pediatrii obowiązu-
ją także w innych szpitalach, na 
przykład w Karwinie czy Hawie-
rzowie. 

Irena Sikorowa-Nožkowa do-
daje, że odwiedzający przez cały 
czas powinni mieć maseczki, 
konieczna jest także dezynfek-
cja rąk. Bardzo rygorystyczne 
środki ostrożności stosowane 
są podczas odwiedzin klaunów, 
którzy są stałymi i lubianymi 
przez dzieci gośćmi oddziału 
pediatrycznego. Pojawili się 
na nim także w tym tygodniu. 
Zabawiają dzieci w sytuacjach, 
kiedy nie mają one powodów 
do śmiechu. – W trzynieckim 
szpitalu klauny towarzyszą 
dzieciom aż do drzwi sali ope-
racyjnej, przez co zmniejszają 
lęk przed zabiegiem. Po przebu-
dzeniu z narkozy dzieci często 
pytają o klauna, a to świadczy 
o tym, że te działania mają sens 
i że klauny są w stanie rozwiać 
strach i poprawić nastrój ma-
łym pacjentom – tłumaczy 
rzeczniczka.  

Stowarzyszenie „Zdravotní 
klaun” działa w całej Republi-
ce Czeskiej. Klauny odwiedza-
ją ponad 60 szpitali. Starają 
się pocieszać chorych także w 
obecnej sytuacji pełnej obo-
strzeń i ograniczeń. – Wszystko 
zależy od konkretnego szpitala, 
czy życzy sobie w obecnej sytu-
acji naszych odwiedzin, czy też 
nie. W tym dniach mamy być 
na przykład w Karwinie czy też 
w Szpitalu Uniwersyteckim w 
Ostrawie. Ale przed każdą wi-
zytą dzwonimy i pytamy, czy 
mamy przyjść – powiedziała 
nam dyrektorka organizacji, 
Kateřina Slámowa-Kubešowa. 
– Mamy także alternatywę – 
wirtualną „Klauniadę”, którą 
można realizować w szpitalach, 
które mają odpowiednie wypo-
sażenie, najlepiej tablety – do-
dała pani dyrektor. 

 

• Klauni rozweselają pacjenta na trzynieckim oddziale pediatrii. Fot. ARC szpita

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 
D r u g i e -
go paź-
dziernika 
po raz 
dziesiąty 
o b c h o -
dzony był 
M i ę d z y -
n a r o d o -
wy Dzień 
Tabliczki 
Mnożenia 
( W M T -
DAY). Jest 
to już dru-
ga akcja, w 
którą zaangażowali się uczniowie i pracownicy ze Szkoły Podstawowej z 
Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie. W tegorocznych ob-
chodach wzięło udział aż 5239 szkół z 22 krajów. 

Nasze działania poprzedził tydzień przygotowawczy, w trakcie któ-
rego uczniowie poprzez zabawę przypominali sobie tabliczkę mnoże-
nia. Największą frajdę sprawiała zabawa w tabliczkowe hasła oraz od-
zewy, dzięki którym wszyscy trenowali pamięć. Kto nie pamiętał hasła 
lub odzewu, musiał oddać fant i później go wykupić u wychowawcy. 
Na przerwach uczniowie mogli urządzać sobie tabliczkowe spacery, 
podczas których wzajemnie się sprawdzali lub uczyli.

Najważniejsze wydarzenie miało miejsce w piątek, 2 października, 
był to tradycyjnie dzień zorganizowany pod hasłem „Młodsi spraw-
dzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. Uczniowie piątej klasy 
wraz z kolegami z dziewiątych klas wcielili się w role egzaminatorów i 
przepytywali z tabliczki mnożenia. Uczniowie podchodzili do stolika 
komisji i wyciągali los z pięcioma przykładami. Każdy, kto odpowie-
dział poprawnie na wszystkie pytania, otrzymywał tytuł „Eksperta ta-
bliczki mnożenia” oraz certyfikat potwierdzający jej znajomość. 

Siedmioro uczniów podjęło się także bardzo trudnego i wymagają-
cego wyzwania „królowej lub króla skakanki”. Zadanie to polegało na 
podaniu prawidłowego wyniku działania (mnożenia i dzielenia) w cią-
gu trzech skoków na skakance. 

Wiele emocji wywoływały specjalne patrole egzaminacyjne, które 
wyrywkowo sprawdzały umiejętności uczniów. 

W sumie do egzaminu podeszło 130 uczniów naszej szkoły, z cze-
go, aż 120 zdało go celująco. Z klas uczestniczących w rywalizacji naj-
lepsza okazała się VI B. Królową skakanki została Magda Bień z VI C, 
która odpowiedziała prawidłowo na wszystkie przygotowane zadania. 

Gratulujemy wszystkim osobom, które zmierzyły się z tabliczką 
mnożenia. Sylwia Żwak-Szczygieł

Książkowe spotkanie z Kajtkiem

„Kto czyta książki, żyje podwójnie” – twierdził pisarz Umberto Eco. 
W ramach tegorocznej akcji „Celé Česko čte dětem” oraz „Tygodnia 
bibliotek” nasze przedszkole w Orłowej odwiedziły panie Marcela 
Wierzgoń i Marta Orszulik z biblioteki w Karwinie. Zaprezentowały 
bajkę „Kajtek, uważaj! Mały miłośnik książek zakłada okulary”. To 
historia sympatycznego szpaka Kajtka, który uwielbia czytać książki, 
lecz niestety przez wadę wzroku ma z tym spory problem.

Opowieść ta w mądry i konkretny sposób pokazuje, jak radzić sobie 
z problemami, uczy empatii i tolerancji, a do tego ma świetną oprawę 
graficzną. 

Panie bibliotekarki zachęciły dzieci do odwiedzania karwińskiej 
biblioteki i wypożyczyły nam kilkanaście ciekawych książek, które z 
pewnością w najbliższych tygodniach zostaną przez nas przeczytane. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców i dzieci do korzystania 
z zasobów biblioteki w Karwinie. Dziękujemy za miłe spotkanie i już 
cieszymy się na kolejne. Mirela Solich
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CO SZEPTANE

Jak Cygan został »básníkiem«
Poeta, scenarzysta, tłumacz, a przede wszystkim autor tekstów do wielu muzycznych przebojów, czyli znany 
w całej Polsce Jacek Cygan, w ub. poniedziałek był gościem Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. Wieczór autorski, 
który cieszył się dużym powodzeniem, prowadziła dziennikarka Magda Miśka-Jackowska.

Danuta Chlup

Na spotkaniu obecna była 
także Renata Putzlacher-
-Buchtowa, która razem z 

córką Agnieszką przetłumaczyła 
wiersze Cygana na język czeski. 
Owocem wspólnej pracy poety, 
tłumaczek oraz autorki fotografii 
Teresy Drozdy (również obecnej 
w bibliotece) był polsko-czeski 
tom wierszy Cygana pt. „Tu i tam/
Tady a tam”, wydany w tym roku 
w Krakowie. Można go było kupić 
podczas spotkania autorskiego, 
tak samo jak inne publikacje auto-
ra: „Odnawiam dusze”, „Życie jest 
piosenką” czy też zbiór opowiadań 
„Przeznaczenie, traf, przypadek”.

Polsko-czeskie niebo
– Jestem niesamowicie zachwyco-
ny tą książką, którą przygotowało 
wydawnictwo Austeria w Krakowie. 
Wykonało bowiem kawał dobrej ro-
boty. W wydawnictwie nie ma już 
ani jednego egzemplarza, ale mam 
nadzieję, że będzie dodruk – mó-
wił poeta o polsko-czeskim zbiorze 
wierszy. Śmiał się, że dzięki niemu 
dowiedział się, iż jest „básníkiem”. 

– „Básníkiem” zostałem tak, że 
wysłałem wszystkie tomy wierszy 
do Renaty Putzlacher i pozostawi-
łem jej absolutnie wolną rękę co 
do wyboru tego, co przetłumaczy 
na czeski. Według mnie dało to 
wspaniałe efekty, bo tu są wiersze, 
których ja nigdy bym do takiego 
zbioru swoich wierszy nie wybrał. 
Dodałem jeszcze coś z ostatniego 
tomu – i powstał pokaźny zbiór. 
Kiedy czytam te wiersze po czesku 
i nie muszę patrzeć na lewą stronę, 
gdzie jest polski tekst, bo tę lewą 
stronę mam w sobie, to jestem za-
chwycony – mówił Cygan. 

Aby także publiczność mogła 
posłuchać wersji w obu językach, 
pod koniec spotkania artysta prze-
czytał jeden z utworów po polsku, 
a Renata Putzlacher-Buchtowa po 
czesku. „Miłe niebo, niebuszko” – 
„Milé nebe, nebíčko” trafiło w serca 
widzów i zebrało brawa. 

Jacek Cygan zainteresował pu-
bliczność opowieściami o poezji, 
pracy w teatrze w czasach pande-
mii, współpracy z wykonawcami 
jego piosenek, o podróżach i o 
związkach kultury polskiej i euro-
pejskiej. Przytaczał zabawne histo-
rie, dzięki którym w sali raz po raz 
rozlegał się śmiech.

Maski w ciemności
– Jak ja się cieszę, że tu państwo 
jesteście! – śmiał się Cygan, odno-
sząc się do faktu, że wiele wyda-
rzeń kulturalnych odbywa się dzi-
siaj bez publiczności, tylko on-line.

– Mam taki spektakl w Teatrze 
Polskim „Cygan w Polskim. Życie 
jest piosenką”, na małej scenie. 
Ale okazało się, że jest pandemia 
i trzeba grać na dużej scenie. I to 
była katorga. Widzimy przed sobą 
maski w ciemności i nie wiadomo, 
czy ludzie się śmieją, czy się radują, 
chociaż – jak powiedziałem moim 
kolegom – nie widać też, że ziewa-
ją, a to jest pozytywne – żartował 

artysta, dodając z nutką czarnego 
humoru, że widownia w teatrze 
bywa obecnie nazywana „covidow-
nią”. – Kiedyś aktorzy byli w ma-
skach w teatrze, dzisiaj są widzo-
wie – podsumował trafnie obecną 
niewesołą sytuację. 

Artysta mówił o swoich literac-
kich podróżach między językami 
i między kulturami. Nawiązał do 
związków pomiędzy kulturą pol-
ską a europejską (podając jako 
przykład znajomość Adama Mic-
kiewicza z J.W. Goethe), do swo-
jego zainteresowania kulturą 
żydowską, pieśniami w jidysz. 
– Przetłumaczyłem najwięcej sta-
rych żydowskich pieśni w jidysz 
w Polsce, choć sam sobie z tego 
nie zdawałem sprawy – stwierdził. 
Już przed czternastu laty ukazała 
się książka „Najpiękniejsze pieśni 
i piosenki żydowskie”, która była 
owocem długoletniej przyjaźni i 
współpracy Jacka Cygana z Le-
opoldem Kozłowskim, pianistą, 
kompozytorem i dyrygentem, 
który nazywany był „ostatnim 
klezmerem Galicji”. Cztery lata 

później ukazała się książka biogra-
ficzna autorstwa Jacka Cygana pt. 
„Klezmer – Opowieść o życiu Le-
opolda Kozłowskiego-Kleinmana”. 

– Na każdym moim koncercie 
powtarzam: nie dajmy sobie obrzy-
dzić Europy. I to ma niesamowity 
oddźwięk – ludzie biją brawo, wie-
dzą, o co tu chodzi – dodał artysta.

Wiersz spada 
na człowieka
Gość wieczoru przyznał, że ludzie 
pytają go nieraz o różnice pomię-
dzy pisaniem wiersza a pisaniem 
tekstu piosenki. – Wiersz jest dla 
tej jednej osoby, która przeczyta go 
przed snem. Teksty piosenek są dla 
milionów, trzeba inaczej je pisać – 
tłumaczył.

– Wiersz, w odróżnieniu od tekstu 
pisanego do melodii, jest absolutnie 
wolny, może na człowieka spaść lub 
nie, nie można tego przyspieszać, 
natomiast tekst piosenki pisze się 
na termin. – Przytoczę tu definicję 
prywatną Wojtka Młynarskiego, 
który mówił, że poeta piszący tekst 

piosenki jest jak szewc, który musi 
zrobić buty na termin. Ja do tego 
dorzuciłem ostatnio jedno zdanie: 
w takim wypadku można być pew-
nym, że te buty nie są chińskie. 

Cygan zwrócił uwagę, że obecnie 
pisze się teksty do muzyki, nato-
miast kiedyś było odwrotnie. – W 
Wielkiej Encyklopedii Francuskiej 
J.J. Rousseau jest definicja, że pio-
senka to jest utwór literacki, który 
czasami jest wykonywany z towa-
rzyszeniem liry czy innego instru-
mentu szarpanego, mianowicie po 
to, aby bogacze na chwilę zapo-
mnieli o swoim bogactwie, a bieda-
cy o swojej biedzie – zacytował. 

Magda Miśka-Jackowska zwróci-
ła uwagę na książkę Cygana „Życie 
jest piosenką”, z której można się 
dowiedzieć, jak rodziły się utwory 
pisane dla znanych wokalistów i 
ciekawostki na temat współpracy 
poety z muzykami. 

Spotkanie autorskie Jacka Cy-
gana mogli oglądać na żywo in-
ternauci, dzięki transmisji prowa-
dzonej na profilu facebookowym 
biblioteki.  

Jacek Cygan
urodził się w 1950 roku w Sosnow-
cu. Przed sześcioma laty otrzymał 
tytuł honorowego obywatela tego 
miasta. W wieku osiemnastu lat prze-
niósł się do Warszawy, gdzie – co 
może być zaskakujące – skończył 
studia... cybernetyczne. Cygan jest 
wszechstronnym twórcą: autorem 
tekstów piosenek, poetą, dramatur-
giem, librecistą musicali, scenarzystą, 
prozaikiem i tłumaczem, a także 
organizatorem i jurorem festiwali 
muzycznych. Napisał słowa do „San-
to Subito”, Cantobiografii Jana Pawła 
II, do której muzykę skomponował 
Piotr Rubik. 
Najbardziej znany jest jako autor 
tekstów. Napisał ich ponad tysiąc, 
wiele z nich stało się przebojami. 
Przypomnijmy kilka: „Jaka róża, taki 
cierń” w wykonaniu Edyty Geppert, 
„Wypijmy za błędy” (Ryszard Ryn-
kowski), „Wszystko ma swój czas” 
(Perfect), „To nie ja!” (Edyta Górniak), 
„Pokolenie” (Kombi).

● Jeden z wierszy Jacek Cygan 
przeczytał po polsku, natomiast 
Renata Putzlacher po czesku.

● Okładka zbioru poezji „Tu i tam/Tady 
a tam”.

● Do artysty ustawiła się długa kolejka 
po autografy. Zdjęcia: DANUTA CHLUP

•••
Wiersz jest dla tej jednej osoby, 

która przeczyta go przed snem. 
Piosenki są dla milionów

Jacek Cygan

Zdaję sobie sprawę z tego, 
że w tym tygodniu już nic 
nie przebije poniedziałkowej 
nocnej konferencji prasowej 
rządu RC w sprawie nowych 
wytycznych w walce 
z koronawirusem. W naszej 
rubryce jest na całe szczęście 
wciąż normalnie. 

RECENZJE

KATEŘINA 
MARIE TICHÁ – 
Sami

Codzienna rzeczywistość widziana 
oczyma młodej kobiety, zapisana na 
muzycznej pięciolinii w poetyckim na-
tchnieniu tej jednej, wyjątkowej chwili. 
Kiedy serce drga w rytm gitary, a ma-
rzenia o lepszym świecie materializują 
się w słuchawkach hi-fi. 

„Sami”, debiutancki album 26-letniej 
Kateřiny Marii Tichej, znanej ze współ-
pracy z neo-folkową formacją Jelen, 
wbrew nazwie najlepiej sprawdza się, 
kiedy słuchany jest we dwoje. Tyle 
pięknych piosenek o miłości na jednej 
płycie nie zdarza się często. W podob-
nym duchu przemawia do słuchaczy 
Suzanne Vega, na myśl przychodzi mi 
też Tori Amos. Dwie wybitne amery-
kańskie piosenkarki poruszające się w 
podobnych klimatach, jak bohaterka 
niniejszej odsłony Pop Artu. Czeszka 
znalazła się w zacnym kobiecym gro-
nie, ale naprawdę zasłużenie. Album 
„Sami” to dla mnie jesienne objawie-
nie na czeskiej scenie muzycznej, gdzie 
myślałem, że już nic mnie w tym roku 
nie zaskoczy.

Jedenaście utworów zawartych na 
płycie zamyka się w granicach 40 mi-
nut. To pierwszy dobry znak. Wszystkie 
piosenki zostały też napisane po cze-
sku, zabrakło więc częstej, denerwują-
cej zagrywki debiutantów polegającej 
na zapychaniu płyty paroma angielsko-
języcznymi kawałkami w myśl hasła: 
„A nuż usłyszą mnie za oceanem?”. Ka-
teřina Maria Tichá nie do końca jest też 
typowym debiutantem, o czym dosko-
nale wiedzą fani cenionej grupy Jelen, 
z którą artystka współpracuje od kilku 
lat. Czy męska część formacji Jelen w 

obliczu świetnego debiutu koleżanki 
powinna stanąć na baczność? Jak naj-
bardziej, a to samo proponuję zrobić 
też wszystkim niepoprawnym męskim 
cynikom. 

„V noci jsem pořád víc tvoje než cizí” 
– śpiewa artystka w otwierającym krą-
żek tytułowym utworze zanurzonym 
we francuskich, popowo-szansono-
wych klimatach. Pani Kateřina by-
najmniej jednak nie chce kreować się 
na czeską ZAZ, co słychać zarówno w 
znacznie trudniejszych aranżacjach, 
jak też w tekstach, a raczej intymnej po-
ezji – dodam, że w wielu przypadkach 
dalekiej od pretensjonalności francu-
skiej gwiazdeczki. Pop-rockowy kawa-
łek „Zničená zem” nawiązuje stylistycz-
nie do dokonań wspomnianej formacji 
Jelen. Ekspresyjny styl śpiewania na-
pędza również najbardziej przebojowy 

utwór na albumie – „Divoká”, nagrany 
wspólnie z pochodzącym z Frydka-
Mistka blues-rockowym muzykiem Da-
videm Stypką. W tej piosence do ideału 
brakuje mi większego czadu w refrenie, 
w którym gitary pozostają niepotrzeb-
nie wyciszone i brzmią trochę nienatu-
ralnie. 

Pisałem na wstępie o pięknych mi-
łosnych uniesieniach, którymi prze-
siąknięty jest album „Sami” i potwier-
dzam – „Kolemjdoucí”, „Kdyby tak” czy 
zamykająca całość filozoficzna ballada 
„Vítr” to prawdziwe perełki. Ich urok 
bierze się z braku pierwszoplanowości, 
a także z faktu, iż wszyscy muzycy se-
syjni, włącznie z wziętym producentem 
ukrywającym się pod pseudonimem 
ODD, czują tego samego bluesa, co wo-
kalistka. „Příteli”, piosenkę przywołują-
ca wspomnienia piękniejszego okresu 

w twórczości Jaromíra Nohavicy, zamy-
ka fajna akustyczna solówka gitarowa. 
Na gitarowych fundamentach zostały 
zbudowane też wspomnienia z Paryża. 
„V hotelu v Paříži sedíme na balkóně, 
pijem už jen vodu, možná se milujem a 
nebo prostě už jen zakrývame škodu” – 
zastanawia się Kateřina w piosence „V 
Paříži”.

Mężczyzna, do którego skierowane 
są powyższe słowa, powinien szybko 
zrobić rachunek sumienia i jak najszyb-
ciej unormować relacje z bohaterką tej 
recenzji. Tej dziewczynie warto dać 
kolejną szansę. Piszę to nie tylko w ge-
ście męskiej solidarności, zdając sobie 
sprawę z wysokości cen wina w pary-
skich hotelach. Bo jeśli tak rewelacyjna 
muzyka pojawiła się na debiutanckim 
albumie, to czego doświadczymy na-
stępnym razem?  

KOLEJNE KŁOPOTY AGENTA 007. To naj-
większe problemy Jamesa Bonda w historii. 
Zapowiadana na listopad bieżącego roku pre-
miera najnowszego filmu „Nie czas umierać” 
(przełożona notabene z kwietnia) znów się od-
daliła. Nowa data premiery została wyznaczo-
na na 2 kwietnia 2021 roku. Jeśli nie wiadomo, 
o co chodzi, to chodzi o... koronawirusa, któ-
ry sieje popłoch również w branży filmowej. 
Twórcy Bonda odparli na razie zmasowany 
atak ze strony serwisów streamingowych pro-
ponujących łatwe rozwiązanie trudnej sytu-
acji. Pytanie tylko, jak długo wytrzyma zapał 
szefów wytwórni filmowych, żeby oddalać w 
nieskończoność premiery największych hitów 
kinowych. Sale kinowe świecą bowiem pust-
kami nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Dla 
fanów Agenta 007 mam niemniej jedną dobrą 
wiadomość – już można obejrzeć i usłyszeć 
muzyczny temat przewodni z najnowszego 
filmu z Danielem Craigiem, zaśpiewany przez 
Billie Eilish. W teledysku zobaczymy też kilka 
fajnych sekwencji z filmu, niestety to na razie 
wszystko, na co pozwolił wirus z Wuhan. 
„SZARLATAN” CZESKIM KANDYDATEM 
DO OSCARA. Najnowszy film Agnieszki Hol-
land, który zagościł również na łamach Pop 
Artu w obszernej recenzji, został ogłoszony 
czeskim kandydatem do Oscara w kategorii 
„Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzyna-
rodowy”. Obraz polskiej reżyserki, który świa-
tową premierę miał na tegorocznym festiwalu 
w Berlinie, opowiada prawdziwą historię zna-
chora Jana Mikoláška, który był niewygodną 

postacią dla komunistycznych władz Czecho-
słowacji. W rolę głównego bohatera wcielił się 
Ivan Trojan.  Oficjalne nominacje do najważ-
niejszych nagród filmowych, Oscarów, zostaną 
ogłoszone 15 marca 2021. Oficjanym polskim 
kandydatem został obraz „Śniegu już nigdy 
nie będzie” Małgorzaty Szumowskiej i Michała 
Englerta. 
STRZYCZKOWSKI WICEPREZESEM RA-
DIA 357. Kiedyś w tej rubryce często gościł 
największy Kanadyjczyk po Waynie Gretzkim, 
piosenkarz Justin Bieber, ale ostatnio regular-
nie wracają na łamy wyszeptanych plotek ze 
show-biznesu dziennikarze związani z  kulto-
wą radiową Trójką. Dziś pochylę się nad Kubą 

Strzyczkowskim, jeszcze do niedawna dyrek-
torem Trójki. Jak podaje portal Wirtualneme-
dia.pl, Strzyczkowski nie trafił do Radia Nowy 
Świat prowadzonego przez Wojciecha Manna i 
Magdę Jethon, ale wybrał alternatywną opcję 
w postaci innego radia internetowego powsta-
jącego jak Feniks z popiołów Trójki – Radia 357. 
W nowej rozgłośni, na którą obecnie zbierane 
są pieniądze w publicznej zbiórce, usłyszymy 
m.in. Marka Niedźwieckiego i Piotra Stelma-
cha. – Myślałem, że uda się w Trójce stworzyć 
enklawę normalności. Nie tylko ja byłem wa-
riatem, który się łudził – przyznał Strzyczkow-
ski, nowy wiceprezes spółki powołującej inter-
netowe Radio 357. 

● Kateřina Marie 
Tichá nie chce sie-
dzieć cicho w kącie.

● To nie James Bond, ale Kuba Strzyczkowski, nowy 
wiceprezes Radia 357. Zdjęcia: ARC



10  ♩ Głos   |   piątek   |   16 października 2020 ♩   11Głos   |   piątek   |   16 października 2020 O P I N I E N A S Z E  S P R AW Y

Fot. JOANNA JURGAŁA-JURECZKA

Joanna Jurgała-Jureczka 

SŁOWA Z KAPELUSZA /135/

Krzysztof Łęcki

pre-teksty i kon-teksty /159/

Rzut oka
Znany włoski pisarz, Umberto Eco wy-

znał niegdyś, że wszedł w intensywny 
romans z pismami semiotyka Charlesa S. 
Peirce’a. Czy można w taki sam sposób ro-
mansować z pismami socjologów?

I
No cóż, nie słyszałem o żadnym takim spek-
takularnym przypadku. Co najwyżej o ka-
wiarnianym flircie. Widać w café socjologia 
ma szansę stać się pociągająca. Może zresz-
tą tam właśnie fascynująca jest w szczegól-
ny sposób. Umberto Eco opisując swoje spo-
tkanie z wielkością współczesnej socjologii, 
Ervingiem Goffmanem, pisał: „Uznanie 
czegoś oczywistego za rzecz nową, wymy-
śloną dzięki boskiemu objawieniu świad-
czy o świeżości umysłu, entuzjastycznym 
podejściu do życia i niespodzianek, jakie 
niesie, o umiłowaniu myśli — choćby nie 
największej. Nigdy nie zapomnę pierwsze-
go spotkania z wielkim człowiekiem, jakim 
był Erving Goffman. Podziwiałem go i ko-
chałem za geniusz i głębię spojrzenia, po-
zwalającą mu gromadzić i opisywać najbar-
dziej nikłe odcienie zachowań społecznych, 
za umiejętność wyłuskiwania najmniej wi-
docznych cech, które uchodziły uwadze in-
nych. Siedzieliśmy przy 
stoliku przed kawiarnią 
i po chwili, patrząc na 
ulicę, Goffman powie-
dział: »Wiesz, wydaje 
mi się, że w miastach 
jest już za dużo samo-
chodów«. Być może 
nigdy nie przyszło mu 
to do głowy, gdyż zasta-
nawiał się nad znacznie 
ważniejszymi rzeczami; 
nagle doznał olśnienia i 
miał umysł na tyle świe-
ży, że je wyjawił”. 

Ta szczególna dyspozycja, to olśnienie 
banalnym dla większości ludzi nieistotnym 
szczegółem łączy niekiedy socjologię (oczy-
wiście tylko tę w najlepszym wydaniu) z li-
teraturą piękną. W rzeczy samej idzie tutaj 
o pewien rodzaj postrzegania, który zbliża 
niekiedy nastawienia socjologa do wrażli-
wości pisarza. Martin Amies przedstawia-
jąc bohatera swojej powieści „Informacja”, 
pisarza – powiada: „(b)ył artystą, gdy ob-
serwował życie społeczne: nie przyszło mu 
nigdy na myśl, że społeczeństwo musi być 
takie właśnie, że ma prawo, czy powinno 
takim być. Samochód na ulicy. Dlaczego? 
Po co te samochody? Bo taki musi być arty-
sta: zaprzątnięty aż do osłupienia czy wręcz 
obłędu tym, co elementarne, pierwotne”.

Pisał Jerzy Pilch o rubrykach i działach 
kulinarnych w gazetach, że przedstawiane 
w nich „(...) dość szczegółowe obrazy knajp, 
a nawet dialogi z kelnerami, to mogą być po 
latach prawdziwe kopalnie prawdziwej wie-
dzy o naszych czasach”.

II
Oczywiście spojrzenie takie to nie tylko do-
mena pisarzy. Zobaczmy kilka innych przy-
kładów. – Na Targach Motoryzacyjnych 
rozmawiałem z tysiącami zwiedzających i 
żaden z nich nie pytał mnie o bezpieczeń-
stwo, oszczędność ani o to, czy towar jest 
wart swej ceny. Wszyscy chcieli rozmawiać 
o mocy – to Jeremy Clarkson. Z kolei Zyg-
munt Bauman w błahym na pozór spostrze-
żeniu, że oto młodzi ludzie zabierają ze 
sobą na spacer wodę w butelkach, dostrzegł 
symptom nowego konsumpcjonizmu.

– Był (Egon E. Kisch) kolekcjonerem szcze-
gółów. Interesował go każdy banał, byle był to 
banał szczególny. Profesor Vladimir Klimesz 

z uniwersytetu Karola (…) w latach 30. spo-
tkał wścibskiego reportera w Paryżu. Weszli 
do kawiarni, a Kisch spojrzał do popielniczki: 
„O, ludzie wyrzucają coraz większe niedopał-
ki, kryzys zdaje się minął” – powiedział.

Ten sposób widzenia rzeczywistości – 
jakkolwiek by go nie cenić, ma swoje ogra-
niczenia. Bywa, że dostrzegając szczegóły 
nie zwraca się uwagi na coś o wiele bardziej 
rzucającego się w oczy. No cóż, jak widać 
np. Kisch umiał interpretować po swojemu 
najdrobniejsze szczegóły, ale najwyraźniej 
nie chroniło go to przed ślepotą na sprawy 
ważne. I tak, kiedy słynny reporter przeby-
wał w Charkowie, nie zauważył szalejącego 
stalinowskiego terroru. Nie zauważył, albo 
z jakichś powodów uznał, że nie powinien 
o tym pisać. 

III
Niekiedy spostrzegawczość zdawać się 
może nieco bardziej interesowna, niż na 
targach motoryzacyjnych. Weźmy film 
„Mężczyzna, który patrzy” (wg Alberto Mo-
ravii), o którym można się dowiedzieć, że 
jedna z aktorek swoją „niewiarygodną twa-
rzą, skrytym i drwiącym uśmiechem Gio-
condy i wspaniałymi pośladkami dała życie 

Sylwii”, takie przynaj-
mniej informacje zna-
lazłem na obwolucie 
płyty VCD z filmem 
Tinto Brassa. Tak, męż-
czyźni patrzą. Także na 
kobiety, oczywiście. Ot, 
bohater powieści Ray-
monda Chandlera, Fi-
lip Marlowe w opowia-
daniu „Gorący wiatr”: 
„Pomyślałem, że Waldo 
określił strój dziew-
czyny w taki sposób, w 

jaki przeciętny mężczyzna nie potrafiłby 
go opisać. Wzorzyste bolerko nałożone na 
suknię z niebieskiej, jedwabnej żorżety. Ja 
nie wiedziałem nawet, co to jest bolerko. I 
mogłem powiedzieć: niebieska suknia, czy 
może suknia z niebieskiego jedwabiu, ale 
nigdy: suknia z niebieskiej, jedwabnej żor-
żety”. Dobra, tajniki kobiecej garderoby, 
mogą być tajemnicą nawet dla detektywa. 
Ale jednak Marlowe jest przesadnie – może 
nawet kokieteryjnie – skromny. Wreszcie – 
jak też misternie sam sobie (sic!) opisuje ko-
bietę, na którą dopiero co spojrzał: „Miała 
na sobie elegancką bladoniebieską suknię. 
Nie zwróciłem zbyt wielkiej uwagi na jej 
ubranie. Było dla niej szyte, i to szyte przez 
dobrego krawca. Pomyślane było tak, żeby 
wyglądała młodo i żeby jej oczy koloru la-
pis-lazuli wyglądały bardzo niebiesko. Jej 
włosy miały barwę złota ze starych obra-
zów; zadano sobie w tym celu wiele trudu, 
ile trzeba, ale nie za wiele. Wszystkie krą-
głości blondynka miała na miejscu, i pod 
tym względem nie byłby w stanie nic ulep-
szyć. Jej suknia była dość prosta, wyjąwszy 
diamentową broszkę pod brodą. Dłonie 
miała dość duże, ale kształtne, a paznokcie 
umalowane jaskrawo, zgodnie z modą, na 
kolor prawie amarantowy. Właśnie darzyła 
mnie jednym ze swoich uśmiechów. Robiła 
wrażenie skorej do tego, ale jej oczy zacho-
wywały nieruchomy wyraz, jakby myślała 
powoli i ostrożnie. Usta miała zmysłowe”. 
Oczywiście, Marlowe nie zawsze bywał tak 
uważny: „Wyjąłem z kieszeni fotografię 
Lindy Murdock, pogapiłem się na nią przez 
chwilę, stwierdziłem, że koniec końców 
twarz jest ładna ale pospolita”. 

Niekiedy zadowalał się jeszcze większym 
skrótem: „Jakaś cizia więdła przy małym 
fortepianie”. A taki niby dżentelmen.  

Na kurz wystawiona 

Była jedną z najbardziej znanych pisarek. 
Dziś powiedzielibyśmy – miała na swo-

im koncie wiele bestsellerów i wręcz kulto-
wych wierszy. I dziś jeszcze dodalibyśmy 
– świetnie potrafiła zadbać o swój wizeru-
nek. Specjaliści od public relations mogliby 
uczynić ją swoją patronką. Podobnie, jak pa-
tronką już uczynili ją ci, którzy bardzo chcą 
skierować światło przede wszystkim na jej 
związek z Marią Dulębianką. Tak bardzo, że 
niektórzy zwiedzający jej muzeum pytają 
przede wszystkim o to, gdzie była ich wspól-
na sypialnia. 

Byłam tam niedawno. O sypialnię nie py-
tałam. Nie musiałam. Dwór Marii Konopnic-
kiej w Żarnowcu, który stał się prezentem 
dla wieszczki z okazji jej pisarskiego jubile-
uszu, pozwolono mi zwiedzić niemalże od 
piwnicy po dach. Widziałam więc, że panie 
miały osobne pokoje. Na osobnych piętrach. 
Zostawmy jednak domysły i plotki. Zajmij-
my się domem. 

•••
Był rok 1902 i zbliżała się dwudziesta pią-
ta rocznica pracy literackiej Marii Konop-
nickiej. – Tak więc szykuje się jubileusz od 
nieba do ziemi! – podekscytowana donosiła 
synowi w liście.

Zamieszanie wokół niej wyraźnie ją oży-
wiło i odmłodziło. Trudno się temu dziwić. 
Powołano komitet organizacyjny, w skład 
którego weszło wiele znakomitych osobisto-
ści. Nie mogło zabraknąć koleżanki ze szko-
ły, Elizy Orzeszkowej. Napisała niezwykle 
patetycznie, jak bardzo się cieszy: – Jak ten 
chłopiec, który w czerwonej pelerynce za 
procesją idzie, idę, głowę wysoko podnoszę i 
dzwonię, dzwonię: Na klęczki! Cześć dawaj-
cie! 

I zadbała o to, żeby cześć dawano, a oprócz 
czci i dary materialne. To ona właśnie rela-
cjonowała Konopnickiej przebieg przygoto-
wań i chciała znać opinię jubilatki na temat 
proponowanych prezentów. Najważniej-
szym z nich i najkosztowniejszym był dom. 
Dziś już do lamusa odłożono pomysł tego 
rodzaju darów dla zasłużonego literata. I do-
brze, bo wyobrażam sobie spory z tym zwią-
zane. Ale kiedyś naród wytrwale gromadził 
składki i manifestował uwielbienie dla pol-
skich twórców, co w okoliczności narodowej 
niewoli miało niebagatelne znaczenie.

•••
Narodowy charakter nam się jednak od tego 
czasu niewiele zmienił, więc też i bez sporów 
się nie obyło. Eliza Orzeszkowa starała się 
dyskretnie czuwać nad całym tym zamiesza-

niem, u jednych powściągać nadmierny en-
tuzjazm, u innych rozpalić zapał. A wszystko 
to dopasować do oczekiwań Konopnickiej. 
Dowiedziała się, że jest ona perspektywą 
domu „srodze uradowana i wzruszona”. 

– Własny dach nad głową mieć po tak dłu-
gim tułactwie. To przecież szczęście wielkie! 
– rozmarzyła się. – A może będzie i ogródek, 
choć mały. 

Ogródek nazwała w liście „skrawkiem oj-
czystej ziemi”. I o ten właśnie skrawek rzecz 
się cała rozbiła.

•••
 

Finalizowano już pomysł kupienia dla niej 
willi Ochorowicza w Wiśle. Wisłę dobrze 
znała, nawet się nią zachwycała. Ochorowicz 
zaś budował tu kolejne wille właśnie po to, 
żeby zainwestowane w ten sposób pieniądze 
odzyskać z nawiązką i przeznaczyć na swoje 
kontrowersyjne badania naukowe. Wszyst-
ko zmierzało prostą drogą do szczęśliwego 
zakończenia. Więc dlaczego Konopnicka i 
wiernie jej towarzysząca Dulębianka poje-
chały odebrać dar narodowy do Żarnowca? 
Oto relacja z posiedzenia szacownego komi-
tetu. Zapytano wówczas: – Jaka to willa? Czy 
wygodna? Czy ładna? Czy dobrze położona? 
Czy będzie na co przydatna? 

Przed obliczem organizatorów stanął nie-
jaki Papieski, warszawski adwokat, który 
utrzymywał, że na wylot zna Wisłę. I bezli-
tośnie zreferował, co następuje: – Willa nic 
niewarta; źle zbudowana, kurzem od bi-
tej drogi wiecznie owiana, bez gruntu, bez 
drzew…

Orzeszkowa napisała do Konopnickiej: 
– Czy Ty tej willi Ochorowicza chcesz? Po-

dobno wielkie nic dobrego.
Konopnicka napisała do córki:
– Willa Ochorowicza, którą już chcieli za-

datkować, jest bez żadnego drzewka i przy 
drodze, na kurz wystawiona. Więc ponie-
chali tego projektu i oglądają się za czymś 
bardziej wiejskim i cichszym.

•••
Dziś już wiemy, że czymś „bardziej wiejskim 
i cichszym” okazał się dom w Żarnowcu. 
Wchodząc do parku, który okala tamtejszy 
dwór, pomyślałam: – Istotnie: piękny! Ro-
zumiem, że ten skrawek ojczystej ziemi był 
atrakcyjniejszy, niż willa „na kurz wystawio-
na”…

I pomyślałam też, że na kurz mijających 
lat i zmieniających się gustów została wysta-
wiona i sama Konopnicka. Cóż zatem ocala-
ło? Czy tylko sensacje i ploteczki? O tym w 
następnym felietonie.  

•••
Pisał Jerzy Pilch o rubrykach 

i działach kulinarnych w gazetach, 
że przedstawiane w nich „(...) dość 
szczegółowe obrazy knajp, a nawet 

dialogi z kelnerami, to mogą być 
po latach prawdziwe kopalnie 
prawdziwej wiedzy o naszych 

czasach”

WIKTORIA 1920 (22)

11-17 września
12 września na Wołyniu rusza ofensywa 3. Armii gen. Władysława Sikorskiego; w jej 
wyniku Polacy zajmują kolejne miasta. Działania te mają odwrócić uwagę sowieckich 
dowódców od przygotowań do operacji niemeńskiej. Józef Piłsudski zamierza bowiem 
obejść oddziały bolszewickie od strony północnej i zepchnąć przeciwnika w bagna Polesia. 
13 września wojska litewskie atakują Polaków w Sejnach.

14 września polska dele-
gacja pokojowa wyjeż-
dża do Rygi. Dwa dni 

później Naczelny Dowódca Armii 
Czerwonej Siergiej Kamieniew, na 
skutek dużych strat i niewielkiej 
wartości bojowej, nakazuje wyco-
fać 1. Armię Konną Budionnego ze 
strefy operacyjnej. Skarb państwa 
coraz trudniej znosi stan trwającej 
wojny oraz jej skutki. 

Mjr Stanisław Jan 
Rostworowski,
szef Oddziału Operacyjnego 
w Grupie Poleskiej, w liście do żony
Z dziwną satysfakcją wspomina się 
te czasy, gdy Eulogiusz – biskup 
ogłaszał stąd światu, że Chełmsz-
czyzna jest rdzennie rosyjska, albo 
traktat brzeski (z lutego 1918), który 
nam te ziemie odbierał. Oczyścili-
śmy ją z bolszewików, a dziś posu-
nęliśmy się z wojskami za Bug. (…) 
Wczoraj cały pułk Kozaków ural-
skich przeszedł na naszą stronę w 
sile blisko tysiąc koni. Aż strach 
nas brał, gdy jeszcze z bronią i ka-
rabinami maszynowymi zwaliła się 
ta kawaleria na wpół dzika przed 
gmach Dowództwa. Śpiewali pio-
senki kozacze z wielkiej uciechy, 
chętnie broń oddawali i pojechali 
sobie na obiad do koszar. Szkoda, 
że Budionny nie postępuje podob-
nie.

Chełm, 11 września 1920
Stanisław Rostworowski, „Listy z woj-
ny polsko-bolszewickiej 1918-1920”, 

Warszawa-Kraków 2015

Ziemomysł Zaborski,
z załogi polskiego pociągu 
pancernego »Śmiały«,  
w liście do rodziny
Wczoraj rano przybyliśmy do Brze-
ścia, zaraz po ukończeniu mostu 
na Bugu. Dzisiaj przed południem 
zakończyliśmy naprawę popsute-
go toru i spalonych mostków aż do 
Żabinki i po południu byliśmy tu 
już z naszym taborem. Dziś jeszcze 
posunęliśmy się o 10 kilometrów 
dalej aż do zerwanego mostu. Od 
trzech dni prawie nie śpimy. Ja 
specjalnie mam dużo roboty, ale 
czuję się doskonale. Jutro o piątej 
rano kończę most i naprawę toru i 
ruszamy znów naprzód przed linię 
piechoty. Dotąd słyszymy tylko po 
bokach strzelaninę – w akcji nie 
byliśmy. Bolszewików nie udaje się 
nam dogonić.
Żabinka (Białoruś), 12 września 1920

„»Śmiałym«” ku zwycięstwu. Listy 
Ziemomysła Zaborskiego z wojny  

1914-1920”, Pruszków 2013

Zofia Moraczewska,
posłanka, żona wicemarszałka 
Sejmu, w liście do siostry
Endecy naglili i domagali się zwo-
łania Sejmu już przed dwoma ty-
godniami, w nadziei, że uda im 

się obalić rząd i wytoczyć kampa-
nię przeciwko Piłsudskiemu. Cała 
komedia z (Maxime) Weygandem 
(rzekomym autorem planu bitwy 
warszawskiej), która strasznie 
przykre robiła tu wrażenie – była 
uwerturą do tej akcji. Ale spaliła na 
panewce. Rząd trzyma się – i na-
wet zyskuje na popularności. Sejm 
uchwali prawdopodobnie trzy za-
sadnicze paragrafy konstytucji i ro-
zejdzie się. Wojna domowa zacznie 
się dopiero w okresie nowych wy-
borów, które będą strasznie burz-
liwe! Nie zaznamy spokoju już za 
naszego życia!

Warszawa, 12 września 1920
Zofia Moraczewska, „Listy do siostry 

1896-1933. Dziennik 1891-1895 
(1950), Łomianki 2018

Michał Römer, 
polski ziemianin, prawnik, 
w dzienniku
Konflikt litewsko-polski przerodził 
się w Suwalszczyźnie w systema-
tyczną walkę zbrojną. (…) Dopóki 
bolszewicy bili Polaków i posuwa-
li się na Warszawę, nikt nie mógł 
rościć pretensji do Litwinów za 
faktyczne zajęcie tego terytorium, 
bo przynajmniej obecnością swoją 
Litwini ocalili te ziemie od najazdu 
i gospodarki bolszewików. Trzeba 
jednak przyznać, że Litwini wtedy 
popełnili tam kilka nietaktów. Mia-
nowicie, zamiast się zachować jako 
przyjaźni okupanci, których zada-
niem jest tylko zapewnienie bez-
pieczeństwa i opieki zewnętrznej, 
bez przesądzania przynależności 
państwowej tej nielitewskiej poła-
ci kraju, zaczęli traktować ją jako 
swoją własność.

Kowno, 12 września 1920

Maria Kasprowiczowa, 
żona pisarza, w dzienniku
Cudem trzeba nazwać ocalenie 
Polski od najazdu czerwonej armii. 
Odpłynęła falą, która uderzyła pra-
wie o mury Warszawy i Lwowa i to 
wtedy, gdy zdawało się, że wszyst-
ko już przepadło, że nie ma ratun-
ku. Cudem lub raczej wspaniałym 
odruchem samozachowawczym 
odrodzonego narodu, który poczuł 
swoje siły i chce być wolnym, chce 
walczyć o tę wolność...

Bolszewicy byli już w Winnikach 
tuż pod Lwowem. Słyszeliśmy tur-
kot kulomiotów i huk armat. Lecz 
nie wierzyliśmy, że Lwów będzie 
wzięty. Widziałam w tym czasie 
wielu ludzi bladych i wstrząśnię-
tych, płaczące kobiety.

 Jednego popołudnia, kiedy 
strzelanina dała się słyszeć naj-
wyraźniej, siedzieliśmy spokojnie 
w jadalni przy herbacie, w gronie 
znajomych, prowadząc ożywioną 
rozmowę. Nie zrobiliśmy ani ru-
chu, nie pochowaliśmy żadnych 
rzeczy. Przygotowałam tylko swoje 
pamiętniki, by w „ostatniej chwili” 

odnieść je na przechowanie do zna-
jomych, do muzeum. Obawiałam 
się, że bolszewicy, zobaczywszy, że 
są pisane po rosyjsku, wezmą je do 
cenzury. Szukaj wiatru w polu!

Lwów, 13 września 1920
Maria Kasprowiczowa, „Moje życie 
z nim: 1910-1914; Wojna: 1914-

1922”, Warszawa 1932

Kazimierz Sokołowski,
ochotnik, student UW, w dzienniku 
Na bryczce i wozach nie było miej-
sca, poszedłem na piechotę, dzięki 
czemu mogłem był zbierać w ko-
welskim lesie gazety i druki bolsze-
wików po polsku i rosyjsku pisane, 
dyszące nienawiścią, wściekłością 
i złością wobec białogwardzistów, 
szlachty, lokajów burżuazji…, 
to jest – Polaków. Tylu bredni, 
kłamstw, głupstw, takiej arogan-
cji, (…) takich podłych insynuacji 
i haseł nigdy i nigdzie jeszcze nie 
czytałem. 

Kowel, 14 września 1920 
Kazimierz Sokołowski,  

„Dziennik 1920”, Toruń 2018

Mjr Stanisław 
Rostworowski 
w liście do żony
Nocny atak powiódł się doskonale, 
bo – ze stratą jednego lekko ran-
nego – zdobyło się mocną, Styrem 
okoloną fortecę. Jeszcze ładniejszy 
był rajd mjr. (Włodzimierza) Bo-
chenka na Kowel, który przyniósł 
nam 3 tysiące jeńców i kilka baterii 
oraz pociągi z lokomotywami, któ-
re będą dowozić żywność i amu-
nicję. Posuwamy się więc szybko 
naprzód, dążąc do uzyskania do-
godnej linii obronnej, na której 
państwo polskie można by osłonić 
przed powtórną inwazją.

 (…) Przyjemnie jest patrzeć na 
to, z jaką ulgą witają nas wszyscy, 
nie wyłączając Żydów, gdyż czują, 
że powraca ład i porządek. Komu-
niści rabują tak samo biednych, jak 
i zamożnych, toteż idee ich nigdzie 
nie trafiają do przekonania, a róż-
nokolorowe afisze nie ujmują już 
nikogo.

Hrubieszów, 16 września 1920
„Stanisław Rostworowski,  

Listy z wojny…”

Płk Józef Jaklicz,
dowódca 25. Pułku Piechoty w 3. 
Armii WP, w liście do żony 
Rozpoczęliśmy ofensywę. Jestem z 
pułkiem 15 kilometrów na przodzie, 
bo ofensywy nie przygotowano, a 
inne oddziały nawet Bugu jeszcze 

nie przeszły. Nieudolność 
sztabów nadzwyczajna, 
żadnego manewru, żadne-
go okrążenia, tak po cham-
sku idziemy naprzód i wy-
pychamy nieprzyjaciela.

Wołyń
„Rok 1920. Wojna polsko-

radziecka we wspomnieniach 
i innych dokumentach”, 

Warszawa 1990

Ppor. Kazimierz 
Rzewuski,
2. Pułk Ułanów  
3. Armii WP
Stoimy na głównej ulicy, 
zupełnie wyludnionej. 
Okna, choć biały dzień, 
zamknięte okiennicami. 
Czekamy chowając się za 
węgły domów. (...) W pew-
nym momencie zobaczy-
łem po drugiej stronie sta-
ruszkę, która stoi i patrzy. 
Krzyczę: „Kobieto, ucie-
kajcie, bo was w tej chwili 
zabiją”, a ona mi na to do-
brą polszczyzną: „Ja się tam, panie, 
śmierci nie boję” i stoi spokojnie 
dalej. (...) 

Ledwieśmy przejechali szosę, 
słyszymy jakieś piekielne krzyki za 
sobą: hurra, hurra! Widzimy bie-
gnącą za  nami ćmę kozactwa. (...) 
Kozacy tuż-tuż. Ten i ów z naszych 
ułanów odwraca się i pali na oślep 
w tył z karabinków. Jestem już na 
samym końcu. W pewnym mo-
mencie zatrzymuję się, zawracam 
swego konia – oni swoje też wstrzy-
mują i stoimy tak przez chwilę na-
przeciw siebie na trzy–cztery kroki. 
Cel doskonały: walę z mauzera raz 
po raz do trzech najbliżej stojących 
i... trzech leci z koni. (...)

 Młody kozak w papasze z 
ospowatą gębą śmiało najeżdża 
na mnie, przytyka mi lufę karabinu 
do piersi i krzyczy: „Zdajsia, Po-
lak!” (Poddaj się!). Zdążyłem tylko 
przegiąć się w tył i szablą ciąłem 
go po łbie. Krew bryznęła na mnie. 
Kozak spadł z konia, wypuszczając 
z dłoni karabin, który porwałem 
jak deskę ratunku. 

Klewań (Wołyń), 17 września 1920
Kazimierz Rzewuski, „Moje walki z 

bolszewikami lipiec-październik 1920 
r.”, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 

nr 2, 1993

Z artykułu w »Gwiazdce 
Cieszyńskiej«
Niebawem zjechać ma na Śląsk 
Cieszyński Komisja delimitacyjna, 

mająca na celu ścisłe rozgranicze-
nie obszarów przyznanych Polsce i 
Czechosłowacji. (…) Kiedy po zwy-
cięstwach polskich rośnie znowu 
nadzieja, że Polska Śląska nie opu-
ści, że stan, stworzony przez Radę 
Ambasadorów, nie będzie trwały, 
nie można ustawić kamieni gra-
nicznych, przypominających 150 
tysiącom ludności polskiej kamie-
nie grobowe, zamykające wolność 
i sprawiedliwość. Ludność polska 
z jednej i z drugiej strony granicy 
polsko-czeskiej jest mocno o tym 
przekonana, że niesprawiedliwe 
rozstrzygnięcie nie da się długo 
utrzymać.

(…) Rząd polski zgodził się na 
tak niekorzystne załatwienie spra-
wy śląskiej jedynie dlatego, że 
znajdował się w przymusowym 
położeniu. Spodziewał się, że Cze-
si pomagać będą Polsce w walce z 
bolszewikami, dostarczając i prze-
puszczając przez swe terytorium 
broń i amunicję. Tymczasem rząd 
czeski ogłosił neutralność swą w 
wojnie polsko-bolszewickiej, a ko-
lejarze czescy nie przepuszczali 
wcale idącej z zachodu amunicji. 
Polska została w błąd wprowadzo-
na, godząc się na układ szkodliwy, 
nie otrzymawszy w zamian za to 
żadnej rekompensaty. 

Cieszyn, 17 września 1920
„Czy ustalenie granicy polsko-

czeskiej jest rzeczą pilną?”, „Gwiazdka 
Cieszyńska”, nr 193/1920

● „Żołnierz Polski” z 11 września 1920. Zdjęcia: 
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, Biblioteka Narodowa

● Kobryń (Polesie), 16 września 1920. 
Obsługa działa pociągu pancernego 
„Hallerczyk”.
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S P O R T 

Weronika Nowakowska, 
polska biathlonistka w oczekiwaniu na igrzyska w Pjongczangu

W I E Ś C I  P O L O N I J N E

PIĄTEK 16 PAŹDZIERNIKA 

7.00 Gra słów. Krzyżówka (teletur-
niej) 7.25 Czytanie puszczy 7.55 Py-
tanie na śniadanie 11.30 Na sygnale. 
Zostań ze mną 12.00 Którędy po 
sztukę 12.15 Co niesie dzień 12.30 M 
jak miłość (s.) 13.20 Wilnoteka 13.40 
Tego się nie wytnie 15.00 Uzdrowi-
sko. Niezdara 15.30 Ostoja 16.00 Ci 
cholerni Polacy. Lotnictwo polskie 
1939-1945. W gościnie u Anglików 
16.15 Bajki naszych rodziców. Bolek 
i Lolek wyruszają w świat 17.00 Ko-
rona królów - taka historia... Bliskie 
spotkania z mistrzem małodobrym 
17.30 Dziennik regionów 17.50 Gra 
słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.20 
Stacja innowacja 18.35 Mówimy po 
polsku 18.50 Wszystko przed nami 
(s.) 19.20 Przystanek Ameryka 19.40 
Alarm! 20.00 Polonia 24, pogoda, 
sport 20.35 Strażacy 2. Ojciec i syn 
21.30 Mocne kino nocne. Trzeci oficer 
22.25 Uzdrowisko. Prywatny detek-
tyw 22.55 Testimonium Veritatis. 7 
cnót według Papieża i Prymasa 23.55 
Focus on Poland. 

SOBOTA 17 PAŹDZIERNIKA 

7.55 Pytanie na śniadanie 11.20 Gi-
ganci historii. Leopold Tyrmand i 
jego epoka 12.15 Powroty 12.35 Nela 
Mała Reporterka. Spotkanie z piżmo-
wołem arktycznym 12.50 Czy wiesz, 
że... 13.00 Ojciec Mateusz. Tragedia w 
teatrze 13.50 Strażacy 2. Ojciec i syn 
14.40 Paranienormalni Tonight. Ani-
ta Włodarczyk, Piotr Małachowski 
15.40 Wolny Ekran 16.00 Kultural-
ni PL 17.00 Słownik polsko@polski 
17.30 Dziennik regionów 17.50 M jak 
miłość (s.) 18.40 Szansa na sukces. 
Opole 2021 19.40 Dobranocka. 20.00 
Polonia 24, pogoda, sport 20.35 Stule-
cie Winnych 2 21.30 Ameryka da się 
lubić. Holidays 22.35 Bilet na Księżyc. 

NIEDZIELA 18 PAŹDZIERNIKA 

6.50 Janosik. W obcej skórze 7.40 
Mówimy po polsku 7.55 Pytanie na 
śniadanie 11.00 Wolny Ekran 11.15 
Rwanda 2020. Misje na wzgórzach. 
Zjeść, aby zasnąć 11.30 Ziarno. Ładne 
buty 11.55 Między ziemią a niebem 
12.00 Anioł Pański 12.15 Między zie-
mią a niebem 12.50 Z pamięci. Juliusz 
Wiktor Gomulicki 13.00 Transmisja 
mszy świętej z kościoła pw. św. Jacka 
w Bytomiu 14.15 Janosik. Porwanie 
15.10 Przyjaciele na zawsze. Tomasz 
Szczepanik 16.10 Powroty 16.30 Le-
śniczówka (s.) 17.30 Dziennik regio-
nów 17.50 M jak miłość (s.) 18.40 Wa-
dowice, tu wszystko się zaczęło 19.45 
Dobranocka. Baśnie i bajki polskie 
20.00 Polonia 24, po 20.35 Blondyn-
ka 8. Kobieta roku 21.30 Teatr Tele-
wizji. Pan Jowialski 23.05 Niedziela 
z... Teatrem TVP 23.50 Lato, muzyka, 
zabawa. Wakacyjna trasa Dwójki – 
2020. 

PONIEDZIAŁEK 19 PAŹDZIERNIKA 

7.25 Okrasa łamie przepisy. Wszyst-
ko z gryki 7.55 Pytanie na śniadanie 
10.45 Panorama kraj 10.50 Pytanie 
na śniadanie 11.30 Barwy szczęścia 
(s.) 12.00 Turystyczna jazda 12.15 
Co niesie dzień 12.30 Stulecie Win-
nych 2 13.20 Przystanek Ameryka 
13.40 Kulturalni PL 14.35 Rok 1920. 
Kalendarium 14.45 Uzdrowisko. Pry-
watny detektyw 15.15 Teatr Telewizji. 
Pan Jowialski 16.45 Figu Migu. Tiku 
tak - tiku nie 17.00 Korona królów 
17.30 Dziennik regionów 17.50 Gra 
słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.20 

Dziewczyna z walizką 18.50 Barwy 
szczęścia (s.) 19.20 Nad Niemnem 
19.40 Alarm! 20.00 Polonia 24, pogo-
da, sport 20.35 O mnie się nie martw 
12 21.30 Mocne kino nocne. Trzeci 
oficer. Pułapka 22.25 Uzdrowisko. 
Impotent 22.55 Antyle Chopina 0.00 
Focus on Poland. 

WTOREK 20 PAŹDZIERNIKA 

7.00 Gra słów. Krzyżówka (teletur-
niej) 7.25 Zrób to ze smakiem 7.55 Py-
tanie na śniadanie 10.45 Panorama 
kraj 10.50 Pytanie na śniadanie 11.30 
Barwy szczęścia (s.) 12.00 Pod Tatra-
mi 12.15 Co niesie dzień 12.30 O mnie 
się nie martw 12 13.20 Nad Niemnem 
13.40 Antyle Chopina 14.45 Uzdro-
wisko. Impotent 15.15 Zrób to ze sma-
kiem 15.45 Prywatne życie zwierząt 
2. Altruizm 16.15 Przyjaciele Misia i 
Margolci 16.40 Margolcia i Miś zapra-
szają dziś 17.00 Korona królów 17.30 
Dziennik regionów 17.50 Gra słów. 
Krzyżówka (teleturniej) 18.20 Ślą-
skie 4 YOU. Robert Konieczny 18.50 
Barwy szczęścia (s.) 19.20 Magazyn z 
Wysp 19.40 Alarm! 20.00 Polonia 24, 
pogoda, sport 20.35 Ojciec Mateusz 
(s.) 21.30 Mocne kino nocne. Trzeci 
oficer 22.25 Uzdrowisko. Nerwowy 
pisarz 22.55 Warto rozmawiać 23.55 
Focus on Poland. 

ŚRODA 21 PAŹDZIERNIKA 

7.25 To je Borowicz. Podróże ze sma-
kiem 7.55 Pytanie na śniadanie 10.45 
Panorama kraj 10.50 Pytanie na 
śniadanie 11.30 Barwy szczęścia (s.) 
12.00 Języczek u wagi 12.15 Co niesie 
dzień 12.30 Ranczo. Spadek 13.20 Po-
land in Undiscovered. Suwałki 13.40 
Przystanek Historia 14.00 Giganci 
historii. Leopold Tyrmand 14.45 
Uzdrowisko. Nerwowy pisarz 15.15 
To je Borowicz. Podróże ze smakiem 
15.45 Wojciech Cejrowski - boso przez 
świat. Kokosy z kokosów 16.15 Zagad-
ki zwierzogromadki. Mój zwierzyniec 
16.30 Nela Mała Reporterka. Spotka-
nie z piżmowołem arktycznym 16.50 
Żubr Pompik. Tropy na śniegu 17.00 
Korona królów 17.30 Dziennik regio-
nów 17.50 Gra słów. Krzyżówka (te-
leturniej) 18.20 Studio Lwów 18.40 
Ci cholerni Polacy. Lotnictwo polskie 
1939-1945. Rendez-vous z Adolfiaka-
mi 18.50 Barwy szczęścia (s.) 19.20 
Kierunek Zachód 19.40 Alarm! 20.00 
Polonia 24, pogoda, sport 20.35 Ran-
czo. Spadek 21.30 Mocne kino noc-
ne. Trzeci oficer 22.25 Uzdrowisko 
22.55 Polskie 100 lat. Polska Gierka 
zmarnowana dekada 23.55 Focus on 
Poland. 

CZWARTEK 22 PAŹDZIERNIKA 

7.25 Rączka gotuje. Minieuroland 7.55 
Pytanie na śniadanie 10.45 Panorama 
kraj 10.50 Pytanie na śniadanie 11.30 
Barwy szczęścia (s.) 12.00 Zaginione 
skarby 12.15 Co niesie dzień 12.30 M 
jak miłość (s.) 13.20 Kierunek Zachód 
13.40 Polskie 100 lat. Polska Gierka. 
Zmarnowana dekada 14.45 Uzdro-
wisko. Botoks 15.15 Rączka gotuje. 
Minieuroland 15.45 Mówimy po pol-
sku 15.55 Studio Lwów 16.15 Al-che-
mik. Zasady 16.30 Baw się słowami. 
Legenda o Zakopanem 16.55 Nauka 
literek z Żużu. Literka H 17.00 Koro-
na królów 17.30 Dziennik regionów 
17.50 Gra słów. Krzyżówka (teletur-
niej) 18.20 W obiektywie Polonii. 
Wschód 18.50 Barwy szczęścia (s.) 
19.20 Wilnoteka 19.40 Alarm! 20.00 
Polonia 24, pogoda, sport 20.35 Ar-
chiwista 21.30 Mocne kino nocne. 
Trzeci oficer 22.25 Uzdrowisko. Od-
naleziona miłość 22.55 Dziewczyna 
z walizką 23.25 Cafe piosenka 23.55 
Focus on Poland. 

Wadowice, tu wszystko się zaczęło 
Niedziela 18 października, godz. 18.40

Jesienne akcje na wileńskich 
cmentarzach
Czy pandemia może zaszkodzić 

cmentarzowi? Wydawałoby 
się, że jest to niemożliwe, a jednak 
– ograniczenia związane z korona-
wirusem znacznie utrudniły opiekę 
nad najstarszą wileńską nekropolią. 
Społeczny Komitet Opieki nad Starą 
Rossą zaprasza więc do jesiennych 
akcji, które w tym roku odbywają się 
pod hasłem: „Poczuj dotyk żywej hi-
storii”.

– Pandemia pokrzyżowała wszyst-
kie plany dotyczące zbiórki na rzecz 
ratowania cmentarza na Rossie. W 
bieżącym roku nie odbyły się trzy 
zaplanowane kwesty „Pomnikom 
Rossy” – na święta majowe, Boże 
Ciało i na Dzień Wojska Polskiego. 
Ponadto, wileńscy przewodnicy nie 
mieli możliwości rozpowszechniania 
cegiełek wśród turystów z Polski. Ko-
lejny rok z rzędu nie otrzymaliśmy fi-
nansowego wsparcia od „Wspólnoty 
Polskiej”, jednak pomocną dłoń wy-
ciągnęła Fundacja „Pomoc Polakom 
na Wschodzie”, za co jesteśmy nie-
zmiernie wdzięczni – mówi „Kurie-
rowi Wileńskiemu” Dariusz Lewicki, 
członek SKOnSR.

Komitetowi udało się jednak od-
nowić w tym roku aż 19 pomników. 
Efekty tegorocznych prac przedsta-
wione zostaną już w najbliższą nie-
dzielę. SKOnSR zaprezentuje, jakie 
pomniki nagrobne zostały odnowio-
ne w ostatnich miesiącach, a także 
– jakie tajemnice chronią wymowne 
napisy na starych nagrobkach. „Lek-
cja historii inaczej”, jak nazywają or-
ganizatorzy spotkanie, jest otwarta, a 
chętni do udziału w niej mają się spo-

tkać przy głównym wejściu na Starą 
Rossę 18 października o godz. 15.00.

Przedstawiciele komitetu mają na-
dzieję, że uda się im bez przeszkód 
przeprowadzić ostatnią, tegoroczną 
zbiórkę na rzecz Rossy, która trady-
cyjnie ma odbyć się na cmentarzach 
Wileńszczyzny.

– Jak co roku do pomocy w kwe-
ście „Pomnikom Rossy” zaprosimy 
harcerzy ze Związku Harcerstwa 
Polskiego na Litwie, a także poszcze-
gólne osoby, które nie są związane z 
komitetem, ale które chętnie współ-
pracują i angażują się w akcje spo-
łeczno-patriotyczne, proponowane 
przez SKOnSR – wyjaśnia Lewicki. 
Zbiórka pieniężna odbędzie się 31 
października, 1 i 2 listopada. 

Trudniejsze niż zwykle jest rów-
nież sprzątanie nekropolii. – Do-
tychczas w Wilnie nie mieliśmy 
przymrozków, dlatego liście niezbyt 

opadają z drzew. Problem tkwi nie 
tylko w tym, czy w takim wypadku 
warto już sprzątać cmentarz, ale rów-
nież, czy przedstawiciele szkół wi-
leńskich z powodu panującej sytuacji 
epidemiologicznej odważą się sko-
rzystać z zaproszenia i odpowiedzą 
na apel naszej organizacji non profit. 
Do akcji zaprosiliśmy dlatego także 
szkoły litewskie i rosyjskie, podali-
śmy informacje do prasy litewskiej 
– zauważa przedstawiciel komitetu.

Organizatorzy mają nadzieję, że 
nie zabraknie osób, dla których, po-
mimo tegorocznych ograniczeń, pa-
mięć o starych wileńskich cmenta-
rzach jest ważna. Społeczny Komitet 
Opieki nad Starą Rossą zaprasza na 
tradycyjne, jesienne akcje na rzecz 
zabytkowych nekropolii Wilna pod 
hasłem: „Poczuj dotyk żywej histo-
rii”. 

„Kurier Wileński”/LITWA

● Trudniejsze niż zwykle jest również 
sprzątanie nekropolii. 
Fot. MARIAN PALUSZKIEWICZ

Polska w obiektywie dzieci
Druga edycja między-

narodowego konkur-
su fotograficznego 

„Polska w obiektywie polo-
nijnego dziecka” jest już roz-
strzygnięta. W 2020 roku na-
desłano na konkurs 138 zdjęć. 
Uczestnicy pochodzili z 18 
krajów, z pięciu kontynentów. 
Większość uczestników to 
uczniowie polonijnych szkół. 
Wśród laureatów znalazła 
się również praca autorstwa 
14-letniej Wandy Marii Jenegi 
z PSP w Gnojniku, nazwana 
„Gołębie na Rynku w Cieszy-
nie”. 

Zdjęcia, jak co roku, były 
różnorodne, ciekawe, piękne! 
Z uwagi na ograniczone pan-
demią podróże w tym roku na 
konkurs można było zgłosić także 
zdjęcia z poprzednich lat.

Młodzi Polonusi pokazali piękną 
Polskę – od morza aż po góry, foto-
grafowali miasta, zabytki, przyro-
dę, zwierzęta, jedzenie, budynki i 
ludzi. Wiele było w tym roku gór-
skich krajobrazów, klimatycznych 
zachodów słońca. Jak co roku po-
jawiły się polskie smakołyki – pie-
rogi, obiady przygotowane przez 
babcie, jabłka prosto z sadu, wino-
grona z babcinego ogródka, torty. 

Nie zabrakło elementów folkowych 
i patriotycznych.

Jurorami konkursu były osoby 
związane z oświatą polonijną, or-
ganizacjami polonijnymi, fotogra-
fowie, animatorzy kultury. Wśród 
jurorów nie zabrakło m.in. prezesa 
Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska” Dariusza Piotra Bonisławskie-
go. Stowarzyszenie było jednym ze 
współorganizatorów zabawy, ko-
ordynowanej przez Zarząd Forum 
Polskich Szkół w Holandii. Każdy 

juror oceniał zdjęcia indywidual-
nie, wybierając i punktując najlep-
szych 10, z podziałem na dwie kate-
gorie wiekowe. Po podsumowaniu 
wyników od wszystkich dziesięciu 
jurorów wyłoniono dziesiątkę lau-
reatów.

Każdy z jurorów mógł również 
przyznać swoje, indywidualne wy-
różnienie. Co ważne – jurorzy oce-
niali zdjęcia nie znając nazwisk ani 
kraju pochodzenia ich autorów.  

Stowarzyszenie „WP”, jb

● W lewym dolnym rogu fotograficznej 
układanki laureatów konkursu znajduje 
się zdjęcie 14-letniej Wandy Marii Jenegi 
z PSP w Gnojniku. Fot. ARC

Stalownicy znaleźli azyl w Cieszynie
Tego można się było spodzie-

wać. Stalownicy Trzyniec w 
obliczu zabronionych treningów 
sportowych na terenie RC postano-
wili przeprowadzić się tymczasowo 
do Cieszyna. 

Przeprowadzka nie dotyczy 
oczywiście całego klubu, nie prze-
wieziono też do Cieszyna pocią-
gami zdemontowanej Werk Areny 
– azyl na tafli stadionu zimowego 
w Cieszynie znaleźli hokeiści eks-
traligowej drużyny.

– Zależało nam na tym, żeby jak 
najszybciej wrócić do regularnych 
treningów, tym bardziej, że w ostat-

nich tygodniach przyhamowała 
nas kwarantanna całego zespołu 
– stwierdził Václav Varaďa, szkole-
niowiec podbeskidzkiego ekstra-
ligowca. – W Cieszynie szybko do-
stosowali się do naszych próśb. W 
ciągu trzech dni gospodarze obiek-
tu przygotowali nam taflę na miarę 
oczekiwań, z nieco grubszą warstwą 
lodu, niż byli przyzwyczajeni do tej 
pory, szykując lodowisko na potrze-
by miejscowego klubu łyżwiarstwa 
figurowego – dodał trener. 

Włodarze czeskich hokejowych 
klubów czekali na oficjalne stano-
wisko ministerstwa zdrowia RC do-

tyczące ewentualnego złagodzenia 
przepisów sanitarnych. Do wczo-
rajszego zamknięcia numeru zabro-
nione były treningi w halach, ale 
na zewnątrz w zajęciach można już 
było uczestniczyć bez ograniczeń 
dotyczących liczby osób w jednej 
grupie. Dotychczasowe restrykcje 
nakazujące treningi tylko dla sze-
ściu osób w jednej grupie zostały w 
środę zniesione. Czekamy na rozwój 
wydarzeń, które – podobnie jak wio-
sną br. – zmieniają się jak w kalejdo-
skopie. Dla hokeistów zakaz trenin-
gów w zadaszonych obiektach to w 
zasadzie zabójczy werdykt.  (jb)

● Pierwszy trening Stalowników w Cieszynie. Bezcenne. 
Fot. Facebook trzynieckiego klubu

ADAM ĆMIEL:
Spełniło się moje dziecięce marzenie
Nie milkną echa 130. Wielkiej Pardubickiej, najtrudniejszego przeszkodowego wyścigu konnego na Starym Kontynencie. Całe Podbeskidzie 
zmobilizował do obejrzenia bezpośredniej transmisji w Czeskiej Telewizji 32-letni Adam Ćmiel. Dżokej pochodzący z Piosecznej wystartował 
w barwach stajni Valencio z Wielkich Karlowic, zajmując w siodle 10-letniego irlandzkiego wałacha Bugsy Malone 10. miejsce w gronie 
18 uczestników. Zwyciężył kolega klubowy Ćmiela, słowacki dżokej Lukáš Matuský, w siodle 12-letniego Hegnusa. 

Janusz Bittmar

Gratulacje za udany występ w de-
biutanckiej Wielkiej Pardubickiej. 
Znawcy tematu twierdzą, że udana 
gonitwa to ta, w której zarówno 
jeździec, jak też jego wierzchowiec 
dojadą do celu. Zgodzisz się?
 – Jak najbardziej. Jestem notabe-
ne szczęśliwy podwójnie. W swoim 
pierwszym wyścigu dobrnąłem do 
mety, a drugi koń z naszego teamu, 
Hegnus, dosiadany przez Lukáša, 
spisał się wręcz rewelacyjnie, wy-
grywając całe zawody. Spełniło się 
moje dziecięce marzenie, bo od cza-
sów uczęszczania do polskiej pod-
stawówki w Jabłonkowie, co chciał-
bym w tym wywiadzie szczególnie 
podkreślić i przy okazji pozdrowić 
moją wychowawczynię z tamtych lat, 
Renatę Staszowską, wiedziałem, że 
właśnie koniom chciałbym poświę-
cić swoje życie. Początki były trudne, 
ale nawet mniejsze lub większe prze-
szkody mnie nie zraziły. 

Kto był twoim pierwszym przewod-
nikiem, który zaraził cię miłością do 
koni?
– Bez dwóch zdań dziadek, który 
prowadził duże gospodarstwo rol-
ne, a w latach 80. ubiegłego wieku 
jeszcze nie wszyscy korzystali z do-
brodziejstw nowoczesnej techniki. 
Dziadek miał konia pociągowego, 
a ja uwielbiałem krzątać się wokół 
niego. Na początku była to zwykła 
ciekawość, która przerosła w pasję, 
a pasja w miłość na całe życie. Pew-
nego razu zobaczyłem w telewizji 
transmisję z Wielkiej Pardubickiej, 
w której brylował Jozef Váňa i po-
myślałem, że fajnie byłoby w przy-
szłości też pojawić się na starcie 
tego słynnego wyścigu. To raczej 
nie były skromne ambicje dziesię-
cioletniego chłopaka, ale marzenia 
są po to, żeby je realizować. 

I jak widać, nie były to marzenia 
ściętej głowy. Jaką nagrodę zafun-
dowałeś swojemu wierzchowcowi 
po zakończeniu wyścigu?
– Bugsy Malone otrzymał swoje 
ulubione smakołyki. Główną na-
grodą była wspólna satysfakcja z 
tego, że udało się dokończyć wy-
ścig bez większych usterek i w peł-
nym zdrowiu. Sam widziałeś, że 
podczas tegorocznej edycji doszło 
do kilku upadków, a jeden z koni, 
Sottovento, doznał po przeskoku 
Taxisa śmiertelnych obrażeń. Mój 
trener Radek Holčák podkreślał 
przed tym wyścigiem, że w de-
biucie trzeba dać z siebie wszystko, 
bo nastawiając się na taryfę ulgową 
łatwo popełnić błędy. 

Kto częściej popełnia błędy w goni-
twie? Dżokej czy jego koń?
– W trakcie gonitwy dochodzi do 
różnych, często nieprzewidywal-
nych sytuacji. Koń w stresowej sy-
tuacji może zareagować zupełnie 
inaczej, niż podczas zwykłego tre-
ningu. Tak było również w moim 
przypadku, bo z dobrej pozycji 
wyjściowej w połowie gonitwy ze-
pchnął mojego wierzchowca zdez-
orientowany koń bez jeźdźca, co w 
takich wyścigach zdarza się często. 
Wszystko, włącznie ze wspomnia-
nym Taxisem, udało nam się po-
konać bez usterek, ale zabrakło mi 
być może większego cwaniactwa, 
które cechuje doświadczonych 
dżokejów. 

Z powodu śmiertelnego upadku 
Sottovento słynna przeszkoda 
Taxis odmieniana jest ponownie 
przez wszystkie przypadki. Czy 
to faktycznie najbardziej nie-
bezpieczna przeszkoda w całym 
wyścigu?
– Rzeczywiście Taxis robi wra-
żenie, ale głównie na widzach 
przed telewizorami lub na sta-
dionie. Dla nas to jedna z wielu 
przeszkód. Na przestrzeni lat 
Taxis doznał znacznych popra-
wek technicznych i obecnie nie 
stwarza tak dużego zagrożenia. 
Większym zagrożeniem dla koni 
jest duża szybkość. Wierzchow-
ce podczas Wielkiej Pardubickiej 
osiągają średnią prędkość 60 

km/h. Śmierć konia to zawsze 
wielka tragedia, a warto nie za-
pominać też o tym, że zdarzają 
się śmiertelne upadki z udzia-
łem dżokeja. Kontuzje lub gorsze 
sprawy są częścią  tego sportu, ale 
uważam, że bez Taxisa nie było-
by Wielkiej Pardubickiej. To znak 
firmowy tego wyścigu. 

Wspominałeś o dużej prędkości, 
jaką osiągają wierzchowce pod-
czas wyścigów. Rozumiem, że 
również opieka medyczna, jaką 
otaczane są konie wyścigowe, jest 
na najwyższym poziomie?
– Tak, bez odpowiedniej opieki 
medycznej, a także konsultacji 
ze specjalistami żywieniowymi, 
nie można uprawiać sportów 
konnych. Posiłki w ściśle okre-
ślonych godzinach, regularne 
treningi, to wszystko, ale też 
znacznie więcej niuansów, któ-
rymi nie chciałbym zanudzać 
czytelników, decyduje o sukce-
sie w tym sporcie. Ja też muszę 
się dostosować do odpowiednich 
reguł treningowych. Oprócz co-
dziennej, fizycznej pracy w stad-
ninie w Wielkich Karlowicach co 
najmniej pięć godzin spędzam 
w siodle. Do tego dochodzą inne 
treningi wytrzymałościowe. Ide-
alnym rozwiązaniem dla dżokeja 
są treningi pływackie, jazda na 
rowerze, zimą biegi narciarskie. 
W Wielkich Karlowicach mamy 
już prawdziwą zimę, a to ozna-
cza koniec sezonu wyścigowego 
i przestawienie się na nieco inny 
tryb. Chciałbym skorzystać z oka-
zji i podziękować mojemu trene-
rowi Radkowi Holčákowi, a także 
właścicielowi stadniny Valencio, 
Františkowi Holčákowi, za cier-
pliwość i zaufanie. Zaryzykowali, 
dając mi szansę uczestniczenia w 
jednym z najważniejszych wyści-
gów konnych na świecie.  

● Adam Ćmiel w trakcie głównego sezonu spędza w siodle codziennie pięć godzin. Fot. ZENON KISZA
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Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi.
I są takie osoby, na myśl o których zawsze zasypie nas 
lawina ciepłych wspomnień…

Dnia 14 października minęła już piąta rocznica, kiedy 
odszedł na zawsze Kochany 

śp. PAWEŁ OLSZAR 
z Bystrzycy

Kto Go znał i szanował, niech wspomni z nami. Najbliż-
sza rodzina.
 GŁ-564

Dnia 29 lipca obchodził swoje 40. urodziny Drogi Brat, 
Szwagier i Wujek 

pan JIŘÍ WALICA
Z tej okazji życzymy wszystkiego najlepszego, dużo 
zdrowia, szczęścia i wiele pogodnych dni! Siostra Silva 
i brat Lukáš z rodzinami.
 GŁ-568

19 października 2020 roku minie 20. rocznica śmierci 
naszego Kochanego Ojca, Dziadka i Pradziadka

prof. KAROLA POLAKA

O chwilę wspomnień proszą córki z rodzinami.
 GŁ-567

Nie umarłam, bo wiem, 
że żyję w sercach tych, których kochałam.

Dnia 18 października 2020 obchodziłaby 60. urodziny 
nasza Kochana Żona, Mama, Babcia, Teściowa, Ciocia, 
Koleżanka

śp. DANUTA TRZASKALIKOWA
z Karwiny-Starego Miasta

O chwilę wspomnień proszą mąż oraz synowie z rodzi-
nami.

 RK-077

WSPOMNIENIA

ŻYCZENIA

GŁ-576

 www.glos.live

PROGRAM TV

PIĄTEK 16 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.45 Downton Abbey (s.) 10.35 
Opowiadaj (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Na tropie 14.25 Reporterzy 
TVC 15.10 Podróżomania 15.40 Losy 
gwiazd 16.35 Łopatologicznie 17.30 
AZ kwiz 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Gdzie mój dom? 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.10 
Żandarmerskie humoreski (s.) 21.40 
Wszystko-party 22.35 Zawodowcy (s.) 
23.30 Kryminolog (s.) 0.30 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Afryka 9.50 Henryk VIII i 
jego dwór 10.50 Obywatel Havel 11.45 
O susłach i ludziach 12.15 Królestwo 
natury 12.40 Chcesz mnie? 13.15 Przy-
roda Gór Kantabryjskich 14.10 Mistrzo-
wie budowniczy 15.05 Skrzydła wojny 
15.50 Podróż po Ameryce Środkowej 
16.40 Powroty na łono natury 17.10 
Nocna rozmowa z Romy Schneider 
18.05 Co Czech, to hodowca 18.15 Na 
jednośladzie do Afryki 18.45 Wieczo-
rynka 18.55 Starożytny Egipt 19.20 
Znikające strony rodzinne 19.50 Wia-
domości w czeskim j. migowym 20.00 
Cudowna planeta 21.00 Medyceusze: 
Władcy Florencji (s.) 22.00 Opowieść 
podręcznej (s.) 23.50 Niewiniątka (film) 
1.35 Apokalipsa: I wojna światowa. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica (s.) 
9.45 Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00 
Południowe wiadomości 12.25 Krok 
za krokiem (s.) 12.45 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 14.05 Dowody 
zbrodni (s.) 15.55 Castle (s.) 16.57 Po-
południowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Poli-
cja Modrava (s.) 21.30 Dama i Król (s.) 
23.55 Castle (s.). 
PRIMA 
6.15 Astro Boy (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 9.05 M.A.S.H. (s.) 10.20 Królowa 
nocy (film) 12.25 Strażnik Teksasu (s.) 
13.25 Gliniarz i prokurator (s.) 14.25 
Policja Hamburg (s.) 15.25 Agenci NCIS 
(s.) 16.25 Policja w akcji 17.25 Wiadomo-
ści kryminalne 17.50 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości 19.50 Pogoda 19.55 
Showtime 20.15 Kochamy Czechy 21.55 
Śmierć autostopowiczek (film) 23.50 
Policja w akcji 0.50 Agenci NCIS (s.). 

SOBOTA 17 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
6.25 Łopatologicznie 7.20 Gruby pra-
dziadek (bajka) 8.05 Taka zwykła ro-
dzina (s.) 8.50 Losy gwiazd 9.45 Gejzer 
10.15 Ojciec Brown (s.) 11.05 Wszyst-
ko-party 12.00 Z metropolii, Tydzień 
w regionach 12.25 Nasze hobby 13.00 
Wiadomości 13.05 O czarownicy z du-
żym nosem (bajka) 14.00 Cudowna 
ość (bajka) 14.45 Uwaga, obchód! (film) 
16.10 Hercule Poirot (film) 17.55 Miło-
śnicy wina (s.) 18.25 Chłopaki w akcji 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Cuda natury 21.20 Wieczór 
charytatywny 22.45 Przygody rabina 
Jakuba (film) 0.20 Ku’damm 56 (film). 
TVC 2 
6.30 Świnka Peppa (s. anim.) 6.50 Ro-
dzina Treflików (s. anim.) 7.05 Zou (s. 
anim.) 7.20 Baranek Shaun (s. anim.) 
7.30 Studio Kolega 9.00 Na rowerowym 
szlaku 9.10 Nasza wieś 9.40 Na mu-
zycznym szlaku 10.05 Folklorika 10.35 

Rok na kanadyjskich pustkowiach 
11.20 Manu i Maciej jadą do Rzymu 
11.50 Lotnicze katastrofy 12.35 Babel 
13.00 Zagubiony transport (film) 14.50 
Peru – skrzyżowanie cywilizacji 15.10 
Kary w Czechach 15.40 Południowy 
Pacyfik 16.30 Na jednośladzie do Afryki 
17.00 Kamera w podróży 17.50 Cudow-
na planeta 18.45 Wieczorynka 18.55 
Powroty na łono natury 19.20 Wtajem-
niczeni 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Wiktoria (s.) 21.40 
Fakty i akty (film) 23.15 Medyceusze: 
Władcy Florencji (s.) 0.15 Afganistan: 
40 lat wojny. 
NOVA 
7.05 Looney Tunes Show (s. anim.) 7.30 
Kacze opowieści (s. anim.) 8.20 Twoja 
twarz brzmi znajomo 11.00 Przyprawy 
11.55 Dzwoń do TV Nova 12.30 Porad-
nik domowy 13.45 MasterChef Cze-
chy 15.10 Bruce Wszechmogący (film) 
17.00 Skarb narodów: Księga tajemnic 
(film) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 Twoja twarz brzmi znajomo 
22.50 Wieczór gier (film) 0.55 Skarb 
narodów: Księga tajemnic (film). 
PRIMA 
6.25 Astro Boy (s. anim.) 6.50 Ninjago 
(s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 8.25 Auto-
salon.tv 9.40 Zapach zbrodni (s.) 10.50 
Złota maska 12.25 Morderstwa według 
Agathy Christie (s.) 14.30 Miłość w No-
wym Jorku (film) 16.45 Cyrk się odbę-
dzie! (film) 18.55 Wiadomości 19.50 Po-
goda 19.55 Showtime 20.15 Wszystko 
albo nic (film) 22.45 Poison Rose (film) 
0.50 Jeździec bez głowy (film). 

NIEDZIELA 18 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.30 Dary 
skrzatów (bajka) 6.45 Uwaga, obchód! 
(film) 8.10 Uśmiechy L. Pokornej-Herz 
8.50 Łopatologicznie 9.45 Kalenda-
rium 10.00 Kamera na szlaku 10.30 
Obiektyw 11.05 Cyrk Humberto (s.) 
12.00 Pytania Václava Moravca 13.00 
Wiadomości 13.05 O wodnikach (bajka) 
14.00 Bajka z łąki pełnej krokusów (baj-
ka) 14.40 O grzybowym Kubie i króle-
wiczu Jakubie (bajka) 15.30 Krewni 
(film) 16.55 List do ciebie 17.55 Zielnik 
18.25 Co umiały nasze babcie a o czym 
my zapomnieliśmy 18.55 Prognoza po-
gody, wiadomości, sport 20.10 Aktor 
(film) 21.35 168 godzin 22.10 Diagnoza 
śmierci (film) 23.40 Sprawy detektywa 
Murdocha (s.) 0.25 Bananowe rybki. 
TVC 2 
6.45 Star Wars (film anim.) 7.05 Zou (s. 
anim.) 7.20 Baranek Shaun (s. anim.) 
7.30 Studio Kolega 9.00 Czechosłowac-
ki tygodnik filmowy 9.15 Poszukiwania 
czasu utraconego 9.35 Piekło pod po-
wierzchnią 10.20 Francuskie akroba-
cje na czeskich samolotach 10.50 Nie 
poddawaj się plus 11.15 Nie poddawaj 
się 11.45 Chcesz mnie? 12.15 Królestwo 
natury 12.40 Słowo na niedzielę 12.45 
Magazyn chrześcijański 13.15 Przez 
ucho igielne 13.40 Magazyn religijny 
14.10 Na pływalni z Janem Valą 14.40 
Magnat Onassis 15.35 Znane i nieznane 
historie czeskich zamków 16.05 Komu-
nikacja w świecie zwierząt 17.00 Afryka 
17.50 Buenos Aires 18.45 Wieczorynka 
18.55 Folklorika 19.20 Ciekawostki z 
regionów 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Zawodowiec (film) 
21.50 Cichy ból (film) 23.20 Wybrać 
śmierć 0.20 W imię ojczyzny (s.). 
NOVA 
6.05 Psi patrol (s. anim.) 7.00 Looney 
Tunes Show (s. anim.) 7.25 Kacze opo-
wieści (s. anim.) 8.15 Titelitury (bajka) 

9.25 High School Musical II (film) 11.35 
Złoty kompas (film) 13.45 Hogo fogo 
Homolka (film) 15.25 LOVEní (film) 
17.40 Mój brat ma fajnego brata II 
(film) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Na zawsze twoja niewierna (film) 
22.15 Odłamki 22.50 Dunkierka (film) 
0.55 Hogo fogo Homolka (film). 
PRIMA 
6.10 Astro Boy (s. anim.) 6.35 Ninjago 
(s. anim.) 7.05 M.A.S.H. (s.) 8.00 Świat 
ogarnięty wojną 9.15 Prima Świat 9.45 
Pohlreich grilluje 10.20 Boskie torty 
Markéty 11.00 Partia 11.45 Poradnik 
domowy 12.40 Poradnik Pepy Libickie-
go 13.05 Poradnik Ládi Hruški 14.00 
Złote rączki 14.35 Polubić czy poślubić 
(film) 16.55 Desperackie działania de-
speratek (film) 18.55 Wiadomości 19.50 
Pogoda 19.55 Showtime 20.15 Gliniarz 
(s.) 21.25 Złota maska 22.55 Najdłuż-
sza noc (film) 0.50 Aleksander Wielki 
(film). 

PONIEDZIAŁEK 19 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Ojciec Brown (s.) 
10.00 168 godzin 10.30 List do ciebie 
11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Pierwsze spojrzenie 14.25 Diagnoza 
śmierci (film) 15.55 Napisała: Morder-
stwo (s.) 16.40 Podróżomania 17.15 AZ 
kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wiado-
mości regionalne 18.25 Gdzie jest mój 
dom? 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.10 Labirynt (s.) 21.10 
Reporterzy TVC 21.50 Ja, Mattoni (s.) 
22.45 Na tropie 23.10 Kryminolog (s.) 
0.10 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Kamera w podróży 9.55 Rok 
na kanadyjskich pustkowiach 10.40 
Południowy Pacyfik 11.35 Babel 12.00 
Czeskie wsie 12.25 Magazyn religijny 
12.55 Telewizyjny klub niesłyszących 
13.20 Okawango 14.05 Czechosłowac-
ki tygodnik filmowy 14.20 Naukowcy 
a nazizm 15.15 Japonia z lotu ptaka 
16.10 Przygody nauki i techniki 16.40 
Lotnicze katastrofy 17.25 Kary w Cze-
chach 17.55 Olbrzymie węzły transpor-
towe 18.45 Wieczorynka 18.55 Przez 
ucho igielne 19.20 Pałace I republiki na 
brzegach Wełtawy 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Starożytne 
rzesze 21.00 Wynalazki, które zmieniły 
świat 22.00 Przyjęcie (film) 23.40 Noc-
ny kowboj (film) 1.30 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica (s.) 
9.50 Policja Modrava (s.) 11.00 Co o tym 
sądzą Czesi 12.00 Południowe wiado-
mości 12.25 Krok za krokiem (s.) 12.50 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
14.05 Dowody zbrodni (s.) 16.00 Castle 
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Spece (s.) 22.25 Agenci NCIS: 
Nowy Orlean (s.) 23.15 Castle (s.) 0.15 
Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.15 Astro Boy (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 9.10 M.A.S.H. (s.) 10.25 Więzy 
miłości (film) 12.25 Strażnik Teksasu 
(s.) 13.25 Gliniarz i prokurator (s.) 14.25 
Policja Hamburg (s.) 15.25 Agenci NCIS 
(s.) 16.25 Policja w akcji 17.25 Wiado-
mości kryminalne 17.50 Nakryto do 
stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 Showti-
me 20.15 Pielęgniarki Błękitny kod (s.) 
21.35 Skarby ze strychu 22.40 Hudson i 
Rex (s.) 23.45 Policja w akcji 0.45 Agen-
ci NCIS (s.). 
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

GŁ-096

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

– czynne od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.00

Szanowny kliencie,
Nie przegap okazji!

Wyprzedaż nagrobków w obniżonych cenach

kamieniarstwo.wrzos@vp.pl

 GŁ-436 CO NA ANTENIE

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

CO W TERENIE

BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i Senio-
ra MK PZKO informują, że spotkania 
zostają do odwołania zawieszone.

KARWINA – Biblioteka Regional-
na uprzejmie informuje, że dzisiaj 
16. 10. w związku z przeprowadza-
niem dezynfekcji pomieszczeń 
przy użyciu nanotechnologii bi-
blioteka będzie  nieczynna.  W 
tym dniu będzie świadczyć usługi 
tylko Miejskie Centrum Informa-
cji w Karwinie-Frysztacie.  Od po-
niedziałku 19. 10. do 3. 11. docho-
dzi do zmiany godzin otwarcia. 
Biblioteka będzie czynna codzien-
nie  w godz. 9.00-17.00 z przerwą 
od 11.30 do 12.00. Dziękujemy za 
zrozumienie.
KLUB 99 – Spotkanie Klubu 99 
mające odbyć się w poniedziałek, 
19. 10. w Kocobędzu, jest odwołane.

PTTS „BŚ” – Zaprasza 20. 10. na 
wycieczkę na Łysą Górę. Wycho-
dzimy z Ostrawicy, powrót mamy 
zaplanowany do Malenowic. Od-
jazd z Cz. Cieszyna o godz. 6.41 do 
Ostrawicy pociągiem z przesiadką 
we Frydku i Frydlancie n/Ostr. Po-
wrót z Malenowic autobusem do 
Frydlantu n/Ostr. o godz. 14.40, 
15.20, 16.15. Kierownik wycieczki 
Tadeusz Farnik, tel. 776 046 326.
 zapraszamy 24. 10. na wspólną 
imprezę wspomnieniową – Mię-
dzynarodowy Marsz Pamięci. Ra-
zem z turystami PTTK Goleszów 
spotkamy się przy pomniku na 
Małej Czantorii o godz. 12.00. Po 
uroczystości przy pomniku będzie 

wspólne ognisko na Podlesiu (patrz 
www.ptts-beskidslaski.cz), opieka-
nie kiełbasek. Odjazd pociągu z Cz. 
Cieszyna do Bystrzycy o godz. 9.20, 
z Bystrzycy do Nydku-Rynek au-
tobusem o godz. 9.50. Trasa na M. 
Czantorię około 5 km, z M. Czantorii 
na Podlesie 1,8 km. Powrót: Podlesie 
– Nydek-Rynek 4,4 km (1:15), auto-
bus 19.03, Podlesie – Leszna Górna 
4,3 km (1:15), autobus o godz. 17.38, 
18.48, Podlesie – Goleszów i autobu-
sem do Cieszyna (co godzinę).

OFERTA PRACY

POLSKA SZKOŁA PODSTAWOWA 
w Karwinie zatrudni od 1 stycznia 
2021 roku kierownika/kierowniczkę 
stołówki szkolnej. Zainteresowanych 
prosimy o kontakt: smilowski@pz-
skarvina.cz GŁ-554

PRZEDSZKOLE W KARWINIE po-
szukuje nauczycielki wychowania 
przedszkolnego na czas określony. 
Życiorys prosimy przesłać na email: 
przedszkole@pzskarvina.cz. Bliższe 
informacje pod nr. tel. 596 311 292.
  GŁ-566

WYSTAWY

BIBLIOTEKA REGIONALNA KAR-
WINA, Oddział Literatury Pol-
skiej, Rynek Masaryka 9/7, Kar-
wina-Frysztat: do 30. 10. wystawa 
Barbary Kowalczyk, Dariny Krygiel i 
Marii Boszczyk pt. „Ilustratorki dzie-
ciom”.  Czynna w godzinach otwarcia 
biblioteki. Kontakt: email: polske@
rkka.cz, tel.: 596 312 477, 724 751 002.

CO ZA OLZĄ

KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, ul. 
Mennicza 46, Cieszyn: do 21. 11. 
wystawa pt. „rozMYwani# Litera-
tura polska na Zaolziu 1920-2020”. 
Czynna: wt-pt: w godz. 8.00-18.00; 
so: w godz. 9.00-15.00.
MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIE-
GO, Galeria Wystaw Czasowych, 
ul. Regera 6, Cieszyn: do 6. 11. wy-
stawa  fotografii Jerzego Pustelnika 
pt. „Świetlność”. Czynna: wt, czt, pt, 
so i nie: w godz. 10.00-14.00; śr: w 
godz. 12.00-16.00.

Polskie filmy 
na ostatnią chwilę
Rzutem na taśmę organizato-

rzy Babiego Lata Filmowego 
zdążyli z projekcjami pol-

skich filmów w kinie w Bystrzycy. 
Po centralnej części tegorocznego 
festiwalu odbywającej się od 8 do 10 
października w poniedziałek czeski 
rząd zamroził na dwa tygodnie wy-
darzenia kulturalne w całym kraju. 
– Wbrew wielu obawom udało się 
nam zrealizować centralną impre-
zę Babiego Lata Filmowego – wyja-
śnia z satysfakcją Tadeusz Wantuła. 
– Dziękuję za odważny udział w do-
tychczasowych projekcjach 28. BLF, 
za słowa uznania dotyczące repertu-
aru i organizacji. 

W ciągu trzech dni publiczność w 
Bystrzycy mogła obejrzeć m.in. takie 
obrazy, jak „80 milionów” Waldema-
ra Krzystka, „Supernovą” Bartosza 
Kruhlika, „Ikara. Legendę Mietka 
Kosza” Macieja Pieprzycy, „Pana T.” 
Marcina Krzyształowicza i „Wszyst-
ko dla mojej matki” Małgorzaty 
Imielskiej. Odbyły się także dwie 
projekcje w Jabłonkowie. 

Rozszerzona formuła tegorocz-
nej edycji festiwalu pozwoliła or-
ganizatorom łatwiej znieść trudne 
przypadki losowe. – Mamy większe 

pole do manewrowania, mniej rygo-
rystyczny kalendarz i mniejsze za-
gęszczenie projekcji – dodaje Wan-
tuła. 

W kalendarzu projekcji znajduje 
się jeszcze pięć spotkań – to naj-
bliższe, czyli projekcja „Obywatela 
Jones’a” Agnieszki Holland, zapla-
nowane na 22.10., ze względu na 
rządowe obostrzenia zostaje odwo-
łane. W listopadzie, jeśli to będzie 
możliwe, organizatorzy chcieliby 
jeszcze zaprosić na „Pana Tadeusza” 
Andrzeja Wajdy oraz „Zabij to i wy-
jedź z tego miasta” Mariusza Wil-
czyńskiego. Z kolei 28. BLF 10 grud-
nia zakończą dwa filmy – „Kobieta 

budzi się rano” Olgi Chajdas i „Mała 
Moskwa” Waldemara Krzystka. 

– Najważniejsze, że nasza działal-
ność ściąga ludzi. Aktualnie na liście 
naszego klubu mamy ponad 100 
członków. Kultura filmowa rośnie! 
Cieszymy się, że możemy promować 
polskie kino i wierzymy, że klubowi-
cze i inne zainteresowane osoby będą 
bacznie obserwować nasze komuni-
katy. Nie pozwólcie, by wirus zepsuł 
Wam zdrowie i dobre samopoczucie! 
– zachęca Tadeusz Wantuła. 

Wszelkie informacje dotyczące ko-
lejnych projekcji dostępne będą na 
stronie www.babielatofilmowe.cz.  
 (szb)

Konkurs dla młodych projektantów
Wystartowała kolejna edycja 

Graduation Projects, czyli 
Międzynarodowego Przeglądu Pro-
jektów Dyplomowych. Ma on cha-
rakter środkowoeuropejski, a jego 
uczestnikami są dyplomanci kie-
runków projektowych z Czech, Pol-
ski, Słowacji i Węgier oraz obywa-
tele tych państw studiujący poza 
krajami Grupy Wyszehradzkiej. 

Jak informuje Zamek Cieszyn, 
na przegląd można zgłaszać pra-
ce licencjackie oraz magisterskie. 
Dyplomy będą oceniane w dwóch 
kategoriach: 2D i 3D – grafiki użyt-
kowej oraz wzornictwa przemysło-
wego. – Organizatorzy rozpoczęli 
już przyjmowanie zgłoszeń, zachę-
camy więc do udziału dyploman-
tów z krajów Grupy Wyszehradzkiej. 

Prace w postaci ilustracji i krótkiego 
opisu można wysłać do 31 paździer-
nika za pośrednictwem formularza 
zgłoszeniowego na stronie: www.
graduationprojects.eu – informują 
przedstawiciele Zamku.

Prace laureatów przeglądu zo-
staną zaprezentowane na wystawie 
w Cieszynie podczas 16. Urodzin 
Zamku Cieszyn.  (wik)

• Organizatorzy tegorocznej edycji Babiego Lata Filmowego rzutem na taśmę 
zdążyli zorganizować ostatnie projekcje przed wprowadzeniem nowych obo-
strzeń przez czeski rząd. Fot. SZYMON BRANDYS

Szanowni Państwo, 
Ze względu na stan wyjątkowy spotka-
nia autorskie „Z książką na walizkach 
2020” planowane w dniach 19.-21. 10. 
2020 ZOSTAŁY ODWOŁANE. Jeżeli 
sytuacja się unormuje, zwrócimy się z 
propozycją realizacji w listopadzie lub 
na początku grudnia.

KONKURSY CZYTELNICZE 
PRZEBIEGAJĄ ZGODNIE Z PLANEM,  

JEDNAK TERMIN ODDANIA PRAC 
ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY  
DO 13. 11. 2020 WŁĄCZNIE

Przypominamy:
Wszystkie prace konkursowe z  trzech 
kategorii można przesłać (lub oddać) 
pod adresem: Biblioteka Regionalna 
Karwina, Oddział Literatury Polskiej, 
Masarykovo nám. 9/7, 733 01 Karviná-
-Fryštát lub oddać w Bibliotece Miej-
skiej w Czeskim Cieszynie przy ul. 
Havlíčka, lub w księgarni Klub Polskiej 
Prasy i Książki przy ul. Čapka w  Cze-
skim Cieszynie.
Kategoria I: klasy 1.-2. oddaje swe pra-
ce plastyczne w formacie A3
Kategoria II: klasy 3.-5. może przesy-
łać odpowiedzi konkursowe również 
pocztą elektroniczną na adres: marta.
orszulikova@rkka.cz
Kategoria III: klasy 6.-9. może zrobić 
scan swoich odręcznie napisanych prac 
i wysłać na powyższy email

Organizatorzy

Wsparcie finansowe:
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Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej  
z 2 października: 
GNIEW  JEST  KRÓTKIM  SZALEŃSTWEM

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

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zo-
stanie rozlosowana książka. Rozwiązania 

prosimy wysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin 
upływa w środę 28 października. Nagrodę książko-
wą za poprawne rozwiązanie krzyżówki kombino-
wanej z 2 października otrzymuje Marta  Mattes  
z  Trzyńca. Autorem dzisiejszego zadania jest Jan 
Kubiczek.

• Dziś prezentujemy zdjęcie, jakie 
nam przysłał Mariusz Teodorczyk z 
Trzyńca – aktualne ujęcie schroniska 
na Jaworowym. Archiwalna fotografia 
pochodzi ze zbiorów Jana Kubiczka.

Tak było...

...tak jest

1 2

3 4

5 6 7

8 9 10 11

12

13 14 15

16 17

18

19 20 21 22

Rozwiązaniem krzyżówki jest dokończenie fraszki, której autorem jest Jan Izydor Sztaudynger  (ur. 28 kwietnia 1904 w Kra-
kowie, zm. 12 września 1970 tamże) – polski poeta, fraszkopisarz, satyryk, teoretyk lalkarstwa i tłumacz:
„Dotąd stawiała pasjanse,...” 

POZIOMO:
1. inaczej prenumerator, subskrybent
2. starożytne miasto w Mezopotamii, 

nad Eufratem, z wiszącymi ogrodami 
Semiramidy

3. z werblem, przed defilującymi żołnie-
rzami

4. beztroskie życie, arkadia
5. gniew, intensywne, krótkotrwałe 

wzburzenie
6. na cztery łapy spada
7. ballada A. Mickiewicza lub kwiaty w w 

godle Kapetyngów
8. koń krwi chystej lub mieszkaniec Bli-

skiego Wschodu

9. były mąż
10. prawy dopływ Wołgi lub otwory w 

sieci
11. wyspa, na którą zesłano Napoleona
12. ROZWIĄZANIE DODATKOWE
13. Karel Jaromir, 1811-1870, czeski poeta, 

historyk, edytor, badacz
14. ksiądz będący pomocnikiem proboszcza
15. metropolia z Akropolem
16. port i stolica Senegalu
17. kryty obiekt sportowo-rekreacyjny, z 

jacuzzi, zjeżdżalnią
18. w godle Polski
19. wodospad na granicy USA i Kanady
20. spiralny ruch wody lub powietrza

21. brytyjski zespół rockowy lub angiel-
skie „tak”

22. nędza, zły los, niepowodzenie.

PIONOWO:
ACETON, AZALIA, BALAST, BATORY, 
CZAKRA, EDISON, EDYCJA, ESTERA, 
GLOBUS, HOBBIT, KUZBAS, LALIKI, 
ŁAWROW, NIECKO, NIEDAS, OLEJKI, 
PODRÓŻ, RANDKA, SMUKŁY, SOBOTA, 
SYRENA, TEKSAS, WEKTOR, ZARAZA, 
ZDANIE.

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
EKS, ERBEN


