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Ważny komunikat
Biuro Zarządu Głównego PZKO oraz „Zwrotu” nieczynne do odwołania. W sprawach niecierpiących 
zwłoki wizytę można uzgodnić telefonicznie pod nr tel. +420 606 554 908 lub +420 777 710 628. 

Z kolei redakcja „Głosu” będzie czynna tylko dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i czwartki w go-
dzinach: 9.00-13.00. W pozostałych dniach i godzinach zachęcamy do kontaktu telefonicznego 
(775 700 897) oraz e-mailowego (info@glos.live).

Lista nieobecnych...
Bronisław Firla, 95 lat
16 grudnia 2019
major w stanie spo-
czynku, długoletni 
prezes Koła Pol-
skich Kombatan-
tów, kawaler Or-
deru Odrodzenia 
Polski, inżynier 
architekt, artysta 
plastyk i poeta.

Taťána Fischerowa,  
72 lata 
25 grudnia 2019
czeska aktorka, pi-
sarka, aktywistka 
obywatelska, była 
posłanka do Izby 
Poselskiej Parla-
mentu RC, kandy-
datka na prezyden-
ta w 2013 roku 

Józef Podola, 86 lat
31 grudnia 2019
muzyk, kompozy-
tor, założyciel i 
dyrygent chórów 
e w a n g e l i c k i c h 
w Trzyńcu i By-
strzycy, laureat 
Złotej Odznaki Ho-
norowej PZChiO w 
Warszawie.

Lidia Pawlas, 90 lat
17 stycznia 2020
nauczycielka, organi-
zatorka życia kul-
turalnego w MK 
PZKO w Hawierzo-
wie-Suchej i w Sto-
warzyszeniu Ar-
tystów Plastyków, 
współpracowniczka 
redakcji „Jutrzenki” i 
„Zwrotu”.

Jaroslav Kubera, 72 lat
20 stycznia 
2020
przewodniczący 
Senatu RC, senator 
od 2000 roku, po-
lityk ODS, prezy-
dent miasta Teplic 
w latach 1994-2018.

Romuald Lipko, 69 lat
6 lutego 2020
współzałożyciel i 
lider Budki Sufle-
ra, kompozytor 
współczesnej pol-
skiej muzyki roz-
rywkowej, instru-
mentalista, autor 
muzyki do legen-
darnego hitu „Jolka, 
Jolka, pamiętasz”.

Hildegarda Śliż, 84 lat
23 marca 2020
emerytowana na-
uczycielka mate-
matyki i kreśleń 
geometrycznych 
Polskiego Gimna-
zjum w Czeskim 
Cieszynie, aktyw-
na działaczka Klubu 
Nauczycieli Emerytów.

Krzysztof Penderecki,  
86 lat
29 marca 2020
polski kompozytor i 
dyrygent światowej 
sławy, profesor i 
rektor Akademii 
Muzycznej w Kra-
kowie, autor oper 
i utworów symfo-
nicznych, laureat 
Orderu Orła Białego 
RP.

Otokar Winkler, 83 lat
5 kwietnia 2020
dyrygent chóru żeń-
skiego „Kalina” 
przy MK PZKO w 
Karwinie-Frysz-
tacie, emeryto-
wany nauczyciel 
wychowania mu-
zycznego, dyrektor 
polskiej szkoły w Ol-
brachcicach.

Jerzy Pilch, 67 lat
29 maja 2020
pochodzący z Wisły 
pisarz, publicysta, 
felietonista, dra-
maturg i scena-
rzysta filmowy, 
laureat Nagro-
dy Literackiej 
„Nike” za powieść 
„Pod mocnym anio-
łem”.

Bronisław Liberda, 82 lat
31 maja 2020
malarz, grafik, 
ilustrator, autor 
s a t y r y c z n y c h 
obrazków, sce-
nograf, muzyk i 
kompozytor, dłu-
goletni kierownik 
Teatru Lalek „Baj-
ka”.

Tadeusz Puchała, 84 lat
17 czerwca 2020
długoletni prezes 
MK PZKO w Kar-
winie-Raju, je-
den ze współza-
łożycieli imprezy 
muzyczno-folk-
lorystycznej „Maj 
nad Olzą”.

Witold 
Rybicki,  
92 lat
4 lipca 2020
aktor, reżyser, 
jeden z zało-
życieli Sceny 
Polskiej Teatru Cie-
szyńskiego w Czeskim Cieszynie.

Ewa Demarczyk, 
79 lat
14 sierpnia 
2020
polska piosen-
karka zwana 
„Czarnym Anio-
łem”, dzięki ta-
lentowi i charyzmie 
porównywana do Edith Piaf.

Piotr Szczepanik, 78 lat
20 sierpnia 
2020

polski piosen-
karz, gitarzysta, 
aktor, wyko-
nawca takich 
utworów, jak 
ballada „Kochać”, 
„Goniąc Kormorany” 
czy „Żółte kalendarze”.

Miloš Říha,  
60 lat
1 września 
2020
trener hoke-
jowej repre-
zentacji RC, w 
przeszłości szkole-
niowiec wielu klubów 
w lidze kontynentalnej KHL.

Jiří Menzel, 82 lat
5 września 2020
czeski reżyser, laure-
at „Oscara” za film 
na motywach po-
wieści Bohumila 
Hrabala „Pociągi 
pod specjalnym 
nadzorem”. 

Jan Szarek,  
84 lat
8 października 2020
biskup senior, były 
zwierzchnik Ko-
ścioła Ewangelic-
ko-Augsburskie-
go, prezes Polskiej 
Rady Ekumenicz-
nej i prezes Diako-
nii Polskiej.

Wojciech 
Pszoniak, 78 lat
19 października 2020
wybitny polski ak-
tor dramatycz-
ny, związany ze 
scenami Starego 
Teatru w Krako-
wie, Teatru Naro-
dowego i Teatru 
Powszechnego w 
Warszawie.

Józef Pilich, 87 lat
20 października 
2020
prezes Rodziny 
Katyńskiej w RC, 
członek chóru 
„Gorol” przy MK 
PZKO w Jabłon-
kowie oraz chóru 
parafialnego w Ja-
błonkowie.

(Opr. sch)
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Wycinał katalizatory
Kradzieże katalizatorów samocho-
dowych stają się prawdziwą plagą. 
Wycięcie tego elementu nie zajmuje 
dużo czasu i nie jest trudne. Wie-
dział o tym 32-letni złodziej, który w 
ubiegłym tygodniu w Karwinie uda-
wał, że naprawia samochody, jednak 
w rzeczywistości próbował kraść 
katalizatory.
Rozpoczął w środę rano w Nowym 
Mieście. Na jednym z tamtejszych 
parkingów wszedł pod samochód i 
akumulatorową przecinarką przeciął 
z obu stron rurę wydechową. Pracy 
jednak nie dokończył, ponieważ 
przerwał mu właściciel auta, który 
podczas spaceru z psem zauważył… 
nogi wystające spod jego pojazdu. 
Między mężczyznami doszło do 

ostrej wymiany zdań. Kiedy złodziej 
wyszedł spod samochodu, zagroził 
mężczyźnie trzymanym w ręku prze-
cinakiem, w końcu wsiadł do swego 
auta, a odjeżdżając zdołał jeszcze 
potrącić ofiarę.
Dzień później złodziej pojawił się 
w karwińskich Granicach, także 
próbując przeciąć przewód katali-
zatora z pomocą bezprzewodowe-
go przecinaka. Ponownie jednak 
bezskutecznie. W pobliżu miejsca 
kradzieży czekał już bowiem patrol 
policji. Podejrzanego rozpoznano 
dzięki przekazanemu mundurowym 
dokładnemu rysopisowi. Straty wy-
rządzone właścicielom obu aut osza-
cowano na 13 tysięcy koron. 
 (wik)

•••
Burmistrz pozytywna
Zakażona koronawirusem jest bur-
mistrz Cieszyna Gabriela Staszkie-
wicz. – Jakiś czas temu pojawiły się 
u mnie objawy, dzisiaj test potwier-
dził jego obecność. Jestem w izolacji, 
a moja rodzina w kwarantannie – 
poinformowała na swym profilu na 
Facebooku.
W miejscu izolacji burmistrz Cieszy-
na nakręciła krótki film. Pozdrowiła 

tych, którzy znaleźli się w podobnej 
sytuacji. Zaapelowała również o no-
szenie maseczek. – Dbajmy wszyscy 
o siebie. Zachowujmy odległości, nie 
zapominajmy o szukaniu sposobów 
na obniżenie poziomu stresu. To 
wszystko ma znaczenie. I trzymajcie 
kciuki za mój szybki powrót do zdro-
wia – stwierdziła Gabriela Staszkie-
wicz.  (wik)

•••
Vivaldi i inni Włosi
Cieszyński „Dom Narodowy” zapra-
sza na cykl projekcji koncertowych 
realizowanych w ramach Festiwalu 
„Przedsionek Raju 2020. W sieci ale 
nie tylko”. Przygotowano trzy takie 
wydarzenia. Pierwsze, czyli trans-
misja koncertu „Vivaldi i inni Włosi”, 
odbędzie się już dziś o godz. 18.00.
Z powodów obostrzeń sanitarnych 
wakacyjny cykl „Przedsionek Raju”, 
który popularyzuje muzykę dawną 
w małych miejscowościach, nie 
odbył się. Powraca jednak jesienią w 
innej formule. Zarejestrowane filmy, 
nawiązujące do tradycji koncertów 
cyklu, będą dostępne on-line oraz 

podczas stacjonarnych projekcji na 
dużym ekranie m.in. w cieszyńskim 
Domu Narodowym. I tak dziś wie-
czorem orkiestra Kore zaprezentuje 
utwory Antonio Vivaldiego oraz 
innych włoskich kompozytorów.
Wstęp na wydarzenie jest wolny, 
ale jego uczestnicy są zobowiązani 
do ścisłego przestrzegania obo-
wiązujących na dzień wydarzenia 
zasad bezpieczeństwa. Liczba miejsc 
będzie też ograniczona zgodnie z 
wytycznymi dotyczącymi organizacji 
wydarzeń w czasie epidemii korona-
wirusa. 
 (wik)

W I A D O M O Ś C I

Witold Kożdoń
kozdon@glos.live

W OBIEKTYWIE...
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W SKRÓCIE

piątek

sobota

niedziela

dzień: 6 do 11 C 
noc: 11 do 10 C 
wiatr: 2-5 m/s

dzień: 10 do 12 C 
noc: 11 do 8 C 
wiatr: 1-5 m/s

dzień: 8 do 14 C 
noc: 12 do 11 C 
wiatr: 3-4 m/s

Ten tydzień upłynął nad Wisłą pod znakiem protestów. Igno-
rując związane z epidemią koronawirusa zakazy zwolennicy 
aborcji wyszli na ulice. Protesty wybuchły po decyzji Try-
bunału Konstytucyjnego, który określił aborcję eugeniczną 

jako niezgodną z konstytucją. Werdykt Trybunału stał się zalążkiem 
potężnej agresji. Okazało się przy tym, że środowiskom lewicowym 
nie chodzi tyle o prawo do aborcji dzieci z wadami wrodzonymi, co o 
prawo do wykonywania aborcji w ogóle. W walce o to prawo nie mają 
zaś hamulców do przekraczania kolejnych granic. I tak w ramach 
„walki o wolność” w kilku polskich miastach doszło do ataków na 
kościoły. Uczestniczki strajku kobiet próbowały nawet wedrzeć się na 
Jasną Górę i sprofanować tamtejszy klasztor. Bezskutecznie. W kilku 
innych miejscach ataki na kościoły jednak się powiodły, a towarzy-
szyła im olbrzymia agresja. Feministki nie odpuściły też pomnikom. I 
to nie tylko Jana Pawła II, ale i bohaterów powstania wielkopolskiego 
czy pomnikowi… 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Mnie te obrazki 
przypomniały sceny sprzed dekady, gdy po katastrofie pod Smoleń-
skiem brutalnie atakowano modlących się na Krakowskim Przedmie-
ściu i moczem gaszono palące się tam znicze.

Teraz wśród setek szokujących obrazków moją uwagę przykuło 
hasło jednej z nastoletnich demonstrantek: „najwięcej światła dają te 
kościoły, które płoną”. Super – pomyślałem, ale czy ta uniwersalna 
zasada dotyczy również kościołów innych wyznań? W Polsce atakowa-
nie sacrum to strategia samobójcza. Z pewnością skończy się źle. Wie-
dzieli to potężni komuniści, więc i owa rozemocjonowana nastolatka 
w końcu się dowie.

Nie wiem, dlaczego Trybunał Konstytucyjny otworzył kolejny front 
światopoglądowej wojny. Uważam, że kompromis aborcyjny mógł 
trwać dalej, a kolejna polsko-polska wojna właśnie teraz jest nam po-
trzebna jak czyrak na... Mimo to nie mam problemu z opowiedzeniem 
się po jednej ze stron. Zwłaszcza że protesty z każdym dniem mają 
coraz mniej wspólnego z orzeczeniem sędziów. Nikomu też nie zależy 
na rozmowie. Dziś nikt nie wie, dokąd zaprowadzi Polaków ten kon-
flikt, a w tle czai się przecież jeszcze koronawirus. Oczywiście problem 
definitywnie mogłoby rozstrzygnąć ogólnonarodowe referendum. No, 
ale tego akurat politycy lewicy nie chcą. Wolą krzyczeć, że to wojna. 
Ciekawe dlaczego?

Swoją drogą pamiętam, jak po ostatnich wyborach prezydenckich 
niektórzy przekonywali, że teraz polską politykę czekają trzy nudne 
lata. No, to minęły trzy miesiące… Widać, ile warte są „przepowied-
nie” większości speców od polityki.  

DZIŚ...
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Imieniny obchodzą:  
Edmund, Przemysław
Wschód słońca: 6.30
Zachód słońca: 16.27
Do końca roku: 62 dni
(Nie)typowe święta:
Święto Napojów 
Wyskokowych
Dzień Spódnicy
Przysłowia: 
„Gdy w październiku 
ciepło chadza, w lutym 
mrozy naprowadza”

JUTRO...

1
listopada 2020

Imieniny obchodzą:  
Antonin, Augusta
Wschód słońca: 6.32
Zachód słońca: 16.25
Do końca roku: 61 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień 
Oszczędzania
Światowy Dzień Miast
Przysłowia: 
„Październik stoi u dwora, 
wykop ziemniaki pora”

POJUTRZE...

2
listopada 2020

Imieniny obchodzą:  
Seweryn
Wschód słońca: 6.33
Zachód słońca: 16.23
Do końca roku: 60 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień Wegan
Przysłowia:
„Wszyscy święci niezgodą, 
wiatry ze śniegiem 
przywiodą”

NASZ »GŁOS«

POGODA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BOGUMIN
Szpital miejski poszukuje 
wolontariuszy do tymcza-
sowej pracy w placówce. 
Potrzebni są głównie stu-
denci medycyny lub byli 
ratownicy medyczni, choć 
tak naprawdę przydadzą się 
wszyscy, którzy chcą po-
móc. Zainteresowani mogą 
się kontaktować ze szpita-
lem pod adresem: tomano-
va@nembo.cz. Chętnych 
do pracy, na przykład w 
domach opieki społecznej, 
szuka również Centrum 
Wolontariatu ADRA. Zain-
teresowani mogą zgłaszać 
się pod adresem e-mail: 
spolu2@msk.cz.  (wik)

KARWINA
Magistrat zmienia godzi-
ny pracy. Od 2 listopada 
mieszkańcy będą mogli 
załatwiać urzędowe spra-
wy w poniedziałki od godz. 
7.30 do 12.30 oraz w śro-
dy w godz. 12.00-17.00. 
We wtorki i czwartki do 
miejskich urzędów będą 
wpuszczani wyłącznie 
wcześniej umówieni peten-
ci. Gminne budynki będą 
zamknięte dla mieszkań-
ców w piątek. Dokumenty 
potrzebne w Urzędzie 

Stanu 
Cy-
wilnego 
będzie można 
dostarczać w 
godzinach urzędo-
wania w poniedziałki i 
środy. W innym czasie 
obywatele mogą mogli 
natomiast skorzystać 
ze skrzynki pocztowej, 
która zostanie wysta-
wiona przy głównym 
wejściu do budynku „C”. 
Urzędnicy apelują też o 
korzystanie z poczty elek-
tronicznej.  (wik)

ORŁOWA
Trwająca epidemia ko-
ronawirusa i związane z 
nią obostrzenia sanitarne 
komplikują życie właści-
cielom wielu małych firm. 
Dlatego zastępca burmi-
strza Orłowej, Miroslav 
Koláček, zaapelował do 
mieszkańców o pomoc 
lokalnym przedsiębiorcom. 
„Orłowianie, wspierajmy 
miejskie restauracje! Więk-
szość z nich ma otwarte 
okienka wydawania po-
siłków, a niektóre mają w 
ofercie również dostawy 

obiadów do domów. Nie 
pozwólmy im splajtować 
i zamawiajmy jedzenie” – 
napisał samorządowiec. 
 (wik)

TRZYNIEC
W listopadzie przez trzy 
tygodnie kolejka linowa 
z Oldrzychowic na Jawo-
rowy nie będzie kurso-
wała, ponieważ przejdzie 
jesienny przegląd tech-
niczny. Wyjątkiem będzie 
weekend 14-15 listopada. 
Wtedy popularny wyciąg 
turystyczny będzie praco-
wał zgodnie z obowiązują-
cym rozkładem jazdy. Do 
normalnego kursowania 
kolejka powróci od soboty, 
21 listopada.   (wik)

BOGUMIN

ORŁOWA

TRZYNIEC

KARWINA

Michał Rusinek 
pisarz, o swojej nowej książce „Wihajster,  
czyli przewodnik po słowach pożyczonych”,  
w rozmowie z Polską Agencją Prasową

CYTAT NA DZIŚ

•••

Wihajster to jest taki dinks, który służy 

do tentegowania. Do tego więc go 

używam

Uczennice są potrzebne 
w szpitalach 

Średnie szkoły zawodowe w RC 
nie mają obecnie, wskutek ogra-

niczeń narzuconych przez rząd, 
praktycznej nauki zawodu. Wyją-
tek dotyczy począwszy od 21 bm. 
kierunków medycznych. Przyszłe 
pielęgniarki mogą nadal odbywać 
praktyki w szpitalach, a ponadto 
wiele z nich pomaga tam w ramach 
wolontariatu. – Ponad pięćdzie-
sięciu uczniów naszej szkoły, w 
zdecydowanej większości dziew-
cząt, pomaga w ramach wolonta-
riatu w szpitalu w Hawierzowie 
oraz – mniejsza grupka – w Trzyń-
cu-Sośnie – powiedział „Głosowi” 
Wiesław Farana, dyrektor Średniej 
Szkoły Medycznej w Karwinie. 

W Szpitalu z Polikliniką w Hawie-
rzowie koordynatorką grupy jest 

nauczycielka przedmiotów facho-
wych, Zuzana Babiánkowa. Pracuje 
razem z uczennicami. Te starsze, z 
czwartego roku, pomagają bezpo-
średnio na oddziałach, młodsze w 
patrolach kontrolnych, które mie-
rzą temperaturę wchodzących osób 
i doglądają dezynfekcji. 

– Uczniowie czwartego roku mają 
dwa razy w tygodniu praktyki za-
wodowe w szpitalach. Tym uczen-
nicom, które codziennie pomagają 
jako wolontariuszki, praktyka au-
tomatycznie jest zaliczana – wyja-
śnił dyrektor. – Wolontariuszki są 
w szpitalu także w tym tygodniu, 
kiedy mamy ferie – dodał. 

Pewnym problemem jest pogo-
dzenie wolontariatu z udziałem 
w zdalnym nauczaniu. Dyrekcja 

szkoły rozwiązała go tak, że wolon-
tariusze muszą tak planować pracę 
w szpitalu, aby mogli uczestniczyć 
w lekcjach przedmiotów matural-
nych. 

Dla przyszłych pielęgniarek pra-
ca w szpitalu w okresie pandemii 
jest cennym doświadczeniem. Ka-
teřina Hřivnáčowa, która pomaga 
na oddziale reanimacji i intensyw-
nej opieki (ARO), powiedziała w 
reportażu TV Polar: – COVID-19 to 
poważna choroba, młodzi ludzie 
nie powinni jej lekceważyć. Tutaj 
widzimy, że ludzie rzeczywiście na 
tę chorobę umierają. Cieszę się, że 
tu jesteśmy i że możemy pomóc. 
Pół roku temu w ogóle nie umia-
łam sobie wyobrazić, że mogłabym 
przeżyć coś podobnego.  (dc)

• Uczennice karwińskiej Średniej Szkoły Medycznej pomagają w szpitalu w Hawie-
rzowie. Fot. Magistrat Karwiny

Konkurs 
na dyrektora
Niewykluczone, że nastąpią 

zmiany w kierownictwie 
Polskiego Gimnazjum w Czeskim 
Cieszynie. Województwo moraw-
sko-śląskie ogłosiło właśnie kon-
kurs na stanowisko dyrektora tej 
placówki. Kandydaci mogą się 
zgłaszać do 4 grudnia br.

– Konkurs na dyrektora gimna-
zjum wiąże się z nowym zapisem 
w ustawie szkolnej. Począwszy 
od 1 bm. pozwala on podmiotowi 
założycielskiemu na ogłoszenie 
konkursu na nowego dyrektora 
szkoły na czas, kiedy dotychcza-
sowy szef placówki pełni funkcję 
publiczną – wyjaśnił „Głosowi” 
morawsko-śląski wicehetman ds. 

szkolnictwa, Stanisław Folwarcz-
ny. 

Taka sytuacja nastała w Polskim 
Gimnazjum jesienią 2018 roku 
wraz z objęciem przez Andrzeja Bi-
zonia funkcji zastępcy prezydenta 
miasta Karwiny. Odtąd obowiązki 
dyrektora pełniła jego dotychcza-
sowa zastępczyni, Maria Jarnot. Na 
pytanie „Głosu”, czy będzie starto-
wać w konkursie, odpowiedziała: 
– Nie jestem jeszcze zdecydowana. 

Według znowelizowanej ustawy, 
wybrany tą drogą dyrektor może 
pozostać na stanowisku nie dłużej 
niż sześć lat. Po upływie tego okre-
su może jednak zostać ponownie 
mianowany. (sch) 

W całej Polsce trwają 
protesty przeciwko 
zaostrzeniu przepisów 
dotyczących aborcji. Tysiące 
osób protestują na ulicach 
dużych i małych miast 
po wyroku wydanym 22 
października przez Trybunał 
Konstytucyjny. Spacer 
protestacyjny zaplanowano 
dziś m.in. w Cieszynie.

Janusz Bittmar

Przypomnijmy, o co chodzi w ca-
łej sprawie. Trybunał Konstytu-
cyjny orzekł w październiku, że 

możliwość aborcji z powodu ciężkiego 
i nieodwracalnego upośledzenia płodu 
albo nieuleczalnej choroby zagrażają-
cej jego życiu jest niezgodna z  polską 
konstytucją. Nad Wisłą po zmianach 
ustrojowych obowiązywało jedno z 
najbardziej rygorystycznych ustawo-
dawstw w Europie w kwestii przerywa-
nia ciąży, a po październikowym wy-

roku Trybunału zdaniem uczestników 
protestów i opozycji – skończyły się w 
Polsce prawa kobiet. Tymczasem sta-
nowisko przedstawicieli rządzącej par-
tii Prawo i Sprawiedliwość jest wciąż 
nieugięte.

– Polska zapewnia każdemu czło-
wiekowi prawną ochronę życia, w 
końcu – oświadczył wiceminister spra-
wiedliwości, Michał Woś, po wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego. Michał 
Wójcik, członek Rady Ministrów w 

rządzie premiera Mateusza Mora-
wieckiego, zamienił się w poetę. 
„Mieli być wojowniczy, piękni, sil-
ni, bez żadnych ułomności. Spar-
tanie uchodzili za społeczeństwo, 
w którym nie było miejsca dla 
dzieci niepełnosprawnych. Takie 
dzieci eliminowano. Tak powstała 
eugenika. Sparta nie przetrwała. 
Pozostały ruiny. Dziś zwyciężyła 
cywilizacja życia. Czerwone serce” 
– napisał na Twitterze. 

Przesłania uczestników prote-
stów pokazują jednak, że sprawa 
ma szerszy kontekst i nie dotyczy 
tylko samej kwestii aborcji. „Chcą, 
by kobiety w dramatycznej sytuacji 
wykazywały się heroizmem. Sami 
tchórzą przy każdej, trudniejszej 
decyzji. Tak jak dziś, gdy odpo-
wiedzialność przerzucili na ich 
Trybunał. Tchórze!” – napisała na 
Twitterze wicemarszałek Sejmu, 
Małgorzata Kidawa-Błońska (Ko-
alicja Obywatelska). W podobnym 
duchu niosły się też okrzyki i słowa 
demonstrujących w całej Polsce i to 
nie tylko w dużych miastach.

 – Cieszę się, że głos kobiet i 
wspierających je mężczyzn słychać 
coraz mocniej także w mniejszych 
miejscowościach. Nie tylko duże 
miasta mają siłę zmieniania rze-
czywistości. Pokazaliśmy chociaż-
by podczas protestu w Cieszynie, że 
również tak „daleko” od Warszawy 
trzeba głośno przedstawiać swoje 
racje – powiedziała „Głosowi” Be-
ata Mońka, jedna z uczestniczek 
poniedziałkowych protestów nad 
Olzą. – Nie jestem zwolenniczką 
aborcji, ale chcę, żeby kobiety mia-
ły prawo wyboru, tak jak w innych 
krajach. Zdesperowana kobieta bę-
dzie teraz szukała ratunku w pod-
ziemiu aborcyjnym. Często kobiety 
zostają same, nie mają wsparcia 

otoczenia. To wszystko ulegnie po-
gorszeniu – dodała Mońka. 

Jarosław Kaczyński, prezes 
Prawa i Sprawiedliwości, niekwe-
stionowany ojciec pomysłu za-
ostrzenia ustawy antyaborcyjnej, 
w reakcji na tłumy protestujących 
pikietujących m.in. kościoły pod-
czas nabożeństw, wezwał naród do 
obrony kościołów. Organizatorzy 
demonstracji zmienili więc swoją 
strategię, a środowy duży protest w 
stolicy aglomeracji śląskiej, Kato-
wicach, odbył się nie jak wcześniej 
zakładano przed Archikatedrą 
Chrystusa Króla, a na centralnym 
rynku. Według szacunkowych da-
nych, w katowickich protestach 
uczestniczyło ponad 20 tysięcy 
osób, a kolejne są szykowane na 
najbliższe dni i to ponownie w ca-
łej Polsce. Plany organizatorów 
może pokrzyżować jednak brany 
pod uwagę lockdown spowodowa-
ny pogarszającą się sytuacją epide-
miczną w całym kraju. – W piątek 
zapraszamy na kolejny spacer uli-
cami Cieszyna. Celowo podkre-
ślam słowo: spacer. To nasza forma 
wyrażenia sprzeciwu. Nie nakła-
niamy do agresji, wandalizmu, 
przepychanek, jak prezentowane 
są protesty w rządowych mediach 
– podkreśliła w rozmowie z „Gło-
sem” Beata Mońka.  

Kobiety nie zamierzają milczeć

• W całej Polsce trwają protesty 
przeciwko zaostrzeniu przepisów 
dotyczących aborcji. Dodatkowo w 
środę wiele pań nad Wisłą nie poszło 
do pracy, uczestnicząc w strajku. Na 
zdjęciu protest w Cieszynie. 
Fot. Nina Suchanek/„Zwrot”

• Nadleśnictwo 
Wisła zorganizo-
wało nietypową 
akcję. Kilkadziesiąt 
osób – głównie 
seniorów i ich 
wnuków – sadziło 
w lasach Istebnej 
jodły. Do akcji 
włączyli się przede 
wszystkim słucha-
cze Istebniańskie-
go Uniwersytetu 
Seniora. W tym 
roku Nadleśnictwo 
Wisła przygotowa-
ło dla nich aż 2200 
beskidzkich jodeł. – Jak się jednak okazało i tym razem na naszych nieocenio-
nych seniorów nie było mocnych i sadzonki zostały posadzone w błyskawicz-
nym tempie. Pomoc dzieci i wnuków sprawiła, że ten dzień stał się prawdziwą 
pokoleniową przygodą. Na koniec zaś na wszystkich czekał terenowy poczę-
stunek w postaci kiełbasek z ogniska – poinformowali wiślańscy leśnicy.  (wik)
Fot. ARC

Do trzech razy sztuka
Republika Czeska ma już trzecie-

go ministra zdrowia w czasie te-
gorocznej pandemii koronawirusa. 
Wczoraj prezydent, Miloš Zeman, 
przyjął dymisję Romana Prymuli 
i mianował na jego następcę leka-
rza, Jana Blatnego. Wcześniej resort 
zdrowia prowadził Adam Vojtěch. 

Blatný przed objęciem funkcji 
ministra pracował jako hematolog 
dziecięcy oraz zastępca dyrekto-
ra Szpitala Uniwersyteckiego w 
Brnie. Jako lekarz specjalizował 

się w leczeniu dzieci z zaburze-
niami krzepnięcia krwi. – Polityk, 
jakim jest minister, musi stawić 
czoła atakom, których naukowiec 
w ogóle nie potrafi sobie wyobrazić 
– powiedział Zeman po wczorajszej 
ceremonii w pałacu prezydenckim 
w Lanach. Dodał, że docenia krok 
Blatnego, jakim jest mianowanie 
na swojego współpracownika w 
walce z pandemią właśnie ustępu-
jącego ministra, epidemiologa, Ro-
mana Prymulę.  (sch)
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cięcie tego raka skóry, ale przesunięcie 
płata skóry, by zakryć defekt po tym 
wycięciu”. Wspominam dwa przypadki 
z  setek pacjentów, które skończyły się 
tragicznie. Po zakażeniu rany stan za-
palny przeniósł się na spływy strzałko-
we w głowie powodując zakrzepicę tych 
spływów i ludzie umierali w ciągu kilku 
dni. Do pana Antoniego chyba te słowa 
nie docierają. Stale jest agresywny. Nie 
odpowiadam, zwracam się do zespo-
łu i wychodzimy z  sali. Proszę swego 
zastępcę, by prowadził dalej poranny 
obchód, a ja idę kontaktować placówkę 
chirurgii szyi i głowy w Centrum On-
kologicznym. „Nie przyjmujemy teraz, 
bo mamy wśród pacjentów i persone-
lu zakażenia” – słyszę. „No tak, ale ten 
człowiek jest psychicznie na dnie. Ma 
świeże badania PCR na Covid-19 nega-
tywne, więc proszę go przyjąć i pomóc 
mu” – apeluję. „Czy to kwestia życia 
lub śmierci?” – słyszę po drugiej stro-
nie. „Nie, ale proszę o pomoc”. Lekarz 
odkłada słuchawkę bez jakiegokolwiek 
dalszego wytłumaczenia. Zostaję sam. 

Mam dwie możliwości: albo sam 
przeprowadzić ten zabieg z  dużym ry-
zykiem dla pacjenta albo spróbować 
jeszcze gdzieś indziej. Może znajdę bar-
dziej przychylną duszę lekarską, którą 
mi pomoże?

Wracam do pana Antoniego. Trochę 
się uspokoił. Dokładnie tłumaczę mu 
sytuację, staram się opisać obydwie 
możliwości wyboru, całą sytuację, jaka 
wiąże się z epidemią, wszystkie możli-
we powikłania… Proszę go, by przemy-
ślał sprawę. Po południu wpadnę do 
niego i definitywnie zdecydujemy, co 
robimy. Zapach rozpadającego się jego 
guza na głowie nieprzyjemnie pachnie 
na całą klinikę… Wołają mnie już do 
zabiegu. „Pacjent już jest znieczulony, 
proszę na blok!”. 

Do skafandra. Prawie nic nie widzę 
przez mgłę na okularach. Innego wyj-
ścia nie ma. Pacjenta z  niedrożnością 
układu pokarmowego trzeba pilnie 
zoperować. Operacja trwa 4 godziny. 
Zmęczeni, ale zadowoleni, że się udało. 
Zrzucamy skafandry, myjemy się, de-
zynfekujemy, wkładamy maski ochron-
ne FP3 i wracamy na chirurgię. Nie 
zdążyłem dotrzeć do pana Antoniego, 
bo złapali mnie koledzy z SOR-u. Przy-

jechała pani z  rakiem wątroby. Dobrze 
wiem, o kogo chodzi.

Pani Ala, z miasta odległego około 
300 km, jako młoda 35-letnia kobieta 
zachorowała na raka wątroby przed 5 
laty (po przebytym zapaleniu wątroby 
wirusowym typu C). Przed 3 laty skie-
rowano ją już do hospicjum domowego, 
do opieki paliatywnej… Do przeszczepu 
wątroby nie klasyfikowała się i pojawi-
ła się w przychodni w Cieszynie. „Ale ja 
pani też nie jestem w stanie cudownie 
pomóc. Mogę leczyć objawy, drenować, 
protezować drogi żółciowe, operować 
omijanki w brzuchu, ale radykalnie nie 
jestem w stanie pani pomóc. Nikt na 
świecie nie jest w stanie pani pomóc”. 

To są bardzo mocne słowa, ale pa-
cjentowi powinno się mówić prawdę, 
chociaż strasznie boli. Z  drugiej strony 
NIKT NIE MA PRAWA ODBIERAĆ PA-
CJENTOWI NADZIEI! Ala leży na łóż-
ku, żółta, wyczerpana. Dren nakłuty do 
dróg żółciowych przez wątrobę przestał 
dawać żółć. Zatkał się. Próbuję go prze-
płukać na Szpitalnym Oddziale Ratun-
kowym. Nie udaje się. Rozmawiamy. 
Tłumaczę, że najrozsądniej będzie, jeśli 
zostanie u mnie przez kilka dni, wymie-
nimy dren, podamy antybiotyki. „Ale 
ja mam 6- letniego chłopca w domu. 
Kto będzie się uczył z  nim zdalnie na 
komputerze?” – pyta. „Pani Alu, nie ma 
innego wyjścia. Jeżeli pani pojedzie do 
domu, to wstrząs septyczny z zakażenia 
dróg żółciowych zabije panią w ciągu 
kilku dni”. Ala się zgadza i prosi jesz-
cze o rozmowę z  mężem, który w tych 
covidowych czasach czeka na zewnątrz 
szpitala. Nie można wpuścić go do środ-
ka, bo sam mógłby złapać wirusa, a w 
domu przecież czeka 6-letnie dziecko. 

Zmierzam na chirurgię, informuję 
oddziałową o przyjęciu Ali i badaniach 
USG, TK, o wymianie drenażu dróg żół-
ciowych. A wieczorem... „Panie profe-
sorze, dzwonili z onkologii. Ma pan za-
dzwonić”. Aha, chyba lekarz, z  którym 
rozmawiałem, uspokoił się i chce mi coś 
zaproponować. Nie myliłem się. Lekarz 
usprawiedliwiał się, że jest wyczerpany, 
że nie daje rady. „Spokojnie panie kole-
go” – odpowiadam. „Dziękuję, że się pan 
zastanowił i oddzwonił”. „Mamy wolny 
termin w czwartek, możecie przesłać 
pana z negatywnym wynikiem testu na 

COVID-19?”. „Oczywiście i dziękuję”. 
Tak się po drodze do pana Antka za-

stanawiam, jak się zmieniło i zmienia 
życie ludzi na całym świecie w tych cza-
sach. Niby od wojny minęło 75 lat, ale te-
raz to właściwie jesteśmy też na wojnie. 
Tyle tylko, że na wojnie innego rodzaju. 
Nastrój ludzi jest kiepski, co odzwiercie-
dla się w ich zachowaniu. Są zestresowa-
ni, agresywni, często w depresjach. Ktoś 
choruje na „swoje” choroby przewlekłe 
– nowotwory, cukrzycę, nadciśnienie 
tętnicze, choroby serca, ktoś złapał wi-
rusa i wylądował na respiratorze. Ktoś 
inny traci pracę i nie wie, jak utrzymać 
rodzinę. Całe społeczeństwo staje się co-
raz bardziej nerwowe, inne.

Nie można się ale poddawać ot tak, 
zrezygnować ot tak, po prostu. Każdy 
z nas musi wziąć się w garść i powalczyć! 
Ktoś ze swoim rakiem, ktoś ze swoim 
covidem, inny powalczyć o utrzymanie 
rodziny. 

Wchodzę do sali pana Antka. Dwaj 
pacjenci obok niego są wystraszeni, co 
będzie. Czy przyjdę z  krzykiem i „wy-
rzucę” pana Antoniego za jego poranne 
zachowanie, czy też…

Antoni siedzi na krześle i płacze 
z  głową w dłoniach. Podnosi łzami za-
lane oczy. „Panie Antoni, umówiłem 
panu termin w specjalizowanej placów-
ce chirurgii onkologicznej i plastycznej 
na czwartek”. „Panie profesorze prze-
praszam, nie wiem, co się ze mną rano 
stało”. Całuje mnie w rękę. „Spokojnie 
Antoni, wszyscy dzisiaj żyjemy w stre-
sie, wszyscy reagujemy jakoś nie tak. 
WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE!”.

I znowu telefon. Krwawienie masyw-
ne do układu pokarmowego! Kolega 
chirurg już mnie wzywa. Biegniemy 
wprost na blok, na endoskopowe tamo-
wanie już za późno. Stracilibyśmy czło-
wieka! I znów skafander, zamglone oku-
lary, przepocone ubranie. Pierwsza linia 
frontu. Wszystko będzie dobrze!

Stanisław Czudek

PS Napisane późnym wieczorem w cia-
gu 16 minut, miedzy zabiegami, zamiast 
posiłku.

Mamy nadzieję na dalszy ciąg opowieści 
profesora Czudka.

Z B L I Ż E N I A Z B L I Ż E N I A

Więcej uczniów, nowe pomieszczenia 
Z dyrektorką Moniką Pláškową 

rozmawiamy o nowościach w 
polskiej podstawówce w Suchej 
Górnej oraz o stanie liczebnym 
uczniów.

Miały być obchody jubileuszu, nie-
stety ich nie będzie…
– Mieliśmy zaplanowaną uroczy-
stość na 11 grudnia. Miała się od-
być w pięknej oprawie w Domu 
Robotniczym, z udziałem gości. 
Niestety koronawirus pokrzyżował 
nam plany. Okroiliśmy jubileusz do 
filmu o szkole, oprócz tego zapla-
nowaliśmy – pod patronatem „Gło-
su” – stworzenie szkolnej kapsuły 
czasu. Myślę, że nie wszystko jest 
stracone, że dzieci wrócą szkoły i tę 
kapsułę zdążymy umieścić w wy-
branym miejscu jeszcze podczas 
trwania roku jubileuszowego.

Co ma zawierać kapsuła?
– Każda klasa ma przygotować coś 
swojego, co umieścimy w środku. 

Coś, co kojarzy się ze współczesny-
mi czasami oraz z tą daną klasą. 
Kapsułę już mamy – jest to pojem-
nik ze stali nierdzewnej, podobny 
do termosu, zamykany herme-
tycznie. Chcemy schować kapsułę 
w ziemi, w miejscu przed szkołą, 
gdzie stoją dwa pamiątkowe głazy, 
wydobyte podczas kopania funda-
mentów. Umieścimy odpowiednią 
tabliczkę. Zamiar jest taki, żeby 
kapsułę otwarto za 90 lat. Na kory-
tarzu pierwszego piętra, od dwóch 
lat służącego także jako szkolna ga-
leria, powstanie również wystawa 
poświęcona historii naszej placów-
ki. Wykorzystamy materiały i foto-
grafie archiwalne, gromadzone w 
przeszłości przez kolejne pokolenia 
nauczycieli i dyrektorów szkoły.

Podczas wakacji odbywał się w 
szkole remont. Jakie prace objął?
– Na poddaszu powstała nowa, 
dodatkowa klasa, przez połącze-
nie dwóch gabinetów. W tym roku 

zajmowana jest przez klasę piątą, 
najliczniejszą w całej szkole, bo 
uczęszcza do niej 17 uczniów. Sala 
jest nowoczesna, wyposażona w 
nowe sprzęty, między innymi wy-
godne, ergonomiczne krzesła. Cała 
połać dachu została w tym miejscu 
zmieniona, bo trzeba było wybić 
trzynaście okien. Równolegle był 
prowadzony remont łazienek na 
parterze i pierwszym piętrze oraz 
na poziomie piwnicy. Zainstalowa-
liśmy także prysznic dla uczniów. 
Remont sfinansowała w pełni gmi-
na Sucha Górna.

Konieczność stworzenia nowej klasy 
wynikła z rosnącej liczby uczniów?
– Tak, w ubiegłym roku szkolnym 
liczba uczniów wzrosła do 103, 
w tym roku mamy ich dokładnie 
tyle samo. W zeszłym roku szkol-
nym podwyższyliśmy górny limit 
uczniów do 110. Przedszkole jest 
także pełne, zapisanych jest 35 
dzieci.  (dc) • Dyrektor Monika Pláškowa w nowo stworzonej klasie. Fot. DANUTA CHLUP

Jubileuszowa jubilatka 
W westybulu polskiej podstawówki w Suchej Górnej wmurowana jest tablica upamiętniająca oddanie gmachu do 
użytku w ostatnim dniu sierpnia 1930 roku. Ten dzień był wielkim świętem polskiego społeczeństwa w gminie. 
W tym roku minęło 90 lat od tamtego wydarzenia.

Danuta Chlup

Gmach, w którym obecnie 
mieści się Szkoła Podsta-
wowa i Przedszkole z Pol-

skim Językiem Nauczania, został 
wzniesiony na potrzeby ówczesnej 
Polskiej Szkoły Wydziałowej. Ta 
została założona w 1927 roku, po 
kilku latach starań zainicjowanych 
przez Macierz Szkolną. Początko-
wo korzystała z pomieszczeń w 
szkole ludowej – tak zwanej „czer-
wonej”, którą wybudowano już na 
początku XX wieku. Jednak cia-
snota mocno dawała się we znaki 
i uniemożliwiała rozwój placówki. 
Dlatego władze gminne podjęły de-
cyzję o budowie nowego budynku. 

Kamień węgielny wmurowano 
28 października 1928 roku, w 10. 
rocznicę powstania Czechosłowacji. 
Z tego też powodu, na mocy decyzji 
Miejscowej Rady Szkolnej, szkoła 
otrzymała nazwę Jubileuszowa Pol-
ska Szkoła Wydziałowa. Placówka 
krzewiła polską kulturę (działał 
chór, grano przedstawienia), lecz 
jednocześnie pilnie dbano o ob-
chodzenie świąt wprowadzonych 
w Czechosłowacji. W przedwojen-
nym sprawozdaniu z działalności 
szkoły w 1937 roku wymieniano nie 
tylko szkolne obchody powstania 
republiki, ale też m.in. urodzin pre-
zydenta (najpierw T.G. Masaryka, 
później Edvarda Beneša) oraz „dni 
pamiątkowych” J.A. Komeńskiego 
i Jana Husa. 

Polska młodzież otrzymała bar-
dzo nowoczesną szkołę, z salą 
gimnastyczną, klasopracownią 
rysunkową i fizyczną, gabinetami, 
stołówką, szatnią, sanitariatami, 
wyposażoną w centralne ogrze-
wanie. Budowa i wyposażenie 
kosztowały blisko 2 mln koron, co 
było bardzo pokaźną sumą jak na 
owe czasy. Jak dowiadujemy się 
ze wspomnianego sprawozdania, 
liczba uczniów przed wojną sys-

tematycznie rosła – ze 168 w roku 
oddania nowego budynku do 288 w 
roku szkolnym 1936/37. Gwałtow-
nie wzrosła w 1938 roku, jednak nie 
był to efekt naturalnego przyrostu, 
a zamknięcia czeskich szkół po 
zajęciu Zaolzia przez Polskę. Dy-
rektorem przez cały przedwojenny 
okres był Leon Molenda.

Po wybuchu wojny w budynku 
umieszczono niemiecką szkołę. Po 
wojnie budynek ponownie zaczął 
służyć polskim dzieciom i służy 
im do dziś. Wraz z kolejnymi re-
formami szkolnictwa zmieniały 

się nazwy placówki, lecz jej misja 
– kształcenie w języku polskim 
młodych górnosuszan – pozostała 
wciąż aktualna. Po spadku liczby 
uczniów oraz dzieci w przedszkolu 
w 2001 roku do dawnej „wydzia-
łówki” wprowadziło się najpierw 
przedszkole, a po adaptacji stry-
chu na lokale klasowe w 2008 roku 
także niższe klasy podstawówki. W 
ostatnich latach liczba dzieci po-
nownie rośnie, dlatego konieczne 
były dalsze zmiany lokalowe i przy-
stosowanie kolejnych pomieszczeń 
do nauki. 

»Wydziałówka« w latach trzydziestych
Wiele informacji nt. Jubileuszowej Polskiej Szkoły Wydziałowej w pierwszym 
okresie jej funkcjonowania znajdziemy w „Sprawozdaniu Jubileuszowym” wyda-
nym w 1937 roku z okazji 10-lecia istnienia szkoły wydziałowej. Poniższe cieka-
wostki są cytatami z tego wydawnictwa. 

Praca nauczycielstwa
Niezależnie od pracy szkolnej w klasie, nauczyciele pracują sami nad sobą, celem 
pogłębienia swej wiedzy, przygotowując się do uzyskania pełnych kwalifikacji 
nauczyciela wydziałowego, które też stopniowo jeden po drugim uzyskują po 
zdaniu odpowiedniego egzaminu. (…) O pracy nauczycielstwa w organizacjach 
społecznych, kulturalno-oświatowych, humanitarnych, politycznych, gospodar-
czych itp. nie trzeba się rozwodzić. Są to bowiem rzeczy zrozumiałe same przez 
się i nauczycielstwo bierze w tej pracy czynny udział.

Biblioteka podręczników
Szkoła dokłada wszelkich starań, aby umożliwić naukę z podręczników szkol-
nych wszystkim dzieciom przez wypożyczanie potrzebnych podręczników. 
Podręczniki te zakupuje się z funduszów Miejscowej Rady Szkolnej lub funduszu 
szkolnego. Biblioteka tych podręczników liczyła w roku szkolnym 1929/1930 
1 181 egzemplarzy wartości 15 497 Kč. W roku jubileuszowym liczy 1 754 egz. 
wartości 23 643 Kč.

Wycieczki edukacyjne
W związku z nauką odbywają się specjalne ekskursje naukowe. I tak: corocznie 
(IV kl.) do Sądu Powiatowego we Frysztacie dla zapoznania się z księgą grun-
tową, do C. S. Ł. (Centralne Stowarzyszenie Spożywcze dla Śląska w Łazach – 
przyp. red.) celem zwiedzenia jego urządzeń i zakładów (piekarnia itp.) oraz dla 
zapoznania się z ruchem spółdzielczym. Kilka razy zwiedziły niższe klasy miej-
scową cegielnię parową oraz „szutrownię” w Stonawie.

Rodzice i szkoła
Grono nauczycielskie stara się nawiązać kontakt z rodzicami uczniów, by na-
uczanie i wychowanie uczynić bardziej skutecznym i harmonijnym. Temu celowi 
służą periodycznie urządzane pogadanki rodzicielskie w połączeniu z wywiadem 
o postępach uczniów. Na pogadankach wygłaszają nauczyciele stosowne dla 
rodziców referaty, często ilustrowane obrazami świetlnymi. Pogadanki cieszą się 
dobrą frekwencją i zainteresowaniem. Dzięki temu do rzadkości należą wypadki 
nieporozumienia lub zatargów nauczycieli z rodzicami naszych uczniów. 

Organizacje młodzieżowe
W szkole wydziałowej istnieje od szeregu lat za wiedzą i zezwoleniem władz 
szkolnych Męska Drużyna Harcerska im. Pawła Stalmacha. Kuratorem drużyny 
był przez szereg lat dyr. Molenda, obecnie jest nim naucz. Wydziałowy Emanuel 
Firla. W roku szk. 1933-34 zorganizowali nauczyciele klasowe oddziały Dorostu 
Czsł. Czerwonego Krzyża. (…) Wreszcie niektórzy chłopcy i dziewczęta należą 
– za wiedzą i zezwoleniem władz szkolnych – do dorostu P. T. G. (Polskie Towa-
rzystwo Gimnastyczne – przyp. red.) „Sokół” w G. Suchej.

• Szkoła w latach 30. i...

• ...współcześnie. 
Zdjęcia: ARC, DANUTA CHLUP

Ostre słowa. Takimi wystrzelił 
wprost na mnie 83-letni pacjent 
podczas porannej szefowskiej 

wizyty. „No wie pan, siedzę w tej onko-
logii już prawie że 40 lat. Wiem dużo o 
raku, mam doświadczenie…” – odpo-
wiadam ze stoickim spokojem. A on da-
lej ostro atakuje. „Jeżeli masz taką tępą 
głowę i nie umiesz wyciąć tego guza, to 
co tu robisz?”. 

Bardzo zabolą, proszę mi wierzyc, ta-
kie słowa. Ale człowiek musi być profe-
sjonalistą i musi reagować ze spokojem.

Pan Antoni zauważył pierwsze zmiany 
na skórze ciemienia głowy przed dwoma 
laty. Bagatelizował wszystko, jego leka-
rze rodzinni też nie napierali zbytnio. 
I wynik jest, jaki jest. Owrzodziały rak 
średnicy 6 cm na ciemieniu głowy. An-
toni zwrócił się do poradni chirurgicz-
nej, gdzie młody chirurg skierował go 
do kliniki chirurgicznej. Młody chirurg 
pytał mnie o radę. „Musisz pacjenta 
przesłać do placówki specjalistycznej, 
bo przy takim dużym guzie musi asy-
stować chirurg plastyczny”. Lekarz źle 
ocenił sytuację i pacjent znalazł się u 
mnie na chirurgii. Mało tego. Znalazł się 
na chirurgii w październiku 2020, kiedy 
w całej swej okazałości szaleje korona-
wirus. W klinice zakaźnej 60 pacjentów 
dodatnich na COVID-19, z tego ośmiu na 
wentylatorze płucnym, wszystkie łóżka 
OIOM (ARO – czes.) zajęte przez pacjen-
tów zakażonych tym wirusem. W takich 
warunkach nie wiem, od czego zacząć. 

Skafander, zmiana opatrunku, zmia-
na skafandra i operacja, zmiana ska-
fandra i konsultacja na Szpitalnym 
Oddziale Ratunkowym (Emergency 
Unit – ang.). Zawsze sądziłem, że mam 
dobrą kondycję psychiczną i fizyczną, 
ale w takich warunkach to naprawdę 
bardzo trudne. I nie wszyscy lekarze i 
pielęgniarki wytrzymują… Ktoś złapie 
wirusa, ktoś inny jest na kwarantannie 
lub profilaktycznie idzie na zwolnie-
nie… Ale tak już to w życiu jest. Zostają 
najbardziej wytrwali, najbardziej odpo-
wiedzialni.

A tu masz takiego dziadka Antka, któ-
ry podczas ataku na mnie aż się trzęsie. 
Nie żalę się. Wiem, jak się musi kiepsko 
czuć.

„Panie Antoni” – wracam do rozmo-
wy spokojnie. „Nie chodzi o samo wy-

Prof. Stanisław Czudek
Pochodzący z Zaolzia światowej sławy lekarz w zeszłym roku objął stanowisko kierownika 
oddziału chirurgii ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu. Jest jednym ze stu chirur-
gów wyznaczonych przez NASA do operacji astronautów na odległość. Światowej sławy 
ekspert w chirurgii małoinwazyjnej. Posiada specjalizacje pierwszego i drugiego stopnia 
z chirurgii oraz specjalizację z onkochirurgii, w ramach której operuje głównie guzy jelita 
grubego, wątroby oraz trzustki. Zdobywał doświadczenie w najbardziej renomowanych 
klinikach w Europie i na świecie. Od 30 lat wykonuje operacje pokazowe w Polsce i za 
granicą.

Ostry dyżur
„Jeżeli masz taką tępą głowę i nie umiesz wyciąć tego guza, to 
co tu robisz?”.
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Pisząc do nas, podaj swój wiek, klasę i adres szkoły, do której uczęszczasz.

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

WITAMYGŁOSIK I LUDMIŁKA

Fot. DANUTA CHLUP

PLACE ZABAW

CIERLICKO, CENTRUM
To już ostatni plac zabaw prezentowany w tym sezonie w naszym cyklu. Znajduje się on w niedu-
żym parku na tyłach Domu Kultury, tuż obok kompleksu sportowego. Należy do skromniejszych, 
jeżeli chodzi o liczbę urządzeń do zabawy, jego atutem jest natomiast bogata zieleń oraz bruko-
wane ścieżki przecinające park, po których można pojeździć na hulajnodze czy rowerze. Nie bra-
kuje ławek i stolika. 

Co na was czeka?
Wieża ze zjeżdżalnią, huśtawki wiszące i spręży-
nowe, duża sznurkowa piramida oraz ścianki do 
wspinaczki, tablica do malowania kredą, zjazd li-
nowy typu „Tarzan” wykorzystujący pochyłość te-
renu. 

Kiedy można się tam wybrać? 
Nie ma ograniczeń. 

Gdzie można kupić lody lub ciastko?
Lody i słodycze kupimy w sklepie na pobliskim 
rynku.  (dc)

Jeśli nie wiecie, co oznacza 
słowackie określenie „hodina 
medzi psom a vlkom”, Richard 
Müller spieszy z odpowiedzią. 

RECENZJE

RICHARD 
MÜLLER – 
Hodina medzi 
psom a vlkom

Richardowi Müllerowi za rok stuknie 
sześćdziesiątka. Według naukowców 
– tych, których obecnie nie pochłania 
akurat epidemia koronawirusa – 60. 
urodziny to przełom fizjologiczny w ży-
ciu każdego mężczyzny. Potem jest już 
tylko gorzej. Na całe szczęście z muzy-
ką słowackiego barda długo nie było tak 
dobrze, jak na najnowszej płycie, „Ho-
dina medzi psom a vlkom”. 

Nie wiem, czy ktoś przede mną użył 
narzucającego się automatycznie, jak 
trzeci bieg w samochodzie, skojarzenia, 
iż Müller starzeje się jak dobry Müller 
Thurgau z winnicy w Pezinku. Jeśli tak, 
to miał rację, a mistrzowie bardziej wy-
kwintnych porównań niech wybaczą. 

Czternasty w karierze solowej autor-
ski album Richarda Müllera powstał 
w dużej części w trakcie wiosennej 
kwarantanny. „Wziąłem do ręki gitarę 
podarowaną przez Patti Smith i zaczą-
łem nucić piosenki rodzące się tak od 
niechcenia w mojej głowie” – mówił w 
jednym z wywiadów Müller. Te słowa 
są wymowne, jeżeli wziąć pod uwagę 
muzykę zawartą na albumie „Hodina 
medzi psom a vlkom”. Pokazują bo-
wiem,  że słowacki pieśniarz po długim 
czasie zdecydował się sam skompono-
wać piosenki, rezygnując – poza jed-
nym wyjątkiem – z pomocy przyjaciół. 
W przeszłości bywało bowiem zgoła 
odwrotnie, co dokumentują lepsze i 
gorsze płyty nagrane z takimi kompo-
zytorami, jak Ivan Tásler (IMT Smile) 
czy Ondřej Brzobohatý. Najlepszy okres 
twórczości zaliczył Müller wspólnie 
z bliskim przyjacielem, zmarłym w 
2000 roku Jaro Filipem. Albumy „LSD” 
(1996) i „Nočná optika” (1998) na za-
wsze weszły do kanonu słowackiego 
pop-rocka, a dla mnie to zarazem dwa 

najważniejsze wydawnictwa w karierze 
piosenkarza. „Hodina medzi psom a 
vlkom” przypomina tamten niezapo-
mniany okres. 

Jedyne, czego brakuje najnowszej 
płycie, to wyjątkowości gitarzysty. 
Po odejściu Andreja Šebana, który w 
ostatnich latach poświęca się muzyce 
eksperymentalnej, na albumach Mül-
lera gitarowi czarodzieje zmieniali się 
jak skarpetki, ale – parafrazując słowa 
Adama Mickiewicza – żaden nie umiał 
tak dobrze zagrać przy Jankielu. By-
najmniej nie chcę jednak pomniejszać 
zasług świetnej młodej ekipy obecnych 
muzyków sesyjnych (gitarzysta Marián 
Kachút, basistka Laura Jaškowa),  pro-
wadzonych przez doświadczonego pro-
ducenta Petera Grausa, a także zapro-
szonych gości. Świetnie wypadł m.in. 
Ashley Slater z brytyjskiej acid-jazzowej 
grupy Freak Power, który nagrał pięk-
ne partie puzonu w utworze „Zlodeji 
pamäti”, jednym z najbardziej orygi-
nalnych kawałków na płycie. Kolosalne 
wrażenie robi zaś zamykający całą płytę 
utwór „Anomália”, napisany dla Mülle-
ra przez młodego słowackiego kompo-
zytora Laco Rychtaríka. „Pomôž teraz 
mne, niesť to bremeno v tme, v tichu 

ležím na dne, čakám čo ak újdeš, a čo ak 
nie” – śpiewa w dramatycznym refrenie 
Müller, który – podobnie jak Rychtarík 
– przez całe swoje dorosłe życie zmaga 
się z depresją. Jeden taki utwór potrafi 
zdziałać więcej, niż konsultacje psychia-
tryczne, o czym świadczą pozytywne 
reakcje fanów. „Anomália” pod wzglę-
dem aranżacji wykorzystującej w swoim 
instrumentarium m.in. sample wymyka 
się rockowej stylistyce całego albumu. 
Początkowo utwór ten miał trafić tylko 
na singiel zapowiadający nowe wydaw-
nictwo, w końcu jednak Müller postano-
wił wsadzić go na sam koniec płyty, jako 
swego rodzaju „kropkę nad i”. 

Rychtarík pokazał Müllerowi nową 
drogę i może na następnej płycie do-
czekamy się wzmożonej obecności 
nowoczesnych technologii, póki co 
piosenkarz zanurzony jest jednak w 
tym, co lubi najbardziej – inteligent-
nym pop-rocku. Gitara podarowana 
przez Patti Smith zobowiązywała zaś 
do tego stopnia, że wszystkich dzie-
sięć utworów „machnął” Müller tak, od 
niechcenia, w godzinach porannych, 
kiedy większość z nas albo śpi albo wy-
prowadza psy na spacer (stąd inspiracja 
do nazwy albumu). Rockowe, przybru-

dzone brzmienie większości piosenek 
przywołuje skojarzenia z najgłośniejszą 
płytą w dyskografii – „LSD”, nagraną, 
jak zdradził Müller, w narkotycznych 
stanach uniesienia. Tamten, zwario-
wany okres kariery, 59-letni piosenkarz 
spisał bezwzględnie na straty. Na wy-
głupy nie pozwala zdrowie, muzycznie 
Müller też już się ustatkował. Tekściarz 
Peter Uličný niemniej spróbował pod-
kręcić wokalistę w kilku rewelacyjnych 
fragmentach, chociażby w żwawych, 
rockowych utworach „Za všetko môže 
Keith Richards”, tytułowym „Hodina 
medzi psom a vlkom” czy ironicznym, 
pastiszowym „Mária Televízia”, z  go-
ścinnym udziałem ostrawskiego sakso-
fonisty Michala Žáčka. 

Aktualne wydarzenia na świecie opi-
suje z kolei przedostatni na płycie, kul-
minujący w post-rockowej stylistyce 
utwór „Človek nevie dňa ani hodiny”. 
Od pierwszych taktów w powietrzu uno-
si się niepokój, spotęgowany specyficz-
nym frazowaniem Müllera. Lęk rozbija 
się w finale o ekspresyjną ścianę gitar w 
stylu dawnego U2. No i nadchodzi zdia-
gnozowana wcześniej… „Anomália”. 
A na plecach „zimomriavky”, które są 
najlepszą reklamą każdej płyty. 

AKTYWNY SIR PAUL. Nie tylko 
Richard Müller, bohater recen-
zji powyżej, ale również Sir Paul 
McCartney w czasie lockdownu 
nie próżnował, nagrywając nowy 
materiał na płytę, która ukaże 
się jeszcze w tym roku. Nowy al-
bum byłego członka The Beatles 
nosi nazwę „McCartney III” i jak 
podkreślił muzyk, fani znajdą na 
nim tradycyjną porcję nietuzin-
kowych wrażeń. – Czy to ostatni 
mój album? Odkąd skończyłem 
50 lat, wszystko robię tak, jakby 
to miał być ostatni raz – stwier-
dził Sir Paul McCartney w wy-
wiadzie poprzedzającym wyda-
nie albumu, który według jego 
słów jest „eklektycznym zbiorem 
eklektycznych i spontanicznych 
piosenek nagranych samotnie 
w swoim domu w czasie izolacji 
z powodu pandemii”. Ostatnim 
studyjnym wydawnictwem Mi-
strza jest wydany w 2018 roku, 
skądinąd świetny, album „Egypt 
Station”.

JOHNNY FLYNN JAKO DAVID 
BOWIE. W sieci pojawił się zwia-
stun autobiograficznego filmu o 
Davidzie Bowiem. W rolę zmar-
łego brytyjskiego muzyka wcielił 
się aktor Johnny Flynn. Światowa 
premiera filmu „Stardust” miała 
się odbyć już podczas festiwalu 
Tribeca Film Festival, ale plany 
pokrzyżował organizatorom i 
twórcom filmu… koronawirus. Te-
raz wszyscy zaklinają nową datę: 
25 listopada 2020, kiedy to film ma 
trafić do amerykańskiej dystrybu-
cji, a następnie także do serwisów 
streamingowych. Oprócz Flynna 
w obsadzie znaleźli się m.in. Marc 
Maron („Joker”) i Jena Malone 
(„Igrzyska śmierci”), scenarzystą 
został Christopher Bell, no i pozo-
staje już tylko nazwisko reżysera: 
jest nim Gabriel Range („Zabić 
prezydenta”, „Niewolnica”). O 
premierze w czeskich i polskich 
kinach na razie nic nie wiadomo, 
zresztą kina co najmniej do końca 
listopada pozostają zamknięte.

PŁYTA Z DEDYKACJĄ DLA KOT-
KI. 23 października nakładem we-
neckiej wytwórni Timesig Snares 
ukazał się kolejny album solowy 
Johna Friuscante, znanego głów-
nie z występów w rockowej for-
macji Red Hot Chili Peppers. Gi-
tarzysta płytę zadedykował swojej 
zmarłej… kotce o imieniu Maya. 
Nie dziwi więc zarówno nazwa 
albumu – „Maya”, jak również za-
wartość muzyczna: podobno takiej 

kakofonii w twórczości Johna jesz-
cze nie było. Uwaga: skutki oddzia-
ływania elektronicznego miaucze-
nia mogą być poważne. „Maya była 
ze mną przez ostatnie 15 lat, kiedy 
tworzyłem muzykę i pracowałem 
jako artysta. Kochałem to stworze-
nie ponad wszystko, podobnie, jak 
kocham muzykę. Dlatego zdecy-
dowałem się na tak osobisty tytuł 
swojej nowej płyty” – napisał arty-
sta na swoim Facebooku. 

• Richard Müller 
podczas sierpnio-
wego koncertu w 
Kieżmarku. 

• John Friuscante swoją nową płytę 
zadedykował zmarłej kotce. 
Zdjęcia: Facebook Richarda Müllera i ARC

Seweryn Martynek przyszedł 
na świat 28 lipca w porodówce w 
Ostrawie. Ważył 2410 g i miał 44 
cm wzrostu. Jest pierwszym po-
tomkiem Jolanty Filipek i Tade-
usza Martynka. Zdjęcie nadesłali 
babcia Barbara i dziadek Marian, 
którzy cieszą się z narodzin pierw-
szego wnuka. Seweryn to imię 
pochodzenia łacińskiego, wywo-
dzące się od słowa severus, czyli 
poważny, surowy, jego cechami 
charakterystycznymi są wszech-
stronność i bystry umysł. 

Znanym imiennikiem jest Se-
weryn Krajewski – polski kompo-
zytor, piosenkarz, lider zespołu 
Czerwone Gitary. (dc)

Przedszkolne 
eksperymenty

• W polskim przedszkolu „Bajlandia” w Karwinie-Frysztacie cały czas 
dzieje się coś ciekawego. Dzieci z oddziału „Wodne Królestwo” robią 
nawet eksperymenty! Oto jeden z nich: pod okiem pani nauczycielki 
połączyły ocet z wodą i barwnikiem, dodały do tego sodę oczyszczoną i 
powstał… kolorowy wulkan! Podobno nawet frysztacki czarnoksiężnik 
mógłby się od nich wiele nauczyć.  (dc)
Fot Facebook/Polskie Przedszkole „Bajlandia” w Karwinie

Narysuj piękne kraje 
Może słyszeliście o zrzeszeniu czterech państw, 
które nazywane jest Grupą Wyszehradzką (w skró-
cie V4). W jego skład wchodzą: Polska, Republika 
Czeska, Słowacja i Węgry. W związku z tym, że w 
lipcu Polska objęła przewodnictwo w Grupie, nato-
miast w przyszłym roku upłynie 30 lat od jej zało-
żenia, Instytut Polski w Pradze ogłosił konkurs pla-
styczny. Mogą w nim uczestniczyć dzieci w wieku 
6-15 lat, przewidziane są dwie kategorie. 

Prace indywidualne, wykonane dowolną techni-
ką (na przykład rysunek, obrazek malowany farbą, 
kolaż, projekt plakatu edukacyjnego), na arkuszach 
o formacie A3 lub A4, należy wysyłać na adres In-
stytutu Polskiego w terminie do 10 grudnia. Uczest-

nik może wybrać jeden z trzech tematów: „Czwórka 
Wyszehradzka: najpiękniejsze miejsca V4”, „Czwórka 
Wyszehradzka: poznaj sąsiada (kraje V4: Polskę, Cze-
chy, Słowację, Węgry)” lub „Zielona czwórka: nasze 
bezpieczeństwo ekologiczne”. 

Może się wydawać, że tematy są trudne, ale to nie 
do końca prawda – piękne miejsca Grupy Wyszeh-
radzkiej odkrywamy przecież za każdym razem, kie-
dy podróżujemy po wymienionych krajach. 

Szczegółowy regulamin konkursu oraz adres, 
na jaki należy wysyłać prace konkursowe, 
znajdziecie na stronie internetowej  
instytutpolski.pl/praha.  (dc)

Trudna gra 
Chyba się z nami zgodzicie, 
że w czasach pandemii, kie-
dy możliwości rozrywki są 
ograniczone, jedną z fajnych 
form zabawy są gry plan-
szowe. Nasze redakcyjne 
skrzaty często je rozkładają i 
spędzają nad nimi wieczory. 
Niestety gry, które mają w 
domu, po jakimś czasie im 
się znudziły. 

– Trzeba kupić coś nowe-
go, tylko że te planszówki są 
takie drogie! – zmartwiła się 
Ludmiłka. 

– To prawda – zgodził się 
Głosik. – Ale wiesz co, Lud-
miłko, sam zaprojektuję i 
posklejam nową grę. 

Przez dwa tygodnie Głosik 
niemal nie wyściubiał nosa ze 
swojej pracowni. Ludmiłka coraz 
bardziej się niecierpliwiła, bo bez 
zabaw z Głosikiem było jeszcze 
nudniej niż przedtem. 

Wreszcie pewnego czwartko-
wego popołudnia Głosik z uro-
czystą miną rozłożył na stole 
własnoręcznie posklejaną plan-
szę, kostki do gry, pionki, kilka 
stosików kart z zadaniami. A po-
tem zaczął tłumaczył reguły.

Ludmiłka przez pół godziny 
słuchała wyjaśnień Głosika, lecz 

w głowie miała coraz większy 
mętlik. Okazało się, że nazwa gry 
„Skomplikowane przypadki za-
gubionego w labiryncie wędrow-
nika” w pełni oddaje jej charak-
ter. Reguły były bardzo złożone i 
trudne do zapamiętania. 

– Głosiku! – jęknęła w końcu 
Ludmiłka, przerywając wywody 
przyjaciela. – Nie dałoby się tych 
zasad choć trochę uprościć? Nie 
dam rady tego ogarnąć. 

Głosik zmarkotniał. Taki był 
zachwycony swoją grą! Lecz z 

drugiej strony musiał przyznać, 
że kiedy tłumaczył Ludmiłce za-
sady, sam się w nich zaczął gubić. 
Ludmiłka niewątpliwie miała ra-
cję. 

– Wprowadzę poprawki – po-
stanowił po chwili namysłu. 

Poprawiona wersja miała cie-
kawe, ale nie tak bardzo zagma-
twane reguły. I nową nazwę: 
„Wesołe przygody odkrywające-
go świat wędrownika”. Skrzaty 
odtąd często ją grały, świetnie się 
przy tym bawiąc.  (dc)

Rys. WŁADYSŁAW OWCZARZY
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WIKTORIA 1920 (24)

25 września-1 października
25 września polskie oddziały gen. Władysława Junga odzyskują Wołkowysk, a Sowieci zaczynają się wycofywać 
ze wschodniego brzegu Niemna. Miejscami odwrót przybiera charakter ucieczki. W nocy z 25 na 26 września 
Polacy zajmują Grodno. Jednostki Armii Czerwonej w bezładzie przechodzą do odwrotu, masowo porzucając broń 
i ekwipunek.

Józef Piłsudski rzuca podległe 
sobie siły do pościgu za pobi-
tym nieprzyjacielem – w efek-

cie działania te obejmują front roz-
ciągający się od Niemna na północy 
do Prypeci na południu. 30 września 
w Suwałkach wznowione zostają 
rokowania polsko-litewskie. Urzęd-
nicy Głównego Urzędu Ziemskiego 
organizują komisje ziemskie powia-
towe i gminne, które mają współ-
działać w wykonaniu reformy rolnej. 

Z informacji »Kuriera 
Warszawskiego«
Na (…) posiedzeniu konferencji po-
kojowej przewodniczący delegacji 
sowieckiej, (Adolf) Joffe, odczytał 
sowiecką deklarację pokojową, zu-
pełnie inną niż warunki przedsta-
wione delegacji naszej w Mińsku. (…) 
Deklaracja żąda uznania prawa naro-
dów (do) stanowienia o swym losie, a 
zatem uznania tego prawa dla Ukra-
iny, Białorusi i Galicji Wschodniej. 
Ze względu jednak na niemożliwość 
urządzenia zaraz plebiscytu, zgadza 
się na rozejm i pokój preliminarny 
wzdłuż granicy, sięgającej daleko 
bardziej na wschód niż linia Curzo-
na. Galicja Wschodnia pozostaje w 
rękach polskich. Sowiecka ta propo-
zycja – zakończył Joffe – ważna jest 
w ciągu dziesięciu dni. 

Następnie przewodniczący de-
legacji polskiej, (Jan) Dąbski, od-
czytał deklarację rządu polskiego. 
Deklaracja ta stwierdza pragnienie 
pokoju demokratycznego, oparte-
go na prawie narodów (do) decydo-
wania o swym losie. Warunki pol-
skie pozostają te same, niezależnie 
od odniesionego zwycięstwa. 

Ryga, 25 września 1920
„Deklaracja pokojowa Sowietów”, 

„Kurier Warszawski”, nr 266/1920

Por. Władysław 
Broniewski,
1. Pułk Piechoty Legionów, poeta, 
w dzienniku
Z Litwinami miałem (…) znów do 
czynienia. (…) Szedłem za siódmą 
(kompanią), jako rezerwa – miałem 
tylko jednego rannego. Poszliśmy 
pod Sejny, a gdy już dostatecznie 
była wyświetlona porażka nieprzy-
jacielska, we właściwym kierunku 
– to jest na Druskienniki. (…)

Teraz krótka „pieredyszka” w 
marszu na Lidę. Trzy dni okrop-
nych marszów ponad 50-wiorsto-
wych – za nami. Dziś stoimy nie 
wiadomo dlaczego – to denerwuje. 
Podobno Grodno wzięte. Podobno 
kontratakiem odbite; wczoraj wzię-
ty Wołkowysk. (…)

 Jestem stanowczo zmęczony 
wojną moralnie – ciąży ona na mnie 
jak zmora jakaś, jak syfilis – coś złe-
go, czego nie można uniknąć. Czy 
to jest strach? – Czy zazdrość? – 
Nerwy podarte, postrzępione.

Okolice Lidy, 26 września 1920
Władysław Broniewski, „Pamiętnik”, 

Warszawa 2013

Elżbieta z Zaleskich 
Dorożyńska,
ziemianka, pisarka, w dzienniku
Obawiam się radości! Ciągle słychać 
strzały; w okolicach Dżuryna i Wap-
niarki znów grasuje (generał Ukra-
ińskiej Republiki Ludowej Jurko) 
Tiutiunik. W Mohylowie nie ma już 
bolszewików; wczoraj do Jampola 
przyszło ultimatum z Rumunii, aby 
w 24 godziny odsunęli się o 40 wiorst 
od Dniestru. (…) Podobno Polacy idą 
razem z Węgrami, Czechami, Rusi-
nami i Rumunami, czyli tak zwana 
Mała Ententa. Czy to prawda? Bol-
szewicy podobno ze wszystkich stron 
są okrążeni, nie mają gdzie uciekać. 
Czyżby naprawdę nadchodziło już 
wybawienie? A co najważniejsze – 
czy naprawdę wojska nasze tu idą, 
aby kłam zadać ujadaniom całej ka-
nalii ukraińsko-moskiewskiej i aby 
pokazać światu, że silna, potężna, 
zwycięska a sprawiedliwa jest Polska. 

 Ojczyzno moja! Wracasz więc 
ku nam, ku dzieciom swym zapo-
mnianym; wstępujesz na własne 
rodzone pola, zarosłe chwastem i 
bodiakami, lecz wierne ci i odda-
ne, w poszumie gęstych burzanów 
odwieczną twą sławę nieustannie 
szemrzące. 

Majątek Gruszka (Podole),  
26 września 1920 

Elżbieta z Zaleskich Dorożyńska, „Na 
ostatniej placówce. Dziennik życia 

wsi podolskiej w latach 1917-1921”, 
Łomianki 2008

Mjr Stanisław 
Rostworowski,
szef Oddziału Operacyjnego 
w Grupie Poleskiej, w liście do żony
Zabawne to, że gdziekolwiek wcho-
dziliśmy, zaraz Żydzi brali się do 
zrobienia porządku. Wymiatano 
ulice ze słomy i mierzwy zostawio-
nej przez Kozaków, szorowano za-
brudzone podłogi, sklepy zaraz się 
otwierały i zaczynał się handel jedy-
nym dostępnym produktem – to jest 
jabłkami i gruszkami wołyńskimi. 
Miało się wrażenie, że kultura Za-
chodu i spokój normalnych czasów 
idzie z naszym wojskiem na Wschód. 
Ponieważ sklepy były doszczętnie 
zrabowane, więc mydlarze, golarze, 
szewcy, kapelusznicy – wszyscy oni 
zaczęli handlować jabłkami.

Okolice Grodna, 28 września 1920
Stanisław Jan Rostworowski, „Listy 

z wojny polsko-bolszewickiej 1918-
1920”, Warszawa-Kraków 2015

Z informacji na łamach 
»Górnoślązaka«
„Prawda” sowiecka ogłasza odezwę 
Lenina, która wzywa ludność do 
walki z wrogiem. Zadanie rządu 
sowieckiego zaopatrywania w żyw-
ność nigdy nie było tak ciężkie jak 
obecnie. Armii daje się odczuwać 
brak wszelkich środków prowian-
towych. Jest koniecznym wytęże-
nie wszystkich sił rządu sowieckie-
go i partii komunistycznej do walki 

z katastrofą głodową. Chłopi mu-
szą oddać swoje zapasy. Na posie-
dzeniu piotrogrodzkiego komitetu 
wykonawczego Lenin oświadczył, 
że ludność nie otrzyma już obuwia 
ani odzieży, tych bowiem artyku-
łów brak już dla armii.

 We wschodniej Małopolsce roz-
rzucono krótkie sowieckie odezwy. 
W odezwach tych obiecują bolsze-
wicy, że tak jak zwyciężyli Deniki-
na, Judenicza i Kołczaka, zgniotą 
również polską szlachtę, lecz do 
tego brak im „tylko” chleba, bro-
ni, pocisków, karabinów, odzieży i 
obuwia, których ma im dostarczyć 
robotnik i włościanin. Na razie 
szarańcza bolszewicka skarży się 
w swoich pismach, że robotnika i 
włościanina w Polsce „mocno biją”. 

Katowice, 29 września 1920
„Wiadomości polityczne”,  

„Górnoślązak” nr 223/1920

Z artykułu cytującego 
wicepremiera  
Ignacego Daszyńskiego  
w »Gazecie Robotniczej«
Kto czytał bezdennie prowokujące 
obelżywe i wykrętne noty (ludo-
wego komisarza spraw zagranicz-
nych Gieorgija) Cziczerina, pisane 
do Polski, jak i do innych państw 
europejskich, a nawet do stron-
nictw socjalistycznych w Europie 
zachodniej, kto śledził niegodną 
grę nieprzyjmowania depesz rządu 
polskiego przez Moskwę, ten zrozu-
mie, ile pokojowej woli, ile zaparcia 
się siebie samego trzeba było po 
stronie rządu polskiego, aby pomi-
mo wszystko wysyłać delegację do 
zawarcia rozejmu i pokoju. 

Polska rozumie tęsknotę narodów 

świata cywilizowanego do pokoju, 
sama tą tęsknotą jest przejęta, ale 
gdzież jest taki naród, co nie zasłu-
żyłby na miano niewolnika – gdyby 
się nie bronił wszystkimi siłami wo-
bec najazdu i to najazdu tak dzikie-
go, jak ostatni krwawy najazd bol-
szewicki na Polskę. Pół miliona ludzi 
obdartych i głodnych pędzili bolsze-
wicy na Warszawę, obiecując tym 
tłumom zbrojnym rabunek w zdoby-
tej stolicy polskiej, a równocześnie 
podniecając fantazję komunistów 
Europy Zachodniej, że po pokona-
niu Polski pożoga wojny przeniesie 
się przez Niemcy aż do Francji.

 Kto zatem chce pokoju, ten niech 
się go domaga w Moskwie, nie w War-
szawie. Moskwa bowiem grozi Euro-
pie wojną. Moskwa tą wojną może 
zrobić drugą wojnę światową. Mo-
skwa snuje olbrzymie plany wojenne 
i o nich całkiem głośno mówi. Polska 
zaś niczego innego nie pragnie, jak 
pokoju takiego, który by jej zagwa-
rantował niepodległość narodową. 

Katowice, 30 września 1920
„Pokojowe oświadczenie wicepremiera 

Daszyńskiego. Odtrutka na wojowni-
cze przechwałki endeka-wiceministra”, 

„Gazeta Robotnicza” nr 219/1920

Z komunikatu 
Ministerstwa Spraw 
Wojskowych
Polityka rządu znajduje żywioło-
we poparcie społeczeństwa. Po 
raz pierwszy od chwili powstania 
niepodległego państwa rząd ma za 
sobą istotnie cały naród – zarówno, 
gdy oświadcza, że dla pokoju gotów 
jest do znacznych ustępstw, jak i 
wówczas, kiedy niezłomnie zapo-
wiada, że  przedłoży dalszą walkę i 
dalsze ofiary nad warunki, godzące 

w prawo nietykalne Polski do zu-
pełnej niepodległości i zupełnego 
zjednoczenia.

Warszawa
Archiwum Akt Nowych, Prezydium 
Rady Ministrów, Rektyfikat 49, t. 4

Ignacy Daszyński,
wicepremier, podczas posiedzenia 
Rady Obrony Państwa
Armia nasza przekroczyła o 80 kilo-
metrów linię wskazaną przez rząd 
na południowym froncie, zajęła 
Zwiahel i projektuje rajd kawalerii 
na Korosteń i Koziatyn, ostatnie 
węzłowe stacje przed Kijowem. 
Rząd obojętnie na to patrzeć nie 
może, będąc odpowiedzialnym za 
rozbicie pokoju i obruszenie opinii 
świata. Grupa nieprzyjacielska mię-
dzy Brześciem a Grodnem została 
rozbita. Dalsze maszerowanie na 
wschód byłoby błędem nie do da-
rowania. Z Paryża nadchodzą wia-
domości, że pożyczki przed lutym 
lub marcem otrzymać nie będzie 
można. Nadzieje na pomoc w apro-
wizacji również upadły, bo skarb 
jest pusty. Za dwa miesiące musieli-
byśmy ogłosić bankructwo i stanąć 
wobec braku przedmiotów pierw-
szej potrzeby. Teraz zaś zmuszeni 
bylibyśmy zabezpieczyć 14-dniowe 
pożywienie dla armii działającej na 
Podolu, odejmując chleb mieszkań-
com rdzennej Polski. Łódź otrzyma-
ła po 1 funcie chleba na miesiąc na 
głowę. Według opinii ministra kolei 
– wobec zburzenia mostów na ty-
łach naszej armii, jest ona zawieszo-
na w powietrzu. Trzeba przystąpić 
do sfinalizowania akcji pokoju. 

Warszawa, 1 października 1920
„Traktat ryski 1921 roku po 75 latach”, 

Toruń 1998

● Grodno, 1920. Zniszczony most nad Niemnem, w tle drewniany most zbudowa-
ny przez polskich saperów. Zdjęcia: L. Gelgor/Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura 
Historycznego, Narodowe Archiwum Cyfrowe

● Jan Dąbski.

Cieszyńskie krzyże  
pod Lwowem
Dziś niewiele osób pamięta, że ziemie od Lwowa po Zbrucz znaczyły kiedyś mogiły 
dziesiątek „chłopców spod Cieszyna”, a śląskie kwatery znajdziemy nawet na słynnym 
lwowskim Cmentarzu Orląt. Przed stu laty żołnierze znad Olzy wyruszyli na wschodnie 
Kresy Rzeczpospolitej, by czynem zaświadczyć o miłości i oddaniu Polsce. Niestety wielu 
z nich nie było dane powrócić.

Witold Kożdoń

Dziś, gdy zatarła się pamięć 
o tamtych wydarzeniach, 
warto przywracać pamięć 

o zapomnianych bohaterach na-
szej małej ojczyzny – przekonują 
historycy cieszyńskiego oddziału 
Polskiego Towarzystwa Historycz-
nego, którzy wspólnie z Fundacją 
Volens oraz Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Mikołaja Kopernika 
realizują kampanię edukacyjną w 
ramach projektu „Generacja pa-
mięci. Śląski zew na ratunek Rze-
czypospolitej”. Cieszyńscy histo-
rycy przekonują, że w sto lat od 
walk o polskie granice warto oddać 
hołd cieszyńskim (także bohate-
rom z lewego brzegu Olzy – przyp. 
red.) obrońcom Ojczyzny. „Może 
przyjdzie czas, że odnajdą się cho-
ciaż częściowo mogiły, na których 
zostaną zapalone znicze pamięci? 
Warto uczynić pierwsze kroki na tej 
drodze – twierdzą członkowie PTH. 
Stefan Król w okolicznościowym 
wykładzie on-line przypomina zaś 
zaangażowanie Cieszyniaków w 
wydarzenia na froncie ukraińskim, 
na którym od stycznia do lipca 1919 
r. o Polskę walczyło kilkuset żołnie-
rzy znad Olzy.

Małopolski  
węzeł gordyjski
Jesienią 1918 r. narody tworzące 
Monarchię Austro-Węgierską za-
częły myśleć o własnej przyszłości, 
tworząc wizje narodowych państw. 
Co ciekawe, Ukraińska Rada Na-
rodowa, identycznie jak Rada Na-
rodowa Księstwa Cieszyńskiego, 
powstała 19 października 1918 r. 
Ukraińcy zaczęli też przygotowa-
nia do akcji militarnej. – Tymcza-
sem Małopolska Wschodnia była 
obszarem wieloetnicznym. Miasta 
zamieszkiwali Polacy, Żydzi i Ukra-
ińcy, zwani wówczas Rusinami. 
Z kolei wieś była w dużej części 
ukraińska. Lokalna symbioza była 
więc niełatwa. Niełatwy był także 
sposób rozstrzygnięcia tlącego się 
sporu – powiedział Stefan Król.

Ukraińcy uderzyli 1 listopada 
1918 r., proklamując Zachodnio-
ukraińską Republikę Ludową. W 
tym czasie we Lwowie stacjonowa-
ła garstka polskiego wojska, więc 
błyskawicznie opanowali niemal 
całe miasto.

– We Lwowie przebywali wtedy 
jedynie działacze Polskiej Orga-
nizacji Wojskowej oraz niewielkie 
zapasowe grupy polskich formacji 
wojskowych. Natomiast Austria-
cy zadbali, by w okolicy pojawiły 
się jednostki austriackie złożone 
z żołnierzy rusińskich, które au-
tomatycznie przekształciły się w 
wojsko ukraińskie. Znamy je pod 
nazwą armii halickiej albo strzel-
ców siczowych – wyjaśnił Stefan 

Król. Dodał, że walki o Małopolskę 
Wschodnią toczyły się od Sanu po 
rzekę Zbrucz. – Cały ten obszar 
został opanowany przez Ukraiń-
ców, a jedynymi polskimi wyspami 
były początkowo dwa budynki we 
Lwowie. Gimnazjum Sienkiewicza, 
gdzie stacjonował batalion zapa-
sowy polskiego wojska oraz jeden 
z domów akademickich, w którym 
przebywali członkowie Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej. Wokół tych 
dwóch ośrodków Polacy zaczęli się 
jednak gromadzić do walki o mia-
sto – przyznał Stefan Król. 

Przez trzy listopadowe tygodnie 
we Lwowie toczyły się krwawe 
ukraińsko-polskie walki. W końcu, 
22 listopada do miasta przebił się z 
Przemyśla 1500-osobowy oddział, 
który zasilił polskich obrońców. 
Mimo tego sukcesu Ukraińcy na-
dal mieli dużą przewagę. Młode 
polskie państwo kierowało więc 
pod Lwów „wszystko, czym dyspo-
nowało”. W ten sposób na wschód 
wyruszyli również Cieszyniacy.

Na odsiecz
Oddział polskiego wojska, który za-
czął się formować w Cieszynie w li-
stopadzie 1918 r., nosił początkowo 
nazwę 31. Pułk Strzelców, następ-
nie był to Pułk Piechoty Ziemi Cie-
szyńskiej, a 8 lutego 1919 r. został 
przemianowany na 10. Pułk Pie-
choty. Już jednak 8 stycznia 1919 r. 
najlepszy pododdział tego pułku, 
czyli III batalion, został wysłany na 
odsiecz miastu Lwów. Szacuje się, 
że było to 500-600 żołnierzy. W 
ciągu dwóch dni dotarli koleją do 
Gródka Jagiellońskiego i z marszu 
ruszyli do walki. Mieli się przebijać 
w kierunku Lwowa, nie doszli jed-
nak daleko, ponieważ w okolicach 
miejscowości Lubień Mały zosta-
li przez Ukraińców zatrzymani. 
Przez prawie dwa miesiące walczy-
li tam w osamotnieniu, w ciężkich, 
zimowych warunkach z przeważa-
jącymi siłami Ukraińcami. Gros sił 
pułku przybyło na front ukraiński 
w marcu, ale dopiero 17 kwietnia 
doszło do połączenia z działającym 
dotychczas samodzielnie III bata-
lionem. Polskie oddziały przebiły 
się do Lwowa, natomiast kolejna 
polska ofensywa rozpoczęła się w 
maju. Dla 10. pułku oznaczała atak 
na miejscowość Porzecze. Po prze-
łamaniu frontu cieszyński pułk 
zdobył następnie miejscowość Li-
liatyn, biorąc ponad 400 jeńców, 
dziewięć karabinów maszynowych 
i dużo innego materiału wojen-
nego. Następnie próbował bez-
skutecznie zdobyć Tarnopol. Na 
początku czerwca rozpoczęła się 
jednak ukraińska kontrofensywa. 
Cieszyniacy wycofali się. Walczyli 
m.in. nad rzeką Seret oraz w tzw. 
Gołogórach. – Sytuacja była po-
ważna, ponieważ Ukraińcy mieli 

wielokrotną przewagę, a przełamie 
linii obrony na Gołogórach mogło 
doprowadzić do ukraińskiego ata-
ku na Lwów. 10. pułk poniósł tam 
duże straty, a 27 czerwca, który był 
decydującym momentem tej bitwy, 
stał się później dniem święta puł-
kowego – opowiadał on-line Stefan 
Król.

28 czerwca rozpoczęła się druga 
polska ofensywa, która wyparła 
Ukraińców za Zbrucz i doprowa-
dziła do zakończenia wojny. Dla 
Cieszyniaków ostatnim akordem 
kampanii w Małopolsce Wschod-
niej było zaś zdobycie „sienkiewi-
czowskiego” Zbaraża.

Krwią spłacali dług
– Nie wiemy, jakie straty podczas 
tych walk poniósł 10. pułk. Oficjal-
ny wykaz podaje 145 nazwisk. Po 
pierwsze jednak obejmuje on cały 
okres walk o granice, czyli także 
czas wojny z bolszewikami w 1920 
r., a po drugie tych 145 żołnierzy i 
oficerów to jedynie ci, których zna-
my z imienia i nazwiska. Stąd ten 
wykaz jest mocno niekompletny 
– zaznaczył Stefan Król. Jego zda-
niem „cieszyńscy chłopcy”, którzy 
poszli walczyć o polskość Kresów 
Wschodnich, byli w dużej mierze 
wychowani „na Sienkiewiczu”. 
–  Ale miejmy też świadomość, że 
dla ówczesnych mieszkańców Ślą-
ska Cieszyńskiego związki ze Lwo-
wem i Kresami Wschodnimi były 
czymś ważnym. Cieszyniacy czuli 
dług wdzięczności wobec Pola-
ków z innych ziem polskich, któ-
rzy przed 1918 r. mocno wspierali 
polską działalność na Śląsku Cie-
szyńskim. Lwów był zaś miejscem 
szczególnym. Marsz na odsiecz 
Lwowa był więc nie tylko daniem 
świadectwa łączności cieszyńskich 
Polaków z Polakami z innych ziem 

polskich, ale także symbolicz-
ną spłatą tego długu – mówi. – A 
żeby dać obraz tego, jakie katusze 
przeżywali Cieszyniacy walczący 
w obronie Lubienia Małego, dodaj-
my, że wiedzieli, iż w tym samym 
czasie o Polskę walczy Śląsk Cie-
szyński. Jakie więc musiały być 
emocje tych młodych żołnierzy, 
którzy nie mogli pomóc rodzinnej 
ziemi. A jednak nie przerwali wy-
siłku, dając wielokrotnie przykłady 
niebywałego męstwa. Taki rodzaj 
patriotyzmu jest dla nas współcze-
snych często niezrozumiały. Nie 
tylko nie rozumiemy ludzi tamtej 
epoki, ale są też dla nas wyrzutem 
sumienia. Dla nich patriotyzm był 
wartością, za którą warto było od-
dać życie. My nie potrafimy zde-
cydować się na takie poświęcenie 
– stwierdził Stefan Król.

W listopadzie 1919 r. większość 
żołnierzy ze Śląska Cieszyńskiego 
została zwolniona ze służby i ode-
słana na Śląsk Cieszyński. Decyzja 

była konsekwencją faktu, iż dawne 
Księstwo Cieszyńskie uznano za 
obszar, na którym ma być prze-
prowadzony plebiscyt i żadna ze 
stron nie mogła prowadzić tutaj 
poboru. – Żołnierze byli za to po-
trzebni do przygotowania plebi-
scytu, bo w cywilu byli to w dużej 
mierze aktywni polscy działacze 
narodowi, więc na Śląsku bardzo 
ich potrzebowano – mówi Stefan 
Król. – Z kolei po rozstrzygnięciu 
przyszłości Śląska Cieszyńskiego 
natychmiast sformułowano ochot-
niczy batalion ziemi cieszyńskiej. 
Pomimo wielkiego zawodu, jakim 
był podział dawnego Księstwa Cie-
szyńskiego, Cieszyniacy od razu – 
w najtrudniejszym momencie, bo 
w sierpniu 1920 r. – zgłosili się do 
dalszej walki o istnienie państwa 
polskiego. Później ten ochotniczy 
batalion został włączony do 4. Puł-
ku Strzelców Podhalańskich, ale to 
już inna historia – kończy Stefan 
Król. 

Historyk i społecznik
Stefan Król jest dobrze znany Cie-
szyniakom. Z wykształcenia historyk, 
absolwent Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie. Od wielu lat 
związany zawodowo z cieszyńską 
Filią Pedagogicznej Biblioteki Wo-
jewódzkiej, a społecznie z Polskim 
Towarzystwem Historycznym (jako 
wieloletni sekretarz cieszyńskiego 
oddziału) oraz Macierzą Ziemi Cie-
szyńskiej (m.in. jako prezes Cieszyń-
skiego Klubu Hobbystów). Jest au-
torem licznych tekstów naukowych i 
popularnonaukowych publikowanych 
m.in. w monografiach Śląska Cie-
szyńskiego, Cieszyna oraz Ustronia, 
a także w „Pamiętniku Cieszyńskim” i 
„Kalendarzu Cieszyńskim”.

● Cieszyńscy żołnierze 10. Pułku Piecho-
ty nad Zbruczem, lipiec 1919 r.

● Grupa oficerów III batalionu 10 PP  
Zdjęcia: ARC
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Śmierć Robespierre’a
Przed kilkunastoma dniami zmarł wy-

bitny aktor Wojciech Pszoniak. Naj-
bardziej wbił mi się w pamięć grając Ro-
bespierre’a w „Dantonie” Andrzeja Wajdy 
(1982). Historia w filmie kończy się chwilę 
po zgilotynowaniu Dantona (Gerard De-
pardieu). Ale postać Robespierre’a jest 
równie ważna. Nie tylko dla dziejów Rewo-
lucji Francuskiej, ale także dla ich kinowe-
go obrazu. Ciężar tej niezwykłej, trudnej do 
odegrania roli Pszoniak uniósł doskonale. 
I teraz, kiedy czytam jakiś tekst o Wielkiej 
Rewolucji i związanym z nią nieodłącz-
nie Wielkim Terrorze, z którego wprowa-
dzaniem Robespierre był utożsamiany, 
oczyma duszy widzę grającego jego postać 
Pszoniaka. Dzięki mojemu przyjacielowi, 
doktorowi Pawłowi Ćwikle – znawcy cza-
sów Rewolucji, miałem ostatnio okazję 
przypomnieć sobie cały wachlarz opinii 
historyków o roli Robespierre’a, przywód-
cy Jakobinów, który nazywany był Nie-
przekupnym. Oto kilka z nich rejestrują-
cych sytuację po jego śmierci.

I 
Zacznijmy od apologetów skrajnych, rady-
kalnych odłamów Rewolucji. „Robespier-
re to południe, to rewolucja, która osią-
gnęła dojrzałość, dobiegła swego zenitu, a 
po jego tragicznej śmierci staczała się już 
ku upadkowi” (…) Robespierre, jego żywi i 
martwi towarzysze, dwudziestu dwóch lu-
dzi, zostali zgilotynowani na placu Grève. 
11 thermidora, czyli w dzień później, także 
bez sądu i śledztwa zgilotynowano jeszcze 
siedemdziesiąt jeden osób; zarzucono im, 
że należeli do otoczenia Robespierre’a. 
Wszystko było skończone. Republika zo-
stała zwyciężona. Kurtyna spadła. Nastą-
pił kres tragedii rzymskiej. Rozpoczyna-
ło się teraz nowe przedstawienie, nowa 
sztuka – prozaiczna, pospolita historia 
panowania macherów, spekulantów, zło-
dziei, morderców, prostytutek, fałszerzy 
pieniędzy polujących na cudze miliony. 
Wszyscy oni zmienili się teraz w dostoj-
nych panów stojących na czele nowego 
społeczeństwa. Czasami próbowali nawet 
dawać lekcje moralności”. 

Kolejna opinia: „Upadek Robespierre’a 
i jego towarzyszy oznaczał śmiertelny 
cios dla rządu rewolucyjnego. Świtająca 
im demokratyczna »Republika równo-
ści« pozostała szlachetnym marzeniem. 
To jednak rewolucyjno-demokratycznej 
dyktaturze jakobinów w niczym nie uj-
muje jej historycznej siły. (…) Ich rewo-
lucyjny, nieustraszony w podejmowaniu 
wszelkich poświęceń wkład w nieodwra-
calne zwycięstwo nad feudalizmem po-
zostanie na zawsze heroicznym dokona-
niem »jakobinów z ludem«”.

Albo takie zdania: „Thermidorianie 
mieli teraz terror do swojej dyspozycji. 
Wypuścili z więzień własnych stronni-
ków, a wzięli pod klucz zwolenników Ro-
bespierre’a. Ponieważ są zakładnikami 
reakcji, którą rozpętali, zostaną przez nią 
wciągnięci dalej, niżby tego sami chcieli. 
Wielu z nich żałować będzie u schyłku ży-
cia swego udziału w czynie thermidora. 
W osobie Robespierre’a uśmiercili oni na 
okres całego wieku republikę demokra-
tyczną”.

II
Teraz głosy centrystów, tj. historyków 
wierzących w to, że Rewolucja stawiając 
na Wielki Terror odeszła od swoich niosą-
cych nadzieję ludzkości źródeł. 

„Nazajutrz Robespierre i dwudziestu je-
den jego najbliższych współpracowników 

zostanie straconych na placu Rewolucji. 
Francji wydaje się, iż wkracza w okres 
szczęśliwości. Rewolucja, zwycięska re-
wolucja została zakończona, a jej armie 
staczają zwycięskie bitwy; wkraczają do 
Europy. Nareszcie powstała możliwość 
powołania do życia rządów mieszczań-
skich notabli, możliwość korzystania 
z owoców rewolucji. Od 10 thermidora 
wzdłuż i wszerz kraju trwają radosne fe-
styny. Z wolna pustoszeją więzienia. Kraj 
powraca w przyspieszonym tempie do 
utraconych ideałów pierwszego okresu 
rewolucji”.

III
I wreszcie – zdecydowani krytycy re-
wolucji: „I oto ten straszliwy człowiek, 
prawdziwe wcielenie Rewolucji, zostaje 
obalony nagle, w ciągu jednej nocy przez 
garstkę szubrawców-spiskowców, a jego 
upadek wywołuje zaledwie hałaśliwe 
zbiegowisko w dzielnicy. Paryż ośmiela 
się wreszcie spojrzeć w twarz swoim cie-
miężcom i spostrzega, że większość z nich 
to nikczemnicy bez charakteru i zasad 
moralnych, ludzie, których władza wy-
rosła z tchórzostwa i braku zgody wśród 
obywateli. (…) W teatrze, gdzie zaczęto 
wystawiać wyłącznie sztuki antyjakobiń-
skie, niemilknące manifestacje towarzy-
szą najlżejszej aluzji do Robespierre’a i 
jego wspólników”. 

„Przez kilka dni po zgilotynowaniu Ro-
bespierre’a i jego najbardziej zagorzałych 
zwolenników, paryżanie publicznie i z za-
pałem oddawali się serii rozmaitych przy-
jemności, zabronionych w okresie terro-
ru. (…) Można było odnieść wrażenie, że 
nic nie było im tak wstrętne i jednocze-
śnie z taką radością i spontanicznością 
okazywane, jak odraza wobec ograniczeń 
czasu terroru. Śmierć Robespierre’a lud 
Paryża odebrał jako znak zdjęcia powro-
zów. W całym mieście otwarto sale ta-
neczne, prostytutki zaczęły działać »ze 
swą dawną zuchwałością« (…), dobrze 
ubrani, zamożni młodzi mężczyźni, w 
większości nierepublikańsko pijani, bie-
gając tam i z powrotem walili po głowach 
ponurych, cnotliwych obywateli republi-
ki. To przedstawiciele słynnej złotej mło-
dzieży niemającej złudzeń, co do Repu-
bliki Cnoty”.

IV
Na koniec przypomnę moją ulubioną 
scenę z „Dantona” Wajdy. Robbespierre 
proponuje Dantonowi spotkanie. Paryż 
głoduje, ale Danton każe przygotować na 
tę okazję wystawne przyjęcie – na stole 
pełno wyszukanych potraw, wyśmieni-
tego napitku. Wszystko to przygotowane 
tylko dla nich dwóch. Ale je tylko Dan-
ton, Robbespierre – odmawia. Z nalanego 
mu do pełna kieliszka wina wypija jeden 
mały łyk. Robespierre nie przekona Dan-
tona, by ten poparł rząd. Danton nie prze-
kona Robespierre’a, by ten zrezygnował 
z rewolucyjnego maksymalizmu. Kiedy 
Robespierre odchodzi, Danton krzyczy: 
„Mam świadków, którzy to wszystko sły-
szeli!”. – Właśnie dlatego nic nie powie-
działem – odpowiada zimno Robespierre 
(Pszoniak jest tu wielki). – Mam go w ręku 
– przekonuje Danton towarzyszy. Ale tyl-
ko ich okłamuje, a może także samego 
siebie. Bo wie, że „Rewolucja jak Saturn 
pożera własne dzieci”, że padną obaj i on, 
i Robespierre. Ten, który go zgilotynuje, 
Robespierre, jeszcze tego nie wie. Czy coś 
zrozumiał, kiedy niedługo potem zawle-
czono go na szafot?  

Wszyscy święci
Poeta – ksiądz Jan Twardowski w jednym 

z wierszy zastanawiał się, jak się czują 
święci na wystawach. Jak się czują posążki, 
które ktoś uszminkował, ustawił i teraz tak 
tkwią nieruchomo i dostojnie. A pod war-
stwą uszminkowanej świętości nie potrafią 
sami siebie rozpoznać. Siebie i swojego ży-
cia. Życia, które ich do świętości doprowa-
dziło. Życia pełnego zakrętów, grzechów, 
szaleństw, win odpokutowanych, przemian, 
dramatów, namiętności, nawróceń i powro-
tów. 

•••
Tadeusz Boy-Żeleński, który pisał o po-
mnikowych postaciach, denerwował się, że 
Mickiewicz ucharakteryzowany na bożka 
nie jest prawdziwy. Że historia literatury nie 
może się zamieniać w hagiografię. A jeśli 
już o hagiografii mowa, 
pytał: – Czyż nie są naj-
piękniejszym tytułem 
do chwały „Wyznania” 
świętego Augustyna?

Oczywiście, że tak. Bo 
opowiadają o jego życio-
wych zakrętach, o błę-
dach, które popełniał, 
o sprzecznościach, dra-
matach, namiętnościach 
i nawróceniach. Bo to 
jest prawda o nim, a nie 
uszminkowana wersja 
dla wierzących naiwnie, 
że wszystko jest biało-
czarne i potem rozbi-
jających się o pierwszą 
lepszą przeszkodę. O 
zgorszenie, które zasła-
nia im prawdę, o praw-
dę o kimś, kogo uważali 
za świętego od stóp do 
głów.

•••
Żywoty świętych próbo-
wały się jakoś rozprawić 
z historią świętego Au-
gustyna, nadmieniając 
wstydliwie, że jako pa-
cholę lekkomyślne brał 
się jedynie pod przymu-
sem do nauki, że wolał 
swawolne zabawy, czy-
tanie niemoralnych ko-
medii i krotochwil, które 
jego wyobraźnię „pod-
niecały do rozpusty”.

– Już w szesnastolet-
nim młodzieniaszku 
gorzał ogień zmysłowości; ojca to wcale nie 
obchodziło, a matka utyskiwała na to, lejąc 
łzy gorzkie – podsumowano czym prędzej, 
żeby nareszcie się zająć wyliczaniem jego 
cnót i zasług. Z ulgą, z poczuciem, że nimb 
świętości przyćmi tamto i o tamtym się za-
pomni. Bo tamto może zgorszyć, a przecież 
święci gorszyć nie mogą.

•••
– W życiu wielkiego człowieka doniosłym 
widowiskiem jest dramat jego życia – to zno-
wu Boy, którzy rozmawiał kiedyś z pewnym 
pisarzem chcącym odtworzyć biografię Ko-
ściuszki, ale kiedy ją poznał, porzucił ten za-
miar czym prędzej i ze wstrętem.

– Nie! – zawołał – Nie będę zabierał naro-
dowi jego ideału!

•••

Jeszcze raz Boy i jego pytanie: – Kto lepiej 
służy sprawie ludzi wielkich, nietuzinko-
wych – czy ten, kto daje im nowe życie i 
odnawia ich przymierze ze współczesnymi, 
czy ten, kto bezmyślnie macha kadzielnicą 
przed starym, zakurzonym posągiem?

•••
Piszę o ludziach wielkich, mówię o nich i 
często zmazuję szminkę z uszminkowanych 
posążków. Bywa, że zgorszeni słuchacze i 
czytelnicy pytają: – Czy wypada?

Niebawem światło dzienne ujrzy książ-
ka „Kossakowie. Tango”, w niej opowiem o 
wielkości i słabości ludzi, których umieści-
liśmy na pomnikach. Często ich okadzamy. 
Chcemy czytać i słuchać o ich dokonaniach. 
Tetmajer, Kossak, Wyspiański, Sienkiewicz i 
inni – owszem, byli wielcy i genialni. Znaczą 

bardzo wiele. Budujmy im pomniki. Jestem 
„za”. Ale nie udawajmy, że ich życie wystar-
czy opisać encyklopedyczną notatką, albo 
namalować laurkę. Bo o „tamtym” mówić 
nie wypada. 

Wypada, a nawet trzeba. 

•••
Przed każdą wielkością i świętością klękam. 
Ale chcę znać prawdę o świętym Pawle, któ-
rego oślepiło światło. Jego wiara i świętość 
imponuje mi właśnie dlatego, że kiedyś był 
Szawłem. Był. Dopóki nie spotkał Chrystusa. 

I nie chcę, żeby ktoś kazał mi czcić raz 
Lenina, innym razem żołnierzy wyklętych 
zmuszając do akademii ku czci i bezmyślne-
go machania kadzielnicą przed zakurzonym 
posążkiem. Chcę poznać cudownych, wspa-
niałych świętych i wielkich. Prawdziwych. 
Bez maski i szminki.  

•••

Często ich okadzamy. 

Chcemy czytać i słuchać o ich 

dokonaniach. Tetmajer, Kossak, 

Wyspiański, Sienkiewicz 

i inni – owszem, byli wielcy 

i genialni. Znaczą bardzo 

wiele. Budujmy im pomniki. 

Jestem „za”. Ale nie udawajmy, 

że ich życie wystarczy opisać 

encyklopedyczną notatką, 

albo namalować laurkę. Bo 

o „tamtym” mówić nie wypada

Jeszcze o »Krzywym kościele«
Rozbawiła mnie pani Lednická, kiedy zaga-
lopowała się nieco w ocenie wkładu swojej 
książki w rozwój turystyki w Karwinie. Po-
dobno powiedziała „Głosowi”, cytuję: „Ro-
snące zainteresowanie zauważyłam także 
przy samym kościele pw. św. Piotra z Alkan-
tary. W tym roku znacząco przybyło zwie-
dzających, spotkałam przyjezdnych z Pragi 
i z Warszawy”. Ci warszawiacy chyba jednak 
nie przyjechali zwiedzać Karwiny, ponieważ 
wcześniej przeczytali – w czeskim oryginale 
– książkę pani Lednickiej.

•••
Ale sława ma swoje prawa, autorka odniosła 
wielki sukces, zaistniała w świecie czeskiej 
literatury, zbiera same tylko pochwalne re-
cenzje, więc z pewnością się nie pogniewa na 
moje trzy drobne uwagi. 

Wcześniej w jednym z artykułów „Głosu” 
przeczytałam, że autorka konsultowała się 
podobno z polskim historykiem Danielem 
Korbelem. Gdyby tak rzeczywiście było, w 
swojej książce nie napisałaby chyba, że dwu-
dziestu żołnierzy i milicjantów spoczywa-
jących w stonawskiej mogile, to dezerterzy, 
którzy ukrywali się w „stodołach i remiz-
kach”, skąd ich czescy legioniści wyłapali i 
zamordowali. Z takim przedstawieniem sto-
nawskiego wątku Daniel Korbel na pewno by 
się nie zgadzał. Dawał temu wyraz na spo-
tkaniach z okazji setnej rocznicy tej wojny. 
Posądzenie żołnierzy pułków wadowickich 
o tchórzostwo, obraża ich godność i wypacza 

historię. Tak nie było. Czescy legioniści po-
pełnili zbrodnię wojenną wobec siedmiu lub 
ośmiu jeńców i rannych, większość polskich 
obrońców ze stonawskiej mogiły zginęła, jak 
twierdził historyk, w nierównym boju z prze-
ciwnikiem.

•••
Zastanawia mnie też, skąd autorka czerpała 
wiedzę, pisząc w swojej książce, że w cza-
sie wojny czechosłowacko-polskiej zostali 
uzbrojeni przeważnie polscy górnicy pocho-
dzący z Galicji. To sugeruje, że zasiedziałym 
tu z dziada pradziada Polakom była obojętna 
sprawa przynależności ich ziemi do Polski. 
Niestety, nie znalazłam w wywiadzie w „Gło-
sie” odpowiedzi na temat konkretnie wyko-
rzystanych tu źródeł historycznych. Przy-
pomniało mi to natomiast wywiad radiowy, 
który swego czasu przeprowadziłam z na-
uczycielką historii w czeskim gimnazjum w 
Czeskim Cieszynie, gdy na pytanie o naucza-
nie w jej szkole historii regionu, powiedzia-
ła, że „mieszkała tu również znaczna grupa 
dobrze zorganizowanych Niemców i Polacy, 
którzy przyszli z Galicji”.

•••
I jeszcze drobnostka. Autorka pomyliła chy-
ba nazwisko właściciela znanej w Europie 
lwowskiej fabryki wódek i likierów. Był to Ba-
czewski, nie Baczyński, ale może chodziło o 
inną fabrykę...

Otylia Toboła

Świętokrzyskie – serce Polski 
Miejscowe Koło PZKO w Gródku 
już od sześciu lat organizuje dla 
swoich członków i sympatyków 
wycieczki do Polski. Załatwiamy 
je za pośrednictwem biura Ondra-
szek z Cieszyna. Zawsze we wrze-
śniu wyjeżdżamy na dwa dni, żeby 
poznać kolejny skrawek Polski. 

Zwiedziliśmy już wszystkie ob-
szary przygraniczne, więc w tym 
roku postanowiliśmy wyjechać 
dalej w głąb Polski, na teren woje-
wództwa świętokrzyskiego. W tym 
roku nasz wyjazd był do ostatniej 
chwili niepewny z powodu ogra-
niczeń spowodowanych epidemią 
koronawirusa. Jednak w dniu wy-
jazdu, 12 września, nie obowiązy-
wały żadne ograniczenia i mogli-
śmy wyruszyć. Sprzed Domu PZKO 
odjechaliśmy już o godz. 6.00, 
żeby zdążyć na jedenastą do Chę-
cin, gdzie mieliśmy zaplanowane 
zwiedzanie zamku królewskiego z 
XIV wieku. Zamek wzniesiono na 
grzbiecie skalistego wzgórza. W 
dawnych czasach odgrywał ważną 
rolę, przechowywano w nim na-
wet skarbiec archidiecezji gnieź-
nieńskiej i czasowo nawet skar-
biec koronny. W 1707 roku wojska 
szwedzkie spaliły zamek i już go 
nie odbudowano. Z okrągłej basz-
ty można w dali zobaczyć miasto 
Kielce oraz Góry Świętokrzyskie. 

Z zamku wyruszyliśmy do Kielc, 
stolicy województwa świętokrzy-
skiego. Na skraju miasta zwiedzili-
śmy Kadzielnię (rezerwat przyrody 
z amfiteatrem), potem park miejski 
z Aleją Sław i bazylikę katedralną 
WNMP. Po obiedzie udaliśmy się 
do miejscowości Święta Katarzy-
na, gdzie mieliśmy zaplanowany 
nocleg. Jeszcze przed zakwatero-
waniem zwiedziliśmy Muzeum 
Minerałów i Skamieniałości, gdzie 
można było zakupić ładną biżute-

rię z krzemienia pasiastego.
W drugim dniu pojechaliśmy 

do klasztoru oblatów na Świętym 
Krzyżu, gdzie mieści się najstar-
sze polskie sanktuarium relikwii 
drzewa krzyża świętego. Od nich 
właśnie pochodzi nazwa gór i ca-
łej okolicy. Wzruszające są dzieje 

klasztoru, gdzie od 1918 roku istnia-
ło polskie ciężkie więzienie, a pod-
czas wojny Niemcy utworzyli tu 
obóz zagłady jeńców radzieckich. 
W 1961 roku budynki po więzieniu 
przejął Świętokrzyski Park Naro-
dowy. Aktualnie w części obiektów 
mieści się nowicjat Zgromadzenia 

Misjonarzy Oblatów, którzy klasz-
tor stopniowo odbudowywują.

Po południu skierowaliśmy do 
Kurozwęk, gdzie zwiedziliśmy pa-
łac (w 1990 roku powrócił do mająt-
ku potomka dawnego prywatnego 
właściciela, który go stopniowo od-
nawia). Naszym celem było także 

safari bizonów, gdzie mogliśmy z 
bliska podziwiać te potężne zwie-
rzęta. W drodze powrotnej zoba-
czyliśmy duże plantacje jagód i 
niekończące się sady owocowe.

Stanisław Wolny

● Miejscowe Koło PZKO w Gródku tradycyjnie wyjechało na wycieczkę do Polski. 
Po województwie świętokrzyskim oprowadzał Zbigniew Wrzecionko. 
Fot. STANISŁAW WOLNY
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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 30 PAŹDZIERNIKA 

7.25 Czytanie puszczy. Środek puszczy 
najbliżej absolutu 7.55 Pytanie na śnia-
danie 10.45 Panorama kraj 10.55 Pyta-
nie na śniadanie 11.30 Na sygnale. Do 
końca życia 12.00 Którędy po sztukę. 
Stanisław Wyspiański 12.15 Co niesie 
dzień 12.30 M jak miłość (s.) 13.20 Wil-
noteka 13.40 Tego się nie wytnie 15.00 
Uzdrowisko. Dziadek na przemiał 15.30 
Ostoja 16.00 Królewskie sekrety 16.15 
Bajki naszych rodziców. Bolek i Lolek 
wyruszają w świat 17.00 Korona kró-
lów - taka historia... Średniowieczny 
Wawel 17.30 Dziennik regionów 17.50 
Gra słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.20 
Stacja innowacja 18.35 Mówimy po pol-
sku 18.50 Wszystko przed nami 19.20 
Przystanek Ameryka 19.40 Alarm! 
20.00 Polonia 24, pogoda, sport 20.35 
Na dobre i na złe (s.) 21.30 Mocne kino 
nocne. Trzeci oficer 22.25 Uzdrowisko. 
Wróżka Jaśmina 22.55 Aria dla Krako-
wa 23.55 Focus on Poland. 

SOBOTA 31 PAŹDZIERNIKA 

7.55 Pytanie na śniadanie 11.20 Gigan-
ci historii. Wojna Rosji bolszewickiej z 
Polską 12.15 Powroty 12.35 Nela Mała 
Reporterka. Magiczna noc w dżungli 
12.50 Czy wiesz, że... 13.00 Ojciec Ma-
teusz (s.) 13.50 Na dobre i na złe (s.) 
14.45 Hity kabaretu. Kakao i inne hity 
kabaretu Smile 15.40 Wolny Ekran 
16.00 Kulturalni PL 17.00 Słownik pol-
sko@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 20.20 Orędzie abp. 
Wojciecha Polaka, Prymasa Polski, na 
uroczystość Wszystkich Świętych 20.25 
Pogoda, sport 20.40 Stulecie Winnych 
2 21.35 Ameryka da się lubić 22.40 Pora 
umierać. 

NIEDZIELA 1 LISTOPADA 

7.40 Mówimy po polsku 7.55 Pytanie na 
śniadanie 11.15 Wszyscy Święci z Mont-
martre 11.20 Ziarno. Poznaj świętego! 
11.45 Wspomnienia 11.55 Między zie-
mią a niebem 12.00 Anioł Pański 12.15 
Między ziemią a niebem 12.50 Wszyscy 
Święci z Montmartre 13.00 Transmisja 
mszy świętej z kościoła pw. św. Wojcie-
cha w Elblągu 14.15 Janosik (s.) 15.05 
Wspomnienia 15.10 Wszyscy Święci 
z Maisons-Laffitte 15.20 Powiedz, jak 
mnie kochasz... czyli młodzi śpiewają 
Majdaniec! 16.15 Wspomnienia 16.25 
Leśniczówka (s.) 16.55 Wojna polsko-
-bolszewicka. Litwa 1919-1921 17.25 
Wszyscy Święci z Maisons-Laffitte 17.30 
Dziennik regionów 17.50 M jak miłość 
(s.) 18.40 Pejzaż bez ciebie - Wojciech 
Młynarski 19.45 Dobranocka 20.00 Po-
lonia 24, pogoda, sport 20.35 Blondyn-
ka 8. Zofia (s.) 21.25 Wspomnienia 21.35 
Jeszcze nie wieczór 23.15 Wspomnienia 
23.30 Powiedz, jak mnie kochasz... czyli 
młodzi śpiewają Majdaniec! 

PONIEDZIAŁEK 2 LISTOPADA 

7.25 Okrasa łamie przepisy. Zapomnia-
ne mirabelki 7.55 Pytanie na śniadanie 
10.40 Panorama kraj 10.50 Pytanie 
na śniadanie 11.20 Wszyscy Święci z 
Pere-Lachaise 11.30 Barwy szczęścia 
(s.) 12.00 Pamiętamy... Groby Polaków 
poza ojczyzną 12.15 Co niesie dzień 
12.30 Stulecie Winnych 2 13.20 Przysta-
nek Ameryka 13.40 Kulturalni PL 14.35 
Rok 1920. Kalendarium 14.45 Uzdro-
wisko. Wróżka Jaśmina 15.15 Okrasa 
łamie przepisy. Zapomniane mirabel-
ki 15.45 Zakochaj się w Polsce. Lubin 
16.10 Wszyscy Święci z Pere-Lachaise 
16.15 Zwierzaki Czytaki 16.30 Domisie 

(dla dzieci) 17.00 Korona królów 17.30 
Dziennik regionów 17.50 Gra słów. 
Krzyżówka (teleturniej) 18.10 Wszyscy 
Święci z Pere-Lachaise 18.20 Pani Ali-
cja od Rossy 18.50 Barwy szczęścia (s.) 
19.20 Nad Niemnem 19.40 Olá Polônia 
20.00 Polonia 24, pogoda, sport 20.35 
O mnie się nie martw 12 21.30 Mocne 
kino nocne. Trzeci oficer 22.25 Uzdro-
wisko. Skrywana namiętność 22.55 
Kornel 23.55 Focus on Poland. 

WTOREK 3 LISTOPADA 

7.25 Zrób to ze smakiem 7.55 Pytanie na 
śniadanie 10.40 Panorama kraj 10.50 
Pytanie na śniadanie 11.30 Barwy 
szczęścia (s.) 12.00 Pod Tatrami 12.15 
Co niesie dzień 12.30 O mnie się nie 
martw 12 13.20 Nad Niemnem 13.40 
Kornel 14.45 Uzdrowisko. Skrywana 
namiętność 15.15 Zrób to ze smakiem 
15.45 Prywatne życie zwierząt 3. Inspi-
racje z natury 16.15 Przyjaciele Misia 
i Margolci 16.40 Margolcia i Miś za-
praszają dziś. Listopadowa piosenka 
16.50 Czy wiesz, że... 17.00 Korona 
królów 17.30 Dziennik regionów 17.50 
Gra słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.20 
Śląskie 4 YOU. Zuzanna Marszał 18.35 
Godki fest ucieszne. Kopalnioki 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. Na własnych nogach 
22.55 Warto rozmawiać 23.55 Focus on 
Poland. 

ŚRODA 4 LISTOPADA 

7.25 To je Borowicz. Podróże ze sma-
kiem 7.55 Pytanie na śniadanie 10.40 
Panorama kraj 10.50 Pytanie na śnia-
danie 11.30 Barwy szczęścia (s.) 12.00 
Języczek u wagi 12.15 Co niesie dzień 
12.30 Ranczo. Ksiądz z inicjatywą (s.) 
13.20 Poland in Undiscovered. Gołdap 
13.40 Przystanek Historia 14.00 Gigan-
ci historii. Wojna Rosji bolszewickiej z 
Polską (teleturniej) 14.45 Uzdrowisko. 
Na własnych nogach 15.15 To je Boro-
wicz. Podróże ze smakiem (mag.) 15.45 
Wojciech Cejrowski - boso przez świat 
16.15 Zagadki zwierzogromadki 16.30 
Nela Mała Reporterka. Magiczna noc 
w dżungli 16.50 Żubr Pompik. Smaki 
17.00 Rodzinka.pl (s.) 17.30 Dziennik 
regionów 17.50 Gra słów. Krzyżówka 
(teleturniej) 18.20 Studio Lwów 18.40 
Królewskie sekrety 18.50 Barwy szczę-
ścia (s.) 19.20 Kierunek Zachód 19.40 
Alarm! 20.00 Polonia 24, pogoda, sport 
20.35 Ranczo (s.) 21.30 Mocne kino 
nocne. Sfora 22.25 Uzdrowisko. Casting 
22.55 Polskie 100 lat. Stan wojenny i 
powojenny. od grudnia 1981 do stycznia 
1989 23.55 Focus on Poland. 

CZWARTEK 5 LISTOPADA 

7.25 Rączka gotuje. Industriada 7.55 
Pytanie na śniadanie 10.40 Panorama 
kraj 10.50 Pytanie na śniadanie 11.30 
Barwy szczęścia (s.) 12.00 Zaginione 
skarby. Zegary z Jędrzejowa 12.15 Co 
niesie dzień 12.30 M jak miłość (s.) 
13.20 Kierunek Zachód 13.40 Polskie 
100 lat. Stan wojenny i powojenny. od 
grudnia 1981 do stycznia 1989 14.45 
Uzdrowisko. Casting 15.15 Rączka go-
tuje 15.45 Mówimy po polsku 15.55 Stu-
dio Lwów 16.15 Al-chemik. Argon 16.35 
Baw się słowami. Rogale świętomarciń-
skie 16.55 Nauka literek z Żużu. Literka 
J 17.00 Rodzinka.pl (s.) 17.30 Dziennik 
regionów 17.50 Gra słów. Krzyżówka 
(teleturniej) 18.20 W obiektywie Polo-
nii. Wschód 18.50 Barwy szczęścia (s.) 
19.20 Wilnoteka 19.40 Alarm! 20.00 
Polonia 24, pogoda, sport 20.35 Archi-
wista 21.30 Mocne kino nocne. Sfora 
22.25 Uzdrowisko. Rumianek i bratek 
22.50 Polonia wybierze 23.05 Pani Ali-
cja od Rossy 23.35 Opole 2018 na bis 
23.55 Focus on Poland. 

Trzeci oficer 
Poniedziałek 2 listopada, godz. 21.30

Polonia Londyn nie zagra z Brnem 
w Lidze Mistrzów
Listopadowe spotkania obecne-

go siatkarskiego mistrza Anglii 
w rozgrywkach o Puchar CEV z 
drużyną z Brna zostały odwołane. 
Brneński rywal IBB Polonii Londyn 
złożył oficjalną rezygnację z udzia-
łu w europejskim turnieju. Swoją 
decyzję uzasadnił panującą w Cze-
chach sytuacją dotyczącą epidemii 
koronawirusa. Oznacza to, że an-
gielski klub prowadzony przez Po-
laków mieszkających na Wyspach 
walkowerem awansuje do kolejnej 
rundy rozgrywek. 

Sytuacja na świecie nie sprzyja 
rywalizacji sportowej. Kraje zma-
gają się z rosnącą liczbą zakażeń, 
rządy wprowadzają ograniczenia, 
które mają bezpośrednie oddziały-
wanie na funkcjonowanie klubów 
sportowych. W Czechach treningi 
w halach zostały zakazane i zespół 
Volejbal Brno, który 10 i 12 listopa-
da miał walczyć z IBB Polonią Lon-
dyn o awans do kolejnej rundy Ligi 
Mistrzów, nie ma gdzie trenować. 

Podobna sytuacja ma miejsce w 
Londynie, gdzie na co dzień działa 
IBB Polonia. Włodarze szukają roz-
wiązań i wdrażają nowe plany, aby 
zapewnić zawodnikom i sztabowi 
trenerskiemu bezpieczne warunki 
do pracy. Jak uprzednio informo-
wali londyńczycy, tuż przed wy-
jazdem na mecze Ligi Mistrzów 
zaostrzono restrykcje i treningi 
mogły odbywać się w maksymalnie 

s z e ś c i o o s o -
bowych gru-
pach. Wpro-
wadzono też 
czasowe limi-
ty korzysta-
nia z siłowni. 
Następnie, 17 
października 
c a ł k o w i c i e 
z a m k n i ę t o 
hale sporto-
we i zakazano 
ćwiczeń.

Aby ominąć 
te regulacje, 
drużyna zaplanowała wylot na obóz 
przygotowawczy na Cypr. Jednak ze 
względu na decyzję Czechów i odwo-
łanie spotkań klub ze stolicy Anglii 
musiał zrezygnować ze zgrupowania 
i przygotowuje nowe rozwiązania, 
które pozwolą zoptymalizować pra-
cę nad formą przed zaplanowanymi 
na grudzień meczami 1/8 Pucharu 
CEV. Ekipa z Londynu swojego ry-
wala pozna w listopadzie. Będzie to 
białoruski Szachtior Soligorsk lub 
serbski OK Nis.

– Jest mi bardzo przykro, że 
nie rozegramy meczów z Brnem. 
Wiem, że czasy nie ułatwiają 
udziału w turniejach sportowych, 
dlatego szanuję decyzję czeskiej 
drużyny. My jednak nie mamy za-
miaru się poddać i rezygnować. Też 
zmagamy się z wieloma przeciwno-

ściami, nie mamy pozwolenia na 
treningi w hali, na siłowniach cią-
gle są ograniczenia czasowe. Wraz 
z pomocą Cypryjskiej Federacji 
Siatkarskiej rozpoczęliśmy przygo-
towania do zgrupowania i meczów 
z Czechami w Nikozji, jednak ich 
decyzja o rezygnacji pokrzyżowała 
nam plany. Teraz ponownie dzia-
łamy elastycznie i wdrażamy nowe 
pomysły, bo pozostajemy w tur-
nieju i zależy nam, aby dobrze za-
prezentować się w Europie. Mamy 
skład oraz duże wsparcie naszego 
sponsora strategicznego, IBB Buil-
ders Merchants, i chcemy pokazać, 
że możemy wygrywać z zagranicz-
nymi zespołami – poinformował 
Prezes IBB Polonii Londyn, Bartek 
Łuszcz.

„Londynek.net”/ANGLIA

Polacy  
w litewskim Sejmie
Na Litwie od-

była się druga 
tura wyborów 

p a r l a m e n t a r n y c h . 
Tym razem głos moż-
na było oddać tylko 
na kandydatów wysta-
wionych w okręgach 
jednomandatowych. 
Wiadomo też, że Pola-
cy na Litwie będą mie-
li swoich przedstawi-
cieli w Sejmie. 

Frekwencja wynio-
sła 38,95 proc. Druga 
tura była konieczna w 
68 okręgach. Z ramie-
nia  Akcji Wyborczej 
Polaków na Litwie 
– Związku Chrześci-
jańskich Rodzin  – w 
drugiej turze o man-
dat posła walczyły 
Rita Tamašunienė i 
Romualda Poševeckaja. W okręgu 
niemenczyńskim  Rita Tamašu-
nienė starła się z Justasem Džiuge-
lisem, kandydatem Związku Ojczy-
zny – Chrześcijańscy Demokraci 
Litwy. Z pojedynku wyszła zwycię-
sko z wynikiem 54,53 proc.

Gorzej wypadła kandydatka  Ak-
cji Wyborczej Polaków na Litwie 

– Związku Chrześcijańskich Ro-
dzin  w okręgu  Nowej Wilejki,  Ro-
mualda Poševeckaja. Zebrała 36,34 
proc. głosów, przegrała z  Moniką 
Navickienė, która otrzymała aż 
63,66 proc.

Łącznie w Sejmie po tegorocz-
nych wyborach zasiądzie czterech 
litewskich Polaków.  Trzech po-

słów z ramienia  Akcji Wyborczej 
Polaków na Litwie — Związku 
Chrześcijańskich Rodzin  (Czesław 
Olszewski,  Beata Pietkiewicz,  Rita 
Tamašunienė), a jedna posłanka z 
ramienia  Partii Wolności,  Ewelina 
Dobrowolska, znana z batalii sądo-
wych o prawa Polaków na Litwie.

„Kurier Wileński”/LITWA

● Na Litwie zakończyła się druga tura wyborów parlamentarnych. Fot. ARC

● Siatkarze Polonii Londyn od wielu lat rozdają radość m.in. 
Polakom mieszkającym na Wyspach Brytyjskich. Fot. ARC

Janusz Bittmar

Gra dostępna darmowo dla 
wszystkich ujrzała światło 
dzienne 26 października 2009 

roku. Obecnie należy do najbardziej 
popularnych rozrywek w prężnie roz-
wijającym się segmencie e-sportu. W 
minioną niedzielę w naszym regionie 
doszło do bratobójczej Bitwy o Zaolzie, 
jak nazwali pojedynek wyłaniający te-
gorocznego mistrza sezonu uczestnicy 
zaolziańskich zmagań. Ze zwycięstwa 
2:0 w finale radowała się ekipa Božkov 
Gaming, w której barwach zagrał rów-
nież bohater naszego artykułu, 18-letni 
Mariusz Zawadzki z Trzyńca.

– Finaliści zostali wyłonieni podczas 
całotygodniowych eliminacji. Na pew-
no nie było łatwo dobrnąć aż do finału, 
ale udało się. Zaowocowały wspólne 
treningi, tak jak w klasycznym sporcie, 
w którym też nie możesz zafundować 
sobie dłuższej przerwy – zaznaczył 
Zawadzki. Określenie „gruntowne tre-
ningi” w czasach zdalnego nauczania 
w szkołach brzmi poniekąd niestosow-
nie, ale jak podkreślił w rozmowie z 
„Głosem” chłopak, na co dzień uczeń 
Technikum Maszynowego w Karwi-
nie, grę League of Legends on i jego 
najbliżsi koledzy szlifują dopiero po 
zakończeniu nauki. – Na całe szczę-
ście jesienne zdalne nauczanie różni 
się w znaczący sposób od wiosennego. 
Na początku pandemii powstał chaos, 
który nauczyciele próbowali poskro-
mić. Z lepszym i gorszym skutkiem. 
Obecnie poziom on-line nauczania 
jest znacznie wyższy, w związku z 
czym po południu mogę już bez wy-
rzutów sumienia skupić się na trenin-
gach przed komputerem – podkreślił z 
uśmiechem Zawadzki. 

Przejdźmy jednak do podstawowego 
opisu gry, przy której zawodnicy z seg-
mentu e-sport spędzają obecnie naj-
więcej czasu. – W realnym czasie gry 
w jednej drużynie może znaleźć się aż 
pięciu zawodników. Tak było również 
w przypadku Bitwy o Zaolzie. Oprócz 
mnie w zwycięskim zespole znaleźli się 
Tomasz Rucki, Matek Kwaczek, Prze-
mek Kopecký i Mariusz Wania – przy-
bliżył personalne zasady gry Zawadzki. 
– Każdy z nas pełni określoną rolę w 
drużynie, ale kluczowa jest wzajemna 
współpraca. Kluczem do zwycięstwa 
jest zniszczenie głównego trofeum, w 
tym przypadku kryształu – zdradził 
18-letni zawodnik. Kim byli przeciw-
nicy złotej drużyny Božkov Gaming? 
– Cały turniej zorganizował Jakub Cza-
pek i chciałbym na łamach „Głosu” 
przekazać mu serdeczne pozdrowie-
nia. Pierwsza próba przeprowadzenia 
turnieju nie wypaliła, m.in. z powodu 
trudnej sytuacji epidemicznej w na-
szym kraju, ale tej jesieni już wszystko 
zostało pozapinane na ostatni guzik – 
zaznaczył Zawadzki, który nie chciał 
zdradzić nazwisk wszystkich graczy 

rywalizujących w zaolziańskim fina-
le. – Niektórzy chcą pozostać w ano-
nimowości, a ja szanuję ich decyzję. 
Zawodnicy pochodzili jednak głównie 
z naszych polskich szkół, m.in. z cze-
skocieszyńskiego gimnazjum. 

League of Legends to jedna z niewielu 
gier strategicznych, w którą można się 
bawić również na przeciętnym sprzę-
cie komputerowym. Od zawodników 

(albo rodziców) nie wymaga zakupu 
wypasionego komputera z najnowszym 
układem graficznym. – Najważniejszy 
jest ekran. Zalecam ten z frekwencją 
przełączania 144 Hz, żeby nie męczyć 
oczu. Jedna walka trwa średnio 30 mi-
nut, ale zdarzają się także mecze trwa-
jące ponad godzinę. Jak doliczymy do 
tego regularne treningi, to po trzech, 
czterech godzinach codziennych zajęć 
oczy mogą cierpieć. To dotyczy jednak 
generalnie każdej gry komputerowej – 
ocenił Zawadzki. Czy rodzice powinni 
się martwić? – Przynoszę dobre oceny 
ze szkoły (śmiech). Zresztą moi rodzice 
szybko zrozumieli, że to przyszłość ga-
łęzi zwanej cyber-rozrywką, a określe-
nie e-sport tylko dodało splendoru całej 
sprawie. To trochę jak nowoczesne sza-

chy, którym nadano rewolucyjnej dyna-
miki – dodał chłopak. Jak każdy sport, 
również gra League of Legends generu-
je nowych idoli, a najlepsi zawodnicy w 
zasadzie mogą się poświęcać tej grze 24 
godziny na dobę, zarabiając przy okazji 
niezłe pieniądze. 

Mariusz Zawadzki, który zakochał się 
w League of Legends przed siedmioma 
laty, nie żałuje tysięcy godzin spędzo-
nych przed monitorem. – Ta gra prężnie 
się rozwija. Na bieżąco wchodzą nowe 
postacie, pojawiają się nowe elementy 
strategii. Według statystyk codziennie 
w League of Legends gra 30 milionów 
osób na świecie. To nowy fenomen, a ja 
cieszę się, że mogę być częścią składo-
wą tej ogromnej grupy. Jesteśmy jedną 
rodziną.  

E-sportowa Bitwa o Zaolzie
Mecz finałowy mistrzostw świata obejrzało ponad 32 milionów osób. Mowa nie o piłce nożnej, a strategicznej sieciowej grze 
komputerowej League of Legends, uznanej w 2013 roku za pełnowartościowy… sport. – Przyjęła się jednak bardziej terminologia 
e-sport, czyli sport uprawiany w sieci. Dla mnie to świetny sposób na rozładowanie stresu, a także fantastyczna gra strategiczna, 
w której nic nie dzieje się przypadkowo – powiedział „Głosowi” Mariusz Zawadzki, członek zwycięskiej drużyny walczącej 
w tegorocznej „Bitwie o Zaolzie”. Młodzież potrafi się bawić na wysokim poziomie.

Historia i współczesność
Gra została wyprodukowana i wydana w 2009 roku przez studio Riot Games, po-
czątkowo tylko dla systemu Windows. W League of Legends dla wszystkich graczy, 
którzy osiągnęli odpowiedni poziom w grze, dostępna jest drabinka rankingowa. 
Gracze podzieleni są na ligi i dywizje w zależności od swoich wyników. Możliwe jest 
branie udziału w rozgrywkach rankingowych pojedynczo lub z zespołem (pozostałe 
osoby dobierane są losowo wśród graczy o podobnym poziomie). Na koniec każde-
go sezonu przyznawane są nagrody zależne od aktualnej ligi i dywizji. Aktualnym mi-
strzem świata jest drużyna FunPlus Phoenix, która w finale rozegranym w listopadzie 
ubiegłego roku w Paryżu pokonała europejską ekipę G2 Esports 3:0. 

Wymagania sprzętowe
Platformy: Microsoft Windows, IOS Apple
Nośniki: dystrybucja cyfrowa
Wymagania minimalne: 8 GB wolnego miejsca, procesor 2 GHz, Windows 7 lub 
wyższy, 2 GB RAM, dowolna karta graficzna kompatybilna z DirectX 9.0

•••
Ta gra to trochę jak nowoczesne 

szachy, którym nadano rewolucyjnej 
dynamiki

● Mariusz Zawadz-
ki kilka sekund po 

zwycięskiej Bitwie 
o Zaolzie.

● League of Legends to obecnie najpopularniejsza e-sportowa gra strate-
giczna na świecie. Zdjęcia: ARC
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Kto kochał – nie zapomni,
kto znał – niech wspomni.

Dzisiaj, 30 października, mija 10. rocznica śmierci

śp. BOLESŁAWA HECZKI
z Nydku

Wspominają żona, córka i syn z rodzinami.
 GŁ-604

Za Wasze czułe serce, za mądre nakazy
w dniu Waszego święta dziękujemy sto razy!

Dnia 29 października 2020 obchodziła zacny jubileusz 
90-lecia urodzin nasza Kochana Mamuśka, Babcia, 
Starka, Prastarka

pani EMILIA BARON
z Mostów koło Jabłonkowa

Z tej okazji dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego 
oraz szczęścia życzą Wam z całego serca córki i synowie 
z rodzinami. GŁ-571

Nie umarłem, bo wiem,
że żyję w sercach tych, których kochałem.

Dnia 31 października 2020 minie 1. rocznica śmierci

śp. JÓZEFA JACHNICKIEGO
z Jabłonkowa

O chwilę wspomnień i modlitwę proszą żona i synowie 
z rodzinami. GŁ-603

Duch jest u Boga, ta wiara nasze łzy ociera.
Dnia 1 listopada obchodziłby 100. rocznicę urodzin

śp. RUDOLF KOKOTEK 
z Trzyńca-Łyżbic

a równocześnie minie też 20. rocznica Jego śmierci.
Chcemy też wspomnieć Jego Żonę

śp. ANNĘ KOKOTKOWĄ
z domu Roik

która opuściła nas przed 13 laty
O modlitwę i chwilę wspomnień proszą córka Danuta z mężem Roma-
nem oraz synowa Anna z rodzinami. GŁ-606

Kto w sercu żyje, nie umiera.
Dnia 2 listopada obchodziłby swe 90. urodziny

śp. LUDWIK SZMEK 
z Milikowa

Zaś 26 lipca minęła 14. rocznica Jego śmierci.
O chwilę wspomnień i zadumy prosi najbliższa rodzina.
 GŁ-595

WSPOMNIENIA

WSPOMNIENIA

ŻYCZENIA

NEKROLOGI

Fot. ARC

 www.glos.live 
Aktualny serwis  

o Polakach na Zaolziu

PROGRAM TV

PIĄTEK 30 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Łobuziaki (film) 
10.30 Bajka 11.05 Opowiadaj (s.) 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Wypra-
wa w przeszłość (film) 13.55 Spotkanie 
w lipcu (film) 15.20 In flagranti 15.40 
Niezwykłe losy 16.35 Łopatologicznie 
17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości regio-
naln 18.25 Gdzie mój dom? 18.55 Pro-
gnoza 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 UčíTelka 12.00 Chcesz 
mnie? 12.25 Królestwo natury 13.00 Hi-
storia osła 13.50 Skrzydła wojny 14.35 
Odkryte skarby 15.25 Skarby na dnie 
mórz 16.50 Powroty na łono natury 
17.20 100 cudów świata 18.15 Na jed-
nośladzie do Afryki 18.45 Wieczorynka 
18.55 Wiadomość od J. Grygara 19.20 
Znikające strony rodzinne 19.50 Wia-
domości w czeskim j. migowym 20.00 
Diego Maradona 22.10 Wyznanie (s.) 
23.45 Kto sieje wiatr (film) 1.50 Pancer-
niki. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40 Ulica (s.) 
10.30 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Krok za krokiem (s.) 12.50 Przy-
chodnia w różanym ogrodzie (s.) 14.05 
Castle (s.) 15.00 Mentalista (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Poli-
cja Modrava (s.) 21.30 Dama i Król (s.) 
0.00 Mentalista (s.). 
PRIMA 
6.15 Astro Boy (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 9.05 M.A.S.H. (s.) 10.20 Skrzydła 
nadziei (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 19.50 Pogoda 
19.55 Showtime 20.15 Kochamy Czechy 
22.05 Król Szumawy (film) 23.50 Poli-
cja w akcji 0.45 Agenci NCIS (s.). 

SOBOTA 31 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
6.00 Zielnik 6.25 Łopatologicznie 7.20 
Jak się Jaś nauczył bać (bajka) 7.40 
Pierścień kalifa (bajka) 8.50 Niezwykłe 
losy 9.45 Gejzer 10.15 Ojciec Brown (s.) 
11.05 Wszystko-party 12.00 Z metro-
polii, Tydzień w regionach 12.25 Nasze 
hobby 13.00 Wiadomości 13.05 Szkoła 
w młynie (bajka) 14.15 Cudowny cedza-
czek (bajka) 14.55 Zaloty przystojnego 
dragona (film) 16.25 Śmierć w kręgu 
(film) 17.55 Miłośnicy wina (s.) 18.25 
Chłopaki w akcji 18.55 Prognoza po-
gody, wiadomości, sport 20.10 Tajem-
nice ciała 21.20 Skrzydełko czy nóżka? 
(film) 23.05 Aż do piekła (film) 0.45 
Ku’damm 56 (film). 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Pszczółka Maja 
(s. anim.) 6.30 Świnka Peppa (s. anim.) 
6.50 Rodzina Treflików (s. anim.) 7.05 
Zou (s. anim.) 7.20 Baranek Shaun (s. 
anim.) 7.30 Studio Kolega 9.00 Na ro-
werowym szlaku 9.10 Nasza wieś 9.40 
Na muzycznym szlaku 10.05 Folklo-
rika 10.35 Rok na kanadyjskich pust-
kowiach 11.30 Manu i Maciej jadą z 
Rzymu na wyspę Capri 11.55 Lotnicze 
katastrofy 12.40 Babel 13.10 10 wieków 
architektury 13.25 Raz, dwa, trzy (film) 

15.10 Izrael 15.40 Madagaskar 16.35 Na 
jednośladzie do Afryki 17.05 Kamera w 
podróży 17.50 Cudowna planeta 18.45 
Wieczorynka 18.55 Powroty na łono 
natury 19.20 Wtajemniczeni 19.50 Wia-
domości w czeskim j. migowym 20.00 
Wiktoria (s.) 21.35 Pachnidło: Historia 
mordercy (film) 0.00 Afganistan: 40 lat 
wojny. 
NOVA 
6.10 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.30 
Psi patrol (s. anim.) 7.30 Looney Tunes 
Show (s. anim.) 7.55 Kacze opowieści 
(s. anim.) 8.45 Twoja twarz brzmi zna-
jomo 11.25 Przyprawy 12.20 Dzwoń 
do TV Nova 13.00 Poradnik domowy 
14.05 MasterChef Czechy 15.30 Zako-
chana złośnica (film) 17.25 Zemsta cie-
ciów (film) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Twoja twarz brzmi zna-
jomo 22.50 Millerowie (film) 1.05 Ze-
msta cieciów (film). 
PRIMA 
6.20 Astro Boy (s. anim.) 6.45 Ninjago 
(s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 8.20 Auto-
salon.tv 9.30 Hudson & Rex (s.) 10.35 
Złota maska 12.00 Morderstwa według 
Agathy Christie (s.) 14.15 Niech się boi 
(film) 16.15 Pasierbica kłusownika 
(film) 18.55 Wiadomości 19.50 Pogoda 
19.55 Showtime 20.15 Po łapkach (film) 
22.40 Najemnik (film) 0.40 Grzeszna 
miłość (film). 

NIEDZIELA 1 LISTOPADA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 
Trzy drzewa (bajka) 6.45 Wyprawa w 
przeszłość (film) 8.10 Uśmiechy Ireny 
Kačírkovej 8.50 Łopatologicznie 9.45 
Kalendarium 10.00 Kamera na szlaku 
10.30 Obiektyw 11.05 Cyrk Humber-
to (s.) 12.00 Pytania Václava Moravca 
13.00 Wiadomości 13.05 Pierścień ko-
guta Alektrya (bajka) 14.10 Bajka 14.45 
Jak się mieli babi gniew (bajka) 15.30 
Arrowsmith (film) 16.55 List do ciebie 
17.55 Zielnik 18.25 Co umiały nasze 
babcie, a o czym my zapomnieliśmy 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Dziadki (film) 21.40 168 go-
dzin 22.15 Zaloty przystojnego dragona 
(film) 23.45 Sprawy detektywa Murdo-
cha (s.) 0.30 Bananowe rybki. 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Pszczółka Maja 
(s. anim.) 6.30 Świnka Peppa (s. anim.) 
6.45 Star Wars (film anim.) 7.05 Zou (s. 
anim.) 7.20 Baranek Shaun (s. anim.) 
7.30 Studio Kolega 9.00 Czechosło-
wacki tygodnik filmowy 9.15 Poszuki-
wania czasu utraconego 9.35 Droga do 
Agde 10.00 Transmisja mszy 10.50 Nie 
poddawaj się plus 11.15 Nie poddawaj 
się 11.45 Chcesz mnie? 12.10 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 M. J. Stránskim 
14.40 Legendarne olbrzymie francu-
skie budowle 15.35 Znane i nieznane hi-
storie czeskich zamków 16.05 Wyścigi 
zbrojeń w rzeszy zwierząt 17.00 Afryka 
17.50 Kuba 18.45 Wieczorynka 18.55 
Folklorika 19.20 Ciekawostki z regio-
nów 19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-
gowym 20.00 Raptus (film) 21.50 Wilk 
z Wall Street (film) 0.40 Ostatnie dni 
Anny Frank 2.10 W imię ojczyzny (s.). 
NOVA 
6.10 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.30 
Psi patrol (s. anim.) 7.25 Looney Tunes 
Show (s. anim.) 7.50 Kacze opowieści (s. 
anim.) 8.40 Krok za krokiem (s.) 9.00 
Gwiezdne talary (bajka) 10.15 Smocze 
serce II (film) 11.50 Kraina jutra (film) 

14.15 Połowa domu bez narzeczonego 
(film) 15.55 Powieść dla zaawansowa-
nych (film) 17.45 Dziewczyna na miotle 
(film) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Špindl II (film) 22.25 Odłam-
ki 23.00 Punisher (film) 1.20 Połowa 
domu bez narzeczonego (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 9.50 
Złote rączki 10.20 Szefem w kilka mi-
nut 11.00 Partia 11.50 Poradnik do-
mowy 12.45 Poradnik Pepy Libickiego 
13.10 Poradnik Ládi Hruški 13.50 Jak 
zbudować marzenie 14.45 KrólnSzu-
mawy (film) 16.20 Jak poeci czekają 
na cud (film) 18.55 Wiadomości 19.50 
Pogoda 19.55 Showtime 20.15 Gliniarz 
(s.) 21.25 Złota maska 22.55 Maruderzy 
(film) 1.15 Taniec śmierci (film). 

PONIEDZIAŁEK 2 LISTOPADA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.55 168 godzin 10.30 List do 
ciebie 11.30 AZ kwiz 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Śladami gwiazd 14.30 Uśmiechy 
V. Lohniskiego 15.10 Wszystko-party 
15.55 Napisała: Morderstwo (s.) 16.45 
Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 18.00 Wiadomości regio-
nalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Labirynt (s.) 21.10 Reporterzy 
TVC 21.50 Ja, Mattoni (s.) 22.50 Na tro-
pie 23.15 Kryminolog (s.) 0.15 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Kamera w podróży 9.45 
Rok na kanadyjskich pustkowiach 
10.40 Japonia z lotu ptaka 11.35 Babel 
12.00 Wtajemniczeni 12.30 Magazyn 
religijny 13.00 Telewizyjny klub niesły-
szących 13.25 Czechosłowacki tygodnik 
filmowy 13.40 Przegrane bitwy Hitlera 
14.35 Pałace I republiki na brzegach 
Wełtawy 14.55 Skarby na dnie mórz 
15.45 Historia tablicy pamiątkowej 
16.05 Przygody nauki i techniki 16.35 
Lotnicze katastrofy 17.20 Wynalazki, 
które zmieniły świat 18.15 Izrael 18.45 
Wieczorynka 18.55 Przez ucho igielne 
19.25 Znikające strony rodzinne 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Powstanie cywilizacji 21.00 Wy-
nalazki, które zmieniły świat 21.55 Dia-
belski wynalazek (film) 23.20 Witaj w 
klubie (film) 1.15 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 
wiadomości 12.30 Krok za krokiem (s.) 
12.50 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 14.05 Castle (s.) 15.00 Men-
talista (s.) 16.57 Popołudniowe wiado-
mości 17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Spece (s.) 22.25 Agenci 
NCIS: Nowy Orlean (s.) 23.20 Mentali-
sta (s.). 
PRIMA 
6.15 Historie bocianów (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 9.10 M.A.S.H. (s.) 10.25 Mi-
łość nie przemija (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 Wiadomości kryminalne 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 
19.55 Showtime 20.15 Pielęgniarki (s.) 
21.35 Skarby ze strychu 22.40 Hudson 
& Rex (s.) 23.45 Policja w akcji 0.45 
Agenci NCIS (s.). 
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

Znajdź nas 
na YouTubie



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

Żyjmy w ten sposób, jakbyśmy dziś umrzeć mieli.
Żyjmy jak mędrcy 
i wykupmy czasem teraźniejszym życie wieczne.

Oznajmiamy wszystkim krewnym, przyjaciołom 
i znajomym, że nas dnia 25 października 2020 opuścił 
na zawsze w wieku 82 lat nasz Kochany Mąż, Tatuś, 
Dziadek, Teść, Szwagier i Wujek

VLADISLAV NOVOTNÝ
z Czeskiego Cieszyna

Ostatnie pożegnanie odbędzie się w piątek 30 października 2020 o godz. 
11.00 w kościele katolickim w Suchej Górnej. Po obrzędzie odprowadzimy 
Zmarłego do grobu rodzinnego na miejscowym cmentarzu. W głębokim 
żalu pogrążona rodzina. GŁ-605

Wielkie mi uczyniłeś pustki w domu moim…
Z głębokim żalem zawiadamiamy wszystkich krew-
nych, przyjaciół i znajomych, że po krótkiej, lecz cięż-
kiej chorobie ukończył swoje pracowite życie w wieku 
niespełna 79 lat 
nasz Drogi 

inż. RUDOLF FIERLA 
z Karwiny

Pożegnamy Zmarłego w wąskim gronie rodziny.
Żona Janina, córka Halina z mężem Milosławem, syn Jerzy z żoną Mag-
daleną oraz wnuki Filip, Anna i Barbara, Jakub i Julia. GŁ-610

Kto w sercach żyje tych, których opuścił, 
ten nie odszedł.

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy 
wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że 
dnia 25 października 2020 zmarł po ciężkiej chorobie 
w wieku 69 lat nasz Kochany Mąż, Ojciec, Teść, Dzia-
dek, Brat, Szwagier i Wujek 

śp. STANISŁAW CHORZEMPA
zamieszkały w Karwinie-Nowym Mieście

Pożegnanie z Drogim Zmarłym odbyło się w wąskim kręgu rodzinnym. 
Prosimy rodzinę i bliskich o chwilę wspomnień. W smutku pogrążona 
rodzina. GŁ-607

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.

Literatura Zaolzia wirtualnie
Książnica Cieszyńska przy współpracy z Ośrodkiem Dokumentacyjnym Kongresu Polaków oraz Teatrem 
Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie przygotowała wystawę wirtualną przedstawiającą dzieje literatury polskiej na 
Zaolziu. Dostępna jest pod adresem: https://literatura.kc-cieszyn.pl/. Patronat nad nią sprawuje „Głos”.

Wirtualna ekspozycja jest swoistym 
kontrapunktem dla wystawy przy-
gotowanej przez Wojciecha Święsa 

pt. „rozMYwani#”, która została otwarta 28 
lipca br. właśnie w Książnicy Cieszyńskiej. 
Tym razem stuletnią historię literatury 
polskiej na Zaolziu przedstawiają bowiem 
mieszkańcy lewego brzegu Olzy ze swojej 
perspektywy. Autorem scenariusza, w ca-
łości odpowiedzialnym także za wybór i 
przygotowanie wszystkich materiałów tek-
stowych i ilustracyjnych, jest wykładowca 
literatury i kultury polskiej na Uniwersytecie 
Ostrawskim, Michał Przywara.  

Nowa wirtualna wystawa przybliża w 
osobnych zakładkach najważniejsze grupy 
i nurty literackie występujące na Zaolziu w 
ciągu minionych stu lat, najwybitniejszych 
twórców, a także najbardziej reprezentatyw-
ne dzieła. Informacje te ilustrowane są repro-
dukcjami wybranych, pochodzących przede 
wszystkim z zasobów Książnicy Cieszyńskiej 
oraz Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu 
Polaków wydawnictw, portretami twórców 
i fotografiami prezentującymi wydarzenia 
literackie. Jednocześnie są one wyposażone 
w odsyłacze do odpowiednich publikacji cy-
frowych z zasobów Książnicy: https://www.
sbc.org.pl/dlibra/collectiondescription/110?-
dirids=110, a także biogramów dostępnych w 
tworzonym przez nią Elektronicznym Słow-

niku Biograficznym Śląska Cieszyńskiego; 
https://slownik.kc-cieszyn.pl/. Dodatkowo 
informacje o najbardziej reprezentatywnych 
utworach wzbogacone zostały o nagrania 
wideo przedstawiające aktorskie interpre-

tacje ich wybranych fragmentów. Ich wyko-
nawcami są aktorzy Sceny Polskiej Teatru 
Cieszyńskiego, Anna Paprzyca, Karol Suszka 
i Bogdan Kokotek, który podjął się również 
wyreżyserowania tego przedsięwzięcia. 

Wystawa realizowana jest w ramach pro-
jektu Książnicy Cieszyńskiej finansowanego 
ze środków Narodowego Centrum Kultury w 
ramach programu „Kultura w sieci”.

 (sch)
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Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej  
z 16 października: 
AŻ STRACIŁA WSZYSTKIE SZANSE

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

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie 
rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy 

wysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin upływa 
w środę 11 listopada. Nagrodę książkową za po-
prawne rozwiązanie krzyżówki kombinowanej z 16 
października otrzymuje Halina Tomasz z Suchej 
Górnej. Autorem dzisiejszego zadania jest Jan Ku-
biczek.

• W naszej rubryce wracamy do... 24 lipca. Wszystko 
dlatego, że dopiero teraz otrzymaliśmy e-maila od 
Jerzego Czapa. Skreślił takie oto słowa: – 24 lipca w 
rubryce „Tak było... tak jest” zamieszczono zdjęcie z 
Orłowej, na którym widnieje „Nová sokolovna”, żydowska 
bożnica, szkoła – w tym czasie polska podstawówka, 
po wojnie szkoła zdrowotna. Na tyłach widoczna wieża 
kościoła ewangelickiego. Aktualnie jest tam, po obu stronach drogi, gęsty las. Pierwotne zdjęcie zostało wykonane z poziomu 
szybu wentylacyjnego kopalni Dąbrowa (Betina). Teraz w miejscu szybu, po jego likwidacji, jest urządzenie zabezpieczające 
kontrolę gazów. Dzisiaj robiąc zdjęcie z tego miejsca, wieży kościoła nie widać. Podchodząc bliżej, widać bramę. Na miejscu 
tych okazałych, historycznych, bądź co bądź, budynków jest gęsty, wysoki las. Dla ludzi, którzy te miejsca znali – przykre 
wspomnienie, dla mieszkańców Orłowej tym bardziej. Posyłam dwa zdjęcia: jedno z miejsca w pobliżu dawnego szybu 
wentylacyjnego, drugie bliżej kościoła, z widokiem na bramę. Zdjęcia posyłam w imieniu żony, Jadwigi z domu Sembol, bowiem 
ona pochodziła z Orłowej-Kopanin, czyli blisko widoku na fotografii.

...tak jest
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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 oraz tłumacz: „Czy czasem,...”

POZIOMO:
1. miasto w Hiszpanii, sto-

lica Aragonii, nad rzeką 
Ebro

2. mała rata
3. trójnitrotoluen lub drugi 

album AC/DC
4. bałwan ma go z marchew-

ki
5. meksykańska roślina o 

długich, mięsistych, kol-
czastych liściach

6. elektrokardiografia
7. następuje po dniu lub ci-

cha w kolędzie

8. przyrząd rejestrujący 
parametry jazdy, insta-
lowany w ciężarówkach i 
autokarach

9. człowiek kierujący się w 
życiu i postępowaniu ide-
ami, wzniosłymi celami

10. ROZWIĄZANIE DODAT-
KOWE 

11. ciepłe domowe obuwie
12. australijski ptak podobny 

do strusia
13. osoba niekompetentna, 

nieuk lub ktoś, kto cechuje 
się ignorancją

14. biblijna góra Mojżesza 
lub egipski półwysep

15. imię Jaskuły lub Kosi-
dowskiego

16. heros kojarzący się z ma-
czugą

17. między kwietniem i 
czerwcem

18. Ireczek urzędowo
19. doborowa grupa ludzi, 

ekskluzywne towarzy-
stwo lub kabaret wro-
cławski

20. bardzo stary, cenny 
przedmiot.

PIONOWO:
ADRIEN, ANCILE, ASCETA, 
ATACHE,  BAHLUL, BATORY, 
BRESSE,  EFENDI, EFUZJA, 
ERNEST, GIEROJ, IDARED, 
KANSAS, KOSELA, KROTON, 
OBEJMA, MARAZM, REGENT, 
SANTOS, STEFFI, STEREO, 
ŚLINIK, TABAKA, TAENIT, 
TANIEC.

Wyrazy trudne lub mniej 
znane: 
ELITA, SARAGOSSA, 
TACHOGRAF

Tak było...


