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Wróciły wspomnienia 
Cierlicko. To była kolejna okazja do 
wspomnień i odświeżenia starych 
znajomości. We wtorek – jak co roku 
– w Domu Polskim im. Żwirki i Wigu-
ry zjawili się dawni cierliczanie. Przy 
kawie i herbacie spotkało się ponad 
dwadzieścia osób, które mieszkały 
tam, gdzie teraz rozciąga się cierlicki 
zbiornik wodny. STR. 3

MUZYKA

Zagra Trzecia 
Godzina Dnia
Bystrzyca. To będzie z pewnością mu-
zyczna uczta. TGD – jeden z najbardziej 
znanych i najdłużej działających zespo-
łów w Polsce wykonujących muzykę 
z chrześcijańskim przesłaniem zagra 
w niedzielę w ramach Ewangelickiego 
Dnia Kościoła w Bystrzycy. STR. 14

WIADOMOŚCI

Śmierć w 
paczuszkach
Ostrawa. Aż 18 osób zatruło się synte-
tycznymi kannabinoidami. Po spożyciu 
niebezpiecznych narkotyków zmarł już 
jeden  człowiek. Policja znalazła do tej 
pory 40 działek substancji niewiado-
mego pochodzenia. Istnieje podejrze-
nie, że narkotyki weszły do obiegu za 
pośrednictwem bezdomnej kobiety, 
która znalazła je w Ostrawie. STR. 3

Wszystkie drogi 
prowadzą do Warszawy
WYDARZENIE: W dniach 20-23 września odbędzie się w Warszawie V Światowy 
Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. Do stolicy Polski wybierają się oczywiście nasi 
przedstawiciele. 

Beata Schönwald

Or g a n i z a t o r e m 
tego wydarze-
nia, które ma łą-

czyć wszystkie środowi-
ska polskie i polonijne 
na obczyźnie, jest Rada 
Polonii Świata skupiają-
ca przedstawicieli naj-
większych organizacji 
zrzeszających Polonię 
i Polaków za granicą, 
w tym również Kon-
gres Polaków i PZKO. 
Współorganizatorami 
są Senat RP oraz Stowa-
rzyszenie „Wspólnota 
Polska”. Patronat honorowy nad 
zjazdem objął prezydent RP, An-
drzej Duda, a przewodnictwa Ko-
mitetu Honorowego Zjazdu podjął 
się marszałek Senatu RP, Stanisław 
Karczewski. Jak bowiem wiadomo, 
to właśnie Senat sprawuje od cza-
sów II Rzeczypospolitej opiekę nad 
Polonią.

W ramach zjazdu będzie obrado-
wało siedem tematycznych forów 
dyskusyjnych – Światowe Forum 
Nauki Polskiej Poza Granicami 
Kraju, Światowe Forum Edukacji 
Polonijnej, Światowe Forum Kul-
tury Polonijnej, Światowe Forum 
Mediów Polonijnych, Światowe 

Forum Duszpasterstwa Polonijne-
go, Światowe Forum Sportu i Tu-
rystyki Polonijnej oraz Światowe 
Forum Organizacji Polonijnych. 
Łącznie weźmie w nich udział ok. 
600 uczestników. Z Zaolzia wyja-
dą do stolicy delegacje Kongresu 
Polaków, Polskiego Związku Kul-
turalno-Oświatowego, Macierzy 
Szkolnej i Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Sportowego „Beskid 
Śląski”. W skład delegacji Kongre-
su Polaków weszli prezes Mariusz 
Wałach i jego zastępcy Tomasz Pu-
stówka i Józef Szymeczek, a także 
Karol Suszka, Michał Przywara i 
Stanisław Folwarczny. 

Sześcioosobową delegację wysta-
wił również PZKO. Należą do niej 
prezes Helena Legowicz, jej zastęp-
cy Andrzej Suchanek i Piotr Chro-
boczek, Halina Szczotka, Adam 
Kolasa i Andrzej Niedoba. Z kolei 
Macierz Szkolną będą reprezento-
wali w Warszawie Tadeusz Smu-
gała i Zbyszek Bocek, a „Beskid 
Śląski” Henryk Cieślar. – My, oczy-
wiście, skupimy się na sprawach 
szkolnictwa – zaznaczył Smugała. 
Jako uczestnik obrad Rady Oświa-
ty Polonijnej z minister edukacji 
Anną Zalewską, do Warszawy wyje-
dzie już dwa dni wcześniej. 

Swoich przedstawicieli na Świa-

towym Zjeździe Polonii i Polaków z 
Zagranicy będą miały również me-
dia. W Forum Mediów Polonijnych 
wezmą udział redaktor naczelny 
„Głosu”, Tomasz Wolff , oraz dwie 
dziennikarki „Zwrotu”, redaktor 
naczelna Izabela Żur i Katarzyna 
Czerna. 

Jak potwierdził wiceprezes Kon-
gresu Polaków, Józef Szymeczek, 
reprezentanci Zaolzia wejdą w 
skład delegacji, które już w pierw-
szym dniu zjazdu złożą wieńce 
przy Grobie Nieznanego Żołnie-
rza. – To dla nas ogromny zaszczyt, 
wielkie wyróżnienie – skomento-
wał Szymeczek.  

 • 119 uczniów polskich szkół podstawowych z Zaolzia przebywa od wtorku na 
kolejnym turnusie Zielonej Szkoły nad Bałtykiem. Dzieci ze szkół w Trzyńcu I, 
Karwinie, Jabłonkowie, Bystrzycy i Gnojniku zameldowały się we wtorek rano w 
ośrodku wczasowym VIS w Jastrzębiej Górze. Organizatorem wyjazdu jest trady-
cyjnie Kongres Polaków w RC. Więcej na str. 2-3 .  (jb)

SPORT 

Plan minimum: 
zwycięski półfi nał
Trzyniec. Dziś rozpoczyna się nowy 
sezon Tipsport Ekstraligi hokeja na 
lodzie. Stalownicy Trzyniec na pierw-
szy ogień zmierzą się o godz. 17.30 
na wyjeździe ze Zlinem. W niedzielę 
po raz pierwszy zaprezentują się w 
ekstraligowym meczu przed własną 
publicznością, podejmując w derbach 
Ołomuniec (15.00). STR. 13
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Rozpoczyna się gminna uroczystość. Obojętnie 
jaka – może to być zakończenie remontu domu 

kultury, otwarcie nowej biblioteki, akt upamiętniający ofi ary wojny. 
Burmistrz czy wójt lub jego zastępca – w każdym razie obywatel na-
rodowości polskiej – przemawia po czesku. W końcu nie jest wójtem 
tylko „mniejszościowych” Polaków, ale też, a może nawet przede 
wszystkim, czeskiej większości. W dodatku mieszkamy przecież w 
kraju, gdzie czeski jest językiem urzędowym. 

Potem zabierają głos przedstawiciele różnych instytucji. Niektórzy 
z nich są Polakami, ale również oni mówią po czesku. Tylko dyrektor 
polskiej szkoły wybiera język polski. Z prezesem koła PZKO różnie 
bywa – czasem mówi po polsku, czasem decyduje się na gwarę („aby 
wszyscy rozumieli”). Można na to przymknąć oczy, jeżeli chodzi o 
dokończenie budowy drogi czy kanalizacji. Gorzej, gdy wydarzenie 
dotyczy instytucji kulturalno-oświatowej, mającej służyć zarówno 
Czechom, jak i Polakom. Smutne, jeżeli mówimy o akcie upamiętnia-
jącym ofi ary wojny, kiedy wśród poległych są sami Polacy. 

Nie opisałam konkretnej sytuacji w konkretnej gminie. Ten tekst 
jest wynikiem długoletnich dziennikarskich obserwacji. Oczywiście 
chodzi o pewne uogólnienie, o swoistą regułę, od której są wyjątki. 
Znam miejscowości, gdzie samorządowcy zawsze pamiętają o dwuję-
zyczności – nie tylko o czesko-polskich napisach, ale też o stosowaniu 
języka polskiego w mowie, na publicznych imprezach. Natomiast tam, 
gdzie tak pojmowanej dwujęzyczności nie ma, nie widać, że Polacy 
zajmują wysokie stanowiska w urzędach, instytucjach, organizacjach, 
że należą często do najbardziej aktywnych mieszkańców danej wioski 
czy miasta. To, z czego możemy być dumni, staje się niedostrzegalne. 
 

Linas Linkeviczius 
– szef MSZ Litwy 

Danuta Chlup 
danuta.chlup@glos.live

NASZ »GŁOS«

CYTAT NA DZIŚ

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ...

E-STREFA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

CIERLICKO
We wtorek rano w Cierlicku 
na skrzyżowaniu ulicy Cie-
szyńskiej z drogą do Trza-
nowic Škoda octavia potrą-
ciła śmiertelnie 53-letnią 
rowerzystkę. Jadący od 
Grodziszcza 36-letni kie-
rowca prawdopodobnie 
nie ustąpił pierwszeństwa 
rowerzystce jadącej od 
Hawierzowa. W wypadku 
kobieta doznała wielu ura-
zów głowy i kończyn. Jako 
pierwsi udzielili pomocy 
nieprzytomnej rowerzyst-
ce policjanci. Reanimację 
kontynuowali ratownicy 
medyczni. Niestety pomimo 
ich wysiłków nie udało się 
przywrócić krążenia i lekarz 
musiał stwierdzić zgon 
kobiety.  (wik)

TRZYNIEC
W magistracie obliczono, 
że miasto w ciągu ostat-
nich czterech lat zapłaciło 
przewoźnikowi komuni-
kacji miejskiej ok. 120 mln 
koron, by rekompensować 
jego koszty związane ze 
zniżkami oraz wynikające 
z nierentowności niektó-

rych linii. Prezydent 
miasta Věra Palkovská 
przekonuje, że gdyby 
wszyscy pasażerowie 
jeździli autobusami 
bezpłatnie, to w ciągu 
czterech lat trzeba 
byłoby dopłacić kolejnych 
80 mln koron, czyli w sumie 
200 mln. Zwraca uwagę, 
że za tę kwotę można wy-
remontować dwie szkoły, 
wybudować 12 km nowych 
chodników czy też wodo-
ciąg dla 300 domów jedno-
rodzinnych.  (dc)

ORŁOWA
Kino Letnie doczekało się 
zadaszenia. To nowoczesny 
dach z membraną, rozpięty 
na stalowej konstrukcji, 
który chroni dużą część 
widowni nie tylko przed 
deszczem, ale także przed 
promieniami słonecznymi. 

Konstrukcja została wypo-
sażona w system odprowa-
dzania wody deszczowej, 
a także w instalację odgro-
mową. Inwestycja pochło-
nęła 7,8 mln koron.  (wik)

RZEKA
Tego jeszcze nie było. W 
wiosce pod Godulą odbę-
dą się w sobotę pierwsze 
nocne zawody strażackie. 
Rozpoczną się o godz. 20.00 
przy remizie. W ciemno-
ściach będą rywalizowały ze 
sobą w dyscyplinach stra-
żackich zarówno drużyny 
męskie, jak i kobiece.  (dc)

CIERLICKO

RZEKA

TRZYNIEC

ORŁOWA
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Zapraszamy do odwiedzenia naszego ar-
chiwum krótkich materiałów fi lmowych.

piątek

sobota

niedziela

dzień: 19 do 21 C 
noc: 16 do 14 C 
wiatr: 1-4 m/s

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

dzień: 19 do 21 C 
noc: 14 do 12 C 
wiatr: 0-3 m/s

DZIŚ...

14
września 2018

Imieniny obchodzą: 
Bernard, Roksana
Wschód słońca: 6.17
Zachód słońca: 19.04
Do końca roku: 108 dni
Przysłowia: 
„Na Podwyższenie 
Świętego Krzyża jesień 
się przybliża”

JUTRO...

15
września 2018

Imieniny obchodzą: 
Albin, Nikodem, Roland
Wschód słońca: 6.19
Zachód słońca: 19.02
Do końca roku: 107 dni
(Nie)typowe święta: 
Dzień Prostaty
Dzień Opakowań
Przysłowia: 
„Jakie Najświętszej Maryi 
Panny urodziny (8.9), 
takie też i imieniny (15.9)”

POJUTRZE...

16
września 2018

Imieniny obchodzą: 
Edyta, Kamila, Kornel
Wschód słońca: 6.20
Zachód słońca: 18.59
Do końca roku: 106 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Maszynisty
Dzień Bluesa
Przysłowia: 
„Im głębiej we wrześniu 
grzebią się robaki, tym 
srożej się zima da ludziom 
we znaki”

POGODA

•••
Polska to strategiczny i bardzo ważny sąsiad, 
a nasze stosunki stają się coraz bardziej intensywne 
na różnych poziomach; omawiamy też problemy 
mniejszości polskiej na Litwie 

• We wtorkowym „Głosie” (11 września) zamieściliśmy w rubryce „Przeżyjmy 
to jeszcze raz” zdjęcie z sadów w Żywocicach. W tej sprawie dostaliśmy list od 
Anny Macury: – Osoba na fotografi i to żona kuzyna mojej mamy, Irena Pawlas 
z Hawierzowa-Błędowic. W żywocickich sadach pracowała na początku lat 90. 
XX wieku, więc zdjęcie z pewnością pochodzi z tego okresu. Przesyłam pozdro-
wienia dla całej redakcji „Głosu”. Dziś prezentujemy zdjęcie z Melpomenek.  (r)

Wróciły wspomnienia

Spotkanie cierliczan było trady-
cyjnie udane. – Spotykamy się 

po raz czternasty albo piętnasty. 
Czasami jest nas tutaj dziesięcioro, 
a czasami dwudziestu, ale impreza 
trwa mimo, że byli cierliczanie roz-
jechali się po różnych zakątkach 
Zaolzia – mówił Józef Przywara, 
jeden z organizatorów spotkania 
i zarazem jeden z najmłodszych 
uczniów dawnej polskiej szkoły w 
Cierlicku Dolnym. – Gdy ją likwi-
dowano, byłem uczniem drugiej 
klasy – wspominał.

W tym roku cierliczanie spo-
tkali się 11 września, dokładnie w 
86. rocznicę tragicznej śmierci na 
Kościelcu polskich lotników Fran-
ciszka Żwirki i Stanisława Wigury 
(piszemy o tym szerzej na kolejnej 
stronie). Z tego powodu gościem 
specjalnym spotkania był histo-
ryk z Uniwersytetu Ostrawskiego 
Józef Szymeczek. Zanim opo-
wiedział on o różnych ciekawych 

kontekstach tego tragicznego wy-
darzenia, zebrani w Domu Pol-
skim złożyli serdeczne życzenia 
i zaśpiewali „Sto lat” Helenie Ba-
landowej. – Nasza pani Helenka 
urodziła się 11 września 1932 roku, 
dokładnie w dniu tragedii na Ko-
ścielcu – przypomniała Wanda 
Farnik.

Rozpoczynając okolicznościo-
wą prelekcję Józef Szymeczek 
zdradził, że Kościelec jest dla 
niego ważnym miejscem również 
dlatego, że przed 20 laty organizo-
wał tam obozy harcerskie. 

– Mimo że na co dzień badam 
inne problemy, cierlicka tragedia 
była też jedną z pierwszych, jaki-
mi zająłem się jako historyk. Mam 
jednak świadomość, że mówienie 
o Żwirce i Wigurze na Kościelcu to 
jak wożenie drzewa do lasu. Wszy-
scy tutaj są bowiem doskonale 
obeznani z tą historią, zwłaszcza 
że jej pośmiertną część tworzy-

liście przecież własnymi rękami 
– mówił Szymeczek. Dodał przy 
tym, że Żwirkowisko to miejsce 
ważne i symboliczne łączące Po-
laków z lewego brzegu Olzy z 
resztą polskiego narodu, a także 
z legendą wielkiego zwycięstwa 
polskich lotników. – Żwirkowisko 
łączy nas również z Polakami na 
Litwie, ponieważ Franciszek Żwir-
ko urodził się w miasteczku Świę-
ciany, położonym 60 kilometrów 
na północny-wschód od Wilna, 
a zginął u nas w Cierlicku. Ale to 
miejsce łączy nas również z naro-
dem czeskim i stało się symbolem 
współżycia czesko-polskiego. Gdy 
to współżycie było dobre, bywało 
miejscem przepięknych, wspól-
nych imprez polsko-czeskich. Z 
kolei, gdy stosunki czesko-polskie 
robiły się złe, stawało się miej-
scem przeróżnych prowokacji czy 
policyjnych obław – opowiadał 
Szymeczek.  (wik)

• Tym razem w Domu Polskim na Kościelcu spotkało się ponad 20 dawnych mieszkańców Cierlicka. Ich gościem był we 
wtorek Józef Szymeczek. Fot. WITOLD�KOŻDOŃ

Mamy dla was
bilety na musical 
Długo oczekiwany musical 

„Królewna Śnieżka na lodzie” 
już wkrótce będzie miał swoją pre-
mierę. W piątek 5 października w 
trzynieckiej Werk Arenie po raz 
pierwszy można będzie podziwiać 
niezwykłą rewię pełną muzyki i 
tańca w reżyserii Jaroslava Mo-
ravčíka. Drugie trzynieckie przed-
stawienie odbędzie się w dzień 
później. 

„Głos” jest jednym z partnerów 
medialnych projektu. Dlatego mo-
żemy Państwu zaoferować dwa 
bezpłatne bilety na przedstawie-
nie, które odbędzie się w sobotę 6 
października o godz. 17.00. By je 
otrzymać, należy odpowiedzieć 
na pytanie konkursowe dotyczą-

ce musicalu. Zwycięzca konkursu 
otrzyma bilety dla dwóch osób. 
Producent musicalu zwraca jednak 
uwagę, że miejsca te nie są odpo-
wiednie dla dzieci, ponieważ osoby 
o niskim wzroście nie będą dobrze 
widziały na lodowisko. 

Pytanie konkursowe brzmi: Jak 
nazywa się pochodząca z Trzyń-
ca wokalistka, która wcieli się, 
jesteśmy przekonani, że śpiewa-
jąco, w rolę Królowej w musicalu 
„Królewna Śnieżka na lodzie”? 

Odpowiedzi należy nadsyłać w ter-
minie do piątku 21 bm. na adres 
mailowy: danuta.chlup@glos.live. 
 (dc) 

Już są na miejscu 
i bawią się 
świetnie. 119 
uczniów z polskich 
podstawówek 
w Trzyńcu I, Karwinie, 
Jabłonkowie, 
Bystrzycy i Gnojniku 
od wtorku przebywa 
nad Bałtykiem na 
kolejnym turnusie 
Zielonej Szkoły. 
Organizatorem 
wyjazdu jest 
tradycyjnie Kongres 
Polaków w RC. 

Janusz Bitt mar

W tym roku siódmioklasi-
ści goszczą w Jastrzębiej 
Górze. Młodzież z Zaolzia 

znalazła zakwaterowanie w luksuso-

wym ośrodku VIS. – To był strzał w 
dziesiątkę. Po uprzedniej penetra-
cji terenów wypoczynkowych wy-
słannicy Kongresu Polaków wybrali 
ośrodek VIS w Jastrzębiej Górze. Wy-
bór był trafi ony, o czym przekonali-
śmy się na własnej skórze zaraz po 

Meldunek z Zielonej  Szkoły: Jest świetnie!

zameldowaniu. Pokoje ośrodka są 
świetnie wyposażone, a personel 
uśmiechnięty – powiedziała „Gło-
sowi” Wanda Suszka, główny opie-
kun pierwszego turnusu. – Hotel 
usytuowany jest w bezpośrednim 
sąsiedztwie pięknego parku z so-

snami, jodłami i pachnącymi ja-
rzębinami. A miasteczko też jest 
urocze, co zresztą dzieci odkryły 
od razu podczas pierwszych spa-
cerów – zdradziła nam Suszka. 

O ile baza turnusu przeniosła się 
w tym roku do Jastrzębiej Góry, o 

tyle program edukacyjnych wcza-
sów nie uległ większej zmianie. 
– Już w środę wyruszyliśmy na 
Hel. Zwiedziliśmy m.in. fokarium, 
muzeum rybołówstwa. Następnie 
statkiem przepłynęliśmy do Gdy-
ni, gdzie obejrzeliśmy Dar Pomo-
rza i Błyskawicę – poinformowała 
naszą gazetę Suszka. Prawdziwą 
lekcją patriotyzmu będzie jak za-
wsze zwiedzanie Westerplatte. W 
programie turnusu nie zabraknie 
też odwiedzin Sopotu, jednego z 
najsłynniejszych kurortów nad 
Bałtykiem. – Dzieci chyba jednak 
najbardziej cieszą się na piątkowy 
spacer po ruchomych wydmach 
w Słowińskim Parku Narodowym. 
Szykuje się dziesięciokilometrowy 
spacer zwieńczony sturlaniem się z 
ruchomych wydm  – dodała Suszka. 

Bogaty program przygotowa-
no dla dzieci również w samym 
ośrodku w Jastrzębiej Górze. Będą 
gry i zabawy ruchowe, mecz pił-
ki nożnej i wiele innych atrakcji. 
Wieczory dzieci będą spędzały 
przy ognisku, bądź też na parkie-
cie dyskotekowym. A jak z pogo-
dą? Bo wiadomo, nad Bałtykiem 
pogoda bywa kapryśna. – Wpraw-
dzie nie ma upałów, które towa-
rzyszyły nam przez całe lato, ale to 
dobrze. Temperatura jest idealna 
do zwiedzania okolicznych atrak-
cji – oceniła Suszka.  

• Pierwsza zabawa na plaży. Fot. ARC

Śmierć w paczuszkach
Według informacji podanych 

przez policję w środę, ko-
bieta zabrała tylko jedną z sześciu 
skrzyń, które się tam znajdowały – 
w każdej mogło się znajdować 500 
torebek zawierających od jednej do 
dwóch działek. Nie można wyklu-
czyć, że na rynku znalazło się aż 
3000 porcji niebezpiecznego nar-
kotyku.

Nad sprawą pracuje kilkudzie-
sięciu funkcjonariuszy, zeznania 
nie zostały jeszcze całkowicie po-
twierdzone. Zatrzymano już cztery 
osoby, którym zostały postawione 
zarzuty posiadania i handlu sub-
stancjami odurzającymi i psycho-
tropowymi. Wiadomo tylko, że 
chodzi o obywateli Czech. Grozi 
im od pięciu lat pozbawienia wol-
ności.

Pierwszych zatrutych znaleziono 
w Ostrawie w poniedziałek. Policja 

bada dokładne okoliczności wpro-
wadzenia substancji do obiegu i 
jednocześnie obawia się, że mogły 
się one przedostać również poza 
granice województwa. Na razie nie 
wiadomo, skąd znalazły się w jego 
stolicy.

Kannabinoidy syntetyczne są 
produkowane w laboratoriach. 
Nasącza się nimi kawałki roślin i 
dystrybuuje najczęściej jako mie-
szankę roślinną czy substancję 
przypominającą haszysz. Skutki 
ich spożycia są często nieprzewi-
dywalne i często zagrażają życiu. 
Wśród objawów są m.in. przyspie-
szone tętno, nudności, wymioty, 
skurcze. Narkotyk może również 
wywoływać stany depresyjne, lęko-
we i myśli samobójcze. Odnotowa-
no również – w mniejszym stopniu 
– zawały serca, udary, uszkodzenia 
nerek i psychozy.  (szb)

Fot. Jedno ze 
znalezionych 
przez policję 
opakowań z 
syntetycznymi 
kannabinoida-
mi. Fot. Policja 
RC.

Wnioski 
do końca września
Fundacja „Pomoc Polakom na 

Wschodzie” zaprasza do skła-
dania wniosków o dofi nansowanie 
na rok 2019 w obszarach: eduka-
cja, kultura i dziedzictwo narodo-
we, aktywizacja środowisk, pomoc 
charytatywna i socjalna oraz me-
dia. Jak informuje Konsulat Gene-
ralny RP w Ostawie, termin składa-
nia wniosków upływa 30 września. 

– Tak jak w roku ubiegłym, tak-
że w tym zachęcamy do składania 
wniosków związanych z odzyska-
niem przez Polskę Niepodległości 
oraz promocji polskiej kultury i hi-

storii z okazji „Niepodległej” – in-
formują przedstawiciele fundacji. 
W sprawie wniosków inwestycyj-
nych zachęcają zaś do kontaktu 
e-mailowego: 
m.rybarczyk@pol.org.pl. 

Formularze wniosków dostępne 
są pod adresem: https://pol.org.pl/
wniosek/, natomiast wypełnione 
dokumenty należy przesyłać na 
adres: wnioski@pol.org.pl. Warto 
też śledzić stronę internetową fun-
dacji: www.pol.org.pl oraz profi le 
fundacji w mediach społecznościo-
wych.  (wik)
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Przegrali z powietrznym żywiołem
We wtorek minęło 86 lat od tragicznej śmierci w Cierlicku słynnych polskich lotników, Franciszka Żwirki 
i Stanisława Wigury. Rocznicę tradycyjnie uczcili działacze Miejscowego Koła PZKO w Cierlicku-Kościelcu i goście. 

Witold Kożdoń

W okolicznościowej uroczy-
stości wzięli udział har-
cerze, seniorzy lotnictwa, 

samorządowcy z Bielska-Białej i Cie-
szyna oraz kadeci z Wyższej Szkoły 
Ofi cerskiej Sił Powietrznych z Dębli-
na. Wcześniej w kościele św. Waw-
rzyńca na Kościelcu została odpra-
wiona msza św. w intencji lotników.

– W tym roku wspominamy set-
ną rocznicę utworzenia polskich sił 
powietrznych, a także setną roczni-
cę odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Składając więc wieńce i 
wiązanki kwiatów pod pomnikiem 
Lotnika na Żwirkowisku oddajemy 
hołd nie tylko Żwirce i Wigurze, ale 

wszystkim polskim lotnikom. Pa-
miętamy o wszystkich, którzy nie 
wahali się oddać życia dla odzyska-
nia niepodległości – mówił, witając 
zebranych, Tadeusz Smugała, pre-
zes MK PZKO Cierlicko-Kościelec.

Przemysław Drabek, wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej w 
Bielsku-Białej, podkreślał zaś, że 
uczestnictwo w tej rocznicowej 
uroczystości uważa za swój obo-
wiązek. – Myślę, że warto poświe-
cić czas, by oddać cześć tym wiel-
kim polskim lotnikom, zwłaszcza 
że z Bielska-Białej mamy tutaj na-
prawdę blisko. A w tym roku przy-
wieźliśmy także młodych ludzi z 
Dęblina – zaznaczył Drabek.

Wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej w Bielsku-Białej po raz pierw-

szy pojawił się na Żwirkowisku 
siedem lat temu. – Spotkaliśmy 
wówczas pod pomnikiem Tadeusza 
Smugałę, który przygotowywał to 
miejsce do uroczystości. Poznali-
śmy się i od tego momentu bywamy 
tutaj co roku. Dziękuję Miejscowe-
mu Kołu PZKO, że wkłada mnóstwo 
pracy, dbając o ten teren i przypo-
minając tę ważną dla Polski historię 
– podkreślił Drabek.

Jednym z uczestników wtorkowej 
uroczystości był Tadeusz Ćwik z 
Bielskiego Klubu Seniorów Lotnic-
twa, który także odwiedza Żwirko-
wisko co roku. – Tegoroczna uroczy-
stość jest skromniejsza niż zwykle, 
mimo to jest fajnie. A my będziemy 
tutaj przyjeżdżać regularnie, dopó-

ki starczy nam sił – zapewnił Ćwik, 
dodając, że lotnicy-seniorzy w swo-
isty sposób przeżywają tragedię 
sprzed 86. lat. – My po prostu także 
lataliśmy i wiemy, jak to jest, kiedy 
człowiek mierzy się z powietrznym 
żywiołem – mówił.

Towarzysząca mu Grzegorza Hy-
nek z Bielskiego Klubu Seniorów 
Lotnictwa, przypomniała zaś incy-
dent sprzed zaledwie tygodnia. – W 
ubiegłą niedzielę nastąpiło u nas 
podobne załamanie pogody. Kole-
dzy wracali z Krakowa i nie dole-
cieli do Bielska. Musieli lądować w 
Kaniowie, a gdy samochodem do-
tarli na nasze lotnisko, stwierdzili, 
że już wiedzą jak zginęli Żwirko i 
Wigura – wspominała. 

– Przekonywali, że ledwo uszli 
z życiem, a my im wierzyliśmy, 
ponieważ to, co działo się w po-
wietrzu, nadal można było wyczy-
tać na ich twarzach. Nikt, kto nie 
zetknął się z takim żywiołem, nie 
uwierzy, jaka siła i moc tkwi w at-
mosferze – dodał Ćwik.

Po zakończonej uroczystości na 
Żwirkowisku goście spotkali się z 
kolei w Domu Polskim im. Żwirki 
i Wigury, gdzie mieli okazję obej-
rzeć stałą ekspozycję „Bohaterowie 
przestworzy”, wystawę „Dla Ciebie 
Polsko (stulecie czynu legionowe-
go)”, a także kolekcję modeli pol-
skich samolotów wojskowych. 

Z kolei dziś na Kościelcu odbę-
dzie się Młode Żwirkowisko.  

R E G I O N R E G I O N

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Olimpijskie złoto dla gospodarzy
Zwycięstwem gospodarzy zakończyła się sobotnia olimpiada gmin partnerskich w Wędryni. W imprezie wzięło udział dziesięć drużyn 
z Republiki Czeskiej, Polski i Słowacji. Swoje reprezentacje wystawiły Bystrzyca, Gródek, Nydek, Milików, Herczawa, polskie Kozakowice 
i Godziszów, słowackie Leszcziny i Czierne oraz miejscowa Wędrynia. 

Beata Schönwald

Uczestników tegorocznej, 
ósmej olimpiady przywitał 
na starcie deszcz. W desz-

czu zapalono znicz olimpijski, w 
deszczu odbywały się też pierwsze 
dyscypliny. Jak co roku, nietypowe 
i na wskroś oryginalne. – Co roku 
grupa zapaleńców obmyśla na 
nowo scenariusz tej imprezy, żad-
na dyscyplina nie powtórzyła się 
jeszcze ani razu. Jest to możliwe 
również dzięki temu, że zmieniają 
się tematy naszych współzawod-
nictw. Motto naszej tegorocznej 
olimpiady brzmi „Podróż dooko-
ła świata” – poinformował „Głos” 
wójt Wędryni, Bogusław Raszka. 

Podróż tę rozpoczęli wójtowie 

poszczególnych gmin przy symbo-
licznych wędryńskich piecach wa-
piennych. Wykazać musieli się tak 
jak uczestnicy pozostałych dys-
cyplin szybkością, zręcznością i 
wszechstronnością. – To, co będzie 
się tutaj działo, zostało do samego 
końca ściśle utajnione. Dlatego do 
żadnej konkurencji nikt nie mógł 
się wcześniej przygotować – pod-
kreślał wójt Wędryni, któremu w 
tym roku udało się wreszcie poko-
nać swoich przeciwników. – Tym 
razem mi się poszczęściło, ale 
wcześniej zawsze popsułem, co 
tylko się dało – przyznał skromnie. 

Po rywalizacji wójtów podróż 
dookoła świata rozkręciła się na 
dobre. Drużyny walczyły w powie-
trzu, wodzie i na lądzie. Pokony-

wały Grand Canyon, rozwiązywały 
tajemnicę Trójkąta Bermudzkie-
go, zdobywały biegun północny, 
szukały skarbu faraona, budowa-
ły mur chiński i uczestniczyły w 
słynnym piwnym „Octoberfeście”. 
Zabawa była przednia, a dopingu-
jących nie brakowało.

– Celem tych spotkań nie jest 
pokonywanie rekordów, ale wspól-
ne spędzanie czasu w przyjemnej, 
nieformalnej atmosferze – pod-
kreślił Raszka. Mimo to liczyła się 
każda sekunda i to od niej zależało, 
jaka będzie ostateczna kolejność 
drużyn olimpijskich. W rezultacie 
na podium stanęły kolejno Wędry-
nia, Bystrzyca i Kozakowice. Na-
grody za udział otrzymali jednak 
wszyscy. 

• Ogień olimpijski przekazały sobie kolejno wszystkie drużyny. • Zawodnicy walczyli na lądzie, w powietrzu i wodzie. Zdjęcia:�BEATA�SCHÖNWALD
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Celem tych 

spotkań nie jest 

pokonywanie 

rekordów, ale wspólne 

spędzanie czasu w przyjemnej, 

nieformalnej atmosferze
 Bogusław Raszka, wójt Wędryni

»Beskid Śląski« nie próżnuje

Zbliża się jesień i kończy się 
główny sezon turystyczny. Dla 

członków „Beskidu Śląskiego” był 
to jak zwykle sezon wzmożonej 
aktywności. Sezon rozpoczęliśmy 
spotkaniami z  naszymi zaprzyjaź-
nionymi turystami z  Polski i  Sło-
wacji. Z  członkami wiślańskiego 

oddziału Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego spo-
tykamy się corocznie przy źródle 
Wisły, cieszyńskiego oddziału w 
ich schronisku na Kamiennym w 
dniu 1 maja, a z  Klubem Słowac-
kich Turystów na Kysucach na 
tradycyjnym wymarszu „Krajom 

Drotárie”. W maju wyjechaliśmy 
zapoznać się bliżej z historią Polski 
i przejść następny odcinek Szlaku 
Orlich Gniazd. Z kolei w czerwcu 
wyjechaliśmy nie tylko w góry, ale 
też zwiedzić ciekawe tereny pod 
ziemią – odwiedziliśmy uroczy 
Morawski Kras. W sierpniu mała 

grupka „beskidzioków” wyjechała 
już po raz siódmy w Alpy. Tym ra-
zem były to Alpy Ybbstalskie, kon-
kretnie ośrodek Hochkar. Oprócz 
tego odbyliśmy cały szereg wycie-
czek autokarowych, wtorkowych i 
rekonesansowych.

Zwieńczeniem turystycznych 
działań jest każdego roku tygo-
dniowa wędrówka po górach. W 
tym roku były to Bieszczady. Prze-
szliśmy przez połoniny, zdobyli-
śmy najwyższy szczyt Tarnicę 1346 
m n.p.m., wędrowaliśmy wzdłuż 

granicy słowacko-polsko-ukrain-
skiej, pojechaliśmy leśną koleją wą-
skotorową, a przede wszystkim na 
każdym kroku przypominaliśmy 
sobie tragiczną i krwawą historię 
tego regionu.

W planie mamy jeszcze do końca 
roku kilka wycieczek. Zapraszamy 
serdecznie na spotkanie z Klubem 
Czeskich Turystów w dniu 28 wrze-
śnia. Będziemy wspólnie święto-
wać jubileusz 100-lecia otwarcia 
schroniska na Martiňaku.

 PTTS „Beskid Śląski”

• Bieszczadzkie wędrowanie. Zdjęcia:�ARC
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• Złożenie wieńców i kwiatów pod 
pomnikiem Lotnika było głównym punk-
tem wtorkowych uroczystości. 
Zdjęcia:�WITOLD�KOŻDOŃ
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Chcę poznać 
ten region
Andrew Balcom Linder jest od września asystentem nauczyciela języka angielskiego 
w Polskim Gimnazjum w Czeskim Cieszynie. W pierwszym semestrze będzie 
spotykać się na lekcjach z uczniami klas trzecich i czwartych, natomiast w drugim 
półroczu będzie przychodzić na zajęcia do klas pierwszych i drugich.

Beata Schönwald

Spędzenie całego roku szkolnego 
w Polskim Gimnazjum w Czeskim 
Cieszynie to był pana wybór czy 
ktoś inny o tym zdecydował?
– Sam wybrałem Republikę Cze-
ską, natomiast wybór Polskiego 
Gimnazjum w Czeskim Cieszynie 
to była sprawa Komisji Fulbrighta, 
która jest organizacją międzyrzą-
dową działającą na linii Minister-
stwo Spraw Zagranicznych Stanów 
Zjednoczonych i Ministerstwo 
Szkolnictwa w RC. To oni polecili 
mi tę szkołę.

Czy o wyborze Republiki Czeskiej 
przesądził fakt, że studiował pan 
slawistykę?
– Tak. Na uniwersytecie przez rok 
uczyłem się języka czeskiego oraz 
wiele lat poświęciłem na naukę 
języka rosyjskiego. Stąd wybór Ko-
misji Fulbrighta padł właśnie na 
to gimnazjum, ponieważ stawia na 
naukę języka czeskiego i polskiego, 
a to z kolei koresponduje z moimi 
slawistycznymi zainteresowania-
mi. 

Skąd się wzięły u pana te słowiań-
skie zainteresowania?
– Zawsze bardzo lubiłem podró-
że i nowe języki. W czasie nauki 
w szkole średniej skorzystałem z 
okazji, żeby wyjechać do Rosji i za-
cząłem uczyć się języka rosyjskie-
go. Potem pojechałem tam jeszcze 
dwa razy. Sumując te wszystkie po-
byty, w Rosji spędziłem trzynaście 
miesięcy. W Republice Czeskiej to 
jednak moja pierwsza wizyta. Po-
dobnie zresztą w sąsiedniej Polsce. 
Obu języków, zarówno czeskiego, 
jak i polskiego, chciałbym się nieco 
poduczyć. Cieszę się, że pierwsze 
kroki zostały w tym kierunku już 
poczynione i udało się załatwić 
prywatne lekcje.

Rozumiem, że dla Amerykanina 
nauka języków słowiańskich nie 
jest rzeczą prostą?
– Bardzo trudną. Gramatyka i 
wszystkie struktury językowe są 
zupełnie odrębne. 

Powróćmy do Czeskiego Cieszyna. 
To małe miasteczko. Nie nudzi się 
pan tutaj?

– Wszystko jest nowe, inne. Wszyst-
kie odczucia są nowe, spacery po 
mieście są nowe i ciekawe. A poza 
tym plusem małego miasteczka 
jest to, że na ulicy spotyka się zna-
jomych. Już mi się zdarzyło spo-
tkać moich uczniów na mieście. 
Oni mnie rozpoznali i to było bar-
dzo miłe.

Ameryka, Rosja, teraz pogranicze 
Polski i Czech... Wszędzie spotyka 
pan młodych ludzi. Czy wszyscy 
młodzi są tacy sami czy jednak 
różnią się od siebie w zależności 
od kraju zamieszkania? 
– Na lekcjach, kiedy rozmawiali-
śmy o wakacjach, dowiedziałem 
się, że tutejsza młodzież bardzo 
lubi najróżniejsze festiwale i kon-
certy muzyczne i to – wydaje mi się 
– jest wspólne dla młodych ludzi 
na całym świecie. Natomiast jeśli 
chodzi o różnice, to zauważyłem, 
że tutaj jest bardzo dużo osób ak-
tywnych fi zyczne, uprawiających 
najróżniejsze sporty: od turystyki 
górskiej, przez jazdę na rowerze, aż 
po narciarstwo. W niedzielę wybra-
łem się na Filipkę i byłem zasko-
czony, ilu spotkałem tam ludzi i to 
w bardzo różnym wieku. Poza tym 
bardzo fascynuje mnie tutejsza 
polska społeczność. To, jak potrafi  
być dumna z dziedzictwa kulturo-
wego swoich przodków, jak anga-
żuje się w zespołach tanecznych. 
W piątek byłem nawet na próbie 
takiego zespołu w Błędowicach. 
Nigdzie indziej nie spotkałem się 
z taką dumą wynikającą z przyna-
leżności do danej kultury i regionu.

Z jakimi oczekiwaniami przyjechał 
pan tutaj?
– Pierwsza rzecz to nawiązanie jak 
najlepszych relacji ze szkołą – z dy-
rektorem i nauczycielami, przede 
wszystkim jednak z uczniami. Bar-
dzo mi bowiem zależy, żeby być po-
strzegany przez nich nie tylko jako 
nauczyciel oraz osoba reprezentu-
jąca kulturę amerykańską, ale też 
jako przyjaciel, do którego w każdej 
chwili można podejść i zapytać o 
radę oraz z którym można po pro-
stu pogadać. Chciałbym też nawią-
zać dobre relacje z całym tutejszym 
społeczeństwem. Chcę, żeby ludzie 
mnie znali, zwracali się do mnie, 
zapraszali mnie na swoje imprezy, 
pokazali ten region. Lubię zawierać 
nowe znajomości, interesuje mnie 
wszystko, co jest związane z tym 
krajem i chciałbym go zwiedzić. Ze 
swojej strony mam też jednak kilka 
propozycji. Jedną z nich jest klub 
fi lmowy. Chciałbym pokazywać w 
szkole fi lmy amerykańskie lub an-
gielskojęzyczne, które uważam za 
ciekawe lub takie, które mogłyby 
pomóc w nauce języka angielskie-
go. Innym moim pomysłem są 
nieformalne spotkania poza szko-
łą raz lub dwa razy w tygodniu. 
Na takie spotkanie może przyjść 
praktycznie każdy zainteresowa-
ny rozmową i to niekoniecznie po 
angielsku, bo może być też trochę 
czeskiego i polskiego. Bardzo mi 
bowiem zależy na pokonaniu tej 
niewidzialnej bariery istniejącej 
między nauczycielem i uczniem i 
przekonanie młodzieży, że jestem 
tu dla niej.  

• Andrew Balcolm Linder pochodzi z Pensylwanii. Jest absolwentem slawistyki 
na presti żowym Uniwersytecie Brown. Fot.�BEATA�SCHONWALD

Jestem za 
chrztem bojowym

Tym razem nie było żadnych 
karkołomnych konkuren-

cji przypominających popularne 
„chrzty” obozowe. Polskie Gim-
nazjum im. Juliusza Słowackiego 
w Czeskim Cieszynie powitało te-
gorocznych pierwszoklasistów z 
pełnym szacunkiem i na poważnie. 
Miejsce było jak co roku to samo – 
sala gimnastyczna zdolna pomie-
ścić wszystkich uczniów. 

W powitaniu pierwszoklasistów 
uczestniczyłam również w ze-
szłym roku i wcale nie twierdzę, 
że tegoroczny pomysł połączenia 
Dnia Patrona Szkoły – 4 września 
przypadają urodziny Słowackiego 
– z powitaniem nowych uczniów 
nie był dobry. Niczego zresztą nie 
można było zarzucić również cał-
kiem fajnemu ślubowaniu, prze-
chodzeniu przez symboliczną 
bramę-ramę czy robieniu pamiąt-
kowych zdjęć w mniejszej ramce. 
Pomimo wszystko jednak czegoś 
mi brakowało. 

Brakowało adrenaliny i niepew-
ności w obliczu czegoś nowego, a 
potem satysfakcji, że przecież da-
łem radę, gwaru, śmiechu i głośnej 
muzyki, pomysłowości oraz two-

rzącej się wspólnoty. Tego wszyst-
kiego zakosztowałam rok temu, 
kiedy robiłam zdjęcia z poszczegól-
nych stanowisk toru przeszkód dla 
pierwszoklasistów, kiedy rozma-
wiałam z organizatorami z czwartej 
klasy i „bażantami”. Dlatego trochę 
mi żal, że w tym roku zamiast tej 
niepowtarzalnej, pełnej emocji at-
mosfery było tak jakoś bezosobowo 
i nijako. 

Pewnie jednak to kwestia gustu 
i podejścia do życia, bo to właśnie 
podobno niektórym rodzicom nie 
podobały się owe praktyki wysta-
wiania „bażantów” na próbę. Ja też 
rozumiem, że nie każdy przepada 
za popisywaniem się w tańcu na 
ocenę, piciem ohydnych napo-
jów czy pozowaniem do zdjęcia 
na drążku. Mimo to jako matka 
gimnazjalisty uważam, że wiek 
piętnastu lat to najwyższy czas na 
to, żeby zacząć pokonywać swoją 
nieśmiałość, przyjmować pewne 
niedogodności, pokonywać własne 
obawy i ograniczenia i uczyć się pa-
trzeć na siebie z dystansem. A taki 
„chrzest” bojowy, w moim odczu-
ciu, sprzyja temu doskonale.

 (sch) 

Europejski Poznań
22-29 września
Delegacja sześciu uczniów wraz z opiekunem wyjeżdża do stolicy Wielko-
polski na Forum Szkół Polskich – Poznań – Europa. Wspólnie z uczestnikami 
z polskich szkół z Polski, Litwy, Łotwy i Ukrainy podejmować będzie tematy 
dotyczące aktywności obywatelskiej, tożsamości narodowej i integracji eu-
ropejskiej. Przy okazji zwiedzi, oczywiście, Poznań.

Święty Wacław
28 września
Święto patrona ziem czeskich to również pierwszy w tym roku szkolnym 
dzień wolny od nauki. Zaplanujcie zawczasu ten jeszcze w miarę ciepły dłu-
gi weekend.

Urocza Szwajcaria
29 września-4 października
Szwajcaria naprawdę jest urocza. Wkrótce przekonają się o tym uczestnicy 
wycieczki edukacyjnej do tego kra ju czekoladą i serem płynącego. W pro-
gramie m.in. Lozanna, Sion i Berno.

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

• Pierwszoklasiści musieli przejść przez symboliczną ramę. Fot.�BEATA�SCHONWALD

Beata Schönwald

Dzisiejsza wycieczka szlakiem na-
szych poprzedniczek prowadzi 
nas na cmentarze. Niestety, nie 

mamy dotąd pomnika działaczki, więc 
każda mogiła, w której spoczywa zasłu-
żona dla naszej sprawy członkini sekcji 
czy klubu kobiet, jest dla nas małym po-
mnikiem i tu chylimy czoła, tu składamy 
skromne wiązanki kwiatów jako wyraz 
uznania i szacunku. W roku jubileuszo-
wym Sekcji Kobiet pragniemy przypo-
mnieć te działaczki, dzięki którym Sek-
cja Kobiet powstała, i które wyznaczyły 
jej cele działania – powiedziała Henryka 
Żabińska, która przez długie lata szefo-
wała pezetkaowskim działaczkom. To w 
jej domu, podczas odwiedzin Anny Pisz-
kiewicz, zrodził się pomysł wspólnego 
uczczenia pamięci założycielek sekcji.

Na pierwszym przystanku wędrówki 
po zaolziańskich nekropoliach towarzy-
szył klubowiczkom konsul RP w Ostra-
wie, Janusz Bilski. To bowiem do konsu-
latu zwróciła się organizatorka wycieczki 
i działaczka sekcji, Anna Piszkiewicz, z 
prośbą o wsparcie fi nansowe. Konsulat 
przystał na to, fundując paniom prze-
jazd autokarem, kwiaty i znicze. – Zda-
ję sobie sprawę, że fakt, iż możemy się 
tutaj spotkać w 50. rocznicę istnienia 
Sekcji Kobiet PZKO, to zasługa wielu 
osób, których niestety już dzisiaj nie ma 
tutaj z nami. Dlatego też pielęgnowanie 
ich pamięci jest bardzo ważne, bo to są 
osoby, które przyczyniły się do tego, że 
nasza polska kultura, tradycja i historia 
są obecne na tych ziemiach – podkreślił 
konsul, dziękując obecnym paniom za 
kontynuację tego dzieła narodowego. 

Na starcie tak ważnej podróży ślada-
mi pamięci aktywnych kobiet nie mogło 
zabraknąć również prezes PZKO, Heleny 
Legowicz. W czasach, kiedy Łada Krum-
nikl wysunęła pomysł założenia Sekcji 
Kobiet, było bowiem raczej nie do pomy-
ślenia, żeby na czele związku stała kobie-
ta. – Założycielkom Sekcji Kobiet zależa-
ło na tym, by kobiety na Zaolziu też coś 
znaczyły. W tych czasach prezesami kół 
PZKO byli praktycznie sami panowie, a o 
pracujących paniach, które organizowa-
ły wystawy, dbały o sprawy kulinarne i 
troszczyły się o domy PZKO, było raczej 
cicho. One postanowiły to zmienić – za-
znaczyła Piszkiewicz. 

Na trasie wycieczki znalazło się sie-
dem cmentarzy – w Karwinie-Kopal-
niach i Mizerowie, Orłowej, Suchej 
Górnej, Czeskim Cieszynie, Trzyńcu i 
Bystrzycy. W tym samym czasie Henry-
ka Żabińska odwiedziła jeszcze dwa inne 
miejsca pochówku – w Łąkach i Lutyni 
Dolnej. Ostatnim wspólnym przystan-
kiem był dom, w którym mieszkała Ewa 
Milerska, a na którym w grudniu 1990 
roku kluby kobiet zainstalowały tablicę 
upamiętniającą ją jako poetkę i działacz-
kę. Dzień podsumowano w Domu PZKO 
w Jabłonkowie.

– Niezwykle ofi arna, pracowita, ko-
leżeńska, na długo pozostanie w naszej 
pamięci – taką charakterystykę można 
było usłyszeć praktycznie przy każdym 
grobie. Te same słowa, ale za każdym 
razem dotyczyły innej nietuzinkowej 

Podążając szlakiem 
nietuzinkowych kobiet
Szlakiem założycielek Sekcji Kobiet PZKO prowadziła środowa wycieczka klubów kobiet. Z okazji 50-lecia 
założenia sekcji działaczki z Nawsia, Wędryni, Obrachcic i wielu innych miejscowości odwiedziły groby swoich 
poprzedniczek. 

kobiety i brzmiały z ust innej koleżan-
ki-klubowiczki. Każda ze zmarłych pań 
miała jednak swoją niepowtarzalną hi-
storię życia. Wiele z nich, nie licząc go-
dzin poświęconych pracy społecznej, 
udzielało się kosztem życia osobistego i 
rodzinnego. I tak prekursorka pezetka-
owskich społeczniczek, spoczywająca na 
cmentarzu w Orłowej, Wanda Wójcik, ni-
gdy nie wyszła za mąż, inne przedkładały 
działalność na rzecz swojego koła PZKO 
nad własną rodzinę. – Mama całą duszą 
i sercem poświęcała się Domowi PZKO. 
W naszym domu rodzinnym PZKO był 
na pierwszym miejscu. Nam przeciekał 
dach, a tato szedł budować świetlicę. 
Mama z kolei na każdy bal i wystawę 
gotowała w domu gulasz, robiła korki i 
kanapki, a potem rano biegła z linijką do 
świetlicy, żeby równo położyć obrusy – 
wspominała na górnosuskim cmentarzu 
córka Anny Goduli, Anna Moroń.  

Odwiedzające groby panie szczególnie 
ciepło wspominały te działaczki Sekcji 
Kobiet, które zmarły stosunkowo nie-
dawno. Z niektórymi, które odeszły nie-
oczekiwanie, nie zdążyły się nawet poże-
gnać. Tak było w przypadku pochowanej 
na bystrzyckim cmentarzu Anny Kantor, 
którą potrącił samochód, kiedy wracała 
z imprezy PZKO w Gródku. – Strasznie 
jej brakuje. Drugiej takiej optymistycznej 
osoby, jaką była Hania, darmo szukać. 
Nigdy nie brakowało jej pomysłów i co-
kolwiek by się nie stało, coś nie wyszło, 
zawsze umiała znaleźć pozytywy, jakieś 
rozwiązanie – przekonywała przewod-
nicząca Klubu Kobiet w Bystrzycy, Anna 
Olszar. 

W środę członkinie klubów kobiet 
PZKO złożyły trzynaście wiązanek 
kwiatów i zapaliły trzynaście zniczy na 
pamiątkę swoich koleżanek i poprzed-
niczek. O każdej z nich, posiłkując się 
publikacją „Kluby Kobiet w życiu Związ-

ku”, Anna Piszkiewicz przeczytała krót-
ką notatkę. W intencji każdej odmówio-
no modlitwę, a poetce i działaczce Ewie 
Milerskiej zadedykowano pieśń „Szumi 
jawor”. 

Mocnym akcentem końcowym był na-
tomiast fragment wiersza tej ostatniej, 
pt. „Dzięki ci, ziymio”. – I jeszcze chcę 
dziękować za tych naszych ludzi, co całe 
serce tobie poświęcili, co wiedzieli od do-
wna, że myśli trzeba budzić, i wskazówki, 

jak robić, nóm tu zostawili – przeczytała 
organizatorka wycieczki. Cenne wska-
zówki pozostawiły swoim następczy-
niom również założycielki 50-letniej już 
dziś Sekcji Kobiet. Panie, które przejęły 
po nich pałeczkę, są zdecydowane kon-
tynuować rozpoczęte przez nich dzieło. 
– Nie robimy tego ani dla pieniędzy, ani 
dla honorów. Wystarczy, że czasem usły-
szymy słowa uznania i to nas napędza do 
dalszej pracy – przekonywały.  

Tam spoczywają nasze działaczki
Łada Krumnikl, pomysłodawczyni założenia Sekcji Kobiet, pochowana na cmentarzu w 

Czeskim Cieszynie
Helena Zoń, pierwsza przewodnicząca Sekcji Kobiet, pochowana na cmentarzu w Karwi-

nie-Łąkach
Stanisława Duda, założycielka i członkini Sekcji Kobiet, pochowana na cmentarzu w Lu-

tyni Dolnej
Anna Godula, założycielka i członkini Sekcji Kobiet, pochowana na cmentarzu w Suchej 

Górnej
Anna Kantor, członkini Sekcji Kobiet, pochowana na cmentarzu w Bystrzycy
Anna Kozok, członkini Sekcji Kobiet, pochowana na cmentarzu w Trzyńcu
Ewa Milerska, członkini Sekcji Kobiet, pochowana na cmentarzu w Nydku, w 1990 roku 

Sekcja Kobiet zainstalowała tablicę pamiątkową na jej domu
Helena Raszka, założycielka i członkini Sekcji Kobiet, pochowana na cmentarzu w Karwi-

nie-Kopalniach
Ela Sekula, założycielka i pracownica Zarządu Głównego PZKO sprawująca opiekę nad 

Sekcją Kobiet, pochowana na cmentarzu w Trzyńcu 
Anna Słowik, założycielka i członkini Sekcji Kobiet, pochowana na cmentarzu w Orłowej
Danuta Wałoszek, członkini Sekcji Ko-

biet, pochowana na cmentarzu w 
Karwinie-Mizerowie

Wanda Wójcik, założycielka i członkini 
Sekcji Kobiet, pochowana na cmen-
tarzu w Orłowej, w 2015 roku Sek-
cja Kobiet zainstalowała na jej grobie 
tablicę pamiątkową

Ewa Zolich, założycielka i członkini Sek-
cji Kobiet, pochowana na cmentarzu 
w Karwinie-Mizerowie

● Henryka Żabińska powitała uczestniczki wycieczki na cmentarzu w Karwi-
nie-Kopalniach.

● Prezes Sekcji Kobiet PZKO, Władysława Byrtus, zapalała znicze na grobach 
założycielek sekcji.

● Anna Piszkiewicz przypomniała losy Wandy Wójcik. ● Tablica upamiętniająca Ewę Milerską. Zdjęcia:�BEATA�SCHÖNWALD

13
zniczy zapaliły w 
środę członkinie 
klubów kobiet



8  ♩ Głos   |   piątek   |   14 września 2018 ♩   9Głos   |   piątek   |   14 września 2018

Wiec, widowiska i koncerty
Wielkimi krokami zbliża się setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Cieszyńskie obchody jubileuszu, 
w które zaangażowani będą także Polacy z Zaolzia, odbędą się już w październiku, a ich kulminacja nastąpi w ciągu 
trzech dni, 19, 20 i 21 października. 

Witold Kożdoń

Wydarzenia te chcemy wy-
korzystać do pokazania 
całej Polsce kawałka na-

szej historii, bo jestem przekonany, 
że dzieje Cieszyna i całego Śląska 
Cieszyńskiego nie są w naszym 
kraju powszechnie znane – mówi 
Piotr Gruchel, naczelnik Wydziału 
Kultury Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie.

W ubiegłym tygodniu władze 
Cieszyna zaprezentowały szczegó-
łowy program październikowych 
obchodów setnej rocznicy odzyska-
nia niepodległości. I tak w piątek, 
19 października, w cieszyńskim Te-
atrze im. A. Mickiewicza odbędzie 
się koncert galowy, który ma już 
10-letnią tradycję. – Co roku nawią-
zuje on do kolejnych rocznic po-
wołania Rady Narodowej Księstwa 
Cieszyńskiego. W tym roku weźmie 
w nim udział Reprezentacyjny Ze-

spół Wojska Polskiego, natomiast 
w pierwszej części zaplanowaliśmy 
premierę fi lmu „Pierwsi Niepodle-
gli” – mówił Gruchel.

„Pierwsi Niepodlegli” to 50-mi-
nutowy fi lm dokumentalny wypro-
dukowany przez Fundację Wspie-
rania Więzi Lokalnych z Tarnowa. 
W przedsięwzięciu uczestniczą te 
miasta Polski południowej, które 
odzyskały niepodległość wcześniej 
niż Warszawa i cała Rzeczpospo-
lita. – U nas tym historycznym 
dniem jest 19 października, ponie-
waż powołanie Rady Narodowej 
Księstwa Cieszyńskiego było ka-
mienieniem milowym na naszej 
drodze do dochodzenia do niepod-
ległości – tłumaczył Gruchel.

19 października władze Cieszyna 
planują również uroczystość odsło-
nięcia na murze Państwowej Szko-
ły Muzycznej im. Paderewskiego 
tablicy pamiątkowej, która będzie 
poświęcona dwóm wydarzeniom. 
Będzie przypominać, że w tym 

budynku mieściła się historyczna 
sala, w której Rada Narodowa ob-
radowała. Upamiętni też ostatnie 
przed II wojną światową cieszyń-
skie obchody rocznicy odzyskania 
niepodległości oraz wizytę w 1938 
r. nad Olzą prezydenta Ignacego 
Mościckiego i wygłoszone wów-
czas przez niego w tym gmachu 
przemówienie radiowe. 

– Niewykluczone jednak, że wy-
darzenie to nie odbędzie 19 a do-
piero 20 października. Wszystko 
uzależnione jest od ewentualnej 
wizyty nad Olzą prezydenta RP An-
drzeja Dudy. W tej chwili sprawa 
jest w sferze uzgodnień i nie mamy 
jeszcze ostatecznego potwierdze-
nia – stwierdził Gruchel.

Sobota, 20 października, będzie 
kulminacją rocznicowych obcho-
dów. W tym dniu na cieszyńskim 
rynku planowane jest zgromadze-
nie społeczności Śląska Cieszyń-
skiego z obu stron Olzy. Impreza 
ma nawiązywać charakterem do hi-

storycznego wiecu z 1918 roku, kie-
dy to Polacy ze Śląska Cieszyńskie-
go zamanifestowali przywiązanie 
do Macierzy. Wydarzenie będzie 
miało specjalną oprawę. W trakcie 
wiecu, po jego części ofi cjalnej, 
rozpocznie się widowisko muzycz-
no-taneczno-aktorskie „Sztandary 
niepodległości”. – Multimedial-
nym spektaklem zainteresowana 
jest nawet telewizja publiczna, 
która chce go wyemitować na ogól-
nopolskiej antenie. Z kolei my pla-
nujemy zrobienie uczestnikom pa-
triotycznego wiecu pamiątkowego 
zdjęcia – mówił burmistrz Cieszy-
na Ryszard Macura. – Chcemy też, 
by każdy opuszczając rynek mógł 
je odebrać, choć nie wiemy jeszcze, 
czy technicznie będzie możliwe 
„wyprodukowanie” w ciągu dwóch 
godzin kilkunastu tysięcy zdjęć, bo 
taką liczbę uczestników wiecu za-
kładamy – dodał Macura.

Trzeci dzień, czyli niedziela 
21 października, ma mieć nato-
miast bardziej swobodny charak-
ter. Miasto przygotowuje wówczas 
artystyczny piknik roboczo zaty-
tułowany „W Cieszynie na ryn-
ku”. –  Chcemy, by na rynku rze-
czywiście sporo się działo i żeby 

niedziela była dniem prezentacji 
dorobku przedstawicieli amator-
skiego ruchu artystycznego zarów-
no z polskiej, jak i czeskiej części 
Śląska Cieszyńskiego. Mamy duże 
wsparcie naszych przyjaciół zza 
Olzy i realizujemy to wydarzenie we 
współpracy z Polskim Związkiem 
Kulturalno-Oświatowym w RC oraz 
Kongresem Polaków w RC. W nie-
dzielę na rynku pokażą się bardzo 
różne zespoły muzyczne, taneczne 
i folklorystyczne, a nawet słynni 
Gimnaści z Wędryni. Program bę-
dzie urozmaicony, mamy jedynie 
nadzieję, że pogoda nie zepsuje 
tych planów – mówił Gruchel, który 
dodał, że dzień zwieńczy plenerowy 
koncert polskich pieśni patriotycz-
nych. – Zamierzamy zaangażować 
w to przedsięwzięcie chóry z obu 
stron Olzy, a towarzyszyć im będzie 
orkiestra symfoniczna. Mam też na-
dzieję, że mieszkańcy nie zawiodą i 
dadzą pokaz swych możliwości wo-
kalnych – stwierdził Gruchel. 

Październikowym wydarzeniom 
towarzyszyć też będą debaty edu-
kacyjne, rocznicowe wystawy oraz 
premiera albumu „Cieszyńscy żoł-
nierze niepodległości”, który zo-
stał wydany z okazji jubileuszu.  

Fot. ARC
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Chcemy, by na rynku rzeczywiście 
sporo się działo i żeby niedziela 
była dniem prezentacji dorobku 

przedstawicieli amatorskiego ruchu 
artystycznego zarówno z polskiej, 

jak i czeskiej części Śląska 
Cieszyńskiego 

Piotr Gruchel, 
naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Wełna, harfa i trombity
Od 21 do 23 września będą trwały nad Olzą XVIII „Skarby z cieszyńskiej trówły”. Ewa Gołębiowska, dyrektorka 
Zamku Cieszyn, będącego głównym organizatorem festi walu, mówi nam o największych atrakcjach czekających na 
uczestników tegorocznego święta naszej lokalnej śląskiej kultury.

Witold Kożdoń

Czy program imprezy zapięliście 
już na przysłowiowy ostatni gu-
zik?
– Na ostatni nie, bo pracujemy jesz-
cze nad wystawami. Zapewne będzie 
też kilka spontanicznych nowości, ale 
główne wydarzenia mamy już uzgod-
nione. Wiadomo więc, że „Trówła” 
będzie w tym roku pasterska.

Tradycyjnie przygotowujecie ją 
wraz z czeskocieszyńskim Domem 
Dzieci i Młodzieży. Ale nie tylko…
– Naszymi partnerami są również 
ośrodki kultury „Strzelnica” w Cze-
skim Cieszynie i Dom Narodowy w 
Cieszynie, bo uważamy „Trówłę” za 
festiwal naszej lokalnej kultury, a 
ona po obu stronach Olzy jest jedna. 
Na otwarcie, w piątek 21 września o 
godz. 12.00, będziemy razem śpie-
wać „po naszymu” – tym razem na 
dziedzińcu cieszyńskiego muzeum. 
We wspólnym śpiewaniu jak zwykle 
wezmą udział dzieci z przedszkoli i 
pierwszych klas podstawówek. Sym-
boliczne otwarcie trówły nastąpi zaś 
o godz. 18.00 w Zamku Cieszyn. W 
koncercie zatytułowanym „Spotka-
nie dwóch gór” wystąpią: Kasia Bro-
da-Firla, Michał Szerlag i Józef Broda 
oraz kapela „Nowina” z Jabłonkowa.

Jednym z „bohaterów” tego wie-
czoru będzie kłębek wełny?
– To tytuł wystawy, jaka „przyje-
dzie” do nas z Bratysławy. Przy-
bliża ona rolę i znaczenie wełny w 
codziennym życiu dawnych miesz-
kańców Karpat, ale pokazuje też, jak 

współcześni projektanci i artyści ją 
postrzegają. Wełna to bowiem fan-
tastyczny materiał, który można 
używać nie tylko do odtwarzania 
regionalnych strojów. 

Dla odmiany wystawa fotogra-
fi czna „Powroty” zaprezentuje 
zapominane tradycje z Herczawy. 
Ponadto w piątek sporo zajęć szy-
kuje Biblioteka Miejska w Czeskim 
Cieszynie, a biblioteka w Cieszynie 
urządzi słynne „wietrzenie maga-
zynów”. Dodatkowo Książnica Cie-
szyńska zaprosi młodzież na spo-
tkanie z Gutenbergiem.

W sobotę planujecie jakieś no-
wości?
– Tego dnia nasi czescy partnerzy 
organizują wycieczkę do Pszczy-
ny, a my zachęcamy do obejrzenia 
historii Marii Wardasówny w spek-
taklu „Maryśka i maszyny”. Maria 
Wardasówna to jedna z kobiet, któ-
ra na początku XX wieku odcisnęła 
duże piętno na Cieszynie i całym 
Śląsku Cieszyńskim. Dla Czechów 
istotny będzie również sobotni 
koncert w Avionie zatytułowany 
„W Czechosłowackiej Republice”. 
Odbędzie się on z okazji setnej rocz-
nicy powstania Czechosłowacji. 
Trzeba przy tym podkreślić, że jak-
kolwiek hucznie będziemy święto-
wać ten jubileusz, podział Cieszyna, 
jaki nastąpił dwa lata później, nadal 
jest dla nas bolesny. Szczęśliwie od 
dawna żyjemy w pokoju, a czesko-
cieszyńskie wydarzenie nie będzie 
miało wyłącznie politycznego wy-
miaru. Będzie to muzyczny koncert 
sprzed stu lat połączony z pokazem 
ówczesnej mody. Stwierdziliśmy, że 

możemy do tego powrócić bez bole-
snych, politycznych konotacji.

Ponoć w sobotę na Wzgórzu Zam-
kowym pojawią się jelonki?
– Rzeczywiście odbędą się tam 
warsztaty z Waldemarem Rudykiem 
zatytułowane „Jeleń: istota wdzięku 
i mocy”. W ich trakcie z pomocą na-
turalnych materiałów każdy będzie 
mógł zrobić sobie jelonka. Ważnym 
sobotnim wydarzeniem będzie też 
koncert połączony z premierą nakrę-
conego przez Węgrów fi lmu o Ewie 
Jaślar „W blasku harfy”. 

W niedzielę na Wzgórzu Zamko-
wym będzie za to bardziej tradycyj-
nie. Wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Gorolska Swoboda z Jabłonkowa 
szykujemy tam jarmark rzemiosła, 
na którym zapowiedziało się już po-
nad 50 rzemieślników z całego Ślą-
ska Cieszyńskiego.

Jak co roku zapraszacie również 
do udziału w konkursie pieczenia 
jabłkowego strudla. 
– Cieszyński strudel to prawdziwa 
poezja, ale okazuje się, że niewiele 
osób potrafi  go dziś przygotowywać. 
Dlatego do podzielenia się wiedzą na 
temat tego słynnego przysmaku za-
chęcamy także mieszkańców lewego 
brzegu Olzy. Zapraszamy do konkur-
su, bo to piękna tradycja i piękne cia-
sto, a atrakcyjne będą także nagrody. 
W niedzielę zaśpiewamy ponadto ra-
zem z Zespołem Pieśni i Tańca Zie-
mi Cieszyńskiej, a o godz. 18.00 ci, 
którzy zmieszczą się w Rotundzie, 
będą mogli wziąć udział w góralskiej 
mszy św., która zakończy tegoroczną 
„Trówłę”.  

W klasie sto lat temu
„Szkolnictwo pierwszej repu-

bliki – szkolnictwo na Śląsku 
Cieszyńskim” to tytuł wystawy, 
którą we wrześniu można oglądać 
w głównym budynku Archeoparku 
w Kocobędzu-Podoborze. Rozma-
wiamy z jej autorką, historyczką 
Muzeum Ziemi Cieszyńskiej w Cze-
skim Cieszynie, Kateřiną Stenchlą.

Co było charakterystyczne dla 
szkolnictwa okresu pierwszej re-
publiki czechosłowackiej?
– Szkolnictwo tych czasów było na 
wysokim poziomie i poświęcano 
mu wiele uwagi zarówno ze stro-
ny władz państwowych, Minister-
stwa Szkolnictwa, jak i wszystkich 
podmiotów zainteresowanych 
sprawami edukacji. W tym czasie 
powstawało wiele nowych szkół, w 
tym również średnich, w związku z 
czym możemy mówić o dynamicz-
nym rozwoju szkolnictwa w okresie 
po pierwszej wojnie światowej. 

Cechą charakterystyczną szkolnic-
twa na Śląsku Cieszyńskim była 
również jego wielonarodowościo-
wość… 
– Z całą pewnością, bo też istnia-
ły tu szkoły czeskie, polskie i nie-
mieckie. Niektóre na pewien czas 
zawiesiły swoją działalność, ale 

po zakończeniu pierwszej wojny 
światowej ją wznowiły, inne z ko-
lei zakładano od podstaw. Krótkie 
charakterystyki ówczesnego szkol-
nictwa czeskiego, polskiego i nie-
mieckiego zamieściliśmy również 
na naszej wystawie. 

Znajdziemy tu też krótki zarys 
szkolnictwa już od czasów Marii 
Teresy. Mimo to odnoszę wraże-
nie, że celem tej wystawy nie jest 
teoretyzowanie, ale pokazanie au-
tentycznej szkoły sprzed stu lat.
– Mało tego, my nie tylko pokazu-
jemy, jak w przeszłości wyglądała 

sala lekcyjna, ale pozwalamy z niej 
także korzystać. Dzieci mogą więc 
usiąść w ławkach, spróbować pi-
sać rysikiem na tabliczce, dotykać 
wszystkich eksponatów. A mamy 
ich naprawdę wiele. W okresie 
pierwszej republiki było bardzo po-
pularne wizualne nauczanie. Z tych 
czasów pochodzą więc te wszystkie 
wypreparowane zwierzęta, bryły 
geometryczne, menzurki, prepa-
raty biologiczne oraz tematyczne 
obrazy, które wisiały na ścianach 
praktycznie w każdej klasie. Te, któ-
re znalazły się na naszej wystawie, 
mają na odwrocie nawet pieczątkę 

szkoły, z której pochodzą. Prócz 
tego pokazujemy sposób ubierania 
się nauczyciela i ucznia, który w 
tych czasach cechowała duża dba-
łość. Nauczyciel musiał w tej kwe-
stii świecić przykładem. Do szkoły 
przychodził pod krawatem i w gar-
niturze. Również uczniowie ubiera-
li garnitury z krótkimi spodenkami, 
a uczennice chodziły w starannie 
wyprasowanych sukienkach prze-
pasanych fartuszkami. Co ciekawe, 
kiedy spojrzymy na zdjęcia z po-
czątku ub. wieku, zauważymy, że 
uczniowie szkoły rolniczej w Ko-
cobędzu nawet na lekcje prac po-

lowych wychodzili w garniturach. 
Ze zdjęć zamieszczonych w tylnej 
gablocie możemy dowiedzieć się 
również innych szczegółów z życia 
ówczesnych szkół. Pokazują one 
bowiem nie tylko gmach szkoły od 
zewnątrz, ale jest też np. zdjęcie 
kuchni szkolnej czy dzieci w trakcie 
wspólnego posiłku.  

Czy na wystawie znajdziemy rów-
nież polskie eksponaty?
– Ależ oczywiście. Wśród obrazów 
dydaktycznych mamy tu wydany 
w Warszawie polski obraz mrówki 
i mrowiska, jest też np. podręcznik 
do nauki języka polskiego dla szkół 
ludowych z 1935 roku. 

Skąd pochodzą te wszystkie wy-
stawione rzeczy?
– Wszystkie należą do naszych 
zbiorów muzealnych. Zawsze jed-
nak jest nam bardzo miło, kiedy 
ludzie, przychodząc na naszą wy-
stawę, wracają do wspomnień, a 
czasami nawet – po jej obejrzeniu – 
przynoszą nam kolejne eksponaty, 
które zostały im w domu po przod-
kach. To bardzo ważne, bo dzięki 
temu te rzeczy przetrwają przez 
kolejne dziesiątki, ba, setki lat i 
zostaną zachowane dla przyszłych 
pokoleń.  (sch)

● Kateřina Stenchla. ● Tak wyglądała klasa w okresie po pierwszej wojnie światowej.
Zdjęcia:�BEATA�SCHÖNWALD
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Joanny Jurgały-Jureczki 
wskrzeszanie przeszłości

Biblioteka Miejska w Cieszynie przy ul. Głę-
bokiej 15 zaprasza dziś o godz. 17.00 na spo-

tkanie autorskie z Joanną Jurgałą-Jureczką za-
tytułowane „Praca w białych rękawiczkach, czyli 
wskrzeszanie przeszłości”. 

Bohaterka popołudnia z wykształcenia jest 
historykiem literatury. Jest również autorką 
książek „Zofi a Kossak: opowieść biografi czna”, 
„Kobiety Kossaków” oraz powieści „Tajemnice 
prowincji” i „Siedem spódnic Alicji”. Jurgałę-
Jureczkę znają również Czytelnicy „Głosu”, a 
wszystko za sprawą jej felietonów „Słowa z ka-
pelusza” publikowanych regularnie na naszych 
łamach w piątkowym, papierowym wydaniu ga-
zety. 

Na co dzień Joanna Jurgała-Jureczka interesu-
je się związkami znanych literatów ze Śląskiem 
Cieszyńskim. Na dzisiejszym spotkaniu opowie 
o przyjemności, jaką sprawiają badaczowi takie 
poszukiwania, a także o wyzwaniach, które nie-
sie ze sobą odkrywanie przeszłości.  (wik)

Ondraszek powraca 
na Wzgórze Zamkowe

Scena Polska Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cie-
szynie oraz Zamek Cieszyn zapraszają na kolejną, 

plenerową odsłonę spektaklu „Ondraszek. Pan Łysej 
Góry”. Przedstawienie odbędzie się dziś godz. 19.30 na 
Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie.

„Ondraszek – Pan Łysej Góry” został napisany przez 
poetkę i scenarzystkę Renatę Putzlacher, reżysera Bog-
dana Kokotka i muzyka Tomáša Kočko. Realizatorzy 
spektaklu postanowili przedstawić własną wersję histo-
rii legendarnego zbójnika. Widowisko korzysta jednak z 
dotychczasowych badań i legend o Ondraszku, a także z 
osobistych dociekań twórców, którzy zwiedzili miejsca  
związane z bohaterem i dotarli do badań naukowych 
dotyczących problematyki zbójnictwa w Karpatach. 
Plenerowe przedstawienie grane jest od 2014 r. i do tej 
pory odniosło duży sukces. Bilety w cenie 20 zł będą do 
kupienia na Wzgórzu Zamkowym bezpośrednio przed 
spektaklem.  

 (wik)
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Najmniejsza republika Europy

Watykan, Andora, San Marino, Mona-
ko, Liechtenstein. Nazwy tych państw 

zna każdy. I każdy też zadaje sobie pytanie, 
jak to możliwe, by takie maleństwa egzysto-
wały sobie bezpiecznie przy wielkich gra-
czach z wielkimi apetytami. Nie oszukujmy 
się jednak, przecież te swoje maleńkie en-
klawy Włochy zdobyłyby z marszu i na nic 
by się zdały halabardy Gwardii Papieskiej, a 
nawet bełty miotane z kusz dzielnych kup-
ców i fryzjerów z San Marino. A jednak jak-
by na przekór zdrowemu rozsądkowi trwają 
sobie te twory od czasów średniowiecznych 
i nikt nie zamierza nastawać na ich niepod-
ległość.

I tu warto wspomnieć, że na mapie Eu-
ropy pojawiały się efemerycznie podobne 
państwa, cieszące się – a jakże – uznaniem 
międzynarodowym, jednak fakt, że w ogó-
le istniały, nie jest specjalnie znany nawet 
wśród historyków. Również współcześni 
mieli o nich dość blade pojęcie. Dlatego też 
z wielkim zdziwieniem czytelnicy lwow-
skiego „Słowa Polskiego” dowiedzieli się 16 
lutego 1929 r., że dziesięć lat wcześniej od-
radzająca się Rzeczpospolita graniczyła na 
zachodzie z miniaturowym państewkiem 
położonym na linii kolejowej Wolsztyn – 
Żagań, w skład którego wchodziły raptem 
trzy wsie.

„Prasa niemiecka wspomina o republice 
na pograniczu Polski i Niemiec, która prze-
trwała 218 dni, a zakończyła swój byt z chwi-
lą, gdy Międzynarodowa Komisja Graniczna 
wytyczyła granice Polski na zachodzie”, pi-
sało „Słowo”. „Tuż na samej granicy polsko-
niemieckiej, między Poznańskiem a Pru-
sami (…) leży wioska Schwenten (Świętno 
– przyp. jot), cała ukryta w gęstych lasach, 
których tam pełno. W styczniu 1919 roku, 
zanim jeszcze poczęła działać Międzynaro-
dowa Komisja Graniczna, wioskę zajęli Po-
lacy. Ażeby uniknąć ciężarów podatkowych 
i szkód, miejscowy naczelnik gminy i pro-
boszcz zwołali zebranie gminne na krótko 
przed nadejściem Polaków i »na podstawie 
prawa samostanowienia o sobie narodów« 
ogłosili wieś – republiką. Naczelnik gminy 
został ministrem spraw wewnętrznych, le-
śniczy ministrem wojny, a proboszcz mini-
strem spraw zagranicznych”.

Gwoli historycznej ścisłości trzeba spro-
stować, że Polacy, a dokładnie powstańcy 
wielkopolscy, nie zajęli Świętna, które wte-
dy było czysto niemiecką wsią. I właśnie aby 
im w tym przeszkodzić, miejscowy pastor – 
Emil Gustav Hegemann (1864-1946), zwró-
cił się z prośbą o pomoc do niemieckiego 
komendanta twierdzy Głogów, aby zapew-
nić wsi ochronę. Jednak chaos panujący w 
garnizonie, na którego czele stała „de facto” 
rada żołnierska, sprawił, że nie udało się 
przekonać Niemców do ochrony własnych 
ziomków. Wówczas to duchowny wpadł 
na pomysł, powołując się na prawo do sa-
mostanowienia narodów amerykańskiego 
prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona 
(1856-1924), aby powołać do życia własną 
republikę, na której czele sam stanął, obej-
mując również – co zostało już wspomniane 
– tekę szefa dyplomacji. W tym rządzie Wol-
nego Państwa Świętno (Freistaat Schwen-
ten) był jeszcze oficer w stanie spoczynku, 
leśniczy Karl Teske (1864-?) oraz naczelnik 
gminy Heinrich Drescher (1870-?).

„Polacy pierwsi uznali samodzielność 
tej »republiki«, poczem uznali ją i Niemcy. 
Maleńka republika rozpoczęła żywot od 
zniesienia wszelkich rozporządzeń nie-
mieckich, które krępowały życie miejscowe. 
Zniesiono karty chlebowe, ograniczenia 
wolności handlu (raczej – szmuglu), wypiek 

białego pieczywa został ponownie przyzna-
ny piekarni miejscowej, jednem słowem 
ludność odżyła. Wszystkie dokumenty, ja-
kie wysyłano do Polski i Niemiec, ks. pro-
boszcz, jako minister spraw zagranicznych, 
pieczętował pieczęcią… kościelną, gdyż 
pieczęci gminnej nie chciała uznać ani Pol-
ska, ani Niemcy. Niemcy, którzy przejeż-
dżali przez teren republiki Schwenten do 
Polski, zatrzymywani byli na granicy Polski 
przez władze graniczne, jeżeli nie posiadali 
»wizy« schwenteńskiej”.

Lwowska gazeta nie podawała natomiast, 
że prezydent Hegemann uznanie swojej re-
publiki, wraz z jej granicami, otrzymał od 
dowódców powstańczych, które potem po-
twierdziły Naczelna Rada Ludowa w Pozna-
niu oraz Komisja Aliancka. Oficjalnie Wolne 
Państwo Świętno ogłosiło neutralność, choć 
w rzeczywistości sprzyjało Niemcom, stąd 
dochodziło do incydentów granicznych i 
wymiany ognia, a odziały niemieckie ro-
biły wypady na terytoria polskie właśnie z 
republiki. Jednak jak pisało dalej „Słowo” , 
„samodzielność republiki Schwenten, była 
złotym okresem dla mieszkańców wioski. 
Mogąc rznąć bydło, wypiekać chleb bia-
ły, i wyrabiać masło, czego w czasie wojny 
Niemcy surowo zabraniały, mieszkańcy re-
publiki swobodnie handlowali z Polską i z 
Niemcami. Należy wspomnieć, że gdy póź-
niej Schwenten utraciła »samodzielność« 
władze niemieckie oskarżyły mieszkańców 
o szmugiel. Na szczęście sędzia, który tę 
sprawę sądził, wydał wyrok uniewinniają-
cy, gdyż był przekonań republikańskich i 
podał w motywach wyroku uwalniającego, 
że Niemcy uznały samodzielność republi-
ki Schwenten, a więc nie mogą karać dziś 
mieszkańców za to, co zrobili, gdy byli jesz-
cze niepodległemi obywatelami republiki 
Schwenten”.

Wiosną 1919 roku przybyła do Świętna 
Międzynarodowa Komisja Aliancka, wyty-
czono granice, a 10 sierpnia prezydent w 
przemowie do zebranych przed kościołem 
obywateli ogłosił wolę przyłączenia pań-
stwa do Niemiec. W niecały tydzień potem 
do wsi-republiki wkroczył oddział niemiec-
kiej straży granicznej, z czego, jak pisało da-
lej „Słowo”, „mieszkańcy dotychczas nie są 
zadowoleni, wspominając złote czasy, kiedy 
»szlachetna Polska« uznała pierwsza ich sa-
modzielność”.

Czy tak było rzeczywiście? Dość, że zaraz 
po zakończeniu drugiej wojny światowej 
byłych obywateli Wolnego Państwa, w tym 
jego twórcę, zmuszono do wyjazdu w głąb 
Niemiec, więc zapewne już w późniejszych 
wspomnieniach „szlachetna Polska” raczej 
się nie pojawiała…

Natomiast warto jeszcze odnotować, że 
republika „zdążyła (…) przez czas swojej eg-
zystencji podpisać nawet »traktat handlo-
wy«, na podstawie którego okoliczne wsie 
Kreuz (Krzyż – przyp. jot) i Ruden (Rudno 
– przyp. jot) obowiązane były dostarczać 
do Schwenten zboże, bydło, grzyby, masło, 
jaja i wszelkie inne produkty, które »repu-
blika« zbywała Niemcom i Polsce, z wielkie-
mi zyskami dla siebie. Przez czas trwania 
republiki nie było w niej nigdy »kryzysu 
ministerialnego« – rząd posiadał wielkie 
zaufanie wioski, pardon – republiki. Wojsko 
jej składało się ze 120 żołnierzy, któremi do-
wodził ów leśniczy”. Ponoć próbowano też 
stworzyć marynarkę wojenną, która miała 
pełnić służbę na pobliskich jeziorach i ka-
nałach, ale – a to już wiemy z innych źródeł 
– zrezygnowano z tego pomysłu, ponieważ 
wyznaczony na admirała wiejski fryzjer za-
marzł któregoś dnia nad jeziorem. 

I nie zostało już nic…
Jacek Pałkiewicz, podróżnik, kiedy sa-

motnie walczył o życie na morzu podczas 
burzy, wiedział, że nie jest sam. 

– Co ja wtedy Bogu obiecałem! – mówił 
podczas niedawnego spotkania odbywają-
cego się w ramach „Lata z książką”. Rozma-
wiając z nim, przywołałam słowa Ryszarda 
Kapuścińskiego: „I nie zostało ci nic oprócz 
Boga – to znaczy zostało wszystko, jeżeli 
wierzysz…”.

I dzisiaj te słowa chcę odnieść do Gustawa 
Morcinka. Bo wielu już go zaszufladkowało, 
uważając za komunistę, wspominając jego 
świecki pogrzeb i wypominając mu zgłoszo-
ną w Sejmie propozycję przemianowania 
Katowic na Stalinogród. 

Czytam jego listy, notatki, książki i mam 
inny obraz. Mam obraz człowieka dotkniętego 
samotnością i cierpieniem. Człowieka, który 
chyba nie znalazł w sobie dość siły, żeby po 
przeżytej gehennie w Dachau i po powrocie z 
emigracji znaleźć właściwe miejsce w nowej 
rzeczywistości. Stał się więc w pewnym sen-
sie ofiarą czasów zbyt trudnych dla człowie-
ka, wywodzącego się z ubogich karwińskich 
dzielnic, doświadczającego w dzieciństwie i 
młodości biedy, której powrotu zawsze się bał. 

Kiedy po wojnie przysłał z Włoch zaprzy-
jaźnionemu księdzu Biłce dwie figurki Ma-
donny, pisał: „Najlepiej weźmij je ze sobą 
do kościoła, wiesz, do starego kościoła, do 
którego moja Mamulka chodzowała, wiodąc 
mnie za rękę, żebych głowy nie przypod – 
jak powiadała”. 

Mamulka, mama – kobieta, którą kochał 
najbardziej. To ona nauczyła go patrzeć na 
świat. I mówiła mu też, że życie się zmienia, 
ale się nie kończy. Więc zanotował 27 lute-
go 1963 roku niedługo przed śmiercią: „…bo 
to Popielec i trzeba myśleć o prochu, z któ-
rego człowiek powstał, w który się obróci i 
wszystko...”.

Kiedy po wojnie zdecydował się we Wło-
szech na nowo pojednać z Bogiem, prosił 

przyjaciela księdza o modlitwę: „Porzykej tam 
za mnie Poldku, żeby moja spowiedź była do-
brą spowiedzią”. W sercu chrześcijaństwa spo-
dziewał się doświadczyć wielkiego religijnego 
wzruszenia. Ale nie doświadczył. Rozczarował 
się. W liście z 21 kwietnia 1946 roku pisał, że 
woli prowincjonalny Skoczów. Woli „organistę 
z  podrutowanymi okularami na nosie, kiedy 
zaczyna dudlić na dychawicznych organach, 
śpiewając przy tym z takim wielkim przeję-
ciem, że chyba naprawdę widzi nad sobą chó-
ry aniołów zlatujących się z nieba przez okno 
kościoła i słuchających w niesłychanym zdu-
mieniu jego grania i śpiewania”.

Szukał Boga wokół siebie – w ludziach. 
Przed wojną mówił tytułem jednej z ksią-
żek: „Ludzie są dobrzy”, ale kiedy przyszedł 
go zabrać do obozowej niewoli jego własny 
uczeń, zamknął się w sobie – zmienił. Jakoś 
przeżył, ale był już nie ten sam.

Do końca szukał i odnajdywał Boga w 
przyrodzie. W Wielkanoc życzył przyjaciółce 
słonecznej ciszy, która z rozsłonecznionego 
błękitu nieba sączy się na ziemię. I błękitu w 
sercu jej życzył. Zapewne i sobie też.

Był ciężko chory, ale ani on sam, ani nikt 
z  najbliższych nie spodziewał się śmierci, 
która przyszła, mimo wszystko, niespodzie-
wanie. Rozmawiałam na ten temat z Macie-
jem Kuglinem, który razem z matką Walerią 
został dziedzicem spadku po pisarzu. Wspo-
minał, że nikt ich nie pytał o to, jak i gdzie 
ma zostać pochowany pisarz, którego komu-
nistyczna władza uważała za swojego. Nawet 
pierwszy nagrobek z krzyżem na cieszyń-
skim cmentarzu został czym prędzej zastą-
piony okazałym grobowcem. Maciej Kuglin 
pamięta, że w kondukcie za trumną Gustawa 
Morcinka szedł jeden z przyjaciół pisarza – 
ksiądz, który cicho wypowiadał słowa kato-
lickiego obrzędu pogrzebowego. Jestem pew-
na, że Gustaw Morcinek wiedział, iż nawet 
wówczas, kiedy nie zostało mu już nic prócz 
Boga – zostało wszystko. Bo wierzył…  

Joanna Jurgała-Jureczka Jarosław jot-Drużycki

SŁOWA Z KAPELUSZA

Czy lepiej się mylić? 
Nabyłem ostatnio, niejako w pakiecie, 

dwie książki. Ich problematyka jest 
zbliżona – na dodatek łączy je to, że i w jed-
nej, i w drugiej pojawia się postać głośnego 
niegdyś francuskiego pisarza i myśliciela 
J-P Sartre’a. Podejście Rogera Scrutona (au-
tora pierwszej z książek) i Sarah Bakewell 
(autorki drugiej) są wobec minionej filozo-
ficznej sławy francuskiego filozofa radykal-
nie odmienne. Już nawet tytuł pierwszej z 
zakupionych przeze mnie pozycji nie pozo-
stawia w tej sprawie najmniejszych wątpli-
wości – Scruton zatytułował swoją książkę 
„Głupcy, oszuści i podżegacze”. Sartre jest, 
rzecz jasna, jednym z nich. W mającej zu-
pełnie odmienny charakter pracy Sarah 
Bakewell pt. „Kawiarnia egzystencjalistów” 
Sartre przedstawiany jest jako oryginal-
ny, ważny i poważny myśliciel. Tu uwaga: 
książki są zwykle dla mnie pretekstem do 
zmierzenia się z rzeczywistością pozalite-
racką. Nie inaczej jest i tym razem. Choć dla 
wielu to tylko niegdysiejsze śniegi – to po-
staram się przekonać, że to mylne wrażenie. 

Zaznaczę, dla porządku, że nigdy nie by-
łem specjalnym wielbicielem autora „Bytu 
i nicości”. Dlaczego? Otóż od zawsze raziło 
mnie to, że Sartrowi wiara w wolność i postęp 
nie przeszkadzała znajdować sofistycznych 
usprawiedliwień dla piekła sowieckiego gu-
łagu, ani całować portretu innego krwawego 
dyktatora, Mao Zedonga. Nie przypadkiem 
Sartre’a przyrównano niegdyś do dziecka, 
które po zobaczeniu filmu „Quo vadis” płacze 
zamartwiając się tym, że nie dla wszystkich 
lwów wystarczyło chrześcijan... Nie znaczy 
to, że filozof był na cierpienia ludzi nieczuły. 
Wręcz przeciwnie. Był czuły – tyle, że inaczej. 
Weźmy prawdziwy dramat jaki dostrzegał 
Sartre w procedurze demokratycznych wy-
borów. W artykule pod znamiennym tytułem 
„Wybory, pułapka dla imbecyli” filozof roz-
kładał na czynniki pierwsze męki człowieka 
pozostawionego sam na sam ze sobą i kart-
ką do głosowania w kabinie wyborczej... Pół 
świata jęczało wówczas pod butem Sowietów, 
III świat głodował, a Sartre, jak to zwykle on, 
umiał w takiej sytuacji znaleźć cierpiących 
inaczej... Cierpiących w kabinie wyborczej. 
Dalej, ci, którzy byli antyfaszystami już w 
latach 30. w hitlerowskich Niemczech, mieli 
(i mają) powód do dumy. Co jednak ciekawe, 
przebywający wówczas w Niemczech póź-
niejszy guru ruchów wyzwoleńczych, tak, 
tak, właśnie Jean Paul Sartre, w ogóle na za-
uważył wówczas, w latach trzydziestych w 
Niemczech, faszyzmu. Zręcznie pisze o tym 
okresie jego życia Bakewell: „Ze względu na 
dojście nazistów do władzy rok 1933 nie był 
najlepszy na przeprowadzkę do Niemiec. 
Jednak Sartre’owi nadarzył się dzięki temu 
dobry moment na zmianę kierunku życia. 
Nudziło go nauczanie, nudziła wiedza zdo-
byta na uniwersytecie /…/ musiał wpierw 
mieć przygody”. Czyli – Sartre pojechał w 
1933 roku do Berlina, żeby przygodami zwal-
czyć nudę… A przecież w tym czasie łamano 
w Niemczech konstytucję, szalało Gleich-

schaltung, to jest ujednolicanie wszystkiego 
w życiu społecznym i politycznym, by w no-
wej postaci skrojone było na nazistowski krój; 
choć ustawy norymberskie wprowadzono w 
1935 roku, to przecież skrajny antysemityzm 
nazistowskiej władzy nie budził wątpliwości. 
I co? No cóż, żądny wrażeń Sartre po rocznym 
pobycie w Berlinie jako plon swoich przygód 
przywiózł… zapisane zręby filozofii, której 
miał się później stać sztandarem, tj. egzy-
stencjalizmu. Ale – choć, jak widać, refleks 
w dostrzeganiu rodzącego się faszyzmu nie 
należał do głównych zalet młodego filozofa, 
to co się odwlecze… 

Bowiem Sartre (który, pewnie dalej poszu-
kując przygód, w latach wojny udoskonalał 
swą filozofię) – dostrzegł i od razu bezlito-
śnie piętnował postępującą faszyzację w po-
wojennej Francji, a generał de Gaulle był dla 
niego prawdziwym tyranem. „Lepiej mylić 
się z Sartrem niż mieć rację z Aronem”, li-
beralnym adwersarzem Sartre’a – powiadali 
swego czasu francuscy lewacy i doprawdy 
w tym akurat byli niezwykle konsekwentni, 

konsekwentni aż do skrajnego ogłupienia. W 
tej prawdziwej tragikomedii pomyłek idzie 
nie tylko o dość jednak spóźniony antyfa-
szyzm francuskiego filozofa. Oto Sartre w 
posłowiu do książki Algierczyka z wyboru – 
Frantza Fanona, zatytułowanej „Wyklęty lud 
ziemi”, nie tylko usprawiedliwia przemoc 
mieszkańców dawnych kolonii wobec ludzi 
Zachodu, ale nawet do niej zachęca. 

I wreszcie na koniec – coś dla piłkarskich 
kibiców, ale przecież nie tylko dla nich. Oto 
Sartre narzekał, że „W piłce nożnej wszyst-
ko komplikuje obecność przeciwnej druży-
ny”. Ktoś dostrzeże w tym ironiczną uwagę 
poczynioną na temat drużyny, która nawet 
kiedy przeciwnika nie ma na boisku poty-
ka się o własne nogi. Ja widzę w tym raczej 
odmianę infantylnej pretensji, którą Sartre 
żywił pewnie do całego świata. Otóż, rze-
czywiście zamierzony efekt jego myślowych 
konstrukcji komplikowała zwykle niedająca 
się do końca usunąć obecność rzeczywi-
stości; rzeczywistości, którą Sartre uparcie 
chciał zmieniać, a która – jak realni prze-
ciwnicy na piłkarskim boisku – nie chciała 
podporządkować się jego geniuszowi, z któ-
rym tak często można było się mylić. 

PS. Od jakiegoś czasu często natykam się 
w najróżniejszej maści publikacjach na cy-
tat z Dantego: „Najmroczniejsze czeluście 
piekieł zarezerwowane są dla tych, którzy 
zdecydowali się na neutralność w dobie 
kryzysu moralnego”… Mniejsza o to, że cy-
tat ów rozpropagowała ostatnio sensacyjna 
powieść Dana Browna „Inferno” i stąd bie-
rze się pewnie jego niezwykła popularność. 
Znacznie ciekawsze zdaje się jednak to, że 
dzisiaj bardzo często powtarzają tę formułę 
– jak groźne memento – ludzie, którzy naj-
wyraźniej w piekło nie wierzą. No chyba, 
że przyjęli efektowną formułę Sartre’a, że 
„piekło to inni”. Inni pisani wtedy oczywi-
ście z małej litery.  

GROSZ DO GROSZA

Podziel się jedzeniem

Nie ma co ukrywać: każdemu z nas zda-
rzyło się, i to zapewne nieraz, wyrzucić 

do śmietnika jedzenie. Z różnych powodów. 
Źle zaplanowaliśmy posiłki i zgromadzili-
śmy za dużo surowców, goście, którzy mieli 
przyjść i zjeść wystawną kolację, w ostat-
niej chwili zrezygnowali. Kupiliśmy coś po 
prostu dlatego, że akurat była promocja...
Warto sobie uświadomić, że duża ilość arty-
kułów spożywczych ląduje w pojemnikach 
na śmieci po prostu dlatego, że ludzie nie 
wiedzą, co z nimi zrobić. Problem ten jest 
najbardziej palący w dużych skupiskach 
miejskich. Na wsi marnotrawienie jedzenia 
jest zjawiskiem o wiele mniej rozpowszech-
nionym. Do myślenia daje również fakt, że 
najczęściej wyrzucają jedzenie ludzie mło-
dzi, w wieku do 29 lat. Nie ma w tej materii 
oporów prawie połowa z nich. 

Żywność na śmietniku
Przeciętny obywatel Republiki Czeskiej co 
roku wyrzuca ok. 80 kg jedzenia, które wcze-
śniej kupił za – bagatela – 20 tys. koron. Jesz-
cze gorzej jest w najbogatszych krajach na 
całym świecie. Corocznie na Ziemi marnuje 
się jedna trzecia żywności, czyli ok. 1,3 mld 
ton jedzenia. Jak twierdzą znawcy tematu, 
w niektórych regionach na świecie marnu-
je się aż 45 proc. owoców i warzyw, 35 proc. 
ryb i owoców morza, 30 proc. produktów 
zbożowych, 20 proc. produktów mlecznych 
i tyle samo produktów mięsnych. Zarazem 
liczba głodujących także w XXI wieku jest 
zatrważająca. Każda porcja wyrzuconego do 
pojemnika na śmieci jedzenia to też niema-
ła ilość zmarnowanej energii. A także wody, 
ziemi czy pracy ludzkiej. Zanim wyproduku-
jemy kilogram żywności, do atmosfery wy-
puścimy ok. 4,5 kg dwutlenku węgla. Aby na 
sklepowej ladzie mógł znaleźć się kilogram 
wołowiny, trzeba m.in. zużyć 15 tys. litrów 
wody. Wyprodukowanie kilograma sera to 5 
tys. litrów wody. 

Powrót do tradycji
Zanim więc wyrzucimy jedzenie, trzeba 
chociaż przez chwilę o tym pomyśleć. Na-
leży też pamiętać, że ciągle żyją wśród nas 
ludzie, którzy o artykułach spożywczych 
dobrej jakości mogą tylko pomarzyć. Nie 
tylko bezdomni i bezrobotni, ale także oso-
by najmniej zarabiające, ludzie samotni, 
pobierający najniższe emerytury i renty. 
Do takich właśnie osób są zaadresowane 
projekty urzeczywistniane w ramach tzw. 
foodsharingu, czyli dzielenia się jedzeniem. 
U nas póki co tego rodzaju inicjatywy zaczy-
nają dopiero nieśmiało kiełkować, podczas 
gdy w wielu krajach Unii Europejskiej są już 
stosunkowo popularne. Foodsharing to w 

wielu bogatszych krajach naturalny, jak naj-
bardziej oczywisty mechanizm. Jeżeli zosta-
ło nam jedzenie, dzielimy się nim, zamiast 
wyrzucać do śmietnika. To wbrew pozorom 
nie jest inicjatywa wyłącznie dobroczynna, 
a raczej powrót do całkiem naturalnych, tra-
dycyjnych zachowań, które jednak stanowią 
konkretną, choć dyskretną pomoc dla osób 
najuboższych. Idea foodsharingu pochodzi 
z Niemiec. Za inicjatora uważa się niejakie-
go Raphaela Fellmera, który podróżował bez 
pieniędzy z Holandii do Meksyku. W Niem-
czech działa już kilkaset tzw. jadłodzielni, a 
w ruch upowszechniający dzielenie się żyw-
nością angażuje się kilkadziesiąt tysięcy wo-
lontariuszy. Pomysł przeniesiono już także 
na polski grunt. Jadłodzielnie istnieją m.in. 
w Warszawie. U nas na pewno większość 
obywateli słyszała o bankach żywności czy 
o inicjatywach supermarketów, które nie-
sprzedaną żywność przekazują najbardziej 
potrzebującym. 

Osiedlowa lodówka
Jedną z ciekawszych inicjatyw w ramach 
wspomnianego wyżej foodsharingu jest u 
nas budowanie tzw. publicznych lodówek 
(sdílené lednice). Pierwsze pojawiły się kilka 
lat temu w Pradze. Niedawno taka lodówka 
została zainstalowana także na ostrawskim 
osiedlu Fifejdy, w jednej z placówek zarzą-
dzanych przez Armię Zbawienia. Miałam 
okazję przekonać się na własne oczy, że pu-
bliczna lodówka to pomysł jak najbardziej 
trafiony. Potencjalnych klientów nie braku-
je, gorzej na razie niestety z dostarczyciela-
mi jedzenia. A można do lodówki przynosić 
niewykorzystane w domu artykuły spożyw-
cze – oczywiście nieprzeterminowane, nie-
uszkodzone, zapakowane, takie, które nie 
psują się szybko (na pewno więc nie resztki 
niedzielnego obiadu...). Do specjalnego po-
jemnika można też wkładać suchą żywność, 
np. ryż, mąkę, makarony, a także konserwy. 
Na razie większość artykułów pochodzi z 
banku żywności. Mieszkańcy osiedla być 
może o istnieniu publicznej lodówki nie 
zdążyli się jeszcze dowiedzieć. A szkoda, 
Fifejdy to bowiem kilkutysięczne skupisko 
potencjalnych dobroczyńców.

Jedna lodówka to oczywiście kropla w mo-
rzu potrzeb. Ale – jak mówi inne przysłowie 
– kropla drąży skałę. Osób, które potrzebu-
ją pomocy, jest dużo. Takich, którzy jeszcze 
sobie nie uświadomili, że jedzenia po prostu 
marnować nie należy, też niestety wśród nas 
nie brakuje. Foodsharing, w tym publiczne 
lodówki, ma uczyć ludzi, że wyrzucanie je-
dzenia nie może być normą, ale rażącym od-
stępstwem od normy, czymś, czego należy 
się wstydzić.  

Krzysztof Łęcki

pre-teksty i kon-teksty

Henryka Bittmar 

Fot. ARC

Fot. ARC
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W piłce nożnej wszystko 
komplikuje obecność 
przeciwnej drużyny

Jean-Paul Sartre

Jabłonkowskie Centrum Kultury i Informacji 
otrzymało w 2018 roku dotację z budżetu Funduszu 
Wyszehradzkiego w wysokości 5780 euro 

Z dotacji zostanie zorganizowany tradycyj-
ny „Dzień Jabłka”, który odbędzie się 15. 

9. 2018 roku od godz. 14.30 w parku A. Szpyr-
ca w Jabłonkowie. Wydarzenie organizowane 
jest we współpracy z  miastami partnerskimi 
ze Słowacji, Polski i ma duże międzynarodowe 
znaczenie. W organizację imprezy włączyły się 
również instytucje non profit – Caritas Jabłon-
ków oraz „Górolsko Swoboda”, która działa na 
terenie Jabłonkowa i okolicy, oferując produkty 
regionalne. Ponadto w imprezie wezmą udział 
Działkowcy Jabłonków, klub emerytów, Wy-
dział Spraw Socjalnych UM Jabłonków, Spartak 
Jabłonków – oddział tenisa stołowego, szkoły, 
Dom Dzieci i Młodzieży, sprzedawcy z okolicz-
nych gmin oraz szerokie grono odbiorców. 

„Dzień Jabłka” jest organizowany corocz-
nie i wiąże się z obchodami babiego lata, 
promocją zdrowego stylu życia i edukacją. 
Oprócz bogatego programu kulturalnego, 

może zaoferować pokazy rękodzieła ludo-
wego, tradycyjne „warsztaty jabłkowe”, na 
które zostanie przeznaczona 1 tona jabłek 
czy wystawę fotografii Lucii Brychcyowej. 

Ponadto w tegorocznej edycji będzie moż-
na uczestniczyć we współzawodnictwach, w 
których główną rolę będą odgrywały jabłka, 
w planie jest pokaz sprzętu strażackiego, 
oficjalne przekazanie wozu strażackiego dla 
OSP Jabłonków oraz prezentacja usług spo-
łecznych w Jabłonkowie i okolicy. 

Będzie również możliwość podziwiania 
dzieł rzeźbiarza Petra Borečka.  

Bardzo serdecznie zapraszamy do Jabłon-
kowa na „Dzień Jabłka”, który z pewnością 
nikogo nie zawiedzie!

www.visegradfund.org
Jabłonkowskie Centrum Kultury 

i Informacji 
� Artykuł�sponsorowany�GŁ-497
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7.25 Domisie. Raz a porządnie 7.55 
Pytanie na śniadanie 11.00 Polonia 24 
11.25 Rozmowa Polonii 11.40 Halo Po-
lonia 12.25 Krótka historia. Plebiscyty 
na Śląsku, Mazurach i Warmii 12.35 
Wiadomości 12.50 Wschód. Memoriał 
w zrujnowanym kościele 13.10 Trzecia 
połowa. 9 i pół 13.45 M jak miłość (s.) 
14.40 Komisarz Alex 10 (s.) 15.30 Tu-
rystyczna jazda. W dolinie rzeki Wisłok 
15.45 Wiadomości 15.55 Portrety wo-
jenne. Józef Beck 16.30 Baw się słowa-
mi. Kolory 16.55 Domisie (dla dzieci) 
17.20 Krótka historia. Francuskie im-
perium kolonialne 17.30 Teleexpress 
17.55 Okrasa łamie przepisy. Róże i 
pomidory 18.25 Pojedynki stulecia. 
Henryk Sienkiewicz - Stefan Żerom-
ski 18.55 Trzecia połowa. 9 i pół 19.25 
Kronika regionu - Zaolzie 19.45 Do-
branocka 20.00 Wiadomości, pogoda, 
sport 20.45 Na dobre i na złe (s.) 21.35 
Kalendarium powstania warszawskie-
go 21.45 Polonia 24 22.05 Halo Polonia 
22.45 Rodzina Połanieckich. Zdrada. 

SOBOTA 15 WRZEŚNIA 

7.55 Szlakiem miejsc niezwykłych 
8.05 Polacy zmieniający świat. Kom-
pozytorzy 8.30 W pustyni i w puszczy. 
Ucieczka 9.30 Teleranek. Kwiaty 9.50 
Baw się słowami. Marzanna 10.20 Stu-
dio Raban 10.50 Polonia 24 11.05 Halo 
Polonia 11.45 Okrasa łamie przepisy. 
Róże i pomidory 12.15 Ojciec Mate-
usz 15 (s.) 13.10 Na dobre i na złe (s.) 
14.10 Rodzina Połanieckich. Zdrada 
15.40 Wolny ekran 16.00 Kulturalni 
PL 17.00 Słownik polsko@polski 17.30 
Teleexpress 17.55 M jak miłość (s.) 
18.45 Lato, muzyka, zabawa. Waka-
cyjna trasa Dwójki 19.45 Dobranocka 
19.55 Kalendarium powstania war-
szawskiego 20.00 Wiadomości, pogo-
da, sport 20.45 Wojenne dziewczyny 2 
21.40 Palimpsest 23.05 Festiwal Mu-
zyki Tanecznej - Kielce 2018. 

NIEDZIELA 16 WRZEŚNIA 

7.40 Turystyczna jazda. W dolinie 
rzeki Wisłok 7.55 Wyśpiewana histo-
ria. Wojenko, wojenko 8.05 Lajk! 8.25 
Maszyna zmian. Sobowtór 9.40 Supeł-
kowe ABC 9.55 Baśnie i bajki polskie. 
Król kruków 10.10 Baw się słowami 
10.35 Ziarno. Na pograniczu 11.05 
Wolny ekran 11.25 Moda na rodzinę 
11.55 Między ziemią a niebem 12.00 
Anioł Pański 12.15 Między ziemią a 
niebem 12.45 Notacje. Ks. kard. Hen-
ryk Gulbinowicz. Chciałem być akto-
rem, a zostałem kardynałem 13.00 
Transmisja mszy świętej z kościoła 
pw.św. Józefa Robotnika w Kielcach 
14.25 Wyśpiewana historia. Wojenko, 
wojenko 14.40 Czterdziestolatek (s.) 
15.35 Lajk! 15.55 Zakochaj się w Polsce. 
Złotoryja 16.25 Dożynki Prezydenckie 
- Spała 2018 17.30 Teleexpress 17.55 
M jak miłość (s.) 18.50 Oczy w oczy. 
Agnieszka Perepeczko 19.25 Polacy 
zmieniający świat. Semantyka prawdy 
19.45 Dobranocka 19.55 Kalendarium 
powstania warszawskiego 20.00 Wia-
domości, pogoda, sport 20.45 Chichot 
losu. Przyszywani 21.40 Wenecja. 

PONIEDZIAŁEK 17 WRZEŚNIA 

7.25 Supełkowe ABC 7.40 Moliki 
książkowe. Awaria 7.55 Pytanie na 
śniadanie 11.00 Kulturalni PL 12.00 
Racja stanu 12.25 Krótka historia. 
Francuskie imperium kolonialne 12.35 
Wiadomości 12.50 Zaolzie 13.10 Bar-
wy szczęścia (s.) 13.45 Chichot losu. 

Przyszywani 14.40 Oczy w oczy. 
Agnieszka Perepeczko 15.10 Polski 
stulatek, czyli Dom Polonii w Seattle 
15.45 Wiadomości 15.55 Rezydencja 
(s.) 16.25 1200 muzeów. Ceramika 
16.55 Supełkowe ABC 17.10 Moliki 
książkowe. Awaria 17.20 Krótka histo-
ria. Polacy na Kremlu 1610-1612 17.30 
Teleexpress 17.55 Niedziela z.... twór-
czością Wojciecha Młynarskiego 18.40 
Pod Tatrami. Widowisko JP II 18.55 
Barwy szczęścia (s.) 19.25 Nad Nie-
mnem 19.45 Dobranocka 20.00 Wia-
domości, pogoda, sport 20.45 O mnie 
się nie martw 8 21.35 Kalendarium po-
wstania warszawskiego 21.45 Polonia 
24 22.05 Rozmowa Polonii 22.20 Halo 
Polonia 23.10 Józef Zator-Przytocki 
pseudonim Czeremosz. 

WTOREK 18 WRZEŚNIA 

6.05 Lato, muzyka, zabawa. Wakacyj-
na trasa Dwójki 7.05 Pożyteczni.pl 7.35 
Margolcia i Miś zapraszają dziś 7.55 
Pytanie na śniadanie 11.00 Polonia 
24 11.25 Rozmowa Polonii 11.40 Halo 
Polonia 12.25 Krótka historia. Polacy 
na Kremlu 1610-1612 12.35 Wiadomo-
ści 12.50 Nad Niemnem 13.10 Barwy 
szczęścia (s.) 13.45 Wojenne dziewczy-
ny 2 14.40 Józef Zator-Przytocki pseu-
donim Czeremosz 15.45 Wiadomości 
15.55 Rezydencja (s.) 16.25 Sonda 2. 
Płaska Ziemia? 16.55 Margolcia i Miś 
zapraszają dziś 17.10 Mój zwierzyniec 
17.20 Krótka historia. Społeczeństwo 
Polskie 1918-1939 17.30 Teleexpress 
17.55 Szlakiem Kolberga. Mery Spolsky 
18.25 wojsko-polskie.pl 18.55 Barwy 
szczęścia (s.) 19.25 Magazyn z Wysp 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, 
pogoda, sport 20.45 Ojciec Mateusz 
15 (s.) 21.35 Kalendarium powstania 
warszawskiego 21.45 Polonia 24 22.05 
Rozmowa Polonii 22.20 Halo Polonia 
23.10 Ocaleni 0.15 Rezydencja (s.). 

ŚRODA 19 WRZEŚNIA 

7.00 Boże, ku wspomożeniu wejrzyj 
7.25 Baw się słowami 7.55 Pytanie na 
śniadanie 11.00 Polonia 24 11.25 Roz-
mowa Polonii 11.40 Halo Polonia 12.25 
Krótka historia. Społeczeństwo Polskie 
1918-1939 12.35 Wiadomości 12.50 Ma-
gazyn z Wysp 13.10 Barwy szczęścia 
(s.) 13.45 O mnie się nie martw 8 14.40 
Sierpem w plecy 15.45 Wiadomości 
15.55 Rezydencja (s.) 16.25 Astrona-
rium. Ciemna materia 16.55 Baw się 
słowami 17.20 Krótka historia 17.30 
Teleexpress 17.55 Studio Raban 18.25 
Marzyciele. Marcin Borelowski 18.55 
Barwy szczęścia (s.) 19.25 Wilnoteka 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, 
pogoda, sport 20.45 Za marzenia 21.35 
Kalendarium powstania warszawskie-
go 21.45 Polonia 24 22.05 Rozmowa 
Polonii 22.20 Halo Polonia. 

CZWARTEK 20 WRZEŚNIA 

7.00 Las bliżej nas 7.30 Zwierzaki Czy-
taki. Raz na ludowo 7.45 Podwodne 
ABC 7.55 Pytanie na śniadanie 11.25 
Rozmowa Polonii 11.40 Halo Polonia 
12.25 Krótka historia 12.35 Wiado-
mości 12.50 Wilnoteka 13.10 Barwy 
szczęścia (s.) 13.45 M jak miłość (s.) 
14.40 Za marzenia 15.30 Pod Tatra-
mi. Widowisko JP II 15.45 Wiadomo-
ści 15.55 Rezydencja (s.) 16.25 Jak to 
działa? Krew 16.55 Zwierzaki Czyta-
ki. Raz na ludowo 17.10 Podwodne 
ABC 17.20 Krótka historia. Lwów w 
II Rzeczpospolitej 17.30 Teleexpress 
17.55 Podróże z historią. Słodki smak 
historii 18.25 Racja stanu 18.55 Barwy 
szczęścia (s.) 19.25 Wschód 19.45 Do-
branocka 20.00 Wiadomości, pogoda, 
sport 20.45 Prokurator 21.35 Kalenda-
rium powstania warszawskiego 21.45 
Polonia 24 22.05 Rozmowa Polonii 
22.20 Halo Polonia 23.10 Polski stula-
tek, czyli Dom Polonii w Seattle 23.40 
Magazyn śledczy Anity Gargas. 

 Polska spełniła obowiązek 
wobec swoich obrońców
W Ejszyszkach odbył się uroczysty pogrzeb trzech żołnierzy Armii Krajowej, 
których szczątki zostały odnalezione przez pracowników IPN w ramach poszukiwań 
prowadzonych na Litwie. Kapral Edward Buczek ps. „Grzybek” i dwóch żołnierzy, 
których tożsamość pozostaje nieznana, spoczęli w kwaterze wojskowej na 
miejscowym cmentarzu.

Dzisiaj, Rzeczpospoli-
ta spełnia obowiązek 
wdzięczności wobec swo-

ich obrońców. Dziś Polska mówi: 
„Pamiętamy o was”. Pamiętamy o 
tych, którzy oddali swoje życie w 
walce o niepodległość – mówił w 
czasie uroczystości prof. Krzysztof 
Szwagrzyk, wiceprezes Instytutu 
Pamięci Narodowej. W sobotę, 8 
września, żołnierzy AK pożegnali 
mieszkańcy okolicznych miejsco-
wości, pracownicy IPN, komba-
tanci, przedstawiciele różnych or-
ganizacji. Po prostu – Polacy. Nie 
zabrakło również przedstawicieli 
Centrum Badania Ludobójstwa i 
Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy, 
czyli litewskiego odpowiednika 
polskiego IPN. Na uroczysty po-
grzeb z wojskową oprawą i biało-
-czerwonymi fl agami trzeba było 
czekać aż 74 lata. Uroczystość zo-
stała zorganizowana przez Solecz-
nicki Oddział Rejonowy Związku 
Polaków na Litwie oraz IPN, a Pa-
tronat Honorowy nad wydarze-
niem objęła ambasador RP na Li-
twie Urszula Doroszewska. 

O tym, że pracownicy IPN czę-
sto docierają do świadków wy-
darzeń dosłownie w ostatniej 
chwili, najlepiej świadczy historia 
odnalezienia szczątków ostatniego 
z pochowanych w sobotę żołnierzy. 
Informację o tym, że tuż po woj-
nie na obrzeżach lasu w okolicach 
Ejszyszek grupa enkawudzistów 
zakopywała w lesie ciała żołnierzy 
AK, przekazała w październiku 
2017 r. pani Jadwiga, jedyny żyją-
cy świadek tych wydarzeń. Kiedy 
pracownicy Wydziału Kresowego 

powrócili wiosną na Litwę, kobieta 
już nie żyła. Zmarła trzy miesiące 
po przekazaniu informacji o miej-
scu pochówku. Bez jej świadectwa 
odnalezienie grobu nieznanego 
żołnierza byłoby niemożliwe. 

Pogrzeb w Ejszyszkach jest pierw-
szym pogrzebem żołnierzy ekshu-
mowanych przez IPN, ale na pewno 
nie ostatnim. Pracownicy Wydziału 
Kresowego ciągle odnajdują kolej-
ne, bezimienne groby. W ostatnich 
tygodniach w lesie w okolicach Wil-
na, w pięciu jamach grobowych, 
ujawniono szczątki należące do 15 
osób, a przy nich rzeczy osobiste i 
fragmenty odzieży. Najprawdopo-
dobniej są to szczątki uczestników 
operacji „Ostra Brama”.

– Nie wiemy, do jakiego należeli 
oddziału, ale nasza wiedza jest coraz 
szersza. Wielu kolegów historyków 
zaangażowało się, by nam pomóc 
i dzięki ich wiedzy jesteśmy coraz 
bliżej wyjaśnienia, kim byli – powie-
dział „Kurierowi Wileńskiemu” prof. 
Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes In-
stytutu Pamięci Narodowej. 

 („Kurier Wileński”/Litwa)

Mówimy o tysiącach 
miejsc na terenie Litwy, 

Białorusi i Ukrainy, 
które powinny być 

przebadane. Ci, którzy 
ginęli z rąk okupantów, 

nie byli nigdy 
pochowani 

 prof. Krzysztof Szwagrzyk

Jak rozwiązać 
problemy polskiej szkoły? 
W dzisiejszej odsłonie Wieści 

Polonijnych publikujemy fe-
lieton zaprzyjaźnionego z redakcją 
„Głosu” dziennikarza „Kuriera Wi-
leńskiego”, Rajmunda Klonowskie-
go. Jego komentarz zatytułowany 
„Jak rozwiązać problemy polskiej 
szkoły?” dotyczący sytuacji w pol-
skim szkolnictwie na Litwie publi-
kujemy w całości. 

„Nie ma wątpliwości, iż polska 
szkoła na Litwie – to najlepsza szko-
ła. Nie tylko poziomem nauczania 
nie odbiega od poziomu szkoły li-
tewskiej, ale oferuje także dzieciom 
naukę języka ojczystego. Jest to waż-

ne, gdyż badania naukowe wskazują, 
że bez dobrej podstawy języka ojczy-
stego dziecku trudniej przychodzi 
nauka kolejnych języków, a nawet 
wyrażanie emocji i poznawanie 
świata. Dzięki polskiej szkole dzieci 
mają mniej problemów emocjonal-
nych i poznawczych, niż ich rówie-
śnicy, którzy nie mają tego szczęścia.

Jednak, jeśli wierzyć danym Sto-
warzyszenia „Macierz Szkolna”, w 
Wilnie 2/3 polskich dzieci nie uczy 
się w polskich szkołach. Jest to 
dramatyczny wskaźnik. Co więcej, 
te dzieci, które chodzą do polskich 
szkół, także mają warunki dalekie 

od idealnych. Brak podręczników 
w języku polskim oraz do języka 
polskiego (w niektórych „żyją” na-
dal Zbigniew Herbert czy Czesław 
Miłosz, takie są stare), pomocy na-
ukowych i metodyk nauczania. To 
są problemy, które możemy i musi-
my rozwiązać. Przeto dziwią słowa 
prezesa „Macierzy” Józefa Kwiat-
kowskiego, że próby współpracy 
przy ich rozwiązywaniu z litewskim 
ministerstwem oświaty „nic nie da-
dzą”. Nic nie daje nic nierobienie, 
a próby rozwiązywania problemów 
zawsze coś dają”.  

 Rajmund Klonowski

● W sobotę 8 września żołnierzy AK 
pożegnali mieszkańcy okolicznych miej-
scowości, pracownicy IPN, kombatanci, 
przedstawiciele różnych organizacji. 
Fot.�ARC�„Kuriera�Wileńskiego”

Lekcja patriotyzmu i ofensywnego futbolu 
Młodzi piłkarze z Nawsia wzię-

li udział w pierwszej edycji 
międzynarodowego turnieju „O 
Puchar Orląt Lwowskich”. W War-
szawie nawsianie spotkali się z ró-
wieśnikami z Wilna, Grodna, Lwo-
wa oraz Warszawy i Pułtuska. 

Barw gospodarzy bronili piłka-
rze Polonii Warszawa, którzy z racji 
współorganizacji turnieju przystę-
powali do rywalizacji ze sporymi 
ambicjami. Poprzeczka ustawio-
na przez zespoły z byłych Kresów 
Wschodnich okazała się jednak za 
wysoka nie tylko dla „Dumy Sto-
licy”, ale również zaolziańskich 
piłkarzy. Po wyrównanej walce ze 
zwycięstwa w turnieju radowali się 
gracze zaprzyjaźnionego z Polonią 
zespołu Szkoły Podstawowej nr 4 
z Pułtuska, wyprzedzając mocne 
ekipy Pogoni Lwów i Szkoły Spor-
towej Rejonu Wileńskiego. Czwarte 
miejsce przypadło Polonii, na pią-
tej pozycji uplasowali się gracze SK 
Nawsie, a stawkę turnieju zamknęli 
młodzi piłkarze Sokoła Grodno. 

Piłkarzom z Podbeskidzia to-
warzyszył na miejscu prezes SK 
Nawsie, Jan Lupienski. – Magiczny 
klimat, świetnie zorganizowana 

impreza, włącznie z luksusowym 
zakwaterowaniem. Jesteśmy pod 
wrażeniem – powiedział „Głosowi” 
prezes SK Nawsie. – Wystawiliśmy 
do turnieju dzieci w wieku dzie-
sięciu lat. Dla nich była to świetna 
przygoda, a przy okazji nawiązali 
też przyjaźnie z rówieśnikami z 
Polski, Litwy czy Ukrainy – zazna-
czył Lupienski. – Rywalizacja była 

bardzo zacięta, o czym świadczy 
chociażby nasz mecz z późniejszy-
mi zwycięzcami, drużyną z Puł-
tuska, który przegraliśmy zaledwie 
0:1 – zdradził nam Lupienski. W 
spotkaniu o piąte miejsce nawsia-
nie pokonali Grodno 2:0. – Szko-
da, że takiej imprezy integracyjnej 
dla młodych piłkarzy brakuje na 
naszym terenie. Owszem są mię-

dzynarodowe imprezy, ale organi-
zowane przez Banik Ostrawa czy 
Fotbal Trzyniec. Brakuje czegoś 
dla drużyn amatorskich – stwier-
dził Lupienski.  

W warszawskim turnieju liczył się 
nie tylko wymiar sportowy. Głów-
nym celem turnieju było upamięt-
nienie, poprzez sportową rywalizację 
dzieci, Orląt Lwowskich, bohater-

skich młodych lwowian, którzy sto 
lat wcześniej w roku 1918 stanęli do 
nierównej walki w obronie polskiego 
Lwowa i stali się jednym z symboli 
niepodległości Rzeczpospolitej. 

Patronat honorowy nad wyda-
rzeniem objęli: marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej, Stani-
sław Karczewski, minister edukacji 
Narodowej, Anna Zalewska oraz 
honorowy prezes Polonii Warsza-
wa, Jerzy Piekarzewski. – Jestem 
dumny, że pamięć o starych pol-
skich klubach jest wciąż żywa – 
powiedział Jerzy Piekarzewski. 
Zadowolony z przebiegu turnieju 
był również Marek Makuch, prezes 
oddziału stołecznego Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów Po-
łudniowo – Wschodnich. – Duch 
rywalizacji i wszystkie te elementy 
powodujące, że piłka jest tak fascy-
nująca, były zachowane i to było 
najważniejsze. To był nasz pierw-
szy turniej. Dla chłopców z war-
szawskiej  Polonii, ale mamy na-
dzieję, że również dla ich kolegów 
spoza granic obecnej Polski, turniej 
był dużym przeżyciem. Powoli pla-
nujemy już drugą edycję – stwier-
dził Makuch.  (jb)

• Pamiątkowe zdjęcie uczestników turnieju. Piłkarze Nawsia w żółtych koszul-
kach. Fot. ARC

Plan minimum: 
zwycięski półfi nał 
Stalownicy Trzyniec rozpoczynają dziś nowy sezon Tipsport Ekstraligi od wyjazdowego 
meczu ze Zlinem (17.30). W 1. kolejce trzynieccy hokeiści zmierzą się z zespołem, którego 
w rankingu popularności wyprzedza pod Jaworowym nawet Sparta Praga. 

Janusz Bitt mar

W piątkowym spotkaniu 
na stadionie Luďka Čaj-
ki w Zlinie podopieczni 

trenera Václava Varadi zaprezen-
tują się w prawie identycznym 
składzie, w jakim wrócili w ostat-
ni weekend z wyjazdowego dwu-
meczu w Lidze Mistrzów. Na tafl i 
szwedzkiego Djurgärdenu zabrakło 
ważnych fi larów – obrońcy Vladi-
míra Rotha oraz napastników Mar-
tina Růžički i Robertsa Bukartsa, 
do meczu w Tampere nie włączył 
się w dodatku kolejny z doświad-
czonych napastników, Jiří Polan-
ský. O ile kontuzje Polanskiego i 
Bukartsa wyglądają niezbyt groź-
nie i wiele wskazuje na to, że obaj 
zagrają już w dzisiejszym meczu ze 
Zlinem, o tyle prognozy dotyczące 
Rotha i Růžički są mniej optymi-
styczne. – Růžička ma nogę w gip-
sie i wróci do treningów najwcze-
śniej za pięć tygodni. Roth znajduje 
się na etapie rekonwalescencji po 
udanej operacji. Optymistyczne 
prognozy mówią o przerwie w gra-
nicach dwóch miesięcy – stwier-
dził na konferencji prasowej szko-
leniowiec HC Stalownicy Trzyniec, 
Václav Varaďa. 

W letniej przerwie Stalowników 
ominęła gorączka zakupowa. Wło-
darze klubu nie ruszyli w czerwcu 
lawinowo na zakupy, ale podeszli 
do sprawy bardzo pragmatycznie. 
–  Mamy w drużynie wielu mło-
dych, utalentowanych wychowan-
ków. Chcemy dać im szansę w me-
czach ekstraligowych – zapewnił 
dyrektor sportowy Jan Peterek. – 
To nasza dewiza i nie zamierzamy 
z niej zrezygnować – podkreślił. Ze 
złotą kartą kredytową dokonano 
niemniej kilku ważnych transak-
cji sportowych. Ze Stalownikami 
związali się kontraktem napast-
nicy Marek Viedenský (HC Slo-
van Bratysława), Roberts Bukarts 
(Zlin) i Jan Hladoník (Blainville-

-Boisbriand Armada), w zeszłym 
tygodniu pozyskano do obrony 
Martina Gernáta wypożyczonego 
ze szwajcarskiej Lozanny. Premie-
rową letnią akwizycją trzynieckie-
go klubu został tuż po zakończeniu 
minionego sezonu utalentowany 
młody bramkarz Nick Malík, syn 
byłego znakomitego obrońcy Mar-
ka Malíka. Z klubem pożegnali się 
natomiast m.in. napastnicy Jakub 
Petružálek, Daniel Rákos i obrońca 
Tomáš Linhart. 

Polskich kibiców cieszy fakt, iż 
kontrakt z trzynieckim zespołem 
przedłużył o dwa lata napastnik 
Aron Chmielewski. Również sam 
zawodnik z zadowoleniem przyjął 
wiadomość, iż może nadal popra-

wiać swój hokejowy warsztat w 
Trzyńcu. – Otrzymałem niepowta-
rzalną szansę na dalszy rozwój ka-
riery. W Trzyńcu czuję się świetnie. 
Zresztą cała moja rodzina czuje 
się w tym mieście rewelacyjnie – 
ocenił reprezentant Polski, który 
może liczyć na zaufanie ze strony 
trzynieckich trenerów również w 
nowym sezonie. Świadczy o tym 
sporo czasu, jaki spędził Chmie-
lewski w ostatnich meczach Ligi 
Mistrzów. W rewanżowym spotka-
niu w Djurgärdenie polski napast-
nik strzelił w dodatku zwycięskie-
go gola, przedłużającego nadzieję 
Stalowników na awans do fazy pu-
charowej. 

HC STALOWNICY 
TRZYNIEC 2018/2019
Bramkarze: Hamerlík, Hrubec, Malík
Obrońcy: Adámek, Bartko, M. 
Doudera, Gernát, Haman, Kovář, 
Krajíček, Matyáš, Musil, Roth, Zah-
radníček
Napastnicy: Adamský, Bukarts, 
Cienciala, Dravecký, Hladoník, Hrňa, 
Chmielewski, M. Kovařčík, O. Ko-
vařčík, Marcinko, Polanský, Raška, 
Růžička, Svačina, Viedenský, Vlach
Trenerzy: Varaďa, Zadina, Raszka

• Aron Chmielewski (z prawej) rozpoczy-
na piąty sezon w barwach Trzyńca. 
Fot.�MARIAN�JEŻOWICZ

Zagrajmy w siatkówkę! 
Oganizatorzy z MK PZKO w Bystrzycy 
zapraszają serdecznie fanów siat-
kówki do miejscowej hali sportowej, 
gdzie na 6 października zaplanowano 
kolejną edycję turnieju o puchar 
przechodni Baginieckiego Gorola. W 
Memoriale Jana Skupnia mogą wziąć 
udział wyłącznie zawodnicy niezareje-
strowani w klubach siatkarskich. Skład 
drużyny: 4 mężczyźni, dwie kobiety 
i sędzia pomocniczy. Zgłoszenia: 
baronk@cmail.cz (do 3. 10.). Kontakt 
telefoniczny: 777 559 434.  (jb)

PIŁKA NOŻNA – FORTUNA LIGA: Banik 
Ostra wa – Sparta Praga (pon., 18.00). 
FNL: Trzyniec – Sokolow (sob., 10.15). 
DYWIZJA: Herzmanice – Dziećmorowi-
ce (sob., 15.30), Hawierzów – Frydlant 
(niedz., 10.15), Bogumin – Hranice 
(niedz., 15.30). M. WOJEWÓDZTWA: Cz. 
Cieszyn – P. Polom, Haj – L. Piotro-
wice, Datynie Dolne – Bilowec (sob., 
16.00). IA KLASA – gr. B: Stonawa – Ja-
błonków, Hrabowa – Śmiłowice, Do-
bra – Bystrzyca, Luczina – Sl. Orłowa 
(sob., 16.00), Olbrachcice – Jistebnik 
(niedz., 16.00). IB KLASA – gr. C: Mosty 
k. J. – Toszonowice, Sedliszcze – Ny-
dek, Wacławowice – I. Piotrowice, 
Lutynia D. – Oldrzychowice, Sucha G. 
– Wędrynia, Zabłocie – L. Piotrowice B 
(sob., 16.00), Wierzniowice – Gnojnik 
(niedz., 16.00). MP KARWIŃSKIEGO: TJ 
Pietwałd – Dąbrowa (sob., 15.00), Sn 
Hawierzów – Żuków G., Sj Pietwałd 
– V. Bogumin (sob., 16.00), G. Hawie-
rzów – B. Rychwałd, G. Błędowice – L. 
Łąki (niedz., 16.00). MP FRYDEK-MISTEK: 
Bukowiec – Baszka, Gródek – Hukwal-
dy, Niebory – Piosek (niedz., 16.00). RP 
FRYDEK-MISTEK: Janowice – Milików 
(sob., 16.00), Nawsie – Śmiłowice 
(niedz., 16.00). HOKEJ – EKSTRALIGA: 
Trzyniec – Ołomuniec (niedz., 15.00), 
Witkowice – Sparta Praga (niedz., 
17.30).  (jb)
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Dnia 15 września 2018 minie 10. rocznica śmierci nasze-
go Kochanego

śp. TADEUSZA OSUCHOWSKIEGO
z Karwiny

O chwilę wspomnień prosi najbliższa rodzina.
� RK-105

CO W TEATRZE

SCENA POLSKA – CZ. CIESZYN: 
Namiętna kobieta (15, godz. 17.30);
SCENA CZESKA – CZ. CIESZYN: 
1 + 1 = 3 (16, godz. 17.30);
SCENA „BAJKA” – CZ. CIESZYN-
-STRZELNICA: O zbójniku On-
draszku (16, godz. 18.00).

CO W KINACH

HAWIERZÓW – Centrum: Inie-
mamocni 2 (14-17, godz. 16.00); 
Czarne bractwo (14-17, godz. 17.30); 
Úsměvy smutných mužů (14-17, 
godz. 19.00); Abrakadabra (14-16, 
godz. 20.00); Człowiek, który za-
bił Don Kichota (17, godz. 17.30); 
Predator (17, godz. 19.00); Všechno 
bude (17, godz. 20.00); KARWINA 
– Centrum: Człowiek, który zabił 
Don Kichota (14, godz. 17.30); Pre-
dator (14, godz. 20.00); Spolu to 
dáme (14, godz. 17.45); Iniemamo-
cni 2 (15, godz. 15.15); The Meg (15, 
godz. 20.00; 16, godz. 15.15); Miss 
Hanoi (15, godz. 18.00); Jestem 
taka piękna! (16, godz. 17.30); Slen-
der Man (16, godz. 20.00); TRZY-
NIEC – Kosmos: Spolu to dáme 
(14-16, godz. 17.30); Predator (14-16, 
godz. 20.00); Mała czarownica (15, 
16, godz. 15.30); Všechno bude (17, 
godz. 17.30); Důvěrný nepřítel (17, 
godz. 20.00); BYSTRZYCA: Tátova 
volha (15, godz. 18.00); CZ. CIE-
SZYN – Central: Destination Wed-
ding (14-16, godz. 17.30); Predator 
(14-16, godz. 20.00); Mała czarow-
nica (15, 16, godz. 15.30); CIESZYN 
– Piast: Młodzi tytani: Akcja! Film 
(14-17, godz. 15.00); Niezwykła po-
dróż fakira, który utknął w szafi e 
(14-17, godz. 16.45); Jestem taka 
piękna (14-17, godz. 18.30); Zakon-
nica (15-17, godz. 20.00).

CO W TERENIE

CZ. CIESZYN – Filia Biblioteki 
Miejskiej przy ul. Havlíčka zapra-
sza na pierwsze powakacyjne spo-
tkanie z cyklu „Podróże bliskie i da-
lekie” w środę 19. 9. o godz. 17.00. O 

wędrówce przez „Izrael na własną 
rękę” opowie Izabela Kula.
 zarząd MK PZKO Park Sikory 
zaprasza członków i sympatyków 
Koła na wycieczkę na Ochodzitą 
w sobotę 22. 9. Odjazd autobusu 
z przystanku przy Celmie o godz. 
9.00, powrót około godz. 16.00. W 
razie deszczu wycieczka nie odbę-
dzie się!
MACIERZ SZKOLNA w RC – Za-
prasza na turniej siatkówki o prze-
chodni puchar Baginieckiego Goro-
la – Memoriał Jana Skupnia, który 
odbędzie się 6. 10. od godz. 8.00 w 
hali sportowej w Bystrzycy. Zgło-
szenia drużyn przesyłać należy na 
e-mail: baronk@cmail.cz, do 3. 10, 
tel. 777  559  434. Skład drużyny: 4 
mężczyźni, 2 kobiety, 1 pomocniczy 
sędzia. Wyżywienie i nagrody za-
pewnione.
MOSTY k. JABŁONKOWA – Bi-
blioteka zaprasza w środę 19. 9. o 
godz. 16.30 na spotkanie autorskie 
z Andrzejem Niedobą z Wisły, au-
torem książki – sagi cieszyńskiej 
pt. „Rzeka niepokorna”. Przedsta-
wia ona dzieje rodziny Niedobów 
z Nawsia na tle wydarzeń histo-
rycznych, począwszy od wybuchu 
I wojny światowej po czasy współ-
czesne. Na miejscu będzie można 
nabyć publikację.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 18. 9. na 
wtorkową wycieczkę z serii „Leśne 
kościółki”. Odwiedzimy leśny ko-
ściółek w Łomnej. Odjazd pocią-
giem z Cz. Cieszyna do Boconowic 
o godz. 9.22, następnie autobusem 
do Łomnej Dolnej, Jastrzębski Po-
tok. Trasa dalej prowadzi przez W. 
Połom do Mostów (około 13 km). 
Informacje T. Farnik 776 046 326.
 zaprasza na jubileusz schro-
niska na Martiňaku w dniu 28. 9. 
Jubileusz organizuje KČT – sekcja 
historyczna MSK. Uroczystość roz-
poczyna się o godz. 11.00. Odjazd 
autobusu z Karwiny o godz. 7.15, 
z Cz. Cieszyna o godz. 7.45, z Ha-
wierzowa o godz. 8.05 przystanek 
„Těšínská”. Cena przejazdu 170 kc. 
Są jeszcze wolne miejsca. Informa-
cje: H. Twardzik, tel. 608 620 424.
 zaprasza i informuje, że są wol-
ne miejsca na wycieczkę na Małą 
Fatre (Kľačianská Magura – Suchý 
– Strečno) w dniu 22. 9. Zgłoszenia i 
informacje pod nr. 605 239 165.
ORŁOWA-PORĘBA – Zarząd MK 
zaprasza wszystkich członków 
i sympatyków w sobotę 22. 9. o 
godz. 14.00 do ogrodu obok Domu 
PZKO na Pożegnanie Lata, połą-
czone ze spotkaniem absolwentów 
PSP w Orłowej-Łazach. W progra-
mie „Niezapominajki” i „Old Boys 
Band”.
TRZYNIEC-OSIEDLE – Uwaga 
uczestnicy wycieczki MK PZKO 
Trzyniec-Osiedle do Opola dnia 
15. 9. Odjazd autobusu w sobotę o 
godz. 6.30 sprzed Domu Kultury 
„Trisia”. Proismy zabrać ubezpie-
czenie i co najmniej 60 zł na osobę.
UWAGA! Zapraszamy na koleżeń-

skie spotkanie nauczycieli po 64 la-
tach od matury (rok 1954) we wtorek 
18. 9. o godz. 13.00 do restauracji Na 
Strzelnicy w Cz. Cieszynie.
UWAGA! Zawiadamiam, że tego-
roczne, prawdopodobnie już dla 
wszystkich pożegnalne spotka-
nie klasowe, zjazd po 67 latach od 
zdania matury obu klas: Polskiego 
Gimnazjum w Czeskim Cieszynie 
(32 absolwentów) oraz Pedagogicz-
nego w Ostrawie (12), r. szkolny 
1950/51, odbędzie się 25. 9. o godz. 
14.00 w salce na Strzelnicy w Cze-
skim Cieszynie. 
Wyrażam nadzieję, że tak jak do-
tychczas bywało, spędzimy i te 
chwile przyjemnie, w życzliwej i 
radosnej atmosferze. Chociaż nie-
stety już w mocno uszczuplonym 
gronie posiwiałych i przygarbio-
nych starców i staruszek. Zabierz-
cie ze sobą oprócz drobnych przede 
wszystkim dobry humor i serca 
przepełnione miłością. Jan Kufa.

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-494

Biuro podróży CK A-Z TOUR ser-
decznie zaprasza na wyjątkową 
wycieczkę objazdową po Polsce w 
dniach 26-30 września, w ramach 
której pragniemy Państwu pokazać 
największe zabytki UNESCO, jak 
również przedstawić główne ośr odki 
z życia kulturalnego i historycznego 
tego kraju. Można będzie podziwiać 
m.in.: Kalwarię Zebrzydowską, kopal-
nię soli w Wieliczce, Wawel w Kra-
kowie, pałac królewski w Warszawie, 
zamek krzyżacki Malbork, miasto 
Gdańsk, Sopot, Toruń i przepiękny 
Wrocław w rewelacyjnej cenie 5 550 
kc! Wszystkich bardzo serdecznie 
zapraszamy. Tel. 558 986 800-2 albo 
www.ckaztour.cz.� GŁ-504

KONCERTY

KARWINA-FRYSZTAT – Zapra-
szamy w niedzielę 16. 9. o godz. 
16.00 do Kościoła Podwyższenia 
Krzyża Świętego na 3. koncert 
14. Festiwalu Muzyki Organowej 
„Karwińskie organy”. Koncertuje 
rodzina Syrków z Karwiny: Dana 
(organy, chórmistrz) oraz małżeń-
stwo Stanislava i Tomáš (organy). 
Monika Káňová (dyrygent). Zaśpie-
wa kościelny kameralny chór mie-
szany „Schola”. Z Pragi przyjedzie 
sopranistka, karwińska rodaczka 
Grażyna Wilk-Biernot. Autorami 
utworów są: L. Vierne, A. Dvořák, 
Jacob de Haan I M Gałęski, w któ-
rego Hymnie III Tysiąclecia zapre-
zentują się wszyscy koncertujący 
artyści.

PIĄTEK 14 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 Na tropie 14.25 Reporterzy 
TVC 15.10 Manu i Maciej jadą do Rzy-
mu 15.40 Niezwykłe losy 16.35 Łopato-
logicznie 17.30 AZ kwiz 18.00 Wiado-
mości regionalne 18.25 Gdzie jest mój 
dom? 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.05 Pierwsza republika 
(s.) 21.00 13. komnata Báry Vaculíkovej 
21.30 Wszystko-party 22.30 Poirot (s.) 
0.10 Sprawy detektywa Murdocha (s.) 
0.55 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziejskie 
przedszkole 9.00 Z kucharzem dooko-
ła świata 10.05 Martin Luther 11.00 
Żelazny wiek 12.00 Daniel Adam z Ve-
leslavína 12.15 Tycho de Brahe 12.30 
Królestwo natury 13.00 Chcesz mnie? 
13.25 GEN - Galeria elity narodu 13.45 
Dwoje kontra Hitler 14.40 Najważniej-
sze operacje II wojny światowej 15.40 
Półmrok 16.05 Traszki 16.20 Tajem-
nice wyspy Vanuatu 17.10 Czesi ratują 
17.50 Piłka nożna: Fortuna Liga 2018/19 
20.00 Cudowna planeta 21.00 Geniusz 
(s.) 21.50 Tajemnice Laketop (s.) 23.50 
Pościg we mgle (fi lm).
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica (s.) 
9.50 Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 10.55 Co o tym sądzą Czesi 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Krok za 
krokiem (s.) 12.50 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 14.10 Detektyw Monk 
(s.) 16.00 CSI: Kryminalne zagadki Las 
Vegas (s.) 16.57 Popołudniowe wiado-
mości 17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.20 Kameňák (fi lm) 22.30 Je-
stem legendą (fi lm). 
PRIMA 
6.20 Atomówki (s. anim.) 6.40 Trans-
formery (s. anim.) 7.05 Jetelín (s.) 7.55 
M.A.S.H. (s.) 9.20 Policja w akcji 10.20 
Marzenie Harrietty (fi lm) 12.15 Połu-
dniowe wiadomości 12.25 Gliniarz i 
prokurator (s.) 13.30 Ostatni gliniarz 
(s.) 14.30 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 Połączenie 
(fi lm) 23.40 3+1 z Jetelína (s.). 

SOBOTA 15 WRZEŚNIA 

TVC 1 
6.00 Pidżama 6.20 Łopatologicznie 
7.10 Nerka (fi lm) 7.55 Czarodziejka 
znad potoku (bajka) 8.30 Gejzer 9.00 
Ojciec Brown (s.) 9.45 Columbo (s.) 
11.05 Wszystko-party 12.00 Tydzień 
w regionach 12.25 Nasze hobby 13.00 
Wiadomości 13.05 Nie boisz się, kró-
lewno? (bajka) 14.00 Lekarz z dożywo-
cia (s.) 14.50 Nocny motyl (fi lm) 16.15 
Poirot (s.) 17.55 Mieszkać jak... w raju 
18.25 Chłopaki w akcji 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.00 Gdzie 
jest mój dom? Wydanie specjalne 21.25 
Szkoła podstawowa (fi lm) 23.05 Sa-
muraj i kowboje (fi lm) 0.55 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 Garfi elda 7.20 Nowości z 
natury 7.30 Studio Kolega 9.00 Nasza 
wieś 9.30 Muzyczne wędrówki 9.55 
Folklorika 10.25 Zapach cypryjskiej 

kuchni z Miroslavem Donutilem 10.50 
Lotnicze katastrofy 11.35 Po Hitlerze 
12.25 Podróż po Czechach 12.50 Babel 
13.20 Niepokonany Seabiscuit (fi lm) 
15.35 Turcja 16.05 Tajemnicza Brazylia 
16.55 Kamera w podróży 17.50 Cudow-
na planeta 18.45 Wieczorynka 18.55 
Narodowość w okresie dorastania 19.20 
Głosy strachu 19.50 Wiadomości w cze-
skim j. migowym 20.00 Adidas i Puma 
- pojedynek braci 22.05 Wybawienie 
(fi lm) 23.55 Geniusz (s.). 
NOVA 
6.10 Lwi patrol (s. anim.) 6.35 Looney 
Tunes Show (s. anim.) 7.00 Kacze opo-
wieści (s. anim.) 7.50 Tom & Jerry Show 
(s. anim.) 8.10 Krok za krokiem (s.) 
8.30 Twoja twarz brzmi znajomo 11.15 
Przyprawy 12.10 Dzwoń do TV Nova 
12.50 Poradnik domowy 14.05 Week-
end 15.00 Zakochana złośnica (fi lm) 
17.00 Evan Wszechmogący (fi lm) 18.50 
Helena (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.15 Twoja twarz brzmi zna-
jomo 22.55 Magic Mike XXL (fi lm) 1.15 
Zakochana złośnica (fi lm). 
PRIMA 
6.35 Transformery (s. anim.) 6.55 
M.A.S.H. (s.) 8.40 Auto Salon 9.50 Bike 
Salon 10.20 Prima Partička 11.30 Cze-
chy i Słowacja mają talent 12.50 Glina 
(s.) 14.05 Morderstwa w Midsomer (s.) 
16.20 Muzyka z Marsa (fi lm) 18.55 Wia-
domości 19.55 Top Star 20.15 1 kontra 
wszyscy 22.05 Więzienie w ogniu (fi lm) 
23.50 Klaun (fi lm). 

NIEDZIELA 16 WRZEŚNIA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.40 Noc-
ny motyl (fi lm) 8.05 Uśmiechy Gusta-
va Nezvala 8.50 Łopatologicznie 9.45 
Kalendarium 10.00 Kamera na szlaku 
10.30 Obiektyw 11.00 Sprawy kance-
larii detektywistycznej Ostrowidz (s.) 
12.00 Pytania Václava Moravca 13.00 
Wiadomości 13.05 Kto obudzi Pindru-
sza? (bajka) 14.05 Druciarz i gruszka 
mądrości (bajka) 15.00 Królewny nie 
zawsze są do wzięcia (bajka) 15.55 Sa-
turnin (fi lm) 16.35 My, uczęszczający do 
szkoły (s.) 17.35 Artur, Merlin i rodzina 
Prchlíków (fi lm) 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.00 GEN - Ga-
leria elity narodu 20.20 Sklep ogrodni-
czy (fi lm) 21.15 168 godzin 21.50 Wiem, 
że jesteś mordercą... (fi lm) 23.30 Wal-
lander (s.) 1.00 Maneż Bolka Polívki. 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 My, mówiące 
zwierzaki 6.30 Babar i przygody Badou 
(s. anim.) 6.50 Rycerz Rdzawek (s. 
anim.) 7.05 Show Garfi elda 7.20 No-
wości z natury 7.30 Studio Kolega 9.00 
Czechosłowacki tygodnik fi lmowy 
9.15 Poszukiwania czasu utraconego 
9.35 Wielka Wojna Ojczyźniana 10.30 
Transmisja mszy św. 11.50 Nie podda-
waj się 12.45 Chcesz mnie? 13.15 Słowo 
na niedzielę 13.20 Magazyn chrześci-
jański 13.45 Przez ucho igielne 14.15 
Magazyn religijny 14.40 Czesi ratują 
15.10 Królestwo natury 15.40 Na pły-
walni z Patrikiem Eliášem 16.10 Pory 
roku na Ziemi 17.00 Odkryte skarby 
17.50 Ostatni morscy Nomadzi 18.45 
Wieczorynka 18.55 Podróż po Cze-
chach 19.20 Ciekawostki z regionów 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Strach nad miastem (fi lm) 
22.10 Szacowni nieboszczycy (fi lm) 
0.05 Nie musisz kochać 1.00 Półmrok. 
NOVA 
6.00 Lwi patrol (s. anim.) 6.25 Looney 
Tunes Show (s. anim.) 6.50 Kacze opo-
wieści (s. anim.) 7.15 Tom & Jerry Show 
(s. anim.) 7.35 Czerwony Kapturek (baj-

ka) 8.40 Scooby-Doo (fi lm) 10.20 Małe 
miłości 11.25 Bez granic (fi lm) 13.25 
Wyspa piratów (fi lm) 15.50 Pielęgniarki 
(fi lm) 17.15 Za krzakiem tarniny (fi lm) 
18.50 Gospoda (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Dama i Król (s.) 
21.25 Odłamki 22.00 Zabójcy (fi lm) 
0.30 Pielęgniarki (fi lm). 
PRIMA 
6.25 Atomówki (s. anim.) 6.45 Trans-
formery (s. anim.) 7.10 M.A.S.H. (s.) 
8.05 Największe bitwy czołgowe 9.15 
Prima ZOOM Świat 9.40 Tak jest, sze-
fi e! 11.00 Partia 11.55 Poradnik domo-
wy 12.50 Poradnik Ládi Hruški 13.35 
Jak zbudować marzenie 14.35 Morder-
stwa w Midsomer (s.) 16.55 Teść (fi lm) 
18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 
Ojcowie na wychowawczym (s.) 21.30 
Sport Star 22.05 Anatomy of Deception 
(fi lm) 23.55 Bike Salon. 

PONIEDZIAŁEK 17 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Ojciec Brown (s.) 
9.45 Raoul Schránil 10.25 168 godzin 
11.00 Pierwsza republika (s.) 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Ciotunia (fi lm) 14.35 Al-
fabet D plus R 15.50 Napisała: Morder-
stwo (s.) 16.40 Podróżomania 17.15 AZ 
kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wiado-
mości regionalne 18.25 Gdzie jest mój 
dom? 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.00 Labirynt (s.) 21.05 
Manu i Maciej jadą do Rzymu 21.30 
Reporterzy TVC 22.15 Kryminolog (s.) 
23.15 Na tropie 23.40 Taggart (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czarodziejskie 
przedszkole 9.00 Kamera w podróży 
9.55 Tunel bazowy Świętego Gotarda 
10.50 Historie domów 11.10 Babel 11.35 
Magazyn religijny 12.05 Telewizyjny 
klub niesłyszących 12.35 Narodowość 
w trakcie dorastania 13.00 Czechosło-
wacki tygodnik fi lmowy 13.15 Podróż 
na Zachód 14.15 Na winnym szlaku 
14.45 Podróż po Wołoszczyźnie Mo-
rawskiej 15.15 Świat z lotu ptaka 16.05 
Przygody nauki i techniki 16.35 Lotni-
cze katastrofy 17.20 Zbrodniarze nazi-
stowscy przed sądem 18.15 Turcja 18.45 
Wieczorynka 18.55 Niezrealizowane 
projekty 19.15 Głosy strachu 19.50 Wia-
domości w czeskim j. migowym 20.00 
Apokalipsa: I wojna światowa 21.00 Po-
czątki samochodów autonomicznych 
22.00 Harper (fi lm) 23.55 Szacowni 
nieboszczycy (fi lm) 1.50 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.05 Ulica 
(s.) 9.55 Dama i Król (s.) 11.00 Co o tym 
sądzą Czesi 12.00 Południowe wiado-
mości 12.35 Krok za krokiem (s.) 12.55 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
14.15 Detektyw Monk (s.) 16.05 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 An-
děl (s.) 22.35 Training Day (s.) 23.30 
Bez śladu (s.) 0.25 Detektyw Monk (s.). 
PRIMA 
6.20 Atomówki (s. anim.) 6.40 My Lit-
tle Pony (s. anim.) 7.05 Jetelín (s.) 7.55 
M.A.S.H. (s.) 9.20 Policja w akcji 10.20 
Druga szansa (fi lm) 12.10 Południowe 
wiadomości 12.25 Gliniarz i prokura-
tor (s.) 13.30 Ostatni gliniarz (s.) 14.25 
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, szefi e! 22.50 V.I.P. Mor-
derstwa (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 fi rmie 

Hudeczek Service, sp. z o.o. – 
Studio Grafi czne, 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

Dnia 15 września obchodzi piękny jubileusz życiowy 
nasza Kochana 

mgr ALICJA BARTULCOWA
z Orłowej

Najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pogody 
ducha i błogosławieństwa Bożego na dalsze lata składają 
syn Andrzej z żoną Marylką, wnuki Tomek i Joasia z mę-
żem Wiesławem oraz prawnuki Henio i Wojtuś. � RK-106

Dzisiaj, 14 września, obchodzi swe 88. urodziny nasza 
Kochana Mamusia, Babcia i Prababcia

pani JADWIGA LIPKOWA
Z tej okazji składają najserdeczniejsze życzenia szczę-
ścia, powodzenia, a przede wszystkim dużo zdrowia 
i  błogosławieństwa Bożego syn Piotr i córka Krystyna 
z rodzinami. RK-100

Jutro jest ten dzień jedyny, kiedy obchodzi swe jubileuszowe urodziny 

pan MIETEK WITOSZEK
W tym wyjątkowym dniu przyjmij serdeczne życzenia zdrowia, spełnie-
nia planów życiowych i skrytych marzeń. A sto lat śpiewają Koziełowie, 
Dźwigoniowie i Bizoniowie. RK-101

Kto stracił kogo kochał, wie, ile smutku i żalu
zostało w naszych sercach.

Dnia 16 września 2018 minie 40. rocznica śmierci na-
szej Kochanej Córki i Siostry

śp. DANUSI DŹWIGOŃ
Z nieustającym żalem w sercu i łzami w oczach wspo-
minają najbliżsi.� GŁ-488

Dnia 14 września obchodziłby swoje 85. urodziny, a 11 
lutego minęły dwa lata od śmierci naszego Ojca, Męża, 
Dziadka i Pradziadka

BRONISŁAWA KLAJSA
z Karwiny-Raju

O chwilę wspomnień prosi najbliższa rodzina.
 RK-088

Matka nigdy nie umiera,
ona tylko w daleką podróż się wybiera,
by odpoczęło serce skołatane miłością i tym, 
co w udziale pisane jest Matce.

W tych dniach mija 2. rocznica, kiedy opuściła nas Nie-
odżałowana

śp. MARTA ŚMIGOWA
z domu Wala

pochodząca z Suchej, zamieszkała w Czeskim Cieszynie
O chwilę wspomnień prosi córka Wanda z rodziną.� GŁ-501

KONDOLENCJE

ŻYCZENIA

WSPOMNIENIA

Ciało stało się słowem, listem, fotografi ą,
coraz bardziej nie będzie mieszkać między nami.

� � Kinga�Zygma

Z bólem w sercu zawiadamiamy, że dnia 11 września 
2018 roku po ciężkiej chorobie w wieku 75 lat zmarł 
nasz Najukochańszy Mąż, Tatuś, Brat, Wujek, Kuzyn

śp. inż. EDWARD POLOK
z Suchej Górnej

Pogrzeb naszego Drogiego Zmarłego odbędzie się w sobotę 15 września 
2018 roku o godzinie 11.00 w kościele ewangelickim w Hawierzowie-Su-
chej. Żona Krystyna z dziećmi Joanną i Andrzejem.� GŁ-502

POLECAMY W TELEWIZJI
Królewny nie zawsze są do wzięcia
Niedziela 16 września, 15.00
TVC 1

G
Ł-

12
4
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

Trzy dni lalkarskiego święta
W Czeskim Cieszynie rozpoczyna się dzisiaj pierwsza edycja trzydniowe-

go Festi walu Teatrów Lalkowych „Lalki dzieciom”. Organizują go wspól-
nie Scena Lalek „Bajka” Teatru Cieszyńskiego oraz Ośrodek Kultury „Strzelnica”. 
Mali widzowie będą mieli okazję obejrzeć spektakle teatrów lalkowych z Czech, 
Słowacji i Polski, a także wziąć udział w warsztatach „Zrób sobie swoją lalkę”. 
Festi wal potrwa do niedzieli. Szczegółowy program znajduje się na portalach 
htt p://www.kassct.cz/loutky-detem oraz www.tdivadlo.cz. Tam można również 
zarezerwować bilety.

– Poprzez festi wal „Lalki dzieciom” oddamy hołd tradycji lalkarskiej w Cie-
szynie. 2018 jest dla „Bajki” rokiem jubileuszowym. Obchodzimy 70-lecie jej 
założenia. Powstała ona w 1948 roku i pierwotnie była Teatrem Lalkowym Pol-
skiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Od 2008 roku jest częścią składową 
Teatru Cieszyńskiego – przypomniał Jakub Tomoszek, kierownik Sceny Lalek 
„Bajka”. Jubileuszowe przedstawienie odbędzie się w niedzielę o godz. 18.00 
w „Strzelnicy”. „Bajka” wystawi spektakl „O zbójniku Ondraszku”. Po nim od-
będzie się bankiet.  (dc)

POLECAMY

Zagra Trzecia Godzina Dnia
Impreza 

pod hasłem 
„Kościół dla 
wszystkich 
pokoleń” roz-
pocznie się o 
godz. 10:00 od 
nabożeństwa 
w bystrzyc-
kim kościele 
ewangelickim. 
Po wspólnym 
obiedzie, po-
południowych 
zabawach dla dzieci i wykładach, o 16.30 na terenie przy krytej pływalni zagra 
pop-gospelowy chór chrześcijański TGD, czyli Trzecia Godzina Dnia. 

TGD to nie tylko zespół muzyczny, ale też wspólnota dosyć wyjątkowa, po-
nieważ tworzą ją ludzie reprezentujący różne wyznania chrześcijańskie. Zespół 
nagrał do tej pory 11 albumów, koncerty telewizyjne (TVP i Religia TV) i radiowe 
(„Trójka”). Brał udział w wielu festi walach muzycznych (S.O.S, Sopot Festi val), pro-
dukcjach płytowych i telewizyjnych, współpracując m.in. z: Elżbietą Skrętkowską, 
Mieczysławem Szcześniakiem, Grażyną Łobaszewską, Adamem Sztabą, Kubą 
Badachem i grupą DeMono. Twórczość TGD zaliczana jest do nurtu pop-gospel. 
Nie jest jednak próbą kopiowania muzyki afroamerykańskiej, ale wynikiem łącze-
nia różnych inspiracji i poszukiwania własnego stylu. Dziś w skład grupy wchodzą 
kilkunastoosobowy chór, zespół instrumentalny i grono solistów. Repertuar ze-
społu opiera się na kompozycjach dyrygenta – Piotra Nazaruka.

 Organizatorem wydarzenia jest Seniorat jabłonkowski Śląskiego Kościoła 
Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania. Bilety wstępu w cenie 50 koron 
można będzie nabyć przed koncertem. (szb)

• Polski pop-gospelowy zespół chrześcijański TGD. 
Fot.�tgd.com.pl
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WEHIKUŁ CZASU

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

KRZYŻÓWKA

Tak było...

...tak jest

• Dziś prezentujemy zdjęcia przyniesione do redakcji przez Alfreda Zahradnika z Wędryni-Zaolzia. To odpowiedź na nasze 
fotograficzne propozycje z archiwum Romana Zemene, przedstawiające remizę strażacką w Wędryni-Zaolziu. Wczesna 
faza budowy widoczna po lewej, po prawej natomiast to samo miejsce dziś. Za udostępnione materiay serdecznie 
dziękujemy!
Zapraszamy do współpracy wszystkich czytelników!

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana książka. Termin ich nadsyłania upływa w środę 26 wrze-
śnia 2018 r. Nagrodę książkową za poprawne rozwiązanie zadań z 31 sierpnia otrzymuje Milena Böhmowa z Cze-

skiego Cieszyna.

Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 31 sierpnia: 
KROKU
Rozwiązanie dodatkowe krzyżówki kombinowanej z 31 sierpnia:  
ŻE NIE MAM NIC DO POWIEDZENIA

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

POZIOMO: 1. instrument 
Benny’ego Goodmana 
6. dawniej żona sędziego 
10. początkujący w zawo-
dzie 11. sanki górskich 
ratowników 12. rywal li-
berała 13. drzewo terenów 
podmokłych 14. odległość 
między kołami 18. radykał 
w rewolucji francuskiej 
22. gatunek sikory o barw-
nym upierzeniu 25. znana 
marka kawy 26. zbrojny 
bunt szlachty  27. śle-
dziowy rulon 28. klub z 
Manchesteru  29. Jan... 
(1947-1998), polski piłkarz 
30.  odcień czerwieni 
34.w średniowieczu 
nieregularna konnica tu-
recka 37. masyw górski w 
środkowej części Sahary 
41. materiał na bałwana 
42. ateńskie wzgórze z 
Partenonem 43. prenume-
rator 44. ... John, brytyjski 
piosenkarz 45. odczuwać 
brak czegoś lub kogoś 
46. pod zarządem opata.

PIONOWO: 1. jeden z obja-
wów przeziębienia 2. soczy-
sty owoc dyniowaty 3. rze-
ka przepływająca przez 
Malbork 4. wieś w Polsce, w 
województwie zachodnio-

pomorskim, w powiecie po-
lickim 5. część meczu hoke-
jowego 6. protest w fabryce 
7. ptak z czubem na głowie 
8. demon zniewalający 
kobiety podczas snu 9. imię 
Maschadowa, byłego pre-
zydenta Czeczenii 15. część 
serialu 16. ser pleśniowy 
z Anglii 17. walka burta w 
burtę 19. planetoida z pasa 
głównego asteroid 20. leczy 
nowotwory 21. łacińska 
nazwa owadów 23. dawna 
nazwa Francji 24. odkryta 
przez Heinricha Schlie-
manna 31. rozumować, 
zastanawiać się, dumać 
32. zwolennik konkrety-
zmu 33. miasto olimpiady 
z 1998 roku 34. filmowy 
kochanek 35. miasto, gdzie 
pierwszy raz użyto gazów 
bojowych 36. detektyw 
stworzony prze Edgara 
Allana Poego 38. elektroda 
dodatnia 39. dokument za-
pewniający bezpieczeństwo 
40. powracająca moda.

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: AARSETH, 
AHAGGAR, AKYNDŻY, 
ERLICH, REISTA, STIL-
TON, TANOWO  (BJK)
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