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 • Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” wraz z rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego startuje z kampanią promującą naukę języka ojczystego wśród Pola-
ków mieszkających poza granicami kraju oraz ich krewnych i przyjaciół w Polsce. 
Kampania #KTOTYJESTEŚ ma na celu uświadomienie rodzicom, jak ważne jest 
przekazywanie dzieciom języka ojczystego oraz edukacja w języku polskim.  (szb)

Projekty zaskoczyły komisję
WYDARZENIE: W poniedziałek rozpatrywała je Komisja Grantowa, w środę zostały zaakceptowane przez 
Radę Kongresu Polaków. Od wczoraj znamy wyniki siódmego naboru wniosków o dofi nansowanie z Funduszu 
Rozwoju Zaolzia. Razem z projektami sterowanymi wyasygnowano na nie niespełna 800 tys. koron.

Beata Schönwald

W trzecim kwart ale br. do 
Funduszu Rozwoju Zaol-
zia złożono 21 projektów. 

Piętnaście zostało przyjętych, trzy 
zwrócono do poprawienia, a trzy 
odrzucono. W sumie na wnioski 
trzeciego kwartału Kongres Pola-
ków w RC przeznaczył niespełna 
pół miliona koron. Wsparcie dla 
poszczególnych projektów wyno-
siło od 5 tys. do 63,6 tys. koron. 
Niezależnie od nich Rada Kongre-
su Polaków postanowiła dofi nan-
sować blisko 300 tys. koron cztery 
projekty sterowane. Za nowatorski 
uznała kursy języka polskiego or-
ganizowane dla czeskich rodziców 
uczniów polskich szkół. Projekt ten 
złożyło Stowarzyszenia Młodzieży 
Polskiej, reagując na zapotrzebo-
wanie wychodzące z terenu. 

Wracając do wniosków, które 
wpłynęły pod ocenę Komisji Gran-
towej, dofi nansowanie otrzymały 
m.in. dwa projekty związane z ob-
chodami 100-lecia Niepodległości. 
Jeden z nich złożyło Miejscowe 
Koło PZKO w Hawierzowie-Błę-
dowicach na koncert edukacyjny 
ZR „Błędowice” przypominający 
wydarzenia sprzed stu lat. – Przed 
południem program ten obejrzy 
młodzież polskich szkół średnich 
na Zaolziu, czyli uczniowie Pol-
skiego Gimnazjum i polskich klas 
Akademii Handlowej w Czeskim 
Cieszynie. Po południu powtórzy-
my go dla szerokiej publiczności 
– przybliżył prezes błędowickiego 

Koła PZKO, Piotr Chroboczek. Kon-
cert odbędzie się 2 listopada. 

Drugi projekt, zatytułowany 
„Ojczyzna to kraj dzieciństwa, 
miejsce urodzenia. To jest ta mała 
najbliższa Ojczyzna Niepodległa 
w słowie, pieśni i tańcu”, zgłosiło 
Jabłonkowskie Centrum Kultury 
i Informacji. Składa się on z kilku 
działań projektowych, a tym naj-
ważniejszym będzie zaplanowana 
na 9 listopada uroczystość pt. „Nie-

podległa w słowie, pieśni i tańcu”. 
– Uroczystość ta powinna uświa-
domić Polakom na Zaolziu, jak 
ważne jest pielęgnowanie polskich 
tradycji, kultury i folkloru. Ma na 
celu pokazanie piękna i bogactwa 
polskiej kultury na przestrzeni 
wieków. Ma być pozytywnym we-
zwaniem do aktywnego uczestnic-
twa w życiu kulturalnym naszej 
mniejszości narodowej – wyjaśniła 
dyrektorka Jabłonkowskiego Cen-

trum Kultury i Informacji, Gabrie-
la Niedoba. Z pozostałych działań 
wchodzących w skład jabłonkow-
skiego projektu warto wymienić 
chociażby konkurs plastyczno-li-
teracki dla młodszych uczniów pn. 
„Pozdrawiam Cię z okazji Święta 
Niepodległości, czyli projekt pocz-
tówki dla ojczyzny” czy konkurs 
literacki dla ich starszych kolegów 
pn. „Myśląc ojczyzna – Jan Paweł 
II do Polaków”.

Prezes Kongresu Polaków w 
RC, Mariusz Wałach, przyznał, że 
projekt złożony nie przez którąś 
z polskich organizacji, ale przez 
organizację budżetową Miasta Ja-
błonkowa, był dla komisji granto-
wej dużym, pozytywnym zaskocze-
niem. – Chodzi o piękny, na wskroś 
patriotyczny projekt, który Jabłon-
kowskie Centrum Kultury i Infor-
macji chce realizować wspólnie z 
polską szkołą, polskimi organiza-
cjami i zespołami, wynajmując w 
tym celu jabłonkowski Dom PZKO 
– stwierdził prezes Kongresu. Pod-
kreślił również, że Fundusz Rozwo-
ju Zaolzia powstał nie tylko po to, 
by wpierać organizacje polskie, ale 
również działania realizowane na 
rzecz rozwoju polskości na Zaolziu 
niezależnie od tego, kto je podej-
muje. 

Mariusz Wałach bardzo pozy-
tywnie wyraził się również o pro-
jekcie złożonym przez Harcerską 
Drużynę Wodną OPTY na wyjazd 
w Bieszczady. – Podoba mi się, 
że harcerze nie bali się zaryzyko-
wać i postanowili podjąć się trudu 
organizacji obozu harcerskiego 
w Polsce, mimo że wiąże się to z 
wyższymi kosztami i przysparza 
wiele trosk. Przyjąłem ten fakt z 
dużą satysfakcją i w związku z tym 
chciałbym przekazać harcerzom, 
by tak trzymać – powiedział prezes 
Kongresu Polaków, dodając, że w 
trzecim kwartale br. wpłynęło do 
Funduszu Rozwoju Zaolzia dużo 
ciekawych projektów. A ich jakość, 
jak zauważył, wciąż idzie w górę.  

• Wsparcie z Funduszu Rozwoju Zaolzia otrzymało również MK PZKO Hawierzów-Błędowice na koncert edukacyjny ZR 
„Błędowice” z okazji 100-lecia niepodległości. Fot. DANUTA CHLUP 
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„Susza tego lata doskwiera rolnikom. Rolnicy podliczają straty”. 
Te dwa zdania stały się przez kilka ostatnich miesięcy mottem 

głównego wydania dziennika czeskiej telewizji publicznej. Począwszy 
od czerwca reporterzy Wiadomości podejmowali bowiem temat suszy 
z konsekwentną regularnością. 

Nie powiem, temat to ciekawy i ważny zarazem. Jako właścicielka nie-
wielkiego poletka nie mam też nic przeciwko systematycznemu uświa-
damianiu telewidzom, że truskawek i chleba nie produkuje się w fabryce 
oraz że dostatek bądź brak jedzenia zależy od okoliczności, na które 
praktycznie nie mamy żadnego wpływu. Pomimo to uważam, że nawet 
w sytuacji, kiedy deszczu jest jak na lekarstwo, nie trzeba i nie należy 
każdej informacji na rolniczy temat kończyć zdaniem o „podliczających 
straty rolnikach”. Podam przykład, który w moim odczuciu jest szczy-
tem absurdu, a który usłyszałam na początku sierpnia w radio. Mowa 
była o nadzwyczajnym urodzaju owoców, który powoduje, że gorzelnie 
nie nadążają z produkcją. Dla mnie przekaz był jasny. Jest dobrze, sady 
są pełne owoców. I tak mogłoby pozostać, gdyby spiker nie zakończył tej 
skądinąd pozytywnej informacji słowami, że tegoroczna susza daje się 
we znaki, w związku z czym rolnicy ponoszą straty.

Mam taki zwyczaj, że o godz. 19.00 włączam czeskie wiadomości, 
a po pół godzinie przełączam telewizor na kanał polskiej Jedynki. W 
niedzielę zrobiłam to samo. W polskich wiadomościach była mowa o 
dożynkach. Zagadnięty przez reportera gospodarz przyznał co prawda, 
że z powodu suszy urodzaj jest mniejszy, jednak pomimo to „zawsze 
jest za co dziękować”. Kiedy usłyszałam te słowa, nie oparłam się po-
kusie i zaczęłam się zastanawiać, jak święto dziękczynienia za plony 
skomentowałyby czeskie media. Może krótko i zwięźle: „Zawsze jest na 
co narzekać”? 

Leszek Miller 
były polski premier o śmierci syna
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PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ...
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DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BYSTRZYCA
Gmina Bystrzyca otrzyma-
ła�dotację,�która�pozwo-
liła�na�stworzenie�przy�
polskiej�podstawówce�
infrastruktury�potrzebnej�
do�edukacji�ekologicznej. 
Projekt jest elementem re-
witalizacji ogrodu i w jego 
ramach stanęła przy szkole 
drewniana wiata, zakupio-
no też ławki i stoły oraz 
urządzono rabatki z zioła-
mi. Szkoła zyskała też dwie 
podwyższone, drewniane 
grządki do uprawy roślin, 
o które w przyszłości będą 
dbać sami uczniowie.  (wik)

CZESKI CIESZYN
Zarząd�Miasta�zadecydo-
wał,�że�udostępni�tym-
czasowo�małe�mieszkanie�
miejskie�parze�małżeń-
skiej,�która�straciła�dach�
nad�głową�po wybuchu 
domu jednorodzinne-
go przy ul. Cmentarnej. 
Mieszkanie jest gotowe 
do natychmiastowego 
użytkowania. Pracownice 
Wydziału Pomocy Spo-
łecznej Urzędu Miasta 
pomagają poszkodowanym 

w załatwianiu pomocy 
fi nansowej i material-
nej. � (dc)

OLDRZYCHOWICE
Miła�niespodzianka�
czekała�po�wakacjach�
na�uczniów�polskiej�szkoły�
oraz�na�maluchy�polskiego�
przedszkola�w�Oldrzycho-
wicach. W czasie letniej 
przerwy w zajęciach od-
dano tam do użytku nowy, 
nowoczesny plac zabaw, 
elementy infrastruktury 
sportowej oraz wiatę do 
dydaktycznych zajęć w 
plenerze. Inwestycję, która 
kosztowała 3,7 mln koron, 
sfi nansowało miasto Trzy-
niec.  (wik)

PIOTROWICE k. KARWINY
Wymiana�dobrych�praktyk�
oraz�formy�współpraca�
służb�mundurowych�były�

tematami�konferencji, 
która odbywała się w ub. 
tygodniu w Piotrowicach 
koło Karwiny. W jej trak-
cie przedstawiciele straży 
miejskich z Karwiny i 
Jastrzębia-Zdroju opowie-
dzieli o najważniejszych 
działaniach realizowanych 
w ramach wspólnego 
transgranicznego projektu. 
Wśród omawianych tema-
tów znalazła się m.in. mo-
dernizacja systemu łączno-
ści w karwińskiej jednostce 
i wdrażanie technik znako-
wania i rejestracji rowerów 
po stronie polskiej.  (wik)

PIOTROWICE

CZESKI CIESZYN/
CIESZYN

OLDRZYCHOWICE BYSTRZYCA

W I A D O M O Ś C I

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z 
dożynek w Oldrzychowicach.

Beata Schönwald 
beata.schonwald@glos.live
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dzień: 25 do 27 C 
noc: 13 do 11 C 
wiatr: 1-4 m/s

dzień: 21 do 23 C 
noc: 15 do 13 C 
wiatr: 1-4 m/s

dzień: 22 do 24 C 
noc: 14 do 12 C 
wiatr: 0-3 m/s

DZIŚ...

7
września 2018

Imieniny obchodzą: 
Melchior, Regina
Wschód słońca: 6.07
Zachód słońca: 19.19
Do końca roku: 115 dni
Przysłowia:�
„W dzień świętej Reginy 
wabią chłopaków 
dziewczyny”
„Święta Regina gałęzie 
ugina”

JUTRO...
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Imieniny obchodzą: 
Adrianna, Maria, 
Radosław
Wschód słońca: 6.08
Zachód słońca: 19.17
Do końca roku: 114 dni
(Nie)typowe święta: 
Dzień Marzyciela
Dzień Dobrych 
Wiadomości
Przysłowia:�
„Gdy Narodzenie Maryi 
pogodne, to będzie tak 
cztery tygodnie”

POJUTRZE...
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Imieniny obchodzą: 
Piotr, Sergiusz
Wschód słońca: 6.10
Zachód słońca: 19.15
Do końca roku: 113 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Urody
Przysłowia:�
„Gdy grzyby wielkie 
korzenie mają, wielką 
zimę zapowiadają”

POGODA

•••
Wielki szok, ogromny. Nie mam słów. Wciąż mam 
syna przed oczami, jak Leszek przychodzi do nas do 
domu, mówi „Cześć mamo, cześć tato, co słychać, 
co u was?”. To niewyobrażalna tragedia w moim 
życiu. Wraz z nim umarła część mnie... 

• W obiektywie Franciszka Bałona występ harcerskiego zespołu „Czarne 
Pantery”.

Nie pojeździli...
Krótko pasażerowie cieszyli się 

bezpośrednimi połączeniami 
kolejowymi z Pragi do Krakowa. 
Leo Express po miesiącu od uru-
chomienia pociągów na tej trasie 
ogłosił, że zawiesi czasowo kursy. 
Przyczyna leży po polskiej stronie. 
Konkretnie w czasie przejazdu, 
który nie jest satysfakcjonujący dla 
czeskiego przewoźnika.

Pociągi Leo Express, pierwszego 
prywatnego przewoźnika na trasie 
dalekobieżnej w Polsce, od lipca 
kursują między Pragą a Krakowem. 
Z czeskiej stolicy wyjeżdżają w 
piątki i niedziele o godz. 16.10 (do 
Krakowa docierają o godz. 23.19). W 
drugą stronę jeżdżą w poniedziałki 
i soboty o godz. 5.04 (w Pradze mel-
dują się o godz. 11.39). Co ciekawe, 
weekendowe połączenie Pragi z 
Krakowem (przez Ostrawę i Kato-
wice) od samego początku cieszy 
się dużą popularnością. – Połącze-
nia w soboty i niedziele są regular-
nie wyprzedawane – przyznał Pe-
ter Jančovič, dyrektor Leo Express 
Polska, który w rozmowie z polski-

mi mediami stwierdził, że zainte-
resowanie jest nawet większe od 
założeń.

Niestety, jeśli ktoś chciałby za-
rezerwować bilet do Krakowa w 
październiku i listopadzie, takiego 
połączenia w rozkładzie jazdy nie 
znajdzie. Od 8 października do 30 
listopada Leo Express zawiesza bo-
wiem kursy na tej trasie. Przedstawi-
ciele przewoźnika tłumaczą ten fakt 
kolejnymi ograniczeniami prędko-
ści, które czeskim pociągom zaser-
wowały PKP Polskie Linie Kolejowe.

Odcinek z Katowic do Krako-
wa pociągi Leo Express pokonują 
na co dzień nie zwyczajową trasą 
przez Jaworzno Szczakową i Trze-
binię, ale okrężną przez Oświęcim, 
Spytkowice i Skawinę. – Dodatko-
wo, jesienią, z powodu prac moder-
nizacyjnych, zarządca infrastruk-
tury obniży tam dopuszczalną dla 
pociągów prędkość – poinformo-
wał media Peter Jančovič. W efek-
cie czas jazdy wydłuży się jeszcze 
o 10-15 minut. To nie satysfakcjo-
nuje przedstawicieli Leo Express. 

W efekcie fi rma zawiesi 9 paździer-
nika swoje kursy. Nie oznacza to 
jednak, że podróżni zostaną pozo-
stawieni samym sobie. Kolejowe 
składy zastąpią bowiem autokary, 
które dojadą do granicy z Republi-
ką Czeską, a tam pasażerowie będą 
mogli przesiąść się do pociągów. 
Kursy Leo Express do Krakowa zo-
staną zaś wznowione 30 listopada, 
bo wtedy zaczyna się okres wyjaz-
dów na jarmarki świąteczne i okres 
podróży przedświąteczno-świą-
tecznych. 

– Wtedy przewidujemy wystar-
czającą liczbę chętnych, wbrew 
nieco dłuższemu czasowi jazdy – 
stwierdza Peter Jančovič i dodaje, 
że według wstępnych wyliczeń po 
zakończeniu prac modernizacyj-
nych istnieje szansa na skrócenie 
czasu jazdy z Pragi d Krakowa aż o 
godzinę. Czeski przewoźnik przy-
gląda się również możliwościom 
uruchomienia pociągów do innych 
polskich miast, choć na razie nie 
ma w tej sprawie żadnych konkre-
tów.  (wik)

Najmłodsi 
powrócą na scenę
Po wielu latach chcemy wskrze-

sić tradycję organizacji prze-
glądów teatrzyków dziecięcych. 
Zaczynamy w Wędryni w piątek, 
5 października, podczas przeglą-
du amatorskich zespołów teatral-
nych Melpomeny – mówi Halina 
Szczotka z Zarządu Głównego 
Polskiego Związku Kulturalno-
-Oświatowego w RC.

Podobne imprezy odbywały się 
na Zaolziu już w latach 90. XX 
wieku, gdy prezesem PZKO był 
Jerzy Czap. – Żona prezesa pro-
wadziła wówczas w Olbrachcicach 
teatrzyk „Drops” i podejrzewam, 
że stamtąd przyszedł pomysł. 
Ówczesne przeglądy były bardzo 
fajną inicjatywą, do której chcemy 
teraz powrócić. Z tego powodu w 
ramach tegorocznych Melpomen, 
na początku października, zorga-
nizujemy „Talinki”, czyli imprezę 
poświęconą teatrom dziecięcym 
– wyjaśnia Halina Szczotka, do-
dając, że informacje o planowa-
nym wydarzeniu zostały już ro-
zesłane do szkół i Miejscowych 
Kół PZKO. – Zdajemy sobie spra-
wę, że początek nie będzie łatwy. 
Według naszej wiedzy na Zaolziu 

działają dziś teatrzyki dziecięce 
w Nieborach i Czeskim Cieszynie. 
Przedstawienia dziecięce przygo-
towują też działacze MK PZKO w 
Jasieniu, no i oczywiście powsta-
ją duże szkolne przedstawienia w 
poszczególnych szkołach. Dlatego 
wędryńską imprezę traktujemy 
bardziej jako spotkanie ludzi, któ-
rzy chcieliby w przyszłości robić 
takie teatrzyki. Chętni mogą się 
kontaktować ze mną albo z biurem 
Zarządu Głównego PZKO – tłuma-
czy Halina Szczotka.

Organizatorka przeglądu wyja-
śnia również, że młodzi aktorzy 
nie muszą w Wędryni prezento-
wać całych spektakli. Wystarczy, 
że przywitają się z uczestnikami i 
przedstawią jakąś króciutką scen-
kę. – Apelujemy, by wszyscy, któ-
rzy mają ku temu smykałkę, zjawili 
się w Czytelni. To bowiem pozwoli 
nam działać dalej – mówi Halina 
Szczotka i dodaje, że PZKO chce też 
zaprosić do Wędryni Ewę Żukow-
ską z Lublina, jedną z najlepszych 
polskich specjalistek od teatru 
dziecięcego, by przeprowadziła tu-
taj warsztaty dla naszych instruk-
torów – dodaje.  (wik)

Wczoraj późnym 
wieczorem w Krynicy-
Zdroju zakończyło się 
28. Forum Ekonomiczne. 
To już tradycja, że w jego 
ramach – dokładnie po 
raz trzeci – w samym 
sercu uzdrowiska 
odbyło się Forum 
Polonijne. Otwierając 
dwa dni paneli i dyskusji 
marszałek Senatu, 
Stanisław Karczewski, 
przyznał, że chociaż 
Polacy rozsiani na całym świecie mogą liczyć 
na coraz większy zastrzyk fi nansowy z Polski, 
potrzeby są dalej ogromne.

Tomasz Wolff 

Od kilku lat pieniędzmi dla Po-
lonii i Polaków mieszkających 
poza ojczyzną dysponuje po-

nownie Senat RP. Zdaniem marszałka 
Stanisława Karczewskiego, to bardzo 
dobre rozwiązanie.

– Jestem dumny, że mogę wspólnie 
z senatorami pracować na rzecz Po-

100 milionów. Jest  szansa na więcej…

laków rozsianych po całym świe-
cie – mówił marszałek. Jak dodał, 
sprawy Polonii to chyba jedyna 
sfera życia, w której panuje poli-
tyczny konsensus. – Czasami się 
spieramy z posłami opozycji, czy 
zaprosić na dane wydarzenie pana 
A, czy pana B albo komu odmówić 
przyznania dotacji, ale jesteśmy 
zgodni co do tego, że musimy da-
lej intensywnie wspierać Polaków 
mieszkających poza ojczyzną – 
dodał Karczewski.

W tym roku, w związku ze 
100-leciem odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, Senat wyłożył 
na projekty złożone przez Polonię 
i Polaków 100 milionów złotych. 
Zdaniem Karczewskiego, wzrost 
musi być cały czas znaczący (jesz-
cze kilka lat temu było to około 60 
milionów złotych w skali roku). W 
domyśle oznacza to, że nie wystar-
czy, jeżeli w 2019 roku wsparcie 
wyniesie 101 milionów na 101-lecie 
odzyskania niepodległości, a w… 

2028 roku 110 milionów na 110-le-
cie wolności. Ze źródeł zbliżonych 
do Senatu wiadomo, że już w przy-
szłym roku do rozdysponowania 
będzie 110 milionów. Senatorowie 
pochylą się nad tym zagadnieniem 
po powrocie z wakacji. Innym waż-
nym tematem, którym się zajmą, 
będzie zmiana w ordynacji wybor-
czej. Pojawił się bowiem pomysł, 
żeby jedno miejsce w Senacie RP (w 
sumie w wyższej izbie parlamentu 
zasiada 100 osób) było zarezerwo-
wane dla przedstawiciela Polonii/
Polaków. To wstępny pomysł, dla-
tego na razie nikt nie potrafi  po-
wiedzieć dokładnie, jak to będzie 
wyglądało w praktyce.

Forum Polonijne cieszyło się 
dużym zainteresowaniem. Wśród 
tematów, które zostały poruszo-
ne w Krynicy-Zdroju, znalazły się 
między innymi obrona dobrego 
imienia Polski i Polaków, młoda 
emigracja – czas na powrót, Polki 
– kobiety w biznesie na świecie czy 
sukces polskiego produktu za gra-
nicą – jak to się robi?

Dodajmy, że „Głos” był patro-
nem prasowym 28. Forum Ekono-
micznego. Wydarzenie zorganizo-
wała Fundacja Instytut Studiów 
Wschodnich z Warszawy. W sumie 
do kurortu w Beskidzie Sądeckim 
przyjechało ponad 4000 gości 
praktycznie z całego świata. 

• Marszałek Senatu RP, Stanisław Kar-
czewski (trzeci z lewej), mówił w Kryni-
cy-Zdroju o tym, jak ważne jest dofi nan-
sowanie Polaków w całym świecie. 
Fot. TOMASZ WOLFF

Poezja na bruku
Fragmenty wierszy poetów zwią-

zanych z ziemią cieszyńską po-
jawiły się na chodnikach przy ul. 
Głębokiej i Sejmowej w Cieszynie. 
Wszystko za sprawą pracowników 
Biblioteki Miejskiej. Podczas wtor-
kowej porannej akcji bibliotekarze 
za pomocą szablon i farby w sprayu 
umieścili na chodnikach cytaty 
Jana Kubisza, Henryka Jasiczka, 
Emilii Michalskiej, Beaty Sabath 
i Ruty Lissowskiej. Poeci ci – jak 
zaznaczyła dyrektor biblioteki, Iza-
bela Kula – tworzyli swe wiersze z 
miłości do ziemi cieszyńskiej. – Ce-
lem akcji jest zbliżenie poezji do lu-
dzi w środowisku miejskim. Skrzy-
żowanie ulic Głębokiej, Olszaka 
i Sejmowej to 
swoiste „zagłębie 
książki” w Cie-
szynie. Na obsza-
rze 200 metrów 
kw. działają trzy 
księgarnie, Bi-
blioteka Miejska, 
antykwariat oraz 

Kawiarnia Literacka „Kornel i Przy-
jaciele” – powiedziała Kula naszej 
redakcji. Wprost przed wejściem 
do biblioteki znajduje się fragment 
„Płyniesz Olzo” Kubisza, nieopodal 
strofy Jasiczka – pierwszego redak-
tora naczelnego „Głosu Ludu”. 

Tak zwane „tapowanie” z goto-
wych szablonów fragmentów po-
ezji o tematyce patriotycznej jest 
częścią projektu „Cieszyńska jesień 
w barwach biało-czerwonych”, któ-
ry uzyskał wsparcie fi nansowego 
Narodowego Centrum Kultury i 
wpisuje się w obchody 100-lecia 
odzyskania niepodległości w Cie-
szynie.  (dc)

• Wiersz Henryka Jasiczka na chodniku przy ul. Głębokiej. Zdjęcia: DANUTA CHLUP

Górniczy Wersal otwiera bramę 
W najbliższą sobotę można bę-

dzie zwiedzać wyremonto-
wane obiekty zabytkowej kopalni 
węgla kamiennego „Aleksander” w 
Ostrawie-Kończycach Małych. Przez 
miłośników historii górnictwa ko-
palnia ta nazywana jest górniczym 
Wersalem. Swoim wyglądem, stylem 
architektonicznym z elementami 
baroku, zwracała na siebie uwagę 
już w czasach swojego założenia – na 
przełomie XIX i XX wieku. Niektóre 
obiekty zostały wpisane na listę za-
bytków, natomiast remont budynku 
oraz wieży szybowej Aleksander 2 
zdobył w tym roku specjalną nagro-

dę jury w konkursie „Budowla Woje-
wództwa Morawsko-Śląskiego”. 

Przedsiębiorstwo DIAMO, które 
opiekuje się nieczynnymi kopalnia-
mi oraz Narodowy Instytut Ochrony 
Zabytków spodziewają się w sobotę 
kilkuset zwiedzających. Kopalnia bę-
dzie otwarta w sobotę w godz. 10.00-
16.00. Można będzie m.in. wspiąć się 
na wyremontowaną wieżę szybową, 
której wysokość wynosi 30 metrów, 
obejrzeć fi lmy oraz wystawę fotogra-
fi i z tematyką górniczą, ekspozycję 
górniczych artefaktów i przyrządów 
geodezyjnych. Dojazd do kopalni 
prowadzi od strony ul. Holvekowej. 

Wydobycie węgla na kopalni 
„Aleksander” zostało zakończone 
w 1992 roku. Oba szyby zasypano. 
– Pomimo, że obiekt doznał w prze-
szłości poważnych uszczerbków 
wskutek działalności górniczej, 
udało się budynkom przywrócić 
wygląd oryginalny lub bardzo zbli-
żony do oryginalnego, z 1901 roku 
– podkreśliła Jana Dronská, rzecz-
nik DIAMO. W rozmowie z „Gło-
sem” dodała, że wyremontowane 
zabytkowe obiekty czekają dopiero 
na swoje wykorzystanie. Mogłyby 
służyć m.in. do organizowania wy-
staw czy koncertów.  (dc)
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To była pierwsza 
encyklopedia Ameryki
Wakacje to czas urlopów i podróży, dlatego tematem sierpniowego spotkania w ramach prowadzonego przez 
Książnicę Cieszyńską cyklu „Cymelia i osobliwości” było XVII-wieczne dzieło geografi czne zatytułowane „Die 
unbekante Neue Welt oder Beschreibung des Welt-teils Amerika und des Sud-Landes” („Nowy nieznany Świat 
albo opis Ameryki i ziemi południowej”). 

Witold Kożdoń

Dzieło powstało w Amster-
damie w 1673 r. staraniem 
holenderskiego drukarza 

Jacoba van Meursa. Nad Olzę tra-
fi ło za sprawą księdza Leopolda 
Szersznika. – Na księdze widnie-
je jego podpis, nie ma jednak ani 
daty zakupu ani ceny. Szersznik 
notował też nazwiska darczyń-
ców, ale w tym wypadku żadnego 
nie podał. W rezultacie niewiele 
wiemy o tej księdze poza tym, że 
nie jest to holenderski oryginał, 
lecz jej niemieckie tłumaczenie – 
mówiła gospodyni spotkania Jo-
lanta Sztuchlik.

Księga jest ilustrowanym (126 
miedziorytami) kompendium 
wiedzy na temat kontynentu  
amerykańskiego w XVII wieku. 
Przedstawia historię odkryć geo-
grafi cznych, opisy poszczegól-
nych amerykańskich regionów 
ze szczegółowymi informacjami 
o tamtejszych mieszkańcach, ich 
strojach, wierzeniach i obycza-
jach. – Niemieckie wydanie jest 
uboższe od holenderskiego ory-
ginału, ponieważ zawiera mniej 
tekstu. Natomiast ilustracje są 
identyczne. Obecnie uważa się, 
że jest to najstarsza encyklope-
dia Ameryki. Książka zawiera bo-
wiem wszystko, co w XVII wieku 
wiedziano o tym kontynencie. 
Przy tym dowiadujemy się z niej 
nie tylko o tym, co ówcześni Eu-
ropejczycy wiedzieli o Ameryce, 
ale także jak postrzegali ten kon-
tynent – mówiła Sztuchlik.

Autorem monumentalnej pracy 
był holenderski pastor Arnoldus 
Montanus, który na co dzień zaj-
mował się historią Kościoła i Nider-
landów. Z kolei na język niemiecki 

przetłumaczył książkę lekarz i pisarz 
Olfert Dapper. – Ciekawostką jest, że 
obaj nigdy nie wyjechali poza Nider-
landy. Do tego niemieckie wydanie 
tej książki to przykład bezczelnego 
plagiatu, ponieważ Olfert Dapper ni-
gdzie nie podał, że autorem jest Ar-
noldus Montanus. Przestudiowałam 
całą przedmowę i nie natknęłam się 
nawet na strzęp informacji na ten 
temat. Sugerując się więc informa-
cjami z karty tytułowej w pierwszym 
momencie ja również przypisałam 
autorstwo Dapperowi. Dopiero się-
gając do źródeł stwierdziłam, że to 
nieprawda – mówiła Sztuchlik.

Fakt, że autor nie podróżował 
do Nowego Świata, zaowocował 

różnymi błędami i fantazjami. 
Mimo to przez wiele lat było to 
niezwykle poczytne, wręcz sztan-
darowe dzieło. – Powiem państwu, 
że czytałam fragmenty tej książki 
i też mi się bardzo podobały. Nie 
dziwię się więc ówczesnym Euro-
pejczykom, którzy zupełnie nie 
znali przecież Nowego Świata, że 
ta lektura była dla nich niezwykle 
atrakcyjna – mówiła Sztuchlik.

Księgę zdobią również liczne 
mapy, portrety odkrywców i po-
dróżników, widoki miast oraz 
ilustracje przedstawiające miesz-
kańców, rośliny i zwierzęta. Pięk-
na jest zwłaszcza miedziorytowa 
karta tytułowa z alegorią Ame-

ryki. Jej głównymi postaciami są  
mieszkańcy kontynentu w otocze-
niu lamy i jaguara. W tle znajdują 
się konkwistadorzy i elementy 
architektury obronnej. – Jest też 
indiański wódz w pięknym pióro-
puszu na głowie, który – co ważne 
– upuszcza insygnia swej władzy. 
To może symbolizować, że władza 
miejscowych władców dobiega 
końca – mówiła Sztuchlik.

Specjalistka Książnicy dodała, 
że zagadką pozostaje jednak, z ja-
kich wiadomości czerpali autorzy 
książki. – Na jej kartach napisano 
jedynie, że informacje pochodzą z 
najbardziej wiarygodnych źródeł. 
Wiadomo natomiast, że podobne 

prace pisano w owych czasach 
opierając się na relacjach misjo-
narzy, podróżników i kupców. 
Być może w tym przypadku było 
podobnie, ale ja, mimo że długo 
szukałam, nie znalazłam jedno-
znacznej odpowiedzi na to pyta-
nie – mówiła Sztuchlik.  

• Gospodynią piątkowego spotkania była Jolanta Sztuchlik. Fot. WITOLD KOŻDOŃ

Barokowy tytuł
Jolanta Sztuchlik przetłumaczyła 
m.in. zebranym w Książnicy bardzo 
precyzyjnie tytuł zaprezentowanego 
dzieła. A brzmi on tak: „Nieznany 
Nowy Świat, albo opis części świata 
Ameryki i ziem południowych, w któ-
rym szczegółowo traktuje się o po-
czątkach Ameryki, krajów południo-
wych i o godnych pamięci podróżach 
po niej Europejczyków, jak również 
o jej stałym lądzie oraz wyspach, 
miastach, fortyfi kacjach, wioskach, 
najważniejszych budowlach, górach, 
źródłach, rzekach i rodzajach zwie-
rząt, drzew, wydm i innych obcych 
roślin, jak również o nabożeństwach 
w bałwochwalstwie, o zwyczajach, 
językach i ubiorach, dziwnych po-
grzebach, tak i o starych jak i nowych 
wojnach, całkowicie wieloma o życiu 
w Ameryce samodzielnie zaprojek-
towanymi rycinami ozdobione przez 
doktora Olferta Dappera w Amster-
damie u Jacoba van Meursa, cesar-
skiego drukarza w mieście Meus w 
1673 roku. 
– Jak państwo zauważyli, książka ma 
niezwykle obszerny tytuł i jest to 
charakterystyczne dla epoki baroku, 
ponieważ w tym okresie powszech-
nie stosowano takie właśnie tytuły. 
Moim zdaniem jednak to było nawet 
dobre, ponieważ czytelnik od razu 
wiedział, co książka zawiera i czego 
się może po niej spodziewać – mó-
wiła Sztuchlik. 

Będą kręcić nad Olzą
Aż 28 mln złotych ma kosztować 

najnowszy fi lm Macieja Pawlic-
kiego „Legiony”. Tym samym obraz 
opowiadający historię legendarnej 
polskiej formacji wojskowej stanie 
się jednym z najdroższych fi lmów 
w dziejach polskiej kinematografi i. 
Całość wyreżyseruje Dariusz Ga-
jewski, wiceprezes Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich. Część zdjęć 
będzie zaś kręcona nad Olzą.

Zdjęcia do historycznej produk-
cji rozpoczęły się w sierpniu. Akcja 
fi lmu obejmie głównie lata 1914-
1916, od wymarszu I Kompanii Ka-
drowej z krakowskich Oleandrów 
w kierunku Królestwa Polskiego aż 
po bitwę pod Kościuchnówką na 
Wołyniu, określaną przez history-
ków „najkrwawszym bojem” Legio-
nów. 4 lipca 1916 r. polskie oddzia-
ły (5,5 tys. żołnierzy) stoczyły tam 

bitwę z Rosjanami (13 tys.) o utrzy-
manie linii frontu, w wyniku której 
zginęło lub zostało rannych ok. 2 
tys. Polaków. Epilog „Legionów” 
ma się rozegrać po odzyskaniu nie-
podległości.

– „Legiony” to klasyczne kino 
wojenne opowiedziane z wielkim 
rozmachem, przy użyciu najnowo-
cześniejszych technik fi lmowych. 
Pokażemy najpiękniejsze i najbar-
dziej dramatyczne karty epopei le-
gionowej, łącznie ze słynną szarżą 
ułanów pod Rokitną, która będzie 
jedną z najbardziej spektakular-
nych sekwencji fi lmu – tłumaczy 
producent fi lmu Maciej Pawlicki 
na portalu Stowarzyszenia Fil-
mowców Polskich.

Maciej Pawlicki to były dyrektor 
TVP1, znany jest przede wszystkim 
jako producent i współtwórca sce-

nariusza fi lmu „Smoleńsk”. Tłu-
maczy on, że będzie to fi lm o poko-
leniu, które wywalczyło dla Polski 
Niepodległość. – Chcemy pokazać 
tych, dzięki którym nie mówimy 
dziś w polskich domach po rosyjsku 
czy niemiecku. To superprodukcja, 
którą jesteśmy winni im, ale także 
sobie samym. Oni sto lat temu zwy-
ciężyli, bo rozumieli sens narodo-
wej wspólnoty zorganizowanej w 
niepodległym, własnym państwie. 
My budujemy nie tylko własne pań-
stwo, ale i sens nowoczesnego pa-
triotyzmu – objaśnia Pawlicki.

Co ciekawe, jednym z miejsc, 
gdzie kręcone będą sceny do fi lmu, 
jest Cieszyn. – Ekipa fi lmowa pojawi 
się nad Olzą we wrześniu i paździer-
niku. Zdjęcia zaplanowano 17 wrze-
śnia przy ul. Kominiarskiej, Fredry, 
Szerokiej, na Placu Św. Krzyża i w 

Muzeum Drukarstwa, a kolejne od-
bywać się będą na rynku w dniach 
od 14 do 16 października – informu-
je Barbara Stelmach-Kubaszczyk z 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Rzeczniczka magistratu zazna-
cza jednak, że prace scenografi cz-

ne rozpoczną się już od 25 wrze-
śnia. – W imieniu producentów 
pragniemy też z góry podziękować 
wszystkim zaangażowanym w to 
przedsięwzięcie za wyrozumiałość 
i współpracę – stwierdza Stelmach-
-Kubaszczyk.  (wik)

• Kadr z fi lmu. 
Fot. JACEK PIOTROWSKI/Agencja Picaresque

Festiwal czeskiego świętego
We wtorek w katedrze Boskiego Zbawiciela w Ostrawie została zainaugurowana 15. jubileuszowa edycja 
Świętowacławskiego Festi walu Muzycznego. W ciągu 25 festi walowych dni odbędzie się 39 koncertów w 23 
miejscowościach morawsko-śląskiego regionu, w tym również na Zaolziu.

Beata Schönwald

Świętowacławski Festiwal 
Muzyczny to największy w 
Republice Czeskiej między-

narodowy festiwal muzyki daw-
nej i sakralnej. Wszystkie kon-
certy odbywają się w obiektach 
sakralnych, organizatorzy wycho-
dzą bowiem z założenia, że „kon-
cert w kościele jest przeżyciem”. 
Te przeżycia gwarantują dzieła 
mistrzów światowej sławy wyko-
nywane niemniej po mistrzowsku 
przez przednich muzyków z kraju 
i zagranicy. Zwłaszcza zaś, że te-
goroczny jubileuszowy festiwal 
ma ambicje przedstawić to naj-
lepsze, co wydarzyło się podczas 
minionych czternastu edycji.

Gwiazdy festi walowego 
nieba
Jeśli zatem ma być mowa o gwiaz-
dach i najmocniejszych momen-
tach tegorocznego muzycznego 
września, nie sposób pominąć 
dzisiejszego wieczornego kon-
certu w kościele ewangelickim 

w Ostrawie z udziałem jednej z 
najbardziej rozchwytywanych 
światowych mezzosopranistek, 
Magdaleny Koženej. Razem z ze-
społem Collegium 1704 i pod ba-
tutą bywalca świętowacławskich 
festiwali, Václava Luksa, wpro-

wadzi słuchaczy w świat muzyki 
włoskich barokowych mistrzów. 
Dzisiejszym koncertem zainau-
guruje nowe barokowe tournée, 
którego zwieńczeniem ma być 
krążek CD. Z nowym solowym 
recitalem zawita do Ostrawy rów-
nież wybitna skrzypaczka, Isa-
belle Faust z Niemiec. Mistrzyni 
smyczka wystąpi w kościele w Sta-
rej Bielej 25 bm. Wspomnieć nale-
ży również genialnego irańskiego 
cymbalistę Mahana Esfahani’ego, 
który już rok temu brał udział w 
tym muzycznym wydarzeniu. 
17 bm. w kościele św. Wacława 
będzie mu towarzyszyć młody,
uznawany niemiecki zespół, La 
Folia Barockorchester. Za raryta-
sy 15. Świętowacławskiego Festi-
walu Muzycznego należy uznać 
ponadto występ piętnastoletniej 
laureatki konkursu „Praska Wio-
sna”, skrzypaczki Hany Chang, 
czy specjalny program Dziecięce-
go Chóru Kühna z Kateřiną Engli-
chową. 

W iście międzynarodowej fe-
stiwalowej obsadzie z RC, Słowa-
cji, Niemiec, Hiszpanii, Belgii, 
Ukrainy, Rosji, USA, Iranu czy 
Izraela pojawia się również jed-
no polskie nazwisko. Chodzi o 
związaną z Akademią Muzyczną 
w Katowicach, Martynę Pastusz-
kę, znakomitą skrzypaczkę oraz 
kierowniczkę artystyczną Orkie-
stry Historycznej. Razem z tym 
zespołem oraz belgijskim fl ecistą 
Bartholdem Kuijkenem zagrają 15 
bm. w kościele ewangelickim w 
Bystrzycy. 

Muzyka i coś jeszcze
Wszystko, co dzieje się na Święto-
wacławskim Festiwalu Muzycz-
nym, wiąże się z muzyką. Mimo to 
nie zawsze chodzi o projekty stric-
te muzyczne. W parze z tradycyj-
nymi koncertami w kościołach 
idą bowiem spotkania z solista-
mi w Domu Książki w Ostrawie, 
warsztaty dla dzieci nt. opery Le-
oša Janáčka pt. „Przygody Lisicz-
ki Chytruski” w Muzeum Ostraw-
skim oraz projekcje fi lmowe w 
kameralnych kinach w Ostrawie i 
Opawie. W czasie trwania festiwa-

lu przestrzeń sakralna otwiera się 
jednak nie tylko dla koncertów w 
tradycyjnym pojęciu, ale także – 
co na co dzień jest niezwykłe – dla 
fi lmu i baletu. Chodzi konkretnie 
o najstarszy ostrawski kościół po-
święcony patronowi festiwalu, 
św. Wacławowi.   

Początek i koniec
Świętowacławski Festiwal Mu-
zyczny został zainaugurowany 
we wtorkowy wieczór koncertem 
pod batutą Jakuba Hrůšy w wyko-
naniu orkiestry, chóru i solistów 
Filharmonii Brneńskiej. Złożyły 
się na niego legenda „Amarus” 
skomponowana do słów wiersza 
Jaroslava Vrchlickiego oraz „Gla-
golska msza”, którą Leoš Janáček 
skomponował w związku z 10. 

rocznicą powstania państwa cze-
chosłowackiego, określając ją 
jako „wesołą mszę narodową”. W 
roku, w którym z  jednej strony 
obchodzimy 100-lecie niepodle-
głej Czechosłowacji, z drugiej zaś 
przypominamy sobie 90. rocznicę 
śmierci Janáčka, chodzi o jak naj-
bardziej trafny wybór. 

Zakończenie festiwalu, które 
przypada tradycyjnie w święto 
św. Wacława, też będzie należało 
do Filharmonii Brneńskiej. Tym 
razem zaprezentuje ona jedną z 
najpiękniejszych czeskich utwo-
rów sakralnych „Stabat Mater” 
Antonína Dvořáka. Ostatnie festi-
walowe dźwięki zabrzmią, podob-
nie jak te pierwsze, w katedrze 
Boskiego Zbawiciela w Ostrawie. 
 

Igor Franti šák, 
dramaturg i dyrektor Świętowacławskiego Festi walu 
Muzycznego

„Tegoroczną jubileuszową edycję wzbogaci dodatkowo kilka wyjątkowych 
projektów ku czci świętego Wacława, który jest symbolem naszej państwo-
wości, a którego imieniem szczyci się również nasz festi wal. W obiektach 
sakralnych odbędzie się projekcja pierwszego przełomu lat 1929/1930 z 
towarzyszeniem Filharmonii Janáčka w Ostrawie. W najstarszym ostraw-
skim kościele św. Wacława zostaną ponadto zaprezentowane unikatowy 
projekt Praskiego Baletu Kameralnego oraz oratorium Święty Wacław pod 
batutą jego autora, Marti na Kumžáka”. 

Kalendarz koncertów na Zaolziu 
8 września 

Orłowa, kościół Narodzenia Panny Marii, Flanders Recorder 
Quartet, godz. 18.00

10 września 
Olbrachcice, kościół św. Piotra i Pawła, Tiburti na Ensemble, 
godz. 18.00

15 września 
Bystrzyca, kościół ewangelicki, Orkiestra Historyczna, B. Kuij-
ken, godz. 18.00

18 września 
Rychwałd, kościół husycki, Ensemble Berlin Prag, godz. 18.00

22 września 
Jabłonków, kościół Bożego Ciała, Orpheus, godz. 15.00

23 września 
Trzyniec, kościół ewangelicki, Kanti léna, godz. 17.00

100 koncer-
tów na 
stulecie 
powsta-

nia państwa czechosłowackiego 
postanowili zrealizować w tym roku 
organizatorzy Świętowacławskiego 
Festi walu Muzycznego. 39 z nich 
odbędzie się w ramach świętowa-
cławskich koncertów w kościołach 
regionu. Natomiast pozostałych 61 
wchodzi w skład realizowanego od 
wiosny projektu Wycieczek Muzycz-
nych. Koncerty te proponują różne 
gatunki muzyki, od klasyki przez 
swing, jazz i folklor, i odbywają się w 
wielu atrakcyjnych miejscach moraw-
sko-śląskiego regionu – w posesjach 
dawnych arystokratów czy zabytkach 
techniki. 

• Orkiestra Historyczna Martyny Pastuszki jest jedynym polskim zespołem występującym na tegorocznym festi walu św. 
Wacława. Fot. polskieradio.pl
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Fot. KARIN DZIADEK

Małgorzata Bryl-Sikorska 

W dniach 14 – 16 września w Cze-
skim Cieszynie odbędzie się 1. edycja 
Festiwalu Teatrów Lalkowych „Lalki 
dzieciom”. Jaka jest geneza powoła-
nia do życia tego festiwalu?
– Z tym pomysłem przyszła do mnie 
dyrektor Ośrodka Kultury „Strzelnica” 
w Czeskim Cieszynie, Sabina Stiller. 
Zaproponowała mi, byśmy wspólnie 
zorganizowali jakiś festiwal dla dzieci. 
Muszę przyznać, że na długo wcze-
śniej sam nosiłem się z takim zamia-
rem, bo w przestrzeni miasta brak tego 
typu inicjatyw teatralnych dedykowa-
nych dzieciom. Są festiwale „dorosłe”, 
nie ma festiwali dla najmłodszych. 
Tylko raz zdarzyło się, że Międzynaro-
dowy Festiwal Teatralny „Bez Granic” 
był w całości skierowany do młode-
go odbiorcy, a było to dwa lata temu. 
Nad Olzę przyjechało wówczas wiele 
teatrów lalkowych, co spotkało się z 
dużym zainteresowaniem. Wtedy też 
pomyślałem sobie, jak ciekawe byłoby 
zorganizowanie tego typu inicjatywy 
każdego roku. Sądzę, że niezwykle 
ważne jest, by dzieci z całego regionu 
mogły zobaczyć spektakle różnych 
teatrów, a nie tylko propozycje arty-
styczne „Bajki”.

W tym roku najmłodsi widzowie 
będą mogli obejrzeć spektakle te-
atrów lalkowych z Czech, Słowacji i 
Polski.
– Jest to na dobrą sprawę zerowy 
rocznik naszego festiwalu, więc jesz-
cze zobaczymy, jakie rezultaty przy-
niesie. Podczas tegorocznej edycji 
„Lalki dzieciom” wystąpi jeden teatr 
lalkowy z Polski, będzie to Lale Teatr 
z Wrocławia. Natomiast jeśli organi-
zowana przez nas impreza spotka się 
z zainteresowaniem publiczności, na 
pewno w kolejnych latach zaprosimy 
do Czeskiego Cieszyna więcej teatrów 
z Polski. „Strzelnica” to wymarzone 
miejsce do takich transgranicznych 
inicjatyw. 

Podczas festiwalu dzieci będą mo-

Pilotażowy 
festiwal 
i jubileusz 
»Bajki«
Kierownik artystyczny Sceny Lalek „Bajka” 
Teatru Cieszyńskiego, Jakub Tomoszek (na 
zdjęciu), opowiada o 1. edycji Festiwalu Teatrów 
Lalkowych „Lalki dzieciom” w Czeskim Cieszynie, 
jubileuszu 70-lecia „Bajki”, a także potencjalnej 
przeprowadzce tego zespołu w inne miejsce.

gły także wziąć 
udział w działa-
niach warsztato-
wych.
– Hana i Tomáš 
Volkmerowie z 
Ostrawy popro-
wadzą warsztaty 
„Zrób sobie swo-
ją lalkę”. Co waż-
ne, są to przyja-
ciele Sceny Lalek 
„Bajka”. Tego-
roczny Festiwal 
Teatrów Lalko-
wych jest okazją 
do świętowania 
jubileuszu 70-le-
cia „Bajki”, dlate-
go zaprosiliśmy 
twórców, którzy 
na przestrzeni lat 
współtworzyli z 
nami cieszyńskie 
lalkarstwo. Na 
przykład zagrają 
nasi koledzy ze 
Słowacji – Teatr 
Neline. Reży-
serka tej sceny 
stworzyła u nas 
takie przedstawienia, jak „Pinokio” 
czy „O kiju samobiju”. Jednak zapro-
siliśmy także tych twórców, z którymi 
jako Scena Lalek „Bajka” chcielibyśmy 
nawiązać współpracę w przyszłości, 
jak na przykład Teatr u starej aktorki z 
Hradca Kralowej.

Czy I Festiwal Teatrów Lalkowych 
jest jedynym wydarzeniem wpisa-
nym w obchody 70-lecia Sceny Lalek 
„Bajka”?
– Tak, urodziny będziemy obchodzić 
w Ośrodku Kultury „Strzelnica” już 
16 września, czyli ostatniego dnia fe-
stiwalowego. O godzinie 18.00 zapre-
zentujemy spektakl jubileuszowy „O 
zbójniku Ondraszku”, a po nim odbę-
dzie się bankiet. Zdecydowaliśmy się 
świętować przy ulicy Strzelniczej, bo 
właśnie tutaj (tyle tylko, że na drugim 
krańcu tej ulicy) 70 lat temu „Bajka” 
zaczęła działalność. 

Jest też pomysł nowego dyrektora 
Teatru Cieszyńskiego, by „Bajkę” na 
stałe przenieść do „Strzelnicy”.
– Zobaczymy, jak to będzie. Dyrek-
tor aktualnie prowadzi negocjacje w 
tej sprawie. Wolałbym nie mówić o 
czymś, co jeszcze nie zostało oficjalnie 
zakomunikowane. Jednak sądzę, że ta 
przeprowadzka pomogłaby „Bajce”, 
ponieważ w Teatrze Cieszyńskim już 
siedem lat pracujemy w prowizorycz-
nych warunkach. Dla mnie jest też 
ważne, że dzięki stałym występom w 
„Strzelnicy”, „Bajka zaistniałaby w 
centrum miasta i strategicznym miej-
scu, gdzie spotykają się dwa Cieszyny. 
Może moglibyśmy dzięki temu więcej 
i częściej grać, na przykład wykorzy-
stując pobliski ogród do przedstawień 
plenerowych. 

Jakie tytuły premierowe „Bajka” za-
proponuje w tym roku artystycznym?

– Rok artystyczny 2018/2019 zapowia-
da się u nas bardzo ciekawie. Już w 
październiku odbędzie się premiera 
spektaklu „O słońcu, księżycu i wie-
trze” według Bożeny Němcowej w re-
żyserii Marii Mikowej. W poprzednim 
sezonie widzowie mogli widzieć u nas 
inscenizację „Królowej śniegu” autor-
stwa tej artystki. Następnie wystawi-
my „Nowe szaty króla” według Hansa 
Christiana Andersena, które przygotu-
ją Hana i Tomáš Volkmerowie. Z kolei 
rok artystyczny zamkniemy premierą 
„Króla łabędzi” na podstawie baśni 
irlandzkiej „Dzieci króla Lira”. Co cie-
kawe, spektakl wyreżyseruje Katarzy-
na Deszcz, reżyserka dotąd współpra-
cująca z dramatyczną Sceną Polską. 
Od dawna bowiem zgłaszała mi chęć 
przygotowania jakiegoś przedstawie-
nia w „Bajce”, więc zaproponowałem 
jej tematykę, w której bardzo dobrze 
się porusza.  

Najwięksi projektanci 
mody męskiej wróżą 
w sezonie jesień/
zima 2018 powrót 
koszul flanelowych. 
W Seattle dowiedzieli 
się o tym z lekkim 
wyprzedzeniem. 

RECENZJE

ALICE IN CHAINS – 
Rainier Fog
Amerykańska formacja Alice In Chains 
wyznaczała, obok Soundgarden i Stone 
Temple Pilots, kierunki w modzie zwa-
nej grunge (fani Nirvany wybaczą). I nic 
się w tej materii nie zmieniło również w 
2018 roku. 

Na początku lat 90. ubiegłego wie-
ku powstał pomysł na hard rock z do-
mieszką psychodelii. Soczyste riffy, 
lekko przesterowany wokal, grube fla-
nelowe koszule przetrwały próbę cza-
su. Szósty album w dyskografii Alice In 
Chains jest tego dobitnym przykładem. 
Śmierć założyciela grupy, Layne’a Sta-
ley’a, była dla reszty ferajny impulsem 
do działania. Zamiast odcinać kupo-
ny od sławy, muzycy nagrali z nowym 
wokalistą, Williamem DuVallem, trzy 
świetne albumy. Trzeci w kolejności, 
„Rainier Fog” jest zarazem ukorono-
waniem ich muzycznych poszukiwań. 
DuVall manierą wokalną do złudzenia 
przypomina Layne’a Staley’a, z tą różni-
cą, że na koncertach śpiewa bez dopa-
laczy, a w prywatnym życiu też zacho-
wuje się bardzo nieinwazyjnie. Nowa 
płyta jest swoistym hołdem złożonym 
kolebce stylu grunge, z adresem pocz-
towym w mieście Seattle na północnym 
zachodzie Stanów Zjednoczonych. W 
Seattle słońce grzeje rzadziej, niż w Los 
Angeles. Mieszkańcy też rzadziej się 
uśmiechają, a na pytanie „jak leci” czę-
sto odpowiadają w zupełnie nie-amery-
kańskim stylu – „kiepsko”. 

„The One You Know”, to iście thra-
sh metalowy, gitarowy początek. Tego 
można się było zresztą spodziewać. 
Alice In Chains zawsze należeli do 
najgłośniejszych zespołów ze „świę-
tej trójki” grunge’u. Jerry Cantrell nie 
owija w bawełnę – jego gitara wymia-
ta. Cantrell nie szczędzi też solówek, z 
częstymi zmianami rytmu. Tytułowy 
„Rainier Fog” pojawia się jako drugi w 
kolejności. Znów ostry rozjazd z górki, 
ale główne tempo zostało tym razem 
narzucone przez perkusję. Nowy album 
powstał w Studio X, w którym w 1995 
roku światło dzienne ujrzało trzecie w 
dyskografii grupy wydawnictwo „Alice 
In Chains”. W „Rainier Fog” atmosfera 
z tamtych lat została nie tylko przy-
wołana, co wręcz zmaterializowana. W 
warstwie lirycznej wracają wspomnie-
nia z legendarnej sesji, a przeszłość i te-
raźniejszość spaja w jeden, zwarty nurt 

ponownie Jerry Cantrell, głównodowo-
dzący formacji. Stylem gry na gitarze 
przypomina Jimmiego Hendrixa. Lubi 
improwizować, ale w granicach zdro-
wego rozsądku. Jak przyznał w jednym 
z wywiadów, niektóre solówki z nowego 
albumu powstawały właśnie w chwi-
lach spontanicznej radości z samego 
grania, obcowania z kumplami. Skoor-
dynowany hałas momentami przeista-
cza się w coś na wzór bluesa z półno-
cy USA – świetny „Drone”, w utworze 
„Maybe” muzycy wyciszają się zaś 
najmocniej. Spokojna przytulanka nie 
należy może do najlepszych momen-
tów na tym albumie, ale liczy się chęć 
znalezienia oazy spokoju w otoczeniu 
wszędobylskiego, głośnego hard rocka 
albo – jak kto woli – grunge’u. 

Gdyby to był już koniec grudnia, 
miałbym pewność, że w 2018 roku „Ra-
inier Fog” żaden z zagranicznych roc-
kowych albumów nie przebije jakością. 
Do Sylwestra pozostało jednak jeszcze 
trochę czasu. W Seattle nie przejmują 
się jednak wyścigami, kto lepszy. Tam 
czas płynie w grunge’owym tempie. 

PRZEZ LORNETKĘ

Strach się bać
Reżyser Jiří Strach znalazł lukę w telewi-
zyjnej produkcji Made In Czech Republic. 
Najpierw zainwestował swój potencjał 
twórczy w bajki dla dzieci – a tak na dobrą 
sprawę – raczej dla rodziców, a następnie 
spróbował sił w kategorii zarezerwowa-
nej wyłącznie dla dorosłych – mistycz-
nych thrillerach. Strach jest praktyku-
jącym katolikiem, co przekłada się na 
warstwę epicką wszystkich trzech odsłon 
serialu „Labirynt”. Od poniedziałku Cze-
ska Telewizja emituje najnowszy, trzeci 
sezon „Labiryntu”. Jeszcze za wcześnie 
na kategoryczne sądy, ale w sam raz na 
to, by przyjrzeć się trzeciemu „Labiryn-
towi” przez lornetkę. W często loteryj-
nej, coraz bardziej komercyjnej ramówce 
czeskiej telewizji publicznej nowa propo-
zycja Stracha jest jak powiew świeżego 
powietrza w stojącym na pełnym słońcu 

Fiacie Panda. Znów mamy do czynie-
nia z morderstwami popełnianymi we-
dług konkretnego, mistycznego klucza. 
Chrześcijańska ezoteryka przeplata się 
z przyziemną, brutalną rzeczywistością 
wzorowaną na skandynawskich mrocz-
nych kryminałach. Zagadkowe morder-
stwa próbuje rozwikłać sprawdzony w 
poprzednich dwóch seriach zespół poli-
cji. Jiří Langmajer w roli głównego śled-
czego czuje się znakomicie. Jego szef, 
Miroslav Donutil, otrzymuje w trzecim 
sezonie większe pole do popisu, a do tego 
producenci serialu znacznie poszerzyli 
listę płac, spotykamy więc starych zna-
jomych z innych serii kryminalnych w 
nowych wcieleniach. Malkontenci mogą 
się w tym zgiełku aktorskim trochę pogu-
bić, Strach zapanował jednak nad sytu-
acją zaraz w pierwszym odcinku i raczej 
nie musimy się obawiać kompromitacji 
z jego strony. Dialogi, logiczny ciąg zda-
rzeń, świetne ujęcia kamery – to głów-
ne znaki „Labiryntu 3”. Mistyczna seria 
Jiřego Stracha jest idealnym prezentem 
dla poczciwców płacących comiesięczny 
abonament telewizyjny.  

BONO JESZCZE ZAŚPIEWA. 
Cały świat zamarł w przerażeniu. 
Nawet uchodźcy z Syrii przerwali 
na kilka minut próby przedosta-
nia się do Europy. Bono, wokalista 
irlandzkiej grupy rockowej U2,  
stracił 1 września na koncercie w 
Berlinie głos. Z tego też powodu 
grupa U2 musiała po kilkunastu 
minutach przerwać długo zapo-
wiadany koncert i pożegnać się 
przedwcześnie z tłumem fanów 
w Mercedez Benz Arenie. Bono 

szybko uspokoił jednak swoich 
wielbicieli przyklejonych z oba-
wami o zdrowie swojego idola do 
ekranów smartfonów na porta-
lach społecznościowych. „Widzia-
łem się ze świetnym lekarzem. 
Jestem szczęśliwy i czuję ulgę, że 
to nic poważnego” – napisał na 
swoim Twitterze, dodając, że ber-
liński koncert zostanie powtórzo-
ny 13 listopada. Pytanie tylko, czy 
lider U2 dobrze przemyślał datę 
„powtórki z rozrywki”. 

RĘKA W ZŁYM MIEJSCU. Kam-
pania „Zły dotyk” zatacza coraz 
szersze kręgi. Dotarła nie tylko 
na Biegun Północny, ale rów-
nież do Stanów Zjednoczonych. 
Ostatnią ofiarą został biskup zie-
lonoświątkowców, Charles H. El-
lis, który podczas ceremonii po-
grzebowej gwiazdy soulu, Arethy 
Franklin, uścisnął uczestniczącą 
w ceremonii młodą piosenkarkę 
Arianę Grande tak niefortun-
nie, że Kevin Spacey mógłby za-

zdrościć. Duchowny przeprosił 
Grande w wywiadzie dla „The 
Associated Press”. „Nigdy moją 
intencją nie było dotknięcie 
biustu jakiejkolwiek  kobiety... 
Nie wiem, być może położyłem 
swoją rękę w złym miejscu. Może 
przekroczyłem granicę i byłem 
zbyt przyjacielsko nastawiony. 
Jednak chciałbym ją bardzo 
przeprosić”. I co tu dodać? Are-
tha Franklin nie zasłużyła na 
taki cyrk.

CO SZEPTANE

● Alice In Chains 
w świetnej formie. 
Gratulacje do Se-
attle.

● Petr Stach, Jiří 
Langmajer i Lenka 
Vlasákowa w trze-
cim sezonie „Labi-

ryntu”. Zdjęcia ARC
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Psie zawody 
z karnawałem 
Bez wątpienia wiecie, co to takiego Olimpiada. Ale czy znacie Hafi adę? Nietrudno 
się chyba domyślić, że chodzi o współzawodnictwa piesków i ich właścicieli. Kolejna 
edycja Hafi ady odbyła się w ub. sobotę w Parku PZKO w Bystrzycy. 

Danuta Chlup

Konkurencji było sporo. „Ha-
fi bój” składał się z pięciu 
dyscyplin, w których psy 

musiały się wykazać szybkością, 
zwinnością i dokładnym wypeł-
nianiem poleceń. Skakały przez 
przeszkody, wyciągały piłeczki z 
wody, przenosiły w zębach goto-
wane jajka, biegły do swych wła-
ścicieli „ścieżką pokus”, przewo-
żone były w taczkach. Duże pole 
do popisu stwarzała konkurencja 
free style (czyli styl dowolny), w 
której uczestnicy pokazywali różne 
sztuczki wyćwiczone z pieskami. 

Nagrody przyznano także naj-

milszym szczeniętom, najbardziej 
eleganckim psim seniorom,  naj-
piękniejszym psom rasowym, jak i 
kundelkom. Późnym popołudniem 
przez Bystrzycę przeszedł korowód 
czworonogów i ich właścicieli w 
strojach karnawałowych. Niektóre 
były bardzo pomysłowe. Pierw-
szą nagrodę jury przyznało „Partii 
szachów”, drugą otrzymał „Psi au-
tobus”. Grand Prix, czyli główną 
nagrodę całej Hafi ady, zdobył pies 
o imieniu Brix. 

Wśród uczestników Hafi ady, 
startujących w konkursach ze swo-
imi psami, było sporo dzieci. Dla 
młodych treserów i ich psów przy-
gotowano specjalny konkurs po-
słuszeństwa w trzech kategoriach 

wiekowych. Startowały dzieci, prze-
ważnie dziewczynki, od siódmego 
roku życia. Z „Głosikiem” podzie-
liły się swoimi wrażeniami dwie 
trzynastoletnie Natalie. Obie były z 
Bystrzycy, lecz jedna z nich z odda-
lonej o ponad dwieście kilometrów 
Bystrzycy nad Pernsztejnem. Wy-
brała się z mamą w podróż na Śląsk, 
ponieważ lubi brać udział w podob-
nych imprezach ze swoją suczką 
golden retrievra – Jessie. Jej pupil 
najlepiej poradził sobie z łowieniem 
piłeczek w wodzie. Druga Natalia, z 
„naszej” Bystrzycy, mogła być dum-
na ze swojego biszona Rolfi ego, któ-
ry uplasował się na drugim miejscu 
w konkursie „TOP pies rasowy” w 
kategorii małych psów.  

• Jedna z konkurencji „Hafi boju”. Fot. DANUTA CHLUP

Życie ze ślepym psem 

Jak wygląda opieka nad niewi-
domym psem? Z tym pytaniem 

zwróciliśmy się do Markéty Kufo-
wej z Trzyńca, która wzięła w adop-
cję ślepą suczkę Emę z ośrodka dla 
porzuconych i zagrożonych psów 
„Čtyřlístek” w Olbrachcicach. To-
warzyszką niepełnosprawnej Emy 
jest zdrowa Pjynta. Obie zdobyły 
nagrody w Hafi adzie. 

Kiedy Ema trafi ła do pani?
– Dostaliśmy ją jako „prezent świą-
teczny”, 23 grudnia ub. roku. Cią-
gle kręciła się wokół własnej osi, na 
małej przestrzeni. Badania wyka-
zały, że jest ślepa. 

Co jest najważniejsze w opiece 
nad niewidomym psem?
– Przede wszystkim nie można 

przestawiać mebli. Kiedy wzięli-
śmy Emcię do siebie, nauczyliśmy 
ją orientacji w mieszkaniu. To jest 
dla niej podstawa. Kiedy biorę ją w 
nowe miejsce, przypinam ją na dłu-
gą smycz. Komenda „Stop” ozna-
cza dla niej, że musi się zatrzymać, 
bo ma przed sobą barierę. 

Można z nią brać udział w zawo-
dach?
– Z pewnymi rzeczami sobie nie ra-
dzi – z biegiem przez przeszkody i 
aportem. Ale jest inteligentna, szyb-
ko uczy się komend. Wzrok nie jest 
jej aż tak potrzebny, ponieważ nie 
widzi od urodzenia. Za to inne zmy-
sły ma wyostrzone. Bierzemy udział 
w konkurencji free style – Ema sia-
da, kładzie się, skacze na mnie, wy-
konuje kroki według poleceń.  (dc)

• Markéta i Marian Kufowie z suczkami Pjyntą i Emą. Fot. DANUTA CHLUP

Co z wolnym czasem?
Kilka dni temu Dom Dzieci i Młodzieży w Czeskim 

Cieszynie opublikował spis zajęć, na które można 
będzie uczęszczać w nowym roku szkolnym. W tygod-
niu od 24 do 27 września odbędą się spotkania in-
formacyjne, na których Wy i Wasi rodzice będziecie 
mogli dowiedzieć się szczegółów nt. kółek, na które 
zamierzacie się zapisać. W ofercie na stronie interne-
towej placówki jest aż 51 kółek – niektóre z nich or-

ganizowane będą osobno dla młodszych i starszych 
dzieci, początkujących i zaawansowanych. Już teraz 
warto zarezerwować sobie miejsce i oddać wstępne 
zgłoszenie. Na najbardziej atrakcyjnych zajęciach 
może bowiem zabraknąć miejsc. Przyjmowanie 
elektronicznych zgłoszeń ruszyło w poniedziałek 3 
bm. Nabór chętnych ruszył już także w innych pla-
cówkach wolnego czasu w regionie.  (dc)

GŁOSIK I LUDMIŁKA

Jabłkowa kłótnia 
Jabłka to chyba 
najbardziej po-
pularne owoce 
późnego lata i 
jesieni. Lubią je 
nie tylko ludzie, 
ale też skrzaty. 
Jakże więc ucie-
szyli się Głosik i 
Ludmiłka, kiedy 
sąsiedzi pozwo-
lili im zebrać 
jabłka z najniż-
szej w sadzie 
jabłoni! Dlacze-
go z najniższej? To chyba jasne. Dla 
skrzatów nawet nieduże drzewo jest 
wysokie. 

Skrzaty przystawiły drabinę do 
jabłoni. – Ja wejdę na drzewo, a ty 
będziesz ją trzymała – zdecydo-
wał Głosik. Ale Ludmiłce wcale nie 
spodobał się taki podział ról. – O nie! 
– zaprotestowała. – Ty trzymasz dra-
binę, a ja wchodzę!

I zaczęli się kłócić. Skończyło 
się na tym, że Głosik przeforsował 
swoje i wylazł na drzewo, natomiast 
Ludmiłka się obraziła. Odmówiła 
trzymania drabiny i poszła sobie do 
domu. Po chwili usłyszała rozpacz-
liwe wołanie o pomoc. – Ludmiłko! 
Ludmiłkoooo! – wydzierał się Gło-
sik, uwięziony w koronie drzewa. 
– Ratunku!!! Nie dam rady zejść!

Ludmiłka szybko pobiegła do 
sadu. Jej oczom ukazał się Głosik, 
kurczowo trzymający się konara, 
oraz przewrócona pod drzewem 
drabina. – Chciałem zejść na dół, 
ale jakoś niezręcznie zahaczyłem o 
drabinę i ta zsunęła się – tłumaczył  
wystraszony Głosik.  – Ludmiłko, 
pomożesz mi? Potem ty będziesz 
mogła wejść na górę!

Ludmiłka wymieniła obrażoną 
minę za przyjazny uśmiech. – Pew-
nie, że ci pomogę, Głosiku. Ale, 
szczerze mówiąc, nie mam już ocho-
ty na łażenie po drzewach. Lepiej bę-
dzie, kiedy zajmę się jabłkami, które 
zebrałeś  i upiekę pyszną szarlotkę. 

Przystawiła drabinę do drzewa 
i Głosik mógł bezpiecznie zejść na 
dół.  (dc)

– Ludmiłko, ratunku!!!
– Już biegnę, Głosiku! Rys. WŁADYSŁAW OWCZARZY

PIĄTEK 7 WRZEŚNIA 

7.25 Domisie. Straszne - niestraszne 
zwierzęta 7.55 Pytanie na śniadanie 
11.00 Polonia 24 11.25 Rozmowa Po-
lonii 11.40 Halo Polonia 12.25 Krótka 
historia. Kazimierz Wielki 12.35 Wia-
domości 12.50 Wschód 13.10 Trzecia 
połowa 13.45 M jak miłość (s.) 14.40 
Komisarz Alex 10 (s.) 15.30 Tury-
styczna jazda. Park Krajobrazowy Gór 
Żytawskich 15.45 Wiadomości 15.55 
Portrety wojenne. Bronisław Hellwig 
16.30 Baw się słowami. Jak masz na 
imię? 16.55 Domisie (dla dzieci) 17.20 
Krótka historia. OAS kontra De Gaul-
le 17.30 Teleexpress 17.55 Okrasa ła-
mie przepisy. Potrawy z ziemniaków i 
mleka 18.25 Zaginiony rękopis Pieśni 
Legionów 18.40 „Na dobre i na złe” - 
tajemnice fi lmowego planu 18.55 Trze-
cia połowa 19.25 Magazyn z Ameryki 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomo-
ści, pogoda, sport 20.45 Na dobre i na 
złe (s.) 21.35 Kalendarium powstania 
warszawskiego 21.45 Polonia 24 22.05 
Halo Polonia 22.45 Rodzina Połaniec-
kich. Spełnienie. 

SOBOTA 8 WRZEŚNIA 

7.55 Szlakiem miejsc niezwykłych. Po-
mniki historii 8.05 Polacy zmieniający 
świat. Wizjonerzy 8.30 W pustyni i w 
puszczy. Chartum 9.30 Teleranek. Idę 
do pierwszej klasy 9.50 Baw się słowa-
mi 10.20 Studio Raban 10.50 Polonia 
24 11.05 Halo Polonia 11.45 Dwie sto-
lice 12.15 Ojciec Mateusz 15 (s.) 13.10 
Na dobre i na złe (s.) 14.10 Rodzina 
Połanieckich 15.40 Wolny ekran 16.00 
Kulturalni PL 17.00 Słownik polsko@
polski 17.30 Teleexpress 17.55 M jak 
miłość 18.45 Lato, muzyka, zabawa. 
Wakacyjna trasa Dwójki. Gdańsk 
19.45 Dobranocka 19.55 Kalendarium 
powstania warszawskiego 20.00 Wia-
domości, pogoda, sport 20.45 Wojen-
ne dziewczyny 2 21.40 Wielki test o 
polskich kryminałach 23.05 Herbatka 
z kabaretem 23.50 M jak miłość (s.). 

NIEDZIELA 9 WRZEŚNIA 

6.35 Czterdziestolatek (s.) 7.40 Tury-
styczna jazda. Park Krajobrazowy Gór 
Żytawskich 7.55 Wyśpiewana historia 
8.05 Lajk! 8.25 Maszyna zmian. Od-
wiedziny 9.40 Supełkowe ABC 9.55 
Baśnie i bajki polskie. Krawiec Ni-
teczka 10.10 Baw się słowami 10.35 
Ziarno. Atrakcyjna Łomża 11.05 Wol-
ny ekran 11.25 Moda na rodzinę 11.55 
Między ziemią a niebem 12.00 Anioł 
Pański 12.15 Między ziemią a nie-
bem 13.00 Transmisja mszy świętej 
z Sanktuarium Matki Bożej Pociesze-
nia w Czerwińsku 14.25 Wyśpiewana 
historia 14.40 Czterdziestolatek (s.) 
15.40 Lajk! 16.00 Zakochaj się w Pol-
sce. Rawicz 16.30 Apetyt na życie (s.) 
17.30 Teleexpress 17.55 M jak miłość 
(s.) 18.50 Oczy w oczy 19.25 Polacy 
zmieniający świat. Kompozytorzy 
19.45 Dobranocka 19.55 Kalendarium 
powstania warszawskiego 20.00 Wia-
domości, pogoda, sport 20.45 Chichot 
losu. Spadkobiercy 21.40 Persona non 
grata 23.40 Program rozrywkowy. 

PONIEDZIAŁEK 10 WRZEŚNIA 

7.25 Supełkowe ABC 7.40 Moliki książ-
kowe: Nuda 7.55 Pytanie na śniadanie 
11.00 Kulturalni PL 12.00 Racja stanu 
12.25 Krótka historia: OAS kontra De 
Gaulle (484) 12.35 Wiadomości 12.50 
Magazyn z Ameryki 13.10 Barwy 
szczęścia (s) 13.45 Chichot losu: Spad-
kobiercy (s) 14.40 Oczy w oczy: Justy-

na Święty 15.15 Mazowsze spadło mi z 
nieba 15.45 Wiadomości 15.55 Rezy-
dencja (s) 16.25 1200 muzeów: Muzea 
techniki 16.55 Supełkowe ABC 17.10 
Moliki książkowe: Nuda 17.20 Krótka 
historia 17.30 Teleexpress 17.55 Bar-
wy szczęścia (s) 18.25 Nad Niemnem 
18.45 Dobranocka 18.55 Kalenda-
rium powstania warszawskiego 19.00 
Msza święta w intencji ofi ar katastrofy 
smoleńskiej 20.15 Wiadomości 20.45 
Pogoda 20.50 Sport 21.00 O mnie się 
nie martw 8 (s) 21.45 Polonia 24 22.05 
Rozmowa Polonii 22:20 Halo Polonia 
23.10 Jan bez sceny 

WTOREK 11 WRZEŚNIA 

7.05 Pożyteczni.pl 7.35 Margolcia i Miś 
zapraszają dziś: Lato w słoikach 7.55 
Pytanie na śniadanie 11.00 Polonia 24 
11.25 Rozmowa Polonii 11.40 Halo Po-
lonia 12.25 Krótka historia 12.35 Wia-
domości 12.50 Nad Niemnem 13.10 
Barwy szczęścia (s) 13.45 Wojenne 
dziewczyny 2 (s) 14.40 Jan bez sceny 
15.45 Wiadomości 15.55 Rezydencja 
(s) 16.25 Sonda 2: Co nas gryzie? 16.55 
Margolcia i Miś zapraszają dziś: Lato w 
słoikach 17.10 Mój zwierzyniec 17.20 
Krótka historia 17.30 Teleexpress 17.55 
Szlakiem Kolberga: Jan Młynarski 
18.25 Wojsko-polskie.pl 18.55 Barwy 
szczęścia (s) 19.25 Kierunek Zachód 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 
20.30 Pogoda 20.35 Sport 20.45 Oj-
ciec Mateusz 15 (s) 21.35 Kalendarium 
powstania warszawskiego 21.45 Polo-
nia 24 22.05 Rozmowa Polonii 22.20 
Halo Polonia 23.10 Ocaleni 

ŚRODA 12 WRZEŚNIA 

7.00 Ewangelicy dla Niepodległej... 
7.25 Baw się słowami 7.35 Baw się 
słowami 7.55 Pytanie na śniadanie 
8.35 Pogoda 8.40 Pytanie na śniada-
nie 8.45 Panorama 11.00 Polonia 24 
11.25 Rozmowa Polonii 11.40 Halo 
Polonia 12.25 Krótka historia 12.35 
Wiadomości 12.50 Kierunek Zachód 
13.10 Barwy szczęścia (s) 13.45 O 
mnie się nie martw 8 (s) 14.40 Mu-
mia Lenina – obiekt specjalny w sercu 
Rosji 15.45 Wiadomości 15.55 Rezy-
dencja (s) 16.25 Astronarium: Mars 
16.55 Baw się słowami 17.05 Baw się 
słowami 17.20 Krótka historia 17.30 
Teleexpress 17.55 Studio Raban 18.25 
Marzyciele: Kościuszko w Krakowie 
18.55 Barwy szczęścia (s) 19.25 Wil-
noteka 19.45 Dobranocka 20.00 Wia-
domości 20.30 Pogoda 20.35 Sport 
20.45 Za marzenia (s) 21.35 Kalenda-
rium powstania warszawskiego 21.45 
Polonia 24 22.05 Rozmowa Polonii 
22.20 Halo Polonia. 

CZWARTEK, 13 WRZEŚNIA 

7.00 Las bliżej nas 7.30 Zwierzaki Czy-
taki: Dramatyczna sytuacja alergiczna 
7.45 Podwodne ABC: Towarzystwo w 
ławicy... i samotnicy 7.55 Pytanie na 
śniadanie 11.00 Polonia 24 11.25 Roz-
mowa Polonii (310) 11.40 Halo Polonia 
12.25 Krótka historia 12.35 Wiadomo-
ści 12.50 Wilnoteka 13.10 Barwy szczę-
ścia (s) 13.45 M jak miłość (s) 14.40 Za 
marzenia (s) 15.30 Pod Tatrami: Czer-
wony Dwór 15.45 Wiadomości 15.55 
Rezydencja (s) 16.25 Jak to działa?: 
Płaska Ziemia 16.55 Zwierzaki Czyta-
ki: Dramatyczna sytuacja alergiczna 
17.10 Podwodne ABC: Towarzystwo 
w ławicy... i samotnicy 17.20 Krótka 
historia 17.30 Teleexpress 17.55 Podró-
że z historią: Kruchy skarb 18.25 Racja 
stanu 18.55 Barwy szczęścia (s) 19.25 
Magazyn Wschód 19.45 Dobranoc-
ka 20.00 Wiadomości 20.30 Pogoda 
20.35 Sport 20.45 Komisarz Alex 10: 
Trzeci człowiek (s) 21.35 Kalendarium 
powstania warszawskiego 21.45 Polo-
nia 24 22.05 Rozmowa Polonii 22.20 
Halo Polonia 23.10 Mazowsze spadło 
mi z nieba.

 KONKURS KONKURS KONKURS

Drodzy 
młodzi czytelnicy
Temat konkursu czytelniczego ożywa zawsze na początku 
roku szkolnego. Właśnie nastał ten czas i najwyższa pora, żeby 
ofi cjalnie ukazały się nie tylko pytania, ale też wszystkie potrzebne 
informacje. Liczymy na waszą ciekawość i szczęśliwą rękę przy 
wyborze książek konkursowych, które powinny zachęcić do 
czytania.

Kategoria I 
– klasy 1., 2. 

Na najmłodszych czytelników 
czeka bardzo miła i wierszowana 
lektura pióra Marcina Brykczyń-
skiego „12 miesięcy”. Ta niesa-
mowicie kolorowa książeczka z 
wierszykami o dwunastu miesią-
cach na pewno zainspiruje was 
do tworzenia. 

Czekamy na rysunki wg wła-
snej fantazji w formacie A3 wy-
konane dowolną techniką pod-
pisane imieniem, nazwiskiem, z 
podaną klasą oraz szkołą, które 
należy przesłać w  terminie do 
1. 11. 2018.

Wszystkie prace konkurso-
we zostaną ocenione przez jury, 
a laureaci otrzymają nagrody 
książkowe. 

Kategoria II 
– klasy 3., 4., 5.

Po ubiegłorocznym sukcesie 
książek z tematyką historyczną 
postanowiliśmy pójść dalej w tym 
kierunku. W tym roku można za-
znajomić się z historią najnowszą 
za pośrednictwem książki Kata-
rzyny Ryrych „Wilczek”. Dla tych 
z was, którzy nie interesują się 
historią, będzie być może ciekaw-
sza książka z  muzyczną tematy-
ką. „Matylda. Tajemnice i ma-
rzenia” Anny Czerwińskiej-Rydel 
opowiada o zwykłej dziewczyn-
ce, która kocha koty, ale przede 
wszystkim kocha muzykę i  ta-
jemnice. Więcej nie zdradzę, ale 
przekonacie się, że świat muzyki 
też potrafi  być interesujący. 

Uczestnicy konkursu odpo-
wiadają na jeden zestaw pytań 
według wyboru, bez kuponów 
konkursowych. Na odpowie-
dzi z podaniem imienia, nazwi-

ska, klasy i szkoły czekamy do 
5. 10. 2018. 

Uczestnicy konkursu, którzy 
nadeślą poprawne odpowiedzi, 
zostaną zaproszeni na Biesiadę 
Literacką do Teatru Cieszyńskie-
go w Czeskim Cieszynie dnia 17. 
10. 2018. 

MATYLDA. TAJEMNICE 
I MARZENIA 
1. Jak nazywa się kotka, któ-

ra pomaga pani Alicji uczyć 
dzieci grać na skrzypcach?

a. Refren
b. Muzyka
c. Zwrotka

2. Na jakim instrumencie gra 
tata Matyldy?

a. na fortepianie
b. na perkusji
c. na fl ecie

3. Nazwisko pewnego kompozy-
tora pojawia się na kartkach 
książki więcej razy. O kogo 
chodzi? 

WILCZEK
1. Co się stało z tatą Wilczka?

a. został internetowany
b. został internowany 
c. wyjechał na urlop

2. Jak miał na imię Wilczek?
a. Wilhelm
b. Waldemar 
c. Wiktor

3. Wyjaśnij, co to jest „godzina 
milicyjna”. 

Kategoria III 
– klasy 6., 7., 8., 9.

Kategoria najwyższa tradycyjnie 
ma najwięcej książek do wyboru, 
ale też najszerszy zasięg, jeżeli 
chodzi o wiek. Podobnie jak w 
edycji ubiegłorocznej można do-
wiedzieć się ciekawych informa-
cji historycznych z książki autor-

stwa G. Bąkiewicz, K. Szymeczki, 
P. Wakuły „Odzyskana niepodle-
głość”. Wielkim plusem tego zbio-
ru jest właśnie podział na dziesięć 
opowiadań, a historie opisywane 
są z punktu widzenia dziecka.

O wyborach życiowych i trud-
nych sytuacjach czternastolet-
niej Alicji opowiada Barbara Ko-
smowska w książce „Pozłacana 
rybka”. Na szczęście wszystko 
kończy się happy endem.

„Tylko dla twoich oczu” Kata-
rzyny Ryrych to jeszcze raz histo-
ria, tym razem w  całkowicie   in-
nych czasach. Jeżeli interesujecie 
się tym, jak żyli ludzie w czasach 
średniowiecznych władców, ta 
książka jest dla was.

Zadanie konkursowe polega 
na napisaniu krótkiego wypraco-
wania o waszych wrażeniach po 
lekturze wybranej książki. Pro-
simy pisać odręcznie, nie więcej 
niż jedną stronę kartki formatu 
A4. Prace z  podaniem imienia, 
nazwiska, klasy i szkoły należy 
przesłać do 31. 10. 2018.

Autorzy najlepszych prac (wy-
branych przez jury) otrzymają 
nagrody książkowe i zostaną 
zaproszeni na spotkanie podsu-
mowujące do kawiarni AVION w 
Czeskim Cieszynie. 

Prace i odpowiedzi z wszystkich ka-
tegorii prosimy przesyłać pod adres:

Oddział Literatury Polskiej
Biblioteka Regionalna Karwina
Masarykovo nám. 9/7
733 01 Karwina-Frysztat

Można też je oddać w Bibliotece 
Miejskiej w Czeskim Cieszynie przy 
ulicy Havlíčka 6, lub  w Księgarni 
przy ul. Čapka 7 w Czeskim Cieszy-
nie.  (koł)

• Wybrane propozycje tegorocznego konkursu. Fot. ARC
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Ogniste dożynki
Kończy się czas zbiorów. Może jeszcze 

gdzieniegdzie pnie się do nieba niezżęta 
kukurydza, ale rodzime zboża już dawno są 
uprzątnięte z pola. Po ścierniskach buszuje 
ptactwo w poszukiwaniu pojedynczych zia-
renek. A zatem czas na święto plonów.

W okresie tzw. Polski Ludowej odbywały się 
Centralne Dożynki. Była to kontynuacja zapo-
czątkowanych jeszcze przed wojną dożynek 
prezydenckich, z tym, że pana prezydenta za-
stąpił towarzysz sekretarz Polskiej Zjednoczo-
nej Partii Robotniczej. I tak było przed półwie-
czem, 8 września 1968 roku na nieistniejącym 
już Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie.

„Dożynkowi goście przybyli do Warszawy 
nocą i w godzinach rannych specjalnymi po-
ciągami. Ulicami, udekorowanymi szturmów-
kami biało-czerwonymi i zielonymi – ciągnęli 
na praski brzeg Wisły, na Stadion X-lecia, 
gdzie od lat – wspólnie z mieszkańcami Stoli-
cy – obchodzą swe piękne Święto Plonów. Tu 
składają przedstawiciele wsi meldunek Go-
spodarzowi Centralnych Dożynek z przebie-
gu żniw i osiągniętych plonów”; pisała dzień 
później na pierwszej stronie „Trybuna Ludu”.

Już o dziesiątej stadion był wypełniony 
blisko stutysięcznym tłumem, wśród któ-
rego znajdował się niepozorny mężczyzna 
z wąsikiem w bladoniebieskim garniturze 
i czarnym bereciku na głowie. Pod pachą 
trzymał brązową pękatą teczkę.

„Orkiestra gra hymn narodowy. Zrywa 
się burza oklasków na cześć przedstawicieli 
najwyższych władz partyjnych i państwo-
wych. W loży honorowej zajmują miejsca: 
Gospodarz Dożynek – I Sekretarz KC PZPR, 
tow. Władysław Gomułka (1905-82), Prze-
wodniczący Rady Państwa, Marszałek Polski 
– tow. Marian Spychalski (1906-80), Prezes 
Rady Ministrów – tow. Józef Cyrankiewicz 
(1911-89)”. Następuje oficjalne powitanie, a 
zaraz po nim część artystyczna. „Na zielonej 
murawie stadionu rojno od ubranej w stroje 
ludowe młodzieży. Obserwujemy prace wio-
senne dziewcząt na polach, siew ziarna… i 
taniec dzieci wśród dojrzewającego zboża”. 
Bo wszystko toczy się dalej podług prawa 
wegetacji. „Rozlega się pieśń żniwna – powo-
li formuje się korowód dożynkowy. Pojawiają 
się wieńce dożynkowe, a wśród nich jeden – 
najwspanialszy. Ten, który symbolizuje plon 
tegorocznych żniw”. Starosta i starościna 
niosą na tacy duży bochen chleba, a naprze-
ciw nim na stadionową płytę schodzi Gospo-
darz w asyście partyjno-państwowej świty. 
Rozlega się śpiew: „Plon niesiemy, plon!”. 

Chleb trafia do rąk Gomułki, ten wygłasza 
okolicznościowe przemówienie zwieńczone 
gromkimi brawami. Czas na dożynkową zaba-
wę. „Grają kapele, by po chwili ustąpić miej-
sca tanecznym parom. Jest ognisty oberek i 
walczyk, są też tańce regionalne, jak kaszub-
ski »kosejder«, rzeszowski »lasowiak« i wiel-
kopolski »wiwat«”. Nie zabrakło rzecz jasna 
i tradycyjnego, również ognistego, poloneza. 
I w tym właśnie czasie siedzący w trzeciej 
ławce od dołu w sektorze nr 13 mężczyzna w 
bereciku wyjmuje z brązowej teczki dwie bu-
telki rozpuszczalnika, odkorkowuje, wylewa 
zawartość na siebie i trze zapałką o draskę.

Na stadionie wybucha nagle snop czar-
nego dymu – ale o tym już „Trybuna” nie 
pisze. Słychać krzyki. W górę frunie parę 
ulotek sporządzonych na maszynie: „Prote-
stuję przeciw nie sprowokowanej agresji na 
bratnią Czechosłowację”. Popłoch. Ludzie 
odbiegają od żywej pochodni. Milicjanci 
próbują gasić płonącego. Szczęk migawki. 
Tajniak wyrasta jak spod ziemi. Promienie 
słońca prześwietlają kliszę. Esbecy zabez-
pieczają brązową teczkę, w której znajduje 
się m.in. biało-czerwona flaga z hasłem „Za 

naszą i waszą wolność. Honor i Ojczyzna” 
oraz trzynaście kartek z odręcznym napi-
sem „Prawda i Człowieczeństwo”.

„Człowiek płonął, to jest coś strasznego. Wi-
działem jak zmieniał się, wszystkie kolory, jak 
kameleon; poprzez fiolet, zieleń do czerwono-
ści. Włosy stały pionowo jak maszty. Płonął a 
wokół ludzie krzyczeli wariat, wariat”, wspo-
minał po latach ówczesny milicjant Michał 
S. Po ugaszeniu półnagi mężczyzna, którego 
nadpalony beret spadł między ławki, scho-
dzi o własnych siłach podtrzymywany przez 
funkcjonariuszy. I cały czas krzyczy.

„Wjechała karetka i ludzie próbowali go 
do tej karetki zapędzić, ale bali się go do-
tknąć”, relacjonowała Grażyna N. „Lekarz 
też, taki w białym fartuchu człowiek, też coś 
chciał z nim zrobić, ale bał się go dotknąć, 
on dłuższy czas był poniżej mnie i wołał 
coś, ale grała muzyka i myśmy nie słyszeli, 
co on woła. Wołał dużo”.

Samochód odjeżdża. A na stadionie ko-
lejne grupy wirują w tańcu. Nikt nic nie za-
uważył, z „Trybuną Ludu” na czele. „Dużo 
uciechy było, gdy do ludowej zabawy włą-
cza się młodzież ubrana z miejska – współ-
cześnie, a przygrywa im zespół »No-to-co«”.

Mężczyzną w niebieskawym garniturze i 
czarnym berecie, który w dwa i pół tygodnia 
po agresji wojsk Układu Warszawskiego na 
Czechosłowację postanowił zaprotestować 
(wzorując się na buddyjskich mnichach z 
Wietnamu Południowego), był pochodzą-
cy z Przemyśla Ryszard Siwiec (1909-68). Z 
wykształcenia filozof, z zawodu księgowy, 
żołnierz Armii Krajowej. Jednak jego czyn 
nie został na tym stutysięcznym stadionie 
dostrzeżony, co do dzisiaj budzi zdumienie. 
Dlaczego nie podpalił się podczas przemó-
wienia Gomułki? Wtedy by go zauważono. 
Towarzysz Wiesław przerwałby przemó-
wienie… Siwiec zmarł po czterech dniach w 
szpitalu w wyniku poparzeń.

W styczniu 1969 roku na znak protestu 
przeciwko okupacji Czechosłowacji podpa-
lił się w Pradze student Jan Palach (1948-
69). To zmotywowało kolegę Siwca, Włady-
sława Mazura, do posłania anonimowego 
listu do Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Eu-
ropa o tym, co się wydarzyło podczas war-
szawskich dożynek. I w kwietniu, ponad pół 
roku po fakcie, świat dowiedział się wresz-
cie o czynie Siwca. Natomiast dopiero w 
1991 r. usłyszano przesłanie, które na dwa 
dni przed samospaleniem nagrał na taśmie 
magnetofonowej księgowy z Przemyśla:

„Ustrój zawieszony na bagnetach i zawie-
ziony na czołgach Armii Czerwonej do innych 
krajów, ustrój narzucony im brutalną siłą i tą 
siłą utrzymywany, nie jest ani dyktatorem pro-
letariatu, ani komunizmem, ani socjalizmem, 
ani demokracją. Nie ma ceny, której nie war-
to by zapłacić, żeby taki ustrój nie zapanował 
nad światem. Ludzie, ludzie, opamiętajcie 
się! Młodzieży, przyszłości narodu, nie daj się 
mordować co 20 lat, żeby na świecie zapano-
wały, lub nie zapanowały rozmaite izby. Nie 
daj się mordować, żeby taka czy inna grupa lu-
dzi zdobyła władzę totalną. Ludzie, którzy nie 
zapomnieliście jeszcze najpiękniejszego sło-
wa na ziemi – matka! Ludzie w których jeszcze 
może tkwi iskierka ludzkości, uczuć ludzkich, 
opamiętajcie się! Usłyszcie mój krzyk, krzyk 
szarego, zwyczajnego człowieka, syna narodu, 
który własną i cudzą wolność ukochał ponad 
wszystko, ponad własne życie. Opamiętajcie 
się jeszcze nie jest za późno!”  

PS. Wykorzystano też listę montażową filmu 
„Usłyszcie mój krzyk” i tekst słuchowiska 
„Testament” w reżyserii Macieja J. Drygasa; 
„Kwartalnik filmowy”, nr 1/1993.

Chrystus bez głowy
Dobro doszli! – witają nas Chorwaci. Nie 

tylko uprzejmie i grzecznie – jak wita 
się turystów. Witają bardzo serdecznie. 
Swojsko. Jak swoich.

W Molunacie jestem ósmy raz. Rok w rok. 
Przyciąga jak magnez. Mała rybacka miej-
scowość – ostatnia przed granicą z Czarno-
górą.

Przywitałam się z Senką. Ona mówi po 
chorwacku, ja po polsku – rozumiemy się 
świetnie. 

– Miałaś przyjechać do Polski.
Była chora, nie mogła.
– Trudno – ale my przyjechaliśmy do cie-

bie. Uśmiecha się.
– Vidimo se! – mówi, odchodząc.
 – Do zobaczenia! Będziemy się spotykać 

na tej jednej uliczce rybackiej wioski, w skle-
pie, nad morzem… Nie, nad morzem nie, bo 
Senka nie ma czasu tam siedzieć. Krząta się, 
doglądając domu i gości, którzy nie są wła-
ściwie gośćmi. Są u siebie.

Marina przywiezie czerwone i białe wino 
na powitanie.  – Nice to see you!  

I znów – nie tylko uprzejmie, ale serdecz-
nie. Jej dom „zagrał” w kilku scenach „Sied-
miu spódnic Alicji”. Wie o tym. Cieszy się. 
To oczywiste, że w jednej ze swoich książek 
bohaterów zaprowadziłam na chorwacki ko-
niec świata. Postanowiłam, że właśnie w tej 
scenerii powinni się w sobie zakochać. Tak, 
jak ja zakochana jestem w tym miejscu i w 
tych ludziach. Zakochać się, bo tutaj wino 
uderza do głowy. Wszystkie smaki są praw-
dziwe. 

I jest dobry czas, żeby się sobie samej 
przyjrzeć. Bo tu ludzie się nie śpieszą. Wie-
czorem łodzie wypływają na połów – na spo-
kojne morze. Wracają nad ranem. Nieśpiesz-
nie. I jest cicho. W końcu w tej ciszy człowiek 
zabiegany, zaśpieszony, zapracowany zanu-
rza się od stóp do głów. 

Pod warstwą ciszy i spokoju jest jednak 
ukryty dramat tej ziemi – pogranicznej. 

– Tam nie idźcie. Zbocze góry jest jeszcze 
wciąż zaminowane. Po tamtej wojnie…

W Čilipi, przed kościołem turystów przy-
ciągają kolorowe chorwackie stroje ludowe. 
Tańce, tęskne i radosne śpiewanie. Ale jeśli 
ktoś zajrzy do kościoła, zobaczy Matkę Bo-

ską z  przestrzelonymi oczami. I świętego 
Józefa, którego głowę położono u jego stóp. 
I   Dzieciątko – małego Jezusa – bez głowy. 
Trzyma w dłoniach gołąbka niosącego po-
kój. W dwóch językach zapisano na umiesz-
czonej obok tablicy, że 13 stycznia 1992 roku 
ucierpiały nie tylko owe niekompletne figu-
ry, ale także cała spalona miejscowość.

Alojza opowiada, jak po wszystkim z Du-
brownika wrócili do Molunatu, choć nie bar-
dzo mieli do czego wracać. Zastali zniszczo-
ny dom, pozarzynane zwierzęta. W  kuchni 
na podłodze sąsiedzi, którzy przeszli przez 
góry, pozostawili kozy z poderżniętymi gar-
dłami. Sygnał był czytelny: jeśli wrócicie, 
zrobimy z wami to samo. 

Alojza płakała. – Jak to? Znów uciekać… 
Nagle zobaczyła życie, które tliło się wśród 

śmierci. Jedna jałówka ocalała, schowała się 
między oliwnymi drzewkami. I teraz, kie-
dy gospodarze wrócili – ona też wróciła do 
domu. 

Nie uciekli.  Nie mogli zostawić jej samej. 
Są do dzisiaj. Blisko granicy.

Po drugiej stronie Kotor. Jedno z najpięk-
niejszych miast, jakie w życiu widziałam. 

Siadam w knajpce: Scala Santa. Patrzę w 
stronę murów obronnych, na które schoda-
mi nie-świętymi trzeba się mozolnie wspi-
nać. Patrzę w stronę szczytów gór okalają-
cych miasto. Mam wrażenie, że znalazłam 
się w  amfiteatrze. Wokół mnie i nade mną 
Wielki Reżyser ustawił różnobarwną, za-
chodzącym słońcem ozłoconą, potem po-
woli szarzejącą scenografię. Wąskie uliczki, 
sklepy z  pamiątkami i  biżuterią przypomi-
nającą pirackie skarby, kościoły i  cerkwie, 
w których odurzał słodkawy zapach świec… 
Wszystko chce się zapamiętać, zatrzymać, 
przechować. I wracać tu, żeby znaleźć w so-
bie siłę i światło na kolejny rok.

Przed rokiem właśnie tutaj postanowiłam 
przyjąć propozycję naczelnego „Głosu” i za-
cząć pisać stałe felietony. Więc dzisiaj mówię 
– dziękuję za ten rok i za prawie pięćdziesiąt 
spotkań. Mam nadzieję, że nadal będę dla 
Państwa wydobywać słowa z letniego kape-
lusza z szerokim rondem, w którym siadam 
nad brzegiem spokojnego – niespokojnego 
morza na chorwackim końcu świata.  

Joanna Jurgała-Jureczka Jarosław jot-Drużycki

SŁOWA Z KAPELUSZA

Gdzie (tam) Roma,  
gdzie… 
„Tako Roma momy w doma” obwiesz-

czał wywieszony na Stadionie Ślą-
skim transparent kibiców Górnika Zabrze; 
tak było w czasie rewanżowego meczu za-
brzan z drużyną AS Roma (półfinał Pucha-
ru Zdobywców Pucharów, rok 1970). 

Był to jeśli nie najgłośniejszy, to z pew-
nością jeden z najbardziej oryginalnych 
wykwitów kibicowskiej świadomości. 
Przekaz był prosty – taką drużynę jak 
słynna Roma, to mamy u siebie w Za-
brzu… Ba, jak się okazało, mamy zespół 
lepszy, bo Górnik Romę „przeszedł”, w 
finale uległ Manchesterowi City 1:2. W 
tym samym sezonie, w którym Górnik 
zmagał się z Romą, Legia Warszawa gra-
ła w półfinale Pucharu Europy Mistrzów 
Krajowych (dzisiejsza Liga Mistrzów) z 
Feyenoordem Rotterdam; potem do pół-
finału Pucharu Mistrzów dotarł już tylko 
Widzew na początku lat 80. Dobre wyniki 
osiągały w europejskich pucharach Ruch 
Chorzów, Wisła Kraków i – jako ostatnia 
– w 1996/1997 Legia Warszawa (wszystkie 
te kluby grały w ćwierćfinałach dzisiej-
szej Ligi Mistrzów). Z pewnego punktu 
widzenia zmagania w sezonie 96/97 Legii 
z Panathinaikosem Ateny miały charak-
ter symboliczny. Warszawska drużyna – 
przypomnę – bezdyskusyjnie przegrała 
wówczas rywalizację z klubem z Aten  (0:0 
w Warszawie, 0:3 w Atenach). W barwach 
Panathinaikosu dwie główne role grali 
Polacy, bramkarz – Józef Wandzik, któ-
ry w dwumeczu z Legią bramki nie pu-
ścił i Krzysztof „Gucio” Warzycha, który 
strzelił legionistom dwa gole… Dodam: i 
jeden (Wandzik), i drugi (Warzycha) byli 
wcześniej mistrzami Polski, pierwszy z 
Górnikiem Zabrze, drugi z chorzowskim 
Ruchem; byli reprezentantami Polski, a 
Warzycha królem strzelców ekstraklasy… 
Jak w europejskich pucharach w dopiero 
co rozpoczętym sezonie 2018/2019 wypa-
dły polskie kluby, nie muszę przypominać 
– wreszcie nawet nagłówki  pierwszych 
stron gazet, czołówki internetowych por-
tali informowały o kompromitacji i żena-
dzie, jaką zafundowały polskim kibicom 
nasze reprezentacyjne kluby, które posta-
nowiły dorównać, a nawet przebić w tym 
naszą piłkarską reprezentację. 

Przypominam to wszystko nie bez ko-
zery. Nie tak dawno publicyści tygodnika 
„Piłka nożna”, Mateusz Święcicki i Fi-
lip Kapica, zastanawiali się w jednym ze 
swych pisanych wspólnie felietonów nad 
fenomenem przywiązania do małych klu-
bów, klubów, które nie mają najmniejszej 
nadziei na rzeczywiste, wielkie sukcesy. 
Tak jest to fenomen – takie kluby zawsze 
będą miały swoich kibiców, przywiąza-
nych do swego małego, zupełnie nie liczą-
cej się firmy. Może nawet przyjdzie moda 
na kibicowanie takim małym klubikom, 
tak jak modne bywają piwa z małych, re-
gionalnych browarów?  Nie wykluczam, 
że stanie się i tak. Ale na razie – są modne 
w takiej skali, jak modne są lokalne puby 
w niewielkich miejscowościach. Ktoś za-
uważy, że na mecze drugoligowego (w rze-
czywistości to III liga) Widzewa Łódź cho-
dzi kilkanaście tysięcy kibiców, to znaczy 
więcej niż na wiele meczów polskiej eks-
traklasy piłkarskiej. Ale tendencja, która 
się rysuje, zdaje się jednak iść w zupełnie 
innym kierunku. Bo jeśli Widzew awan-
suje wyżej, będzie musiał kupić lepszych 

piłkarzy, którzy nie będą utożsamiali się 
z klubem, tylko z wysokością kontraktu. 
Nie oszukujmy się zresztą, dzisiejsi Wi-
dzewiacy też pewnie chętnie przeszliby 
do klubu walczącego o wyższe cele, ofe-
rującego lepsze kontrakty i bonusy. Taką 
postawę przyjmuje się obecnie niemal za 
pewnik. 

Dotyczy to także wychowanków. Czy-
tam, że w chorzowskim Ruchu zadebiuto-
wał Mateusz Bogusz, który po raz pierw-
szy wyszedł na murawę przy ulicy Cichej, 
gdy miał 16 lat i 194 dni. To wychowanek 
Gwiazdy Ruda Śląska, gracz reprezentacji 
Polski rocznika 1999, choć przecież jest 
młodszy, zatem – to niezwykle utalento-
wany grajek, jak zresztą o nim piszą.  I czy-
tam dalej w „Piłce nożnej”: „Bogusz zna-
lazł się na celowniku czołowych polskich 
klubów, ale także kilku zagranicznych. W 
pierwszej połowie roku najgłośniej było o 
Napoli, a ostatnio na pierwszy plan wysu-
nęło się Brighton& Hove Albion. Można 
być pewnym, że angielski klub nie miałby 
pewnie problemów ze spełnieniem żądań 
finansowych Ruchu. /…/ Może lepiej, żeby 
jego talent dojrzewał za granicą, a nie w II 
lidze”. No cóż, inni wychowankowie Ru-
chu już wybrali – i tak Przemysław Bargiel 
piłkarsko dojrzewa w AC Milan, Kamil 
Grabara broni bramki Liverpoolu. Żyjemy 
w „globalnej wiosce”… Grabarę zobaczyć 
można w telewizji… 

A wszystko zaczęło się na przełomie lat 
80-90. ubiegłego wieku. Wtedy właśnie 
Ruch (ówczesny mistrz Polski) sprzedał 
do Panathinaikosu Ateny super-snajpera 
Krzysztofa „Gucia” Warzychę. Wcześniej, 
„za PRL-u”, zawodnicy chorzowskiego 
klubu wyjeżdżali na Zachód, do słab-
szych klubów, aby dorobić do sportowej 
emerytury. Warzycha pojechał do Grecji 
w najlepszym dla piłkarza wieku. Został 
tam piłkarskim półbogiem. Po latach 
Piotr Gociek w książce „Kreta subiek-
tywnie” (Pascal, 2017) wspomina jak to: 
„Z właścicielem sympatycznej knajpki w 
Stalidzie dyskutowaliśmy przy obiedzie 
łamanym angielskim na temat ciemno-
skórego polskiego napastnika Emanuele 
Olisadebe, wówczas w barwach Panathi-
naikosu Ateny. Dobry, ale Kristof Warzika 
lepszy, twierdził (nie bez racji) gospodarz 
/…/ w Grecji wszyscy wiedzieli, kim jest 
Krzysztof Warzycha”. Tegoroczne waka-
cje spędzałem na greckiej wyspie Samos 
i natknąłem się na łódź nazwaną „Kris-
tof Vazexa”, a przecież „Gucio” skończył 
piłkarską karierę kilkanaście lat temu… 
Przeczytałem niedawno wypowiedź kibi-
ca niebieskich, że Warzycha jest piłkarską 
legendą Panathinaikosu, a nie Ruchu. No 
cóż, statystyki zdają się potwierdzać taką 
opinię – dla Ruchu strzelił 66 bramek w 
ekstraklasie, dla Panathinaikosu 244, z 
Ruchem zdobył jedno mistrzostwo eks-
traklasy, z Panathinaikosem mistrzem 
był 5 razy, trzy razy był królem strzelców 
greckiej ekstraklasy. Tyle statystyka. Ale 
mimo to – moim zdaniem – Krzysztof Wa-
rzycha jest i pozostanie legendą „niebie-
skich” z Chorzowa, wielkiego klubu, który 
zalicza właśnie totalny upadek. Warzycha, 
wielki piłkarz, który grał na (i dla) Cichej. 
Nie chciałbym być złym prorokiem, ale 
„następny (taki) będzie, może za sto lat”, 
by posłużyć się słowami znanej piosenki 
Budki Suflera.   

GROSZ DO GROSZA

Razem czy osobno?
Czeska gospodarka ma się dobrze. Prze-

ciętne wynagrodzenie w pierwszym 
kwartale 2018 roku wzrosło o rekordowych 
8,6 proc. Mamy najniższe w Unii Europej-
skiej bezrobocie, mięsa i owoców zjadamy 
tylko nieznacznie mniej, aniżeli najbogat-
si Europejczycy. Na kolejne podwyżki płac 
mogą się u nas cieszyć pracownicy strefy 
budżetowej – m.in. nauczyciele, pracownicy 
instytucji kulturalnych, policjanci, strażacy, 
żołnierze, cywilni pracownicy sądów i pro-
kuratury. Od stycznia wzrosną też emerytu-
ry. A jednak nie ma co ukrywać – w najbliż-
szych miesiącach będziemy też coraz głębiej 
sięgać do kieszeni. W związku z suszą i niż-
szymi plonami podrożeją najpewniej mąka i 
pieczywo. Więcej zapłacimy prawdopodob-
nie za mleko i wyroby mleczne (cena masła 
już teraz bije rekordy), a także za mięso i 
piwo (mniej urodziło się jęczmienia i chmie-
lu). Podwyżki cen zapowiedzieli najwięksi 
dostawcy energii elektrycznej. 

Marzenia nie muszą się spełnić
Tak czy owak, swoją sytuację finansową po-
strzegają ciągle jako dobrą cztery spośród 
pięciu czeskich, morawskich i śląskich ro-
dzin. Pomimo to jednak, co może zakrawać 
na paradoks, 80 proc. obywateli deklaruje, 
że ciągle nie starcza im pieniędzy na reali-
zację marzeń. Prawdopodobnie dlatego, że 
mają coraz większe oczekiwania. Jak mówi 
przysłowie – z jedzeniem rośnie apetyt. 
Wynika to w każdym razie z badań agencji 
STEM/MARK. Tylko 15 proc. rodzin wie-
rzy, że marzenia uda im się w krótkim cza-
sie urzeczywistnić. Najczęściej zaś ludzie 
marzą o własnym domu lub mieszkaniu, 
o egzotycznych urlopach i o nowym samo-
chodzie. Ale nie tylko o nierealne marzenia 
chodzi. Co dziesiąty obywatel naszego kraju 
twierdzi, że ciągle z trudem starcza mu pie-
niędzy do kolejnej wypłaty. Pomimo to, że 
pracuje i – jak wynika ze statystyk – zarabia 
coraz więcej. Co dwudziesty Czech z kolei 
nie jest w stanie odłożyć ze swojej wypłaty 
ani korony. Przyczyną może być tu jednak 
konieczność spłacania np. kredytu hipo-
tecznego lub duże wydatki w okresie urlopu 
macierzyńskiego czy wychowawczego. Co 
ważne, przybywa jednak takich, którzy w 
celu poprawienia swojej sytuacji finansowej 
próbują skutecznie znaleźć dodatkowe za-
jęcie lub zrezygnować z nałogów, takich jak 
papierosy czy alkohol. 

Ograniczone zaufanie
Problemy finansowe, z którymi pomimo ko-
niunktury i rosnących wynagrodzeń boryka 
się wciąż całkiem spora liczba gospodarstw 

domowych, przyczyniły się w ostatnim cza-
sie do narodzin nowego fenomenu. Otóż 
coraz więcej kobiet i mężczyzn rezygnuje 
ze wspólnego zarządzania domowym bu-
dżetem. Przybywa małżonków i partnerów, 
którzy postanowili konsekwentnie dzielić 
rodzinne finanse na „moje” i „twoje”. Okazu-
je się (co może dziwić zagorzałych miłośni-
ków tradycji), że szczególnie młodzi ludzie 
żywią jak gdyby coraz bardziej ograniczone 
zaufanie do swoich partnerów, jeżeli chodzi 
o wydawanie pieniędzy. Zarówno kobiety, 
jak i mężczyźni są często przekonani, że ich 
„druga połowa” trwoni zarobione pieniądze, 
stąd też lepiej, aby każdy żył na własny ra-
chunek i sam odpowiadał za stan swoich 
finansów. Jak wynika z badań statystycz-
nych, co piąty mężczyzna u nas nie poży-
czyłby swoich pieniędzy własnej partnerce 
lub żonie. Kobiety są pod tym względem 
jeszcze bardziej radykalne – swojemu męż-
czyźnie nie udzieliłoby pożyczki 28 proc. z 

nich. Ludziom, dla których własne interesy i 
ochrona zgromadzonego majątku to sprawy 
priorytetowe, należy polecić zawarcie umo-
wy małżeńskiej. Sporządza ją notariusz i 
trzeba za nią zapłacić. Jeszcze kilka lat temu 
dla większości par taka umowa była czymś 
absolutnie nie do przyjęcia, gdyż niejako a 
priori zakładała brak zaufania lub miłości w 
nowym związku. Obecne jest już nią zainte-
resowana jedna piąta par narzeczonych. 

Dla tych, którzy na umowę małżeńską 
raczej się nie zdecydują a bardzo chcieliby 
zachować niezależność finansową, dobrym 
rozwiązaniem mogą być konta osobiste oraz 
jedno konto wspólne. Na to ostatnie małżon-
kowie lub partnerzy przelewają określone 
sumy pieniędzy, z których opłacają potem 
wspólne wydatki związane np. z utrzyma-
niem domu lub wychowaniem dzieci. Warto 
jednak dokładnie ustalić, ile będziemy od-
kładać na wspólne konto, co wymaga z ko-
lei starannego skalkulowania przychodów i 
wydatków. Ale i jeden wspólny rachunek ma 
stale swoich zdecydowanych zwolenników. 
Ogranicza on co prawda swobodę małżon-
ków lub partnerów, z drugiej strony jednak 
zmusza do większej finansowej dyscypliny 
i, co tu dużo gadać, jest oznaką wzajemne-
go zaufania. Ponadto w rodzinach, gdzie 
dochody są raczej ograniczone, lepiej mieć 
je pod wspólną kontrolą. Łatwiej uniknąć 
wtedy sytuacji kryzysowych, łatwiej też 
planować najważniejsze wydatki. Wspólne 
konto jest oczywistością tam, gdzie jeden z 
małżonków nie pracuje, tudzież nie ma wła-
snych dochodów, którymi mógłby dowolnie 
dysponować.  

Krzysztof Łęcki

pre-teksty i kon-teksty

Henryka Bittmar 

Fot. ARC

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
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S P O R T Marcin Lewandowski, reprezentant Polski w biegu na 1500 m

Celem jest medal igrzysk w Tokio. 
Reszta to przystanki 

Między nami kontynentami
Z naszej strony wszystko zostało pozapinane na ostatni guzik. Teraz pora na sportowców – stwierdził Valter Boček, 
szef sztabu organizacyjnego Pucharu Interkontynentalnego w Ostrawie. W weekend czołowi lekkoatleci świata 
powalczą na Miejskim Stadionie w Witkowicach o ostatnie prestiżowe zwycięstwa w tym sezonie. 

Janusz Bittmar

Puchar Interkontynental-
ny jest stosunkowo młodą 
imprezą w kalendarzu lek-

koatletycznym. Pierwsza edycja 
została rozegrana w 2010 roku w 
Splicie, a po raz ostatni zawod-
nicy walczyli w Marrakeszu. Dla 
Ostrawy, która gości w sobotę i 
niedzielę trzecią odsłonę Pucha-
ru, przygotowanie zaplecza dla 
sportowców z całego świata było 
prawdziwym wyzwaniem. 

W organizację imprezy włączy-
ło się ponad trzysta osób, w tym 
150 wolontariuszy, którzy wcze-
śniej zdobywali doświadczenie 
podczas mityngu Złote Kolce. 
Oprawa rozpoczynającego się ju-
tro Pucharu Interkontynentalne-
go została podporządkowana nie-
co pompatycznej wizji twórców 
z ramienia Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Federacji Lekko-
atletycznych. Ma być efektownie, 
z fajerwerkami, czyli w duchu jak 
najlepszej promocji królowej spor-
tu. W miejscu, gdzie w przeszłości 
witał się z publicznością Złotych 
Kolców fenomenalny jamajski 
sprinter Usain Bolt, wyrosła na 
potrzeby Pucharu Interkontynen-
talnego „Brama Herosów”. Wy-
korzystane zostaną też specjalne 
kamery przymocowane na linach, 
znane chociażby z imprez Pucha-
ru Świata w skokach narciarskich. 
– To ukłon w stronę widzów przed 
telewizorami – zdradził Boček. 
Kamery zostały zainstalowane w 
czwartek, dziś na stadionie spo-
dziewane są już tylko końcowe 
prace liftingowe. 

Lekkoatletyczne gwiazdy meldu-
ją się w Ostrawie od środy. Formuła 
Pucharu Interkontynentalnego za-
kłada, że zawodnicy startują w dru-
żynach kontynentalnych. O triumf 
walczą ekipy reprezentujące Eu-
ropę, Afrykę, Amerykę Północną 
i Południową oraz Oceanię z Azją. 
Kapitanem drużyny Europy został 
Colin Jackson, Ameryki Północnej 
i Ameryki Południowej Mike Po-
well, Afryki Nezha Bidouane, zaś 
Azji z Oceanią Jana Pittman. Ka-
pitanowie nie będą brali czynnego 
udziału w sportowej rywalizacji. 
Będą pełnili więc funkcję zbliżoną 
do kapitanów tenisowego Pucharu 
Davisa – czyli w tłumaczeniu na 
język zrozumiały dla wszystkich 
mają być zwykłymi trenerami od-
powiedzialnymi za pomysły tak-
tyczne itp. 

W regulaminie zawodów czyta-
my, iż „zawodnicy za zajęte miej-
sca będą otrzymywać punkty – od 
ośmiu za pierwsze, do jednego za 
ósme miejsce. W konkurencjach 
drużynowych pierwsza reprezen-
tacja zdobywa osiem, druga sześć, 
trzecia cztery, a czwarta dwa 
„oczka”. Oryginalnym pomysłem 
wprowadzonym przez organiza-

torów jest „dżoker”. Każdy kon-
tynent może wystawić czterech 
„dżokerów”, którzy w razie zwy-
cięstwa otrzymają podwójną licz-
bę punktów. 

W barwach Starego Kontynentu 
powinni się liczyć polscy lekko-
atleci. Biało-czerwoni, którzy za-
wojowali tegoroczne mistrzostwa 
Europy na otwartym stadionie w 
Berlinie, mogą być siłą napędową 
europejskiej drużyny. W Ostrawie 
nie zabraknie m.in. złotej meda-
listki z Berlina – młociarki Anity 
Włodarczyk. W kadrze Europy 
znajdują się ponadto: Michał Ha-
ratyk (pchnięcie kulą), Wojciech 
Nowicki (rzut młotem), Justy-
na Święty-Ersetic (400 metrów), 
Sofia Ennaoui (1500 m), Paulina 
Guba (pchnięcie kulą), Michał 
Rozmys (800 m), Marcin Lewan-
dowski (1500 m), Anna Sabat (800 
m). Zabraknie natomiast aktual-
nego mistrza Europy na dystansie 
800 m, Adama Kszczota. Polski 
super-biegacz z powodu kontuzji 
ścięgna Achillesa odpuścił resztę 
sezonu, nie wystartuje również 
w przyszłorocznym sezonie halo-
wym. – Niestety muszę ten sezon 
już zakończyć. Nie wystartuję w 
finale Diamentowej Ligi, nie wy-
startuję również w nadchodzącym 
Pucharze Interkontynentalnym  – 
napisał Kszczot na swoim Face-
booku. – Zaczynam już dwuletnie 

przygotowania do igrzysk i po-
trzebuję raz na 11 lat, bo od 2007 
roku biorę udział w dwóch sezo-
nach, odpocząć, zregenerować 
się, po to, żeby ze zdwojoną siłą 
wystartować w przyszłym roku – 
tłumaczył 28-letni zawodnik. 

Gospodarze imprezy, Czesi, 
wystawią czterech swoich repre-
zentantów – kulomiota Tomáša 
Staňka, biegaczkę Simonę Vrza-
lową i oszczepników – Nikol 
Ogrodnikową oraz Jakuba Vadlej-
cha. Oprócz Nikol Ogrodnikowej, 
srebrnej medalistki mistrzostw 
Europy w Berlinie, pozostała trój-
ka wystartuje w Ostrawie-Witko-
wicach zasługą dzikich kart przy-
znanych przez organizatorów. 

Cztery lata temu na stadionie w 
marokańskim Marakeszu w rzucie 
młotem triumfowała Anita Wło-
darczyk, trzeci był młociarz Paweł 
Fajdek. Adam Kszczot dołączył 
punkty dla Europy na swoim ko-
ronnym dystansie 800 m, zajmu-
jąc w ostrej stawce trzecie miejsce. 

Dwie poprzednie edycje stały się 
łupem drużyny Europy. W pierw-
szej edycji Europa zdobyła 429 
punktów, pokonując po zaciętej 
walce Amerykę (419,5 pkt.) i Afry-
kę (292 pkt.). W 2014 roku sytuacja 
się powtórzyła. Znów zwyciężyła 
Europa (447,5 pkt.), wyprzedzając 
Amerykę (390) i Afrykę (339). Jak 
będzie tym razem?  

KAPITANOWIE MAJĄ DECYDUJĄCE SŁOWO

• Jana Pittman (Azja i Oceania) • Colin Jackson (Europa)

• Nezha Bidouane (Afryka) • Mike Powell (Ameryka)

• Do gwiazd Europy należy cieszynianin Michał Haratyk. Fot. MICHAŁ CHWIEDUK

MARIAN ADÁMEK, OBROŃCA HC STALOWNICY TRZYNIEC, DLA »GŁOSU«:

Damy z siebie wszystko
Nie składamy broni – powiedział „Głosowi” obrońca HC Stalownicy Trzyniec, Marian 
Adámek. Hokeiści Trzyńca w piątek i niedzielę zaliczą wyjazdowe mecze Ligi Mistrzów – 
kolejno z Djurgärdenem Sztokholm i Tapparą Tampere. 

Janusz Bittmar

Właśnie pakuję walizkę, a ra-
czej walizki z kompletnym 
sprzętem – zdradził nam 

w środowy wieczór Marian Adá-
mek. Stalownicy, którzy w 1. kolejce 
fazy grupowej Champions League 
przegrali z Djurgärdenem 1:6, zaś 
w drugiej kolejce polegli z Tampere 
2:8, przystępują do rewanżowych 
pojedynków z wiarą, że jeszcze nic 
straconego. Dzisiejszy mecz na tafli 
sztokholmskiego klubu rozpoczy-
na się o godz. 18.30, w niedzielę w 
Tampere hokeiści ruszają do boju o 
18.00. 

Jak się czuje hokeista, który sie-
dząc na walizkach odlicza godziny 
do wyjazdu na ważne mecze Ligi 
Mistrzów. Czujesz tremę, czy raczej 
odpowiedzialność za wynik na 
placu gry?
 – To jest połączenie zdrowej, bu-
dującej tremy i odpowiedzialności. 
Wszyscy w klubie zdajemy sobie 
sprawę z tego, że początek Ligi Mi-
strzów w naszym wykonaniu był 
fatalny. Chcieliśmy nawiązać do 
udanych pojedynków sprzed roku, 
do dobrej passy w Lidze Mistrzów, 
która doprowadziła nas aż do pół-
finału rozgrywek, ale niestety coś 
zgrzytnęło tym razem. 

Oberwali w mediach, a także od 
trenerów przede wszystkim obroń-
cy, czyli ty również. Dobra defensy-
wa wymaga jednak bezwzględnego 
zaangażowania również od napast-
ników…
– Wiemy o tym doskonale. Po pro-
stu niektóre elementy nie wypaliły 
w meczach z  Djurgärdenem i Tam-

pere. W defensywie popełnialiśmy 
dziecinnie proste błędy. Wynikały 
z prostego faktu – gubiliśmy niepo-
trzebnie krążki w trakcie naszych 
akcji ofensywnych. Każda taka stra-
ta przekłada się na zabójczą kontrę 
w wykonaniu rywala. Skandynaw-
skie kluby słyną ze świetnego wy-
szkolenia technicznego, a także z 
jednej bardzo ważnej umiejętności, 
zgrabnego odbioru krążków w stre-
fie środkowej. 

To nic nowego pod słońcem. W ze-
szłym sezonie też przecież zakosz-
towaliście pojedynków ze szwedz-
kimi i fińskimi klubami…

– Zgadza się. Dlatego też nie składa-
my broni i postaramy się odmienić 
jeszcze losy naszej fazy grupowej. 
Do zdobycia jest dwanaście punk-
tów, a więc kwestia awansu do fazy 
pucharowej wciąż pozostała w na-
szych rękach. Podstawa to wygrać 
w piątek w Sztokholmie, a potem w 
niedzielę na tafli Tampere. Długie 
godziny spędziliśmy w towarzystwie 
taśm video, analizując nasze błędy z 
meczów w Werk Arenie. Wierzę, że 
wyciągniemy z tego wnioski. Damy 
z siebie wszystko. 

Po powrocie z Finlandii szybko 
trzeba będzie się przestawić na 

tryb ekstraligowy. Jak ty osobiście 
czujesz się u progu nowego sezo-
nu?
– Dmuchając na zimne, czuję się 
świetnie. Po kontuzji nie ma śladu, 
zaliczyłem z zespołem cały letni 
okres przygotowawczy. Samopo-
czucie trochę siadło po przegranych 
spotkaniach w Lidze Mistrzów, ale 
mam nadzieję, że wywiążemy się z 
obietnic danych kibicom i wrócimy 
w weekend ze skandynawskiego to-
urnée w znacznie lepszych nastro-
jach. Jeszcze wciąż uczę się hokeja, 
daleko mi do najlepszych. Uczę się 
od swoich starszych kolegów w dru-
żynie. To najlepsza szkoła.  

• Marian Adámek (z numerem 55) traktuje Ligę Mistrzów bardzo poważnie. Fot. hcocelari

Ambicje coraz wyższe
Piłkarze ręczni Banika Karwi-

na w najbliższą sobotę roz-
poczynają kolejną przygodę w 
ekstralidze. W sezonie 2018/2019 
podopieczni Marka Michaliski 
zagrają w roli mistrzów Republiki 
Czeskiej. – Ten fakt zobowiązuje 
do jak najlepszej gry – powiedział 
na konferencji prasowej szkole-
niowiec karwińskiego klubu, Ma-
rek Michalisko. 

Zaolziański ekstraligowiec 
melduje u progu nowego sezonu 
dobrą formę, podbudowaną spa-
ringami z klasowymi zespołami. 
W ramach letniego cyklu przygo-
towawczego karwiniacy zmierzy-
li się m.in. z Tatranem Preszów w 
finale Pucharu Czecho-Słowac-
kiego. Puchar trafił wprawdzie 
w ręce słowackiego zespołu, ale 
podopieczni Marka Michaliski 

wrócili ze Słowacji w dobrych na-
strojach – ze skalpem innego kla-
sowego słowackiego klubu – HK 
Agro Topolczany, wyprzedzając 
ponadto odwiecznego przeciw-
nika z czeskiej ekstraligi, Talent 
Pilzno. 

Zmiany w letnim okienku 
transferowym dotyczyły głównie 
wzmocnień. Do Karwiny wrócił 
Radim Chudoba, do nowych twa-
rzy należy lewoskrzydłowy Ivan 
Stojanović. Serbski szczypiorni-
sta włączył się m.in. do towarzy-
skiego pojedynku z Górnikiem 
Zabrze, w którym popisał się kil-
koma udanymi akcjami oskrzy-
dlającymi. 

Co ważne z punktu widzenia 
karwińskich ambicji, w kadrze 
zostają liderzy z poprzedniego 
sezonu. Bramki będzie strzegł 

Nemanja Marjanović, karierę po-
stanowił kontynuować również 
niestrudzony Michal Brůna. Za-
pał do gry na najwyższym pozio-
mie deklaruje elitarny strzelec 
zespołu, Marek Monczka, w klu-
bie udało się zatrzymać również 
polskiego obrotowego Tymote-
usza Piątka. 

– W zeszłym roku planem mi-
nimum był awans do fazy pucha-
rowej, ale z racji tego, że broni-
my obecnie pozycji najlepszego 
klubu minionego sezonu, przed-
sezonowe cele są odważniejsze. 
Półfinał co najmniej, ale to takie 
przyjemne zmartwienia – stwier-
dził prezydent karwińskiego klu-
bu, Roman Mucha. W nowym se-
zonie karwiniacy zasmakują też 
atmosfery Pucharu EHF.  

 (jb)

Fot: IVO DUDEK

Kadra HCB Karwina
Bramkarze: Nemanja Marjanović, Petr Mokroš, Jiří Tabara
Skrzydłowi: Marek Drzyzga, Jakub Kraina, Jan Zbránek, Matěj Nantl, Dominik 

Solák, Ivan Stojanović, Miroslav Nedoma, Jan Plaček, Radim Chudoba, Marek 
Monczka, Alexandr Zamarski

Rozgrywający: Michal Brůna, Jan Mucha, David Růža
Obrotowi: Nicolas Noworyta, Tymoteusz Piątek, Jan Užek, Adam Wozniak
Trener: Marek Michalisko

PIŁKA NOŻNA – DYWIZJA: HFK Oło-
muniec – Hawierzów (sob., 10.00), 
Dziećmorowice – Bogumin (sob., 
16.00). MISTRZOSTWA WOJEWÓDZ-
TWA: L. Piotrowice – Cz. Cieszyn, 
Czeladna – Datynie Dolne (sob., 
16.00). IA KLASA – gr. B: Jabłonków 
– St. Miasto, Sl. Orłowa – Dobra, 
Dobratice – Stonawa (sob., 16.00), 
Bystrzyca – Hrabowa, Śmiłowice – B. 
Olbrachcice. IB KLASA – gr. C: Lutynia 
Dolna – Wędrynia, Oldrzychowice 
– Wacławowice, Gnojnik – Zabłocie 
(sob., 16.00), L. Piotrowice B – Sucha 
Górna, I. Piotrowice – Sedliszcze, 
Nydek – Mosty k. J., Toszonowice 
– Wierzniowice (niedz., 16.00). MI-
STRZOSTWA POWIATU KARWIŃSKIE-
GO: TJ Pietwałd – Sn Hawierzów, 
Żuków Górny – G. Hawierzów, B. 
Rychwałd – Sj Rychwałd, V. Bogumin 
– G. Błędowice, L. Łąki – Cierlicko 
(sob., 16.00), F. Orłowa – Dąbrowa 
(niedz., 16.00). MISTRZOSTWA PO-
WIATU FRYDEK-MISTEK: Metylowice/
Frydlant B – Niebory, TJ Piosek – 
Gródek (niedz., 16.00). 
PIŁKA RĘCZNA – EKSTRALIGA: Jičín – 
HCB Karwina (sob., 18.00). (jb)

Rusza Liga 
Narodów
Zamiast towarzyskich meczów o 

pietruszkę, piłkarskie reprezen-
tacje powalczą w nowym stylu. Liga 
Narodów obiecuje większe emocje, 
tym bardziej że najlepsi mogą zdobyć 
dodatkową przepustkę na Euro. 

Polacy na pierwszy ogień zmierzą 
się dziś o godz. 20.45 z Włochami. 
Mecz na stadionie w Bolonii będzie 
debiutem dla selekcjonera Jerzego 
Brzęczka. Biało-czerwoni po nieuda-
nym mundialu zmienią system obron-
ny, z jakim przegrywali na boiskach w 
Rosji. W dzisiejszym spotkaniu Orły 
Brzęczka powinny zagrać w ustawie-
niu z trzema środkowymi pomocni-
kami. W Lidze Narodów uczestniczy 
też reprezentacja RC. Podopieczni 
Karla Jarolíma wczoraj po zamknięciu 
numeru podejmowali w Uherskim 
Hradziszczu ekipę Ukrainy.  � (jb)
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CO W TEATRZE

SCENA POLSKA – CZ. CIESZYN: 
Namiętna kobieta (9, godz. 17.30);
SCENA CZESKA – CZ. CIESZYN:  
1 + 1 = 3 (8, godz. 17.30). 

CO W KINACH

HAWIERZÓW – Centrum: 
Příběh koček (10, godz. 16.00); 
Whitney (10, godz. 17.30); Chata 
na prodej (10, godz. 19.00); Mam-
ma Mia! Here We Go Again (10, 
godz. 20.00); KARWINA – Cen-
trum: Zakonnica (7, godz. 20.00); 
Kubík hrdina (7, godz. 17.45; 9, 
godz. 12.30); Hotel Transylwa-
nia 3 (8, godz. 15.00); Jurassic 
Word: Zanikłe królestwo (8, godz. 
17.30); Mamma Mia! Here We Go 
Again (8, godz. 20.00); Ant-Man 
i osa (9, godz. 14.30); Mission: 
Impossible – Fallout (9, godz. 
17.30); Úsměvy smutných mužů 
(9, godz,. 20.00); Všechno bude 
(10, godz. 18.00); TRZYNIEC – 
Kosmos: Destination Wedding 
(7-9, godz. 17.30); Zakonnica (7-9, 
godz. 20.00); Kubík hrdina (8, 9, 
godz. 15.00); Všechno bude (10, 
godz. 17.30); Mcqueen (10, godz. 
20.00); BYSTRZYCA: Maria Mag-
dalena (8, godz. 18.00);  CZ. CIE-
SZYN – Central: Příběh koček (8, 
9, godz. 15.30); Všechno bude (7-9, 
godz. 17.30); Zakonnica (7-9, godz. 
20.00); CIESZYN – Piast: Moja 
żyrafa (7-9, godz. 14.00, 10  godz. 
14.30); Rodziny się nie wybiera (7-
9, godz. 15.30, 10 godz. 16.00); Za-
konnica (7-9 godz. 19.30, 10 godz. 
20.00).

CO NA ANTENIE 

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 
SM, niedziela, wiadomości regio-
nalne od godz. 6.00; powtórka na 
antenie ČT2, niedziela od godz. 
19.20.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: 
godz. 19.05 Ostrawa 107,3 MHz i 
Trzyniec 105,3 MHz.

RADIO KATOWICE: „U Polaków 
za Olzą” – niedz. godz. 9.15 na 103 
FM; powtórka: pon. godz. 23.05.

CO W TERENIE

UWAGA! – Absolwentki i absol-
wenci Wydziałówki od Starego 
Kościoła rok 1950 spotykamy się 
dnia 10. 9. o godz. 13.00 w Hotelu 
na Frysztackiej. Zaprasza Tadek i 
Józek.
ŻUKÓW DOLNY – MK PZKO za-
prasza na wycieczkę do Wrocła-
wia w terminie 12.-14. 10. 2018. 
Cena 2  200 kc (w cenie autokar, 
zakwaterowanie, śniadania, 
przewodnik). Zgłoszenia i infor-
macje: rahuppert@volny.cz, tel. 
736 436 823.
SKRZECZOŃ – Uwaga chórzyści! 
Pierwsza powakacyjna próba chó-
ru mieszanego „Hasło” odbędzie 
się w poniedziałek 10. 9. o godz. 
18.00 w Domu PZKO.
KARWINA – Klub seniora „Przy-
jaźń” zaprasza swych członków i 
sympatyków na spotkanie powa-
kacyjne w dniu 10. 9. o godz. 17.00 
do salki PZKO Karwina-Nowe 
Miasto.
KOŃSKA-PODLESIE – MK PZKO 
Końska Podlesie serdecznie za-
prasza członków i sympatyków 
na tradycyjne placki 7. 9. o godz. 
16.00 przed lokalem PZKO.
UWAGA! – Absolwenci 1951 r. 
Polskiego Gimnazjum w Orłowej 
i orłowscy absolwenci gimn. pe-
dagogicznego. Spotykamy się we 
wtorek 11. 9. o godz. 14 we Frysz-
tacie na parterze hotelu przy ul. 
Frysztackiej.
CIERLICKO-KOŚCIELEC – Za-
praszamy serdecznie na tradycyj-
ne spotkanie byłych cierliczan i 
sympatyków do Domu Polskie-
go Żwirki i Wigury na Kościelcu. 
Spotkanie odbędzie się we wtorek 
11. 9., początek o godz. 14. Go-
ściem specjalnym będzie Józef 
Szymeczek z krótkim wykładem 
wspomnieniowym o Żwirce i Wi-
gurze. Informacje Józef Przywara, 
tel. 723 307 653.
CIERLICKO-KOŚCIELEC – Z 
okazji 86. rocznicy Żwirkowiska 
MK PZKO Cierlicko-Kościelec za-

prasza w imieniu posła na Sejm 
RP Jacka Falfusa i Przemysława 
Drabka, wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej w Bielsku Białej, 
na mszę św. w intencji Żwirki i 
Wigury do kościoła św. Wawrzyń-
ca na Kościelcu we wtorek 11. 9. 
o godz. 17.00. Po mszy św. prze-
marsz na Żwirkowisko i złożenie 
kwiatów. Dom Polski Żwirki i Wi-
gury otwarty od 9.00 do 19.00.
CIESZYN – Turystyczny Klub 
Kolarski „Ondraszek z Cieszyna 
zaprasza na nocną wycieczkę ro-
werową zbójnika Ondraszka 8. 9. 
o godz. 20.00. Zbiórka na rynku 
w Cieszynie. Organizatorzy pro-
szą o zabranie ze sobą kamizelki 
oraz innych elementów odblasko-
wych. Prowadzącym będzie Piotr 
Hamera „Paparazzi”.
CIESZYN – Stowarzyszenie Eme-
rytów Polskich w RC zaprasza 
członków na wycieczkę do Ko-
niakowa Ochodzitej w dniu 11. 9. 
Odjazd o godz. 9.00 z przystanku 
k. Celmy w Cieszynie. W razie 
deszczu wycieczka nie odbędzie 
się. Zapraszamy. Ew. kontakt tel. 
776-257-070.
CZESKI CIESZYN – W piątek, 7 
września o godz. 18, odbędzie się 
w ośrodku kultury „Strzelnica” 
edycja specjalna talk show „Za-
olzie Potrafi” z pochodzącym z 
Zaolzia prof. Jerzym Buzkiem, 
byłym premierem Polski. Pro-
gram artystyczny oraz szczegóły 
na www.zaolziepotrafi.cz. Rezer-
wacja biletów w cenie 100 CZK/ 
17PLN – tel.: 777 80 89 33 lub: za-
olzie.potrafi@gmail.com.
CZESKI CIESZYN – Czy wiesz, 
że w Beskidach istnieje muzeum 
morskie, albo że sztab generalny 
pruskiej armii znajdował się 50 
km od Cieszyna? Czy wiesz, że 
kiedy Wisła podniosła swe wody, 
mieszkańcy stolicy Żabiego Kra-
ju pływali po rynku w łódkach? 
Takie i wiele innych ciekawostek 
czeka na uczestników wyciecz-
ki autokarowej MK PZKO Czeski 
Cieszyn-Mosty, która odbędzie 
się w sobotę, 15. 9. o godz. 8.00. 
Odjazd sprzed poczty w Mostach. 
Cena: osoby dorosłe – 300 kc, 
młodzież – 150 kc. Zgłoszenia u 
Marii Dywor, tel. 776-251-223.

KARWINA-FRYSZTAT – Biblio-
teka Regionalna Karwina zapra-
sza na dzisiejszy kiermasz ksią-
żek, który odbywa się na Rynku 
Masaryka w Karwinie-Frysztacie 
i potrwa do godz. 17.00. Przygoto-
wano program kulturalny, poczę-
stunek, gry i zabawy dla dzieci, a 
przede wszystkim książki w języ-
kach polskim, czeskim i słowac-
kim, które sprzedawane będą po 
symbolicznej cenie. Zebrane pie-
niądze ze sprzedaży zostaną prze-
znaczone na cele charytatywne.
KARWINA – Sekcja Kobiet ZG 
PZKO  zaprasza członkinie Klu-
bów Kobiet MK PZKO do udziału 
we wspomnieniowej wycieczce 
po miejscach pamięci założycie-
lek Sekcji Kobiet z okazji 50-lecia 
założenia SK. Dnia 12. 9. o godz. 
9.00 będzie podstawiony autokar 
na dworcu kolejowym w Karwi-
nie. Odwiedzimy cmentarze i zło-
żymy kwiaty i znicze na cmenta-
rzach w Karwinie, Orłowej, Suchej 
Górnej, Cz. Cieszynie, Trzyńcu, 
Bystrzycy i w Nydku.
Podsumowanie i zakończenie 
wycieczki odbędzie się w Domu 
MK PZKO Jabłonków. Autokar 
zabierze panie z powrotem aż do 
Karwiny.
KARWINA-DARKÓW – MK 
PZKO w Darkowie oraz Chór 
„Lira” zapraszają na tradycyjne 
wykopki, które odbędą się w so-
botę, 8. 9. o godzinie 15.00 w ogro-
dzie przy darkowskiej świetlicy 
PZKO. Atrakcje festynowe zapew-
nione.
MARKLOWICE DOLNE – Spo-
tkanie przedwyborcze kandy-
datów Stowarzyszenia Soužití-
-Wspólnota odbędzie się we 
wtorek 11. 9. o godz. 17.30 w świe-
tlicy PZKO w Marklowicach Dol-
nych.
SUCHA GÓRNA – MK PZKO w 
Suchej Górnej informuje, że od-
jazd na wycieczkę do Kromie-
rzyża i Wałaskiego Międzyrzecza 
nastąpi w czwartek 13. 9. o godz. 
6.00 sprzed Domu PZKO. Pro-
gram wycieczki jest do wglądu na 
www.pzkosuchagorna.cz.

KONCERTY

KARWINA-FRYSZTAT – Zapra-
szamy w niedzielę 9. 9. o godz. 
16.00 do Kościoła Podwyższenia 
Krzyża Świętego na drugi koncert 
14. Festiwalu Muzyki Organowej 
„Karwińskie organy”. Będzie to 
koncert młodej generacji: mał-
żeńskie duo organowe – kar-
wińska rodaczka Anna Toman-
kowa i jej mąż Ondřej Mucha. 
Oboje ukończyli kilka muzycz-
nych szkół organowych i kościel-
nych szkół chórmistrzowskich w 
kraju i za granicą (Wrocław). Kon-
certują często jako duo organowe. 
W Karwinie obok utworów solo-
wych (dwie Toccaty) zabrzmią 

cztery utwory na cztery ręce (Ad. 
Hesse, N. W. Gadc, F. Lachner).

OFERTY

PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do 
domu – zadzwoń: +48 609 852 057. 
Uszczelniamy wszystkie rodzaje da-
chów.  GŁ-641

PRZEPROWADZKI + ekipa oraz 
usługi transportowe.  
Tel. +48 601 478 108. GL-488

WYSTAWY

POWIATOWE ARCHIWUM 
PAŃSTWOWE Karwina, ul. 
Frysztacka 55/17: do 31. 1. 2019 
wystawa pt. „Karwina. Od soli do 
węgla”. Czynna: po, śr: w godz. 
8.00-17.00, wt, czw: w godz. 8.00-
14.00, pt: w godz. 8.00-12.00.
DUŻA SALA WYSTAW MU-
ZEUM HUTY TRZYNIECKIEJ i 
MIASTA TRZYNCA, Frýdecká 
387: do 11. 11. wystawa pt. „ Zwie-
rzęta i ich dzieci”. Czynna: wt-pt. 
godz. 9.00-17.00, nie: 13.00-17.00.
 MAŁA SALA WYSTAW: do 11. 
11. wystawa pt. „Piękno szkła per-
fumerii” ze zbiorów Hany Štolo-
wej. Czynna: wt-pt. w godz. 9.00-
17.00, nie: 13.00-17.00.
 Galeria Na schodach: do 11. 
11. wystawa obrazów Dariny Kry-
giel. Czynna: wt-pt w godz. 9.00-
17.00, nie: 13.00-17.00. 
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Ha-
wierzowie, Pavlovova 583/2: do 
31. 10. wystawa pt. „V novém státě 
– éra první republiky”. Czynna: 
po-pt: godz. 8.00-16.00, nie: godz. 
13.00-17.00. 
 SALA WYSTAW w Karwinie-
-Frysztacie, Rynek Masaryka 
10/8: do 16. 9. wystawa pt. „Kar-
wina na najstarszych pocztów-
kach”. Czynna: po-pt w godz. 
8.00-16.00; nie: godz. 13.00-17.00
 SALA WYSTAW w Jabłonko-
wie, Rynek Mariacki 14: stała 
ekspozycja pt. „Z przeszłości Ja-
błonkowa i okolicy”. Czynna: po-
-pt: godz. 8.00-16.00; nie: godz. 
13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Orłowej-
-Lutyni, Polna 964: stała eks-
pozycja pt. „Orłowa – przeszłość 
i teraźniejszość”. Czynne: po-pt: 
godz. 8.00-16.00; nie: godz. 13.00-
17.00.
 SALA WYSTAW w Pietwał-
dzie, K Muzeu 89: do 31. 12 wy-
stawa pt. „V žáru výhně”. Czyn-
na: po-pt: godz. 8.00-16.00; nie: 
godz. 13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ

WIEŻA PIASTOWSKA i RO-
TUNDA św. Mikołaja, Cieszyn: 
Czynne codziennie w godz. 9.00-
19.00. 

PIĄTEK 7 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.55 Ratownicy (s.) 10.50 Dok-
tor Martin (s.) 11.45 Czarne owce 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Reporterzy TVC 14.45 
Manu i Maciej jadą do Rzymu 15.15 
Amant 15.40 Niezwykłe losy 16.35 
Łopatologicznie 17.30 AZ kwiz 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.00 Pierwsza republi-
ka (s.) 20.55 13 komnata Jana Cimickie-
go 21.25 Wszystko-party 22.20 Poirot 
(s.) 0.05 Sprawy detektywa Murdocha. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziejskie 
przedszkole 9.00 Z kucharzem dookoła 
świata 9.55 Kto zamordował królewi-
czów w Tower? 10.45 Wiek żelaza 11.45 
Tubylcy, zwierzęta i ja 12.35 Pavel Kri-
stián z Koldína 12.50 Martin Bacháček 
z Nauměřic 13.05 Złoty człowiek z Rio 
14.20 Chcesz mnie? 14.45 GEN – Gale-
ria elity narodu 15.00 Lusitania 15.50 
Najważniejsze operacje II wojny świato-
wej 16.50 Półmrok 17.20 Rodopy 17.45 
Sąsiedzi 18.15 Czesi ratują 18.45 Wie-
czorynka 18.55 Kwartet 19.20 Historie 
domów 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Cudowna planeta 
21.00 Geniusz (s.) 22.10 Tajemnice La-
ketop (s.) 0.05 Nieznani bohaterowie. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica (s.) 
9.40 Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00 
Południowe wiadomości 12.25 Krok 
za krokiem (s.) 12.50 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 14.05 Detektyw 
Monk (s.) 15.55 CSI: Kryminalne zagad-
ki Las Vegas (s.) 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.25 Co o tym sądzą Cze-
si 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Ženy v pokušení 
(film) 22.40 No Escape (film). 
PRIMA 
6.25 Atomówki (s. anim.) 6.45 Trans-
formery (s. anim.) 7.10 Jetelín (s.) 7.55 
M.A.S.H. (s.) 9.20 Policja w akcji 10.20 
Powrót do Sandy Bay (film) 12.15 Po-
łudniowe wiadomości 12.25 Gliniarz 
i prokurator (s.) 13.25 Ostatni gliniarz 
(s.) 14.25 Komisarz Rex (s.) 16.35 Popo-
łudniowe wiadomości 16.50 Policja w 
akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wia-
domości 19.55 Top Star 20.15 Czechy i 
Słowacja mają talent 21.45 Tajna broń 
(film) 0.00 3+1 z Jetelína (s.). 

SOBOTA 8 WRZEŚNIA 

TVC 1 
6.00 Amant 6.20 Łopatologicznie 7.10 
Droga na Borneo (film) 8.10 O księż-
niczce w wieży (bajka) 9.00 Ojciec 
Brown (s.) 9.50 Columbo (s.) 11.05 
Wszystko-party 12.00 Tydzień w regio-
nach 12.25 Nasze hobby 13.00 Wiado-
mości 13.05 Złote stado (bajka) 13.50 
Dziwna sprawa (film) 15.05 Zły dom 
(film) 16.10 Poirot (s.) 17.55 Mieszkać 
jak... w spa 18.25 Chłopaki w akcji 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Wszystko-party 21.05 Cudowne 
lata pod psem (film) 22.45 Skorpion 
(film) 0.35 Bananowe rybki. 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 My, mówiące zwie-
rzaki 6.30 Babar i przygody Badou (s. 
anim.) 6.50 Rycerz Rdzawek (s. anim.) 
7.05 Show Garfielda 7.20 Nowości z 
natury 7.30 Studio Kolega 9.00 Nasza 
wieś 9.35 Muzyczne wędrówki 10.00 
Folklorika 10.30 Zapach cypryjskiej 
kuchni z Miroslavem Donutilem 11.00 

Lotnicze katastrofy 11.50 Po Hitlerze 
12.40 Podróż po Czeskiej Szwajcarii 
13.05 Babel 13.35 Tajemnicza Brazylia 
14.25 Kamera w podróży 15.20 Rowe-
ry górskie: MŚ 2018, Szwajcaria 17.20 
Podróżomania 17.50 Cudowna plane-
ta 18.45 Wieczorynka 18.55 Sąsiedzi 
19.20 Głosy strachu 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Wielki 
Gatsby (film) 22.25 Zabójcy bażantów 
(film) 0.20 Geniusz (s.). 
NOVA 
6.10 Looney Tunes Show (s. anim.) 6.35 
Kacze opowieści (s. anim.) 7.25 Tom & 
Jerry Show (s. anim.) 7.45 Twoja twarz 
brzmi znajomo 11.00 Przyprawy 11.55 
Dzwoń do TV Nova 12.35 Poradnik do-
mowy 13.45 Weekend 14.50 Choć goni 
nas czas (film) 16.40 Książę Persji: Pia-
ski czasu (film) 18.55 Helena (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.15 Two-
ja twarz brzmi znajomo 22.55 Grizzly 
(film) 0.40 Kolor zbrodni (film). 
PRIMA 
6.15 Atomówki (s. anim.) 6.35 Trans-
formery (s. anim.) 6.55 M.A.S.H. (s.) 
8.30 Auto Salon 9.50 Bike Salon 10.20 
Prima Partička 11.30 Czechy i Słowacja 
mają talent 12.50 Tak jest, szefie! 14.00 
Morderstwa w Midsomer (s.) 16.20 Fał-
szywa koteczka (film) 18.55 Wiadomo-
ści 19.55 Top Star 20.15 1 kontra wszy-
scy 22.05 Wrota zaświatów (film) 0.05 
Miasteczko (film). 

NIEDZIELA 9 WRZEŚNIA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.35 Śla-
dami gwiazd 7.00 Zły dom (film) 8.10 
Uśmiechy Václava Postráneckiego 8.50 
Łopatologicznie 9.45 Kalendarium 
10.00 Kamera na szlaku 10.30 Obiek-
tyw 11.00 Sprawy kancelarii detekty-
wistycznej Ostrowidz (s.) 12.00 Pytania 
Václava Moravca 13.00 Wiadomości 
13.05 O Kopciuchu (bajka) 14.10 Chan 
Sulejman i nimfa Fatme (bajka) 15.10 
Czarnowłosa (bajka) 15.40 Saturnin 
(film) 16.20 My, uczęszczający do szko-
ły (s.) 17.25 Słoneczko na huśtawce 
(film) 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.00 GEN – Galeria elity 
narodu 20.15 Sklep ogrodniczy (film) 
21.20 168 godzin 21.55 Mrówki przyno-
szą śmierć (film) 23.20 Wallander (s.). 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 My, mówiące zwie-
rzaki 6.30 Babar i przygody Badou (s. 
anim.) 6.50 Rycerz Rdzawek (s. anim.) 
7.05 Show Garfielda 7.20 Nowości z 
natury 7.30 Studio Kolega 9.00 Cze-
chosłowacki tygodnik filmowy 9.10 
Poszukiwania czasu utraconego 9.30 
Wielka Wojna Ojczyźniana 10.20 Życie 
aktora: František Němec 11.15 Droga 
wody podziemnej 11.35 Nie poddawaj 
się 12.30 Chcesz mnie? 13.00 Słowo na 
niedzielę 13.05 Magazyn chrześcijański 
13.30 Przez ucho igielne 14.00 Maga-
zyn religijny 14.25 Bohemia incognita 
14.45 Czesi ratują 15.15 Królestwo na-
tury 15.45 Podróż po górnej Aragonii 
16.10 Pory roku na Ziemi 17.05 Odkryte 
skarby: Sfinks 17.55 Tajemnica wyspy 
Vanuatu 18.45 Wieczorynka 18.55 Po-
dróż po Czeskiej Szwajcarii 19.20 Cie-
kawostki z regionów 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 W imię 
przyjaźni (film) 21.40 Śledztwo w spra-
wie obywatela poza wszelkim podejrze-
niem (film) 23.35 Informacje albo życie 
0.30 Półmrok. 
NOVA 
5.55 Lwi patrol (s. anim.) 6.20 Looney 
Tunes Show (s. anim.) 6.45 Kacze opo-
wieści (s. anim.) 7.10 Tom & Jerry Show 
(s. anim.) 7.30 Jaś i Małgosia (bajka) 

8.40 Cinderella Story (film) 10.20 Małe 
miłości 11.20 Mary-Kate i Ashley: Nowy 
Jork, nowa miłość (film) 13.05 Rycerze 
z Szanghaju (film) 15.20 Wchodzę w to, 
szefie! (film) 17.15 Na szlaku kłusowni-
ka (film) 18.50 Gospoda (s.) 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 Dama i 
Król (s.) 21.30 Odłamki 22.05 Plan lotu 
(film) 23.55 Wchodzę w to, szefie! (film). 
PRIMA 
6.30 Atomówki (s. anim.) 6.45 Trans-
formery (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 8.10 
Największe bitwy czołgowe 9.15 Pri-
ma ZOOM Świat 9.40 Tak jest, szefie! 
11.00 Partia 11.55 Poradnik domowy 
12.50 Poradnik Ládi Hruški 13.40 Jak 
zbudować marzenie 14.40 Morderstwa 
w Midsomer (s.) 16.55 Wielka filmowa 
kradzież (film) 18.55 Wiadomości 19.55 
Top Star 20.15 Ojcowie na wychowaw-
czym (s.) 21.30 Sport Star 22.05 Miasto 
odkupienia (s.) 0.10 Bike Salon. 

PONIEDZIAŁEK 10 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Ojciec Brown (s.) 
9.55 168 godzin 10.25 Śladami gwiazd 
10.55 Pierwsza republika (s.) 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Bananowe rybki 14.30 
Słoneczko na huśtawce (film) 15.55 Na-
pisała: Morderstwo (s.) 16.45 Podróżo-
mania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.00 La-
birynt (s.) 21.05 Manu i Maciej jadą do 
Rzymu 21.35 Reporterzy TVC 22.15 
Kryminolog (s.) 23.15 Na tropie 23.40 
Taggart (s.) 0.30 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziejskie 
przedszkole 9.00 Kamera w podróży 
9.55 Boeing 787 Dreamliner 11.05 Babel 
11.30 Magazyn religijny 12.00 Klucz 
12.25 Narodowość dorasta 12.55 Cze-
chosłowacki tygodnik filmowy 13.05 
Nieznani bohaterowie 14.10 Na win-
nym szlaku 14.40 Podróż po Czeskiej 
Szwajcarii 15.05 Świat z lotu ptaka 
16.00 Przygody nauki i techniki 16.25 
Lotnicze katastrofy 17.20 Dwoje kontra 
Hitler 18.15 Malediwy 18.45 Wieczoryn-
ka 18.55 Niezrealizowane projekty 19.15 
Głosy strachu 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Po Hitlerze 
20.55 Tunel bazowy Świętego Gotarda 
21.55 Klatka (film) 23.25 Śledztwo w 
sprawie obywatela poza wszelkim po-
dejrzeniem (film) 1.15 Podróżomania. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 
(s.) 9.55 Dama i Król (s.) 11.00 Co o tym 
sądzą Czesi 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Krok za krokiem (s.) 12.50 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
14.10 Detektyw Monk (s.) 16.00 CSI: 
Kryminalne zagadki Las Vegas (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Spece 
(s.) 21.20 Policja kryminalna Anděl (s.) 
22.35 CSI: Cyber (s.) 23.25 Bez śladu (s.). 
PRIMA 
6.30 Atomówki (s. anim.) 6.45 My 
Little Pony (s. anim.) 7.15 Jetelín (s.) 
7.55 M.A.S.H. (s.) 9.20 Policja w ak-
cji 10.20 Niezapomniany raj (film) 
12.15 Południowe wiadomości 12.25 
Gliniarz i prokurator (s.) 13.30 Ostat-
ni gliniarz (s.) 14.30 Komisarz Rex (s.) 
16.35 Popołudniowe wiadomości 16.50 
Policja w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 
Błękitny kod (s.) 21.30 Tak jest, szefie! 
22.50 V.I.P. Morderstwa (s.) 0.05 Policja 
w akcji. 

I N F O R M AT O R

Ogłoszenia�do�»Głosu«� 
przyjmowane�są�w�dni�powszednie: 

• W redakcji „Głosu” przy ul. 
Strzelniczej 28, Czeski Cieszyn w 

godz. 8.30-15.30, tel. 558 731 766 
e-mail: info@glos.live • W firmie 

Hudeczek Service, sp. z o.o. – 
Studio Graficzne, Hudeczek Service 
sp. z o.o., Olbrachcice, Stonawska 
340, w godz. 8.00-15.00, e-mail: 

ad.servis@hudeczek.cz. • W Odd. 
Literatury Polskiej, Biblioteki w 

Karwinie-Frysztacie (przy rynku) w 
po: 13.00-18.00, wt: 8.00-12.30, 

13.00-18.00, czw: 8.00-12.30, 
13.00-18.00, pt: 8.00-12.30, 

13.00-17.00. 

I N F O R M A T O R 
PROGRAM TV

Tam, gdzie Czantoria się wznosi

10 września obchodzi 80. urodziny 

Pan JÓZEF SZYMECZEK
z Nydku

Dużo zdrowia i sił, szczęścia i powodzenia, a także do-
brego humoru życzy żona oraz synowie z rodzinami. 
Słodkie buziaki ślą również wnuczki i wnuki Sabinka, 
Katka, Petra, Marcin, Robert, Marek, Michał i Dominik.
 GL-485

Wiemy, że dziś Twe urodziny,
 ale to chyba są jakieś kpiny!
„Siedemdziesiąt” ktoś szepnął na ucho. 
Kto jest taką straszną kłamczuchą?
Więc, ile masz lat, nie ma znaczenia, 
przyjmij od nas najlepsze życzenia!

MARII STUCHLIK
życzenia urodzinowe składają mąż i synowie z rodzinami.
 GŁ-471

Dnia 4. 9. 2018 minęła pierwsza rocznica śmierci 

ŚP. HILDEGARDY SCHIMKE
z domu Poloczek

O chwilę wspomnień proszą rodziny Schimków i Foltynów.
 GL-484

W niedzielę, 9 września minie siódma rocznica śmierci

ŚP. FRANCISZKI HELENY RZYMANOWEJ 
z Orłowej-Poręby 

która 22 października obchodziłaby 95. urodziny. 
O chwilę wspomnień prosi córka z rodziną.
 GL-483

Wszystko na świecie prędko przeminie, 
Płomienie zgasną, woda przepłynie, 
Przeminie radość i to, co boli, 
Czasy nieszczęścia i czasy niedoli. 
Minęło szczęście, przeszło cierpienie, 
A pozostało tylko wspomnienie.

W sobotę 8 września obchodziłaby swoje 70. urodziny 
Nasza Kochana

śp. ILONA SZAROWSKA
z Orłowej 

Zaś 5 sierpnia przypomnieliśmy sobie smutną 26. rocznicę Jej śmierci. 
Z żalem, miłością i szacunkiem wspominają mąż Władysław i córka Ale-
xandra. GL-479

KONDOLENCJE

ŻYCZENIA

WSPOMNIENIA

Szczere wyrazy współczucia Rodzinie byłego chórzysty

śp. WŁADYSŁAWA ŻYŁY
składa PZŚ HUTNIK. GL-485

POLECAMY W TELEWIZJI
Wielki Gatsby
Sobota 8 września, 20.00
TVC 2

G
Ł-

12
4

TYM ODDYCHAMY

Stężenie�zanieczyszczenia�powietrza�pyłami�PM�10�z�dnia�6.�9.�2018

Czeski Cieszyn 37,8

Hawierzów 36,2

Karwina  36,8

Rychwałd  28,3

Trzyniec  37,0

Wierzniowice 25,6

Przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury RC wydaje Kongres Polaków w RC, ul. Grabińska 33, 737 01 Czeski Cieszyn, IČO: 00535613, w wydawnictwie POL-PRESS, s.r.o. IČO: 
26792575 • Adres: Redakcja „Głosu”, ul. Strzelnicza 28, Czeski Cieszyn 737 01 • Redaktor naczelny: Tomasz Wolff, wolff@glos.live • Zastępca redaktora naczelnego, redaktor sporto-
wy: Janusz Bittmar, bittmar@glos.live • Redaktorzy terenowi: Danuta Chlup, danuta.chlup@glos.live • Witold Kożdoń, kozdon@glos.live • Szymon Brandys, brandys@glos.live • Foto-
reporter: Norbert Dąbkowski, dabkowski@glos.live • Doradca ds. reklamy: Beata Schönwald, beata.schonwald@glos.live • Projekt makiety: Jacek Utko • Telefony: sekretariat/centrala 
558 731 766, e-mail: info@glos.live • www.glos.live • Pismo wychodzi we wtorki i piątki • Dostawę prenumeratorom prowadzi Česká pošta, s.p., oddělení periodického tisku, Olšanská 
38-9, 225 99 Praha 3. Zamówienia: www.periodik.cz, e-mail: postabo.prstc@cpost.cz • Reklamacje tel. 800 300 302 • Kolportaż: PNS, a.s. • Druk: CZECH PRINT CENTER a. s. Na Rovince 876,  
720 00 Ostrava-Hrabová • Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również prawo ich redagowania i skracania • Numer ewidencyjny Ministerstwa Kultury RC: 
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS
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WEHIKUŁ CZASU

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

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANALOGOGRYF ŁAMANY

Tak było... ...tak jest

• W tej odsłonie naszej zabawy proponujemy następujące miejsce do ponownego odkrycia: mosty przez Głuchową 
w Bystrzycy. Zdjęcie archiwalne pochodzi z książki Karola Kalety „Beskydy, hory a lidé”.
Czekamy na propozycje współczesnego ujęcia. W gazecie zamieścimy pierwsze bądź najlepsze ujęcie, jakie dostaniemy. 
Zdjęcia prosimy wysłać na:  
dabkowski@glos.live bądź info@glos.live.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana książka. Termin ich nadsyłania upływa w środę 19 wrze-
śnia 2018 r. Nagrodę książkową za poprawne rozwiązanie zadań z 24 sierpnia otrzymuje Alfred�Lotter�z�Suchej�

Górnej.

Rozwiązanie logogryfu kolistego z 24 sierpnia: 
LEKCJĘ CHARAKTERU
Rozwiązanie dodatkowe krzyżówki kombinowanej z 24 sierpnia:  
PORA NIGDY NIE BĘDZIE IDEALNA



Rozwiązaniem logogryfu jest dokończenie cytatu Marka Hłaski - 
polskiego prozaika i scenarzysty filmowego:
 „Zrozumiałem, że rozumu nie można zastąpić wiedzą o tym, jak nale-
ży...”

1. - 4. tajemnicza siła, zły los
3. - 6. gruzy, rozwaliny, resztki zamczyska
5. - 8. mały Antek
7. - 10. niejeden w rafie
9. - 12. miasto nad Soławą w niemieckim kraju związkowym Saksonia-
-Anhalt
11. - 2. polać czymś po wierzchu lub potocznie świętować

Wyrazy trudne i mniej znane: CALBE (BJK)

Rozwiązaniem krzyżówki jest dokończenie cytatu, którego autorem jest Les Brown: Nie znając ani kie-
runku, ani celu podróży...

PIONOWO: 
AMISOS, APACZE, AUGUST, 
BRAMKA, CZYNSZ, DEKRET, 
ENKIDU, GRABIE, IKARUS, ILIA-
DA, KANION, KLAPKI, LANCIA, 
OKSZEN, STRAZE, SZAMAN, 
SZPIEG, TIKRID, ŻELAZO

POZIOMO:
1. energicznie, dynamicznie, 

żywo, szybko
2. wielkouchy nietoperz

3. firma z jabłuszkiem
4. srebrzystobiały metal (Lu), z 

grupy lantanowców
5. władza ustawodawcza
6. rodzaj zamszu lub miękko wy-

prawiona skóra owcza
7. upierzone krągowce lub film 

grozy Alfreda Hitchcocka 
8. ROZWIĄZANIE DODATKO-

WE
9. choroba oczu nazywana glau-

komą

10. bylina lecznicza zwana także 
pomórnikiem lub kupalni-
kiem górskim

11. wiara w pojawienie się Mesja-
sza, który zbawi świat

12. naczynie w ciemni lub kocia 
toaleta

13. Babinicz z „Potopu”
14. uczucie tęsknoty

Wyrazy trudne lub mniej zna-
ne: IRCHA, LUTEN (BJK)
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