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Dobrze być Polakiem
WYDARZENIE: Trzy dni trwało w Krynicy-Zdroju 29. Forum Ekonomiczne, o dzień krócej odbywające się w jego 
ramach czwarte Polonijne Forum Ekonomiczne. – To czas podsumowań ostatnich czterech lat – przyznał Stanisław 
Karczewski, marszałek Senatu RP. Jak dodał, ma nadzieję, że bez względu na to, kto wygra jesienne wybory 
parlamentarne, w kolejnych latach polonijne forum w Beskidzie Sądeckim będzie kontynuowane.

Tomasz Wolff

Polonijne forum otworzył we 
wtorek panel dyskusyjny 
„Dobrze być Polakiem – jak 

dbamy o polskie interesy i warto-
ści na arenie międzynarodowej”. 
Prowadzący Krzysztof Ziemiec, 
dziennikarz Telewizji Polskiej, 
wyraził na początek zdziwienie 
bardzo dużą frekwencją. Sala rze-
czywiście pękała w szwach, zresztą 
także podczas innych wydarzeń. 
Stanisław Karczewski, marszałek 
Senatu RP, przyznał jednak, że 
wcale nie jest zdziwiony ogrom-
nym zainteresowaniem, bo – jak 
podkreślił – dla Senatu ostatniej 
kadencji sprawy Polaków mieszka-
jących poza ojczyzną są prioryte-
tem. – Przykładamy ogromną wagę 
do spraw polonijnych, od czterech 
lat prowadzimy bardzo intensywną 
politykę w tym zakresie. Polonia to 
wielki kapitał, to wielka szansa, to 
20 milionów Polaków rozsianych 
na całym świecie – mówił marsza-
łek Senatu RP.

Z kolei Anna Schmidt-Rodzie-
wicz, pełnomocnik premiera ds. 
dialogu międzynarodowego, mó-
wiła o dwóch płucach, które od-
dychają poza granicami Polski. 
– Ja wiem, że wygłoszę truizm, 
ale mało osób mieszkających w 
Polsce wciąż wie, że Polacy to 
nie 38 milionów osób mieszka-
jących nad Wisłą, ale wielki, po-
nad 60-milionowy naród. Dwie 

jakości – Polacy na Wschodzie i 
Polonia na Zachodzie – mówiła 
i odniosła się do kontaktów z tą 
pierwszą grupą.

– W tej kadencji jedną z najważ-
niejszych części szeroko pojętej 
polskiej polityki zagranicznej są 
kontakty z Polakami ze Wscho-
du – mówiła. Jak podkreśliła, we 
Władywostoku okazało się, że była 
to pierwsza wizyta przedstawicie-

la państwa polskiego od... 90 lat. 
– Nikt tam nie przyjeżdżał, nikt 
się z naszymi rodakami nie spo-
tykał, nikt nie mówił, że Polska za 
nimi tęskni, na nich czeka. My nie 
tylko mówimy, ale także tworzy-
my narzędzia prawne, jak choćby 
Karta Polaka czy nowelizacja usta-
wy repatriacyjnej, dzięki którym 
część osób będzie mogła wrócić do 
kraju. Z kolei osobom, które chcą 

mieszkać w nowych ojczyznach, 
mówimy: my będziemy do was 
przyjeżdżać i się o was troszczyć – 
zapewniła Schmidt-Rodziewicz.

W trakcie ostatniej kadencji Se-
natu znacząco wzrosło dofinanso-
wanie polskich inicjatyw na całym 
świecie. Jeszcze kilka lat temu 
kwota ta była zamrożona na pozio-
mie 75 milionów złotych, w 2019 
Senat RP przeznaczy na opiekę nad 

Polonią i Polakami nieco ponad 
100 milionów. Mimo znaczącego 
wzrostu środków dziennikarze Te-
lewizji Polskiej zwrócili uwagę na 
dwie kwestie. Krzysztof Ziemiec 
mówił, że nie wszystkie polskie 
diaspory na świecie są dopieszczo-
ne, a Magdalena Tadeusiak-Miko-
łajczak, dyrektor TVP Polonia, py-
tała, czy jest szansa na zwiększenie 
środków. Jak podkreśliła, spotyka 
się często z przedstawicielami pol-
skich organizacji, którzy na temat 
pieniędzy wypowiadają się tak: „Za 
dużo, żeby umrzeć, za mało, żeby 
się rozwijać”. W trakcie panelu 
„Rola mediów i instytucji kultury w 
podtrzymywaniu tożsamości naro-
dowej Polonii i Polaków za granicą” 
Szymon Szynkowski vel Sęk, sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych, podkreślił, że nie 
wszystko – jeżeli chodzi o sprawy 
polonijne – jest idealne, a pienię-
dzy nigdy dość. – Na pewno życzył-
bym sobie, żeby więcej pieniędzy 
trafiło do tych organizacji, które 
zostały „zapchane” przez wnioski o 
Kartę Polaka – przyznał minister. – 
Pieniądze na Polonię to inwestycja. 
W przyszłości będziemy potrzebo-
wali wielu polskich ambasadorów 
na świecie – dodał.

Delegatem Kongresu Polaków 
w RC był w Krynicy-Zdroju Marek 
Siderek. Dodajmy, że Forum Eko-
nomiczne zorganizowała Funda-
cja Instytut Studiów Wschodnich. 
„Głos” był jednym z patronów me-
dialnych. 

17
września wystartuje nowy kanał Telewizji Polskiej, TVP 
Wilno. Prace nad jego stworzeniem trwały kilka miesięcy. 
Start nowego projektu został oficjalnie ogłoszony w cza-
sie Forum Ekonomicznego. – Po raz pierwszy w historii 
redakcja jest tworzona za granicą, po raz pierwszy tworzą 
ją tak młode osoby. Polacy na Litwie mają swoją prasę, 
radio, ale nie mogą się oglądać w telewizji. To jest ważne 
do podtrzymywania tożsamości – powiedziała Marzena 
Paczuska-Tętnik, członek zarządu TVP S.A.

•••
Pieniądze na 

Polonię to 
inwestycja. 

W przyszłości 
będziemy potrzebowali 

wielu polskich ambasadorów na 
świecie

Szymon Szynkowski vel Sęk,  
sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

• Podczas Polonijnego Forum Ekonomicznego marszałek Senatu powtórzył, kilka razy zresztą, dobrze znane stwierdzenie: 
„Dobrze być Polakiem”. Fot. TOMASZ WOLFF



2  ♩ Głos   |   piątek   |   6 września 2019 ♩   3Głos   |   piątek   |   6 września 2019W I A D O M O Ś C I

„I have a Dream”, czyli po polsku „Mam marzenie” to, oczywiście, 
słynne słowa Martina Luthera Kinga Jr., które 28 sierpnia 1963 

roku wygłosił u stóp pomnika Abrahama Lincolna w Waszyngtonie. 
Jego marzenie dotyczyło rzeczy tak wielkiej, jaką jest równość ras, a 
odbiorcami był przeszło 200-tys. tłum obrońców praw obywatelskich 
uczestniczących w Marszu na Waszyngton.

Słowa charyzmatycznego pastora przypomniały mi się ostatnio w 
dość trywialnych okolicznościach. Prowadziłam rozmowę z bohaterką 
jednego z kolejnych odcinków naszego wtorkowego cyklu zatytuło-
wanego „Polski biznes”, w którym opisujemy historie zaolziańskich 
przedsiębiorców. Moja rozmówczyni, opowiadając o swoim skądinąd 
dość przyziemnym biznesie, użyła owego sformułowania „miałam 
marzenie”. Z dalszej rozmowy wynikało, że rzeczywiście był to ten 
rodzaj marzenia, które – podobnie jak w przypadku Luthera Kinga – 
określamy czasem również słowem „sen”. Chodzi bowiem o rzecz w 
danych warunkach trudno osiągalną, która jednak z czasem, tak jak 
spełniają się sny, może dojść do skutku.

Kiedy mówimy o marzeniach, zwykle mamy na myśli coś wielkiego, 
wzniosłego, a czasem wręcz egzotycznego. Jak się okazuje, nie zawsze 
musi tak być. Pod pojęciem „marzenie”, mogą się bowiem ukrywać 
najróżniejsze treści. Ważne jednak, żeby nie bać się nadać im rangę 
snu, a potem próbować go urzeczywistnić. Niezależnie i na przekór 
temu, co na ten temat pomyślą inni. Chodzi przecież o to, że to ja 
mam marzenie. „I have a Dream”. 

NASZ »GŁOS«

E-STREFA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BOGUMIN
Dobry sąsiad jest na 
wagę złota. Przekonali 
się o tym w ub. weekend 
właściciele domków 
działkowych w Szony-
chlu, do których próbo-
wało się włamać dwóch 
złodziejaszków. Kiedy 
jeden z sąsiadów usłyszał 
przed północą w rejonie 
ogródków działkowych 
podejrzany hałas, wezwał 
Straż Miejską. Ta stwier-
dziła, że złodzieje włama-
li się do dwóch domków, 
z których skradli centralę 
elektryczną, latarnie, 
radio i inne rzeczy. Straż-
nicy jednego z rabusiów 
złapali zaraz na miejscu. 
Drugiego, który próbował 
zbiec, dopadli kawałek 
dalej. Sprawą zajęła się 
Policja RC.
 (sch)

JABŁONKÓW
Powoli dobiega końca 
remont reprezentacyj-
nych pomieszczeń ratu-
szowych. W sali ślubów 
zainstalowano m.in. 
nowe lampy wykonane 
według historycznego 
pierwowzoru z 1905 
roku, zabudowano nowy 
system wentylacji oraz 
wymieniono i ocieplono 

sufi t. Z kolei w sali 
reprezentacyjnej ratu-
sza przeprowadzana 
jest obecnie wymiana 
plasti kowych okien 
na drewniane, która 
ma zakończyć się 
przed 10 bm., kiedy od-
będzie się tutaj pierwsza 
po wakacjach sesja samo-
rządowa. 
 (sch)

SUCHA GÓRNA
Wzdłuż ulicy 6 sierpnia, 
prowadzącej między 
cmentarzem a osiedlem 
domków fi ńskich, po-
wstanie chodnik. Od ub. 
weekendu wiążą się z 
jego budową ogranicze-
nia w ruchu drogowym, 
które potrwają do końca 
roku. Droga na mniej 
więcej kilometrowym 
odcinku, od parkingu 
cmentarnego aż za wia-
dukt nad torami kolejo-
wymi, będzie kompletnie 

zamknięta dla ruchu ko-
łowego.   (sch)

TRZYNIEC
Wykładem o Mołdawii, 
najbiedniejszym kraju 
Europy, rozpoczął się we 
wtorek w Domu Kultury 
„Trisia” drugi semestr 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Tematami kolej-
nych wykładów, które 
zostaną zrealizowane do 
połowy listopada, będą: 
Państwo czeskie, jego 
koncepcja oraz przemia-
ny historyczne, Białoruś 
– postsowiecki skansen, 
Migracja we współcze-
snej Afryce oraz Podsta-
wy i zarys gospodarki 
światowej.  (sch)

JABŁONKÓW

BOGUMIN

TRZYNIEC

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

Beata Schönwald 
beata.schonwald@glos.live
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DZIŚ...
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Imieniny obchodzą: 
Beata, Eugeniusz
Wschód słońca: 6.06
Zachód słońca: 19.21
Do końca roku: 116 dni
Przysłowia: 
„Jak we wrześniu krety 
kopią po nizinach, będzie 
wietrzno, ale lekka zima”

JUTRO...

7
września 2019

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

POJUTRZE...

8
września 2019

Imieniny obchodzą: 
Adrianna, Maria, 
Radosław
Wschód słońca: 6.08
Zachód słońca: 19.17
Do końca roku: 114 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Dobrych 
Wiadomości 
Międzynarodowy Dzień 
Alfabetyzacji
Dzień Marzyciela 
Światowy Dzień 
Fizjoterapii
Przysłowia: 
„Gdy na Siewną jest 
błękitnie, wtedy pięknie 
wrzos zakwitnie”

POGODA

• Czas letnich festi wali muzycznych dobiega powoli końca. Zdjęcie z 2000 
roku, pytanie tylko z jakiego koncertu. My stawiamy na Lombard.  
Fot. WIESŁAW�PRZECZEK

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ...

Wojciech Surmacz,
prezes Polskiej Agencji Prasowej

CYTAT NA DZIŚ

•••

Kraje Wyszehradzkie, a szczególnie 
Polska, są pod wpływem nie tylko 
mediów zachodnich, które próbują 
narzucić nam swoją narrację, 
ale mamy też duże ciśnienie ze 
wschodu 

Polskie Gimnazjum im. 
Juliusza Słowackiego 
w Czeskim 
Cieszynie szykuje 
na październikowe 
obchody jubileuszowe 
fi lm dokumentujący 
jego historię, która 
zaczęła się pisać 
jesienią 1909 roku na 
orłowskich Obrokach. 
Film zostanie 
wyświetlony w sobotę 
19 października na gali 
jubileuszowej w Teatrze Cieszyńskim.

Powstaje fi lm  o gimnazjum

Beata Schönwald

Film powstaje na prośbę dy-
rekcji. Przygotowania trwają 
od czerwca – mówi tegorocz-

ny absolwent 
g i m n a z j u m , 
amatorski fi l-
mowiec, Ra-
dek Lugsch. 
Jak zaznacza, 
fi lm ma na 
celu udoku-
m e n t o w a n i e 
historii dziś 
już jedynej na 
Zaolziu pla-
cówki gimna-
zjalnej od cza-
sów Obroków 
aż po czasy 
obecne. – W 
tym celu skon-
taktowaliśmy 
się z byłymi 
nauczyciela-
mi i uczniami 
z Obroków, 

Łazów i Czeskiego Cieszyna. Kon-
cepcja fi lmu opiera się bowiem na 
pomyśle wycieczki historycznym 
autobusem marki Škoda z trzema 
przystankami w miejscach, gdzie 

działało lub w przypadku Czeskie-
go Cieszyna jeszcze działa Polskie 
Gimnazjum im. J. Słowackiego. Na 
każdym z nich zbudowaliśmy pro-
wizoryczną klasę z ławkami i kate-
drą – przybliża autor fi lmu. 

Na kręceniu fi lmu Radek Lugsch 
razem ze swoimi gimnazjalnymi 
kolegami z grupy „Dystopia fi lm” 
spędził całą ub. niedzielę. Data 
była wręcz symboliczna. 1 wrze-
śnia od lat kojarzony jest bowiem 
z początkiem roku szkolnego. – W 
fi lmie występują przedstawiciele 
wszystkich pokoleń uczniów i na-
uczycieli gimnazjum. W sumie fi lm 
będzie obejmował wypowiedzi ok. 
20 osób – stwierdza producent, 
dodając, że obrazek pojawi się w 
dwóch wersjach – 15-minutowej i 
półgodzinnej. – Krótsza wersja zo-
stanie wyświetlona na gali jubile-
uszowej 19 października w Teatrze 
Cieszyńskim. Dłuższa „poleci” w 
auli podczas Dnia Otwartego – in-
formuje dyrektor Polskiego Gimna-
zjum w Czeskim Cieszynie, Maria 
Jarnot. 

• Jednym z miejsc, gdzie powstawał fi lm 
o Polskim Gimnazjum, były orłowskie 
Łazy. Fot.�ZBYSZEK�LUGSCH

 Pocztówka 
znad Bałtyku

• Pozdrowienia z Zielonej Szkoły nad Bałtykiem od uczniów polskich szkół 
podstawowych na Zaolziu. W Jastrzębiej Górze przebywa grupa dzieci z klas 
siódmych PSP w Czeskim Cieszynie, Karwinie, Hawierzowie-Błędowicach, Lutyni 
Dolnej, Suchej Górnej i Gnojniku. Pobyt nad polskim morzem zorganizował jak 
zwykle Kongres Polaków w RC. W drugim turnusie wyjadą uczniowie pozosta-
łych polskich szkół.  (jb)

Bliżej Polski dzięki grantom 
Fundusz Rozwoju Zaolzia Kon-

gresu Polaków przyznał bene-
fi cjentom kolejne granty o łącznej 
wartości 399 805 koron. Sporo do-
fi nansowanych projektów dotyczy 
wyjazdów edukacyjnych do Polski, 
wsparto także inicjatywy o charak-
terze wydawniczym i kulturalnym. 

Komisja Grantowa FRZ rozpa-
trzyła w poniedziałek 19 wniosków. 
Trzynaście z nich zdecydowała się 
wesprzeć fi nansowo, cztery odrzu-
cić, dwa zwrócić wnioskodawcom 
do poprawy. Rada Kongresu Pola-
ków zatwierdziła w środę decyzję 
Komisji Grantowej. Szczegółowy 
spis wniosków wraz z informacja-
mi o przyznaniu bądź nieprzyzna-
niu dotacji został opublikowany na 

stronie internetowej Kongresu Pola-
ków www.polonica.cz. 

– Tym razem stosunkowo dużo 
projektów zostało odrzuconych. 
Staramy się, aby Fundusz Rozwo-
ju Zaolzia nie obniżał lotów. Wy-
znajemy także zasadę, że jeżeli są 
inne źródła, to trzeba najpierw z 
nich skorzystać, a dopiero na ko-
niec dopłacać z własnych środków 
– powiedział Mariusz Wałach, pre-
zes Kongresu Polaków. Odrzucony 
został m.in. projekt niezwiązany z 
promocją polskości ani regionu czy 
też wniosek zgłoszony przez miej-
ską organizację budżetową, której 
działalność powinien fi nansować 
samorząd miasta. Ponadto po raz 
pierwszy doszło do sytuacji, kiedy 

jedna z organizacji będzie musiała 
zwrócić otrzymane wcześniej środ-
ki, ponieważ nie wywiązała się z 
warunków przyznania dotacji. 

Komisja Grantowa FRZ obrado-

wała już po raz jedenasty, co ozna-
cza, że granty z FRZ są przyznawa-
ne od jedenastu kwartałów, czyli 
od blisko trzech lat.  (dc)

Dofi nansowane projekty
PSP Gródek – „Doskonalenie języka polskiego w ramach zielonej szkoły w 
Ustroniu” 22 000 koron, PSP Czeski Cieszyn – „Poznajemy Polskę – Warszawa 
stolicą naszej ojczyzny” 16 800, PSP Czeski Cieszyn – „Wyruszamy w świat, 
wracamy do Polski” 48 600, TNP – „Warszawa dla liderów” – 21 200, TNP 
– „Poznajemy Polskę przez edukację i zabawę” 40 000, Ducatus Teschinen-
sis – „Od Cieszyna do Bogumina” 80 000, PSP Karwina – „Poznajemy Polskę” 
30 000, PSP Bystrzyca – „Śladami Stanisława Hadyny” 33 055, Biblioteka Regio-
nalna Karwina – „Pomostem kulturowym między narodami” 18 000, MK PZKO 
Cierlicko-Kościelec – 25 lat DPŻW 12 000, MK PZKO Karwina-Raj – Wyjazd 
do Krakowa i Bochni 26 150, Chór szkolny Crescendo – Akompaniator dla by-
strzyckich chórów szkolnych 17 000, SMP – „Młode Zaolzie” 35 000. 

Konsul o promocji szkolnictwa 
Konsul generalna RP w Ostra-

wie, Izabella Wołłejko-Chwa-
stowicz, w środę po raz pierwszy 
uczestniczyła w obradach Rady 
Kongresu Polaków w RC. Zebranie 
w siedzibie Kongresu w Czeskim 
Cieszynie miało charakter roboczy. 

Jednym z ważnych punktów pro-
gramu było uchwalenie kolejnej 
puli grantów z Funduszu Rozwoju 
Zaolzia (więcej na ten temat pisze-
my w osobnym artykule). Omawia-
no także fi nansowanie trwającej 
właśnie Zielonej Szkoły nad Bałty-
kiem, przygotowania do gali „Tacy 
Jesteśmy” i do przyszłorocznego 
Zgromadzenia Ogólnego Kongresu 
Polaków. Po raz kolejny poruszano 
kwestię Karty Polaka. 

Prezes Rady KP, Mariusz Wałach, 
zwrócił się do konsul z pytaniem o 
to, jak mają wyglądać zaświadcze-
nia wydawane przez polskie orga-
nizacje, potwierdzające aktywną 
działalność osób ubiegających się 
o Kartę Polaka. – Kartę Polaka moż-
na otrzymać w dwojaki sposób: 
albo potwierdzić narodowość pol-
ską za pomocą dokumentów wła-
snych, rodziców, dziadków, pra-
dziadków, albo przedstawić opinię 

organizacji polonijnej – wyjaśniła 
Wołłejko-Chwastowicz. – W tej 
chwili obwieszczenie Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, które uaktu-
alnia spis organizacji polonijnych 
z całego świata, jeszcze nie zosta-
ło podpisane. Na razie przyjmuję 
tylko wnioski na podstawie doku-
mentów potwierdzających narodo-

wość polską, jakimi są najczęściej 
świadectwa ukończenia szkoły. Nie 
mogę natomiast przyjmować wnio-
sków na podstawie zaświadczeń 
wystawionych przez organizacje. 

Konsul zachęcała, żeby poin-
formować rodziców o możliwości 
zdobycia Kart Polaka dla dzieci. 
Karta upoważnia bowiem m.in. do 

darmowego zwiedzania muzeów 
państwowych, co m.in. obniżyło-
by koszty organizowanej co roku 
przez Kongres Polaków Zielonej 
Szkoły nad Bałtykiem, a także wy-
cieczek edukacyjnych do Polski. 

Wołłejko-Chwastowicz poinfor-
mowała Radę, że chciałaby, aby 
Konsulat wraz z Kongresem wspól-

nymi siłami aktywnie promowali 
polskie szkolnictwo na Zaolziu. 
Zapewniła radnych, że jest otwarta 
na propozycje związanych z tym 
tematem projektów, dla których 
Konsulat zapewniłby poparcie fi -
nansowe. – Chciałabym, żeby w 
Konsulacie w Ostrawie odbyła się 
wystawa w formie tablic, poświęco-
na wszystkim 25 polskim szkołom. 
Ta wystawa mogłaby być przed-
stawiona później w różnych miej-
scach, w innych gminach – prze-
konywała dyplomatka. Prócz tego 
ma zostać zredagowany specjalny 
dodatek do miesięcznika „Zwrot”, 
prezentujący polskie szkoły. Radni 
zapewnili dyplomatkę, że przedsta-
wią jej własne formy promowania 
polskiego szkolnictwa. – Od kilku 
lat prowadzimy kampanie na rzecz 
dwujęzyczności, drukujemy plaka-
ty, promujemy dwujęzyczność w 
mediach społecznościowych – po-
informowała Danuta Branna. 

Wałach zapewnił Izabellę Woł-
łejko-Chwastowicz, że drzwi Kon-
gresu Polaków są dla niej zawsze 
otwarte i będzie mile widziana tak-
że na następnych posiedzeniach 
Rady.  (dc)

• Konsul Izabella Wołłejko-Chwastowicz 
przedstawiła konkretne propozycje 
wspólnych działań Konsulatu i Kongresu 
Polaków. Fot.�DANUTA�CHLUP
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Jak wyremontować Dom PZKO 
i się nie położyć?
Domy PZKO mają jedną wspólną cechę. Co jakiś czas wymagają jak nie 
większego remontu, to mniejszej naprawy lub zmodernizowania. 
Skąd wziąć na to pieniądze? 

Beata Schönwald

We wtorek po południu w sali 
„Bajka” Zarządu Głównego 
PZKO w Czeskim Cieszy-

nie próbowano szukać odpowiedzi 
właśnie na to pytanie. Inicjatorką 
spotkania była prezes PZKO, Helena 
Legowicz. Problemowi fi nansowania 
remontów Domów PZKO będących 
w posiadaniu poszczególnych kół 
PZKO postanowiła się przyjrzeć od 
strony pozyskiwania dotacji. – Te 
pieniądze możemy zdobywać nie 
tylko z Senatu RP za pośrednictwem 
Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska” i Fundacji „Pomoc Polakom na 
Wschodzie”. Tych środków może-
my szukać również gdzie indziej, o 
czym mogą nam powiedzieć Leszek 
Koch na przykładzie Domu Polskie-
go PZKO w Karwinie-Frysztacie czy 
Andrzej Niedoba na przykładzie Ka-
sowego w Mostach koło Jabłonkowa 
– stwierdziła. 

Oprócz podzielenia się dobrą radę 
czy wręcz swoim know-how na re-
witalizację Domu PZKO spotkanie 
miało jeszcze jeden cel – stworzenie 
listy planowanych w kołach PZKO 
remontów. Legowicz w związku z 
tym zaproponowała, żeby przedsta-
wiciele kół w jak najkrótszym termi-
nie wysłali do niej informację o tym, 
jakie szykują remonty. – Chodzi o to, 
żeby mieć zestawienie, czego nam 
trzeba. Ważne, żeby spojrzeć na swój 
Dom PZKO nie tylko z perspektywy 
dnia dzisiejszego, ale także z per-
spektywy kilku lat. Potem powołamy 
grupę roboczą, która wskaże, gdzie 
można poszukać środków na to lub 
tamto – powiedziała. Na czele listy 
znajdą się, oczywiście, najbardziej 
pilne sprawy. Jak słusznie zauważył 
bowiem prezes MK PZKO w Mostach 
koło Jabłonkowa, Andrzej Niedoba, 
cieknący dach nie może poczekać, 
ale modernizacja kuchni może zo-
stać przesunięta na następny rok.

Aby inwestycja 
miała komu służyć
Czy bardziej systemowe podejście 
do remontów Domów PZKO od Bo-
gumina-Skrzeczonia po Jabłonków 
rozwiąże problem pozyskiwania 
środków z Senatu RP, pokaże czas. 
Jak na razie koła PZKO narzekają, 
że chociaż składają wnioski, pienię-
dzy nie otrzymują. Mało tego, nikt 
się nawet nie fatyguje, żeby poin-
formować ich o tym, że ich wniosek 
został odrzucony. Helena Legowicz 
poinformowała uczestników wtor-
kowego spotkania, że już się zajęła 
tą sprawą. – Stwierdziłam, że nie 
wszystkie wnioski inwestycyjne, 
które były składane do Stowarzy-
szenia „Wspólnota Polska”, zostały 
skierowane do Biura Polonijnego Se-
natu. Starałam się to wyjaśnić i mam 
pisemną deklarację z działu inwe-
stycyjnego Stowarzyszenia „Wspól-
nota Polska”, że wszystkie nasze 
wnioski zostaną rozpatrzone, i że 
będą opracowywane – zapewniała.

Mając na uwadze, że właścicielami 
Domów PZKO są zarówno koła duże, 
żywotne, jak i małe nie mające przed 
sobą długiej perspektywy, prezeska 
przekonywała również, żeby składa-
jąc wnioski o dofi nansowanie, także 
to brać pod uwagę. – Dzwoniono do 
mnie np. z Fundacji „Pomoc Pola-
kom na Wschodzie” z zapytaniem, 
czy dane koło PZKO ma perspekty-
wy rozwoju, czy ich nie ma. Bo je-
żeli fundacja otrzyma wniosek od 
organizacji, która ma 30 członków, a 
średnia wieku wynosi 70 plus, to bę-
dzie się zastanawiać, czy ma sens za-
inwestować środki w remont domu, 
który w przeciągu kilku lat i tak zo-
stanie sprzedany, bo nie będzie miał 
komu służyć i nie będzie miał kto 
go utrzymać. Ważne jest też to, żeby 
mieć uregulowane stosunki prawne, 
prawidłowy zapis w katastrze nieru-
chomości oraz posiadać własne IČO, 
czyli po polsku regon. Są bowiem 
koła PZKO, które go nie mają – za-
znaczyła.

Co składać i komu?
Helena Legowicz poinformowała na 
wtorkowym spotkaniu, że sprawdzo-
nym źródłem wsparcia rewitalizacji 
Domów PZKO są środki pozyskiwa-
ne od Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”. Jak zauważyła, Fundacja 
„Pomoc Polakom na Wschodzie” 
raczej nie chce wchodzić w większe 
inwestycje, w ub. roku zachęcała 
jednak np. do składania wniosków w 
dziale Aktywizacja na projekty do 50 
tys. zł, czyli 300 tys. koron. – Zarząd 
Główny skorzystał z tego, remontu-
jąc w tym roku sanitariaty na parte-
rze. Drugi wniosek dotyczy remontu 
korytarza w budynku ZG – przybli-
żyła prezes Związku, podkreślając, 
że tak samo jak w przypadku wnio-
sków inwestycyjnych trzeba dołą-
czyć kosztorys prac oraz określić, 
jaki będzie wkład własny, co zawsze 
jest mile widziane.

Praktyka pokazuje jednak, że 
czasem nawet w Fundacji „Pomoc 
Polakom na Wschodzie” udaje się 
przeforsować mniejszy projekt in-
westycyjny. W tym roku udało się 
to MK PZKO w Lesznej Dolnej. Na 
kompletną modernizację kuchni w 
Domu PZKO otrzymała 800 tys. ko-
ron łącznie z podatkiem VAT. – Te 
pieniądze otrzymaliśmy po siedmiu 
latach składania wniosków. Naszym 
wkładem była nasza praca przeliczo-
na na pieniądze. Natomiast tym, co 
zmuszało nas do szybkiego działa-
nia, był termin. Pieniądze wpłynęły 
bowiem na konto w maju, a termin 
wykonania określono na 30 sierpnia. 
Tymczasem remont kuchni polegał 
na kompletnej przebudowie włącz-
nie z instalacją elektryczną, wodną, 
kładzeniem podłóg i, oczywiście, 
umeblowaniu. Dziś mamy nowocze-
sną, można powiedzieć, profesjonal-
ną kuchnię. Nie byłoby jej jednak, 
gdybyśmy nie mieli zaprzyjaźnio-
nej fi rmy, która potrafi ła tak szybko 
uporać się z tym zadaniem. Bez niej 
musielibyśmy chyba zwrócić pienią-

dze – dzieliła się doświadczeniami 
prezes MK PZKO w Lesznej Dolnej, 
Renata Szkucik.

Dobra rada wiele warta
O 12-letnich perypetiach związanych 
z remontem Domu PZKO, czy jak kto 
woli, Kasowego, mówił na spotka-
niu w ZG PZKO również prezes MK 
PZKO w Mostach koło Jabłonkowa, 
Andrzej Niedoba. Jak zaznaczył, w 
ciągu 12 lat zainwestowano w obiekt 
15 mln koron. – Ludzie pytają mnie, 
jak do tego podejść. Tych pieniędzy 
nie znajduje się na drodze. To nie 
tylko Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska” czy Fundacja „Pomoc Pola-
kom na Wschodzie”, które udzieliły 
nam wsparcia, ale także Wojewódz-
two Morawsko-Śląskie, fundusze 
europejskie, a także gmina, która 
dała nam 3,8 mln koron – wymieniał 
Niedoba. Jego zdaniem, realizując 
remont Domu PZKO, warto zwrócić 
się właśnie o pomoc do gminy. – Ar-
gumentowaliśmy, że chodzi przecież 

o majątek, który tutaj zostanie. Wy-
bór zaś należy do gminy, czy chce 
mieć na swoim terenie ruinę albo 
ładnie prezentujący się funkcjonal-
ny dom kultury – przekonywał pre-
zes mosteckiego koła. Jak zauważył, 
do gminy warto zwrócić się również 
wtedy, kiedy koło PZKO musi płacić 
faktury, a nie ma jeszcze na koncie 
dotacyjnych środków. Gmina może 
bowiem zaciągnąć pożyczkę w ban-
ku na bardziej korzystnych warun-
kach niż koło PZKO. Zwłaszcza je-
żeli przedstawi podpisaną umowę o 
przyznanej dotacji. 

Kołom PZKO, które zdecydują się 
na realizację większej inwestycji, 
Niedoba radził, żeby odpowiednio 
się do niej przygotować i już w mo-
mencie składania wniosku mieć ja-
sność co do kosztorysu, przygotowa-
nia organizacji budowy oraz fi rmy, 
która zgodzi się ją zrealizować. – W 
przeciwnym razie nie warto w ogóle 
w to chodzić, bo się położycie – prze-
strzegał. Zalecał też, żeby nie robić 

kosztorysu na jeden obiekt, ale rozbić 
go na kilka podzespołów. W przypad-
ku otrzymania mniejszej dotacji niż 
przewidywał wniosek, koło będzie 
miało bowiem co skreślić, jednocze-
śnie nie przekreślając całości. Niedo-
ba uczulał również obecnych na to, 
że jedna rzecz, to obiecane pieniądze 
dotacyjne, druga zaś konieczność 
bieżącego uiszczania faktur. – Jeże-
li chcemy budować za 5 mln koron, 
to musimy mieć tych 5 mln koron. 
Dotacja przyjdzie bowiem później. 
Dlatego najlepiej mieć zaufane fi rmy, 
które zgodzą się poczekać z płatno-
ścią, czyli udzielą nam tzw. kredytu 
dostawczego – mówił.

Sęk w tym, że obecnie trudno zna-
leźć fi rmę, która chciałaby podjąć się 
tego lub owego zamówienia. Tym 
bardziej na czasie były więc słowa 
prezesa z Mostów, żeby już przed 
złożeniem wniosku przeprowadzić 
wstępne rozmowy z fi rmami, które 
w przypadku, że wniosek wypali, we-
zmą się do roboty. 

Kilka dat
Termin składania wniosków do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 
oraz „Pomoc Polakom na Wschodzie” upływa z dniem 30 września. 
Helena Legowicz zapowiedziała jednak, że mając listę zapotrzebowa-
nia kół PZKO odnośnie remontów ich domów, mogłaby poinformo-
wać o nich przedstawicieli „Wspólnoty Polskiej” już z wyprzedzeniem. 
W dniach 10-12 września ma bowiem przyjechać na Zaolzie delega-
cja tego stowarzyszenia. -Zawieziemy ją do tych Domów PZKO, które 
chcą składać wnioski inwestycyjne, żeby mogła nam doradzić, jak 
skutecznie postępować w tej sprawie – stwierdziła. 

• Inicjatorką spotkania była prezes 
PZKO, Helena Legowicz.

• Andrzej Niedoba udzielił obecnym cen-
nych rad, jak postępować w przypadku 
większych inwestycji.

• Renata Szkucik podzieliła się swoimi 
doświadczeniami z modernizacją kuchni 
w Domu PZKO w Lesznej Dolnej. 
Zdjęcia:�BEATA�SCHÖNWALD

Danuta Chlup

Pan Leszek nie jest motocyklo-
wym nowicjuszem. Z żoną jeździ 
na motorze po Czechach, Polsce, 

Słowacji. Wiosną br. dowiedział się od 
Danuty Chwajoł o tradycyjnym Spotka-
niu Motocyklistów na Śląsku Cieszyń-
skim. Z polskimi motocyklistami spo-
tkał się w Orłowej, później towarzyszył 
im na trasie. I doszedł do wniosku, że 
rajd motocyklowy połączony z odwie-
dzinami miejsc pamięci narodowej jest 
ciekawą formą podróżowania i pozna-
wania historii. Stąd był już tylko krok 
do podjęcia decyzji o udziale w Rajdzie 
Katyńskim. 

Międzynarodowy Motocyklowy Rajd 
Katyński, organizowany przez war-
szawskie stowarzyszenie o tej samej 
nazwie, odbył się w tym roku już po raz 
dziewiętnasty. Właściwie były to dwa 
samodzielne rajdy, których uczestnicy 
spotkali się po pokonaniu oddzielnych 
tras w Katyniu. Oprócz Rajdu Katyń-
skiego Standard „Semper Fidelis” od-
był się Rajd „Mogiłę Pradziada Ocal od 
Zapomnienia”, którego trasa prowadzi-
ła w głąb Rosji, aż po Archangielsk. Tę 
trasę wybrał Leszek Żydek. Na motorze 
BMW 650G spędził z kolegami z Polski 
siedemnaście dni. 

Śladami Sybiraków
Uroczysta inauguracja Rajdu odbyła się 
10 sierpnia w Warszawie na Placu Pił-
sudskiego. Stamtąd motocykliści wy-
ruszyli na trasę prowadzącą przez czte-
ry kraje: Polskę, Litwę, Łotwę, Rosję. 
Pierwszym miejscem noclegowym była 
Sokółka na Podlasiu – węzeł kolejowy, 
przez który transportowano Polaków 
zsyłanych na Syberię. 

– Z Sokółki pojechaliśmy do Wilna. 
Zajechaliśmy motorami wprost przed 
Ostrą Bramę, tam odbyła się msza. Póź-
niej pojechaliśmy na cmentarz na Ro-
sie, bardzo ważne miejsce dla Polaków 
– mówi Żydek. 

Niedługi odcinek prowadził przez te-
rytorium Łotwy. Dzięki temu rajdowcy 
odwiedzili Państwowe Gimnazjum Pol-
skie im. J. Piłsudskiego w Dyneburgu, 
drugim co do wielkości mieście Łotwy, 
gdzie ok. 14 proc. ludności stanowią 
Polacy. Na granicy łotewsko-rosyjskiej 
po raz pierwszy zetknęli się z rosyjską 
biurokracją. Odprawa graniczna trwała 
ok. trzech godzin. Każdy otrzymał do-
kument, do którego następnie musiał 
zbierać pieczątki w miejscach noclego-
wych. Wszystko po to, żeby można było 
sprawdzić, czy grupa trzymała się zgło-
szonej trasy. – Powiedziano nam, że 
ten papierek jest niemal ważniejszy od 
samego paszportu, że w drodze powrot-
nej musimy go oddać na granicy rosyj-
skiej – wyjaśnia pan Leszek. Rosyjskie 
służby przez cały czas „doglądały” raj-
dowców. W różnych miejscach spraw-
dzała ich policja, pojawiali się tajniacy. 

Dwa dni motocykliści spędzili w 
Petersburgu. I choć celem rajdu były 
przede wszystkim odwiedziny miejsc 
męczeństwa Polaków, był także czas na 
poznanie największych atrakcji tury-
stycznych tego miasta. Duże wrażenie 
zrobił na motocyklistach nocny Peters-
burg, oglądany z łodzi płynącej po Ne-
wie. Zawitali także do Twierdzy Szlis-
selburskiej, która w różnych okresach 
historii służyła jako więzienie. W twier-

dzy byli więzieni także Polacy, zarów-
no przez władze carskie, jak i później 
komunistyczne. Najbardziej znanym z 
nich był Ludwik Waryński. 

Groby rozsiane po lasach
Pietrozawodsk i Kargopol to miejsca 
związane z historią budowy Kanału 
Białomorsko-Bałtyckiego. W latach 30. 
ub. wieku budowali go więźniowie po-
lityczni trzymani w gułagach. 170 tys. 
więźniów ciężko pracowało przy wy-
kuwaniu kanału w skalnym podłożu, 
otrzymując jedynie bardzo skromne 
przydziały żywności. 

Najbardziej wysuniętym na północ 
punktem trasy był Archangielsk, mia-
sto portowe nad Dwiną. Ze względu 
na to, że kilka dni wcześniej eksplo-
dował tam silnik rakietowy i wzrósł 
poziom promieniowania radioaktyw-
nego, rajdowcy stanęli przed decyzją, 
czy jechać do miasta. – Właściwie nie 
wahaliśmy się, postanowiliśmy jechać. 
Ale codziennie zażywaliśmy tabletki 
jodu oraz chininę – przyznaje Leszek 
Żydek. – Tylko najmłodszy uczestnik 
rajdu, 23-letni chłopak, posłuchał proś-
by rodziców i nie pojechał z nami do 
Archangielska. Dołączył do nas na jed-
nym z kolejnych przystanków. 

Nieduże miasto Kołtas było kolejnym 
miejscem związanym z represjami ery 
stalinowskiej. W lasach kołtaskich roz-

siane są cmentarze więźniów gułagów, 
którzy zmarli w tym rejonie. Motocy-
kliści z Polski uporządkowali jeden z 
takich cmentarzy, powycinali zarośla 
porastające groby. 

Moskwa zaskoczyła rajdowców swo-
im bogactwem i rozmachem. Zwiedzili 
miasto z przewodnikiem, zostali przyję-
ci w polskiej ambasadzie. – Chyba każdy 
z nas robił sobie zdjęcie z polską fl agą 
z 1939 roku, której historia była bardzo 
poruszająca. Pracownik ambasady ukry-
wał ją na Syberii, gdzie był więziony, 
później w Kairze, następnie trafi ła do 
RPA. Ambasada odzyskała ją dopiero w 
2002 roku – opowiada pan Leszek. 

W Katyniu motocykliści spotkali się 
z drugą grupą rajdową. W Lesie Katyń-
skim odbyła się wieczorna uroczystość 
z pochodniami, kwiatami, w obec-
ności konsula. Polacy przenocowali 
w namiotach poza obrębem miejsca 
pamięci, pod czujnym okiem policji i 
„tajnych”. Równie mocno obserwowani 
byli w Smoleńsku, w miejscu katastrofy 
polskiego samolotu rządowego z 2010 
roku. – Dzisiaj znajduje się tam obelisk, 
tablica pamiątkowa, okolicę porastają 
brzozy. Do obelisku można podejść po 
utwardzonej betonowymi płytami dro-
dze, poza nią nie wolno się poruszać. 
Koledzy z Polski mieli przygotowane 
woreczki, do których nabierali ziemię – 
mówi Żydek.

W Rajdzie „Mogiłę Pradziada Ocal od 
Zapomnienia” uczestniczyło 25 osób, w 
tym dwaj księża, którzy codziennie od-
prawiali dla grupy msze święte. Koman-
dorem rajdu był Michał Szeliga, koman-
dorem trasy Bronisław Biel. Uczestnicy 
byli podzieleni na trzy podgrupy, każda 
miała swojego kierownika. Codziennie 
pokonywali 300-600 km, jadąc często 
po nierównych, błotnistych drogach. 
W grupie panowała wzajemna solidar-
ność i pomoc, o czym pan Leszek prze-
konał się w momencie, kiedy w Rosji 
złapał gumę. Koledzy z grupy razem z 
nim poczekali na towarzyszący pojazd 
z lawetą, na której przewieziono jego 
motor na najbliższe miejsce postojo-
we. Podczas Rajdu obowiązywał ścisły 
regulamin, każdy uczestnik musiał 
przestrzegać zasad jazdy w grupie, jak 
i porządku dnia. Rajdowcy nocowali w 
polskich szkołach, w klasztorze, na ple-
banii u polskiego księdza, pod namio-
tami, wyjątkowo w hotelach. Spotykali 
się z przedstawicielami polskich placó-
wek dyplomatycznych, z Polonią. Dla 
uczniów polskiej szkoły w Wilnie wieźli 
książki i przybory szkolne. Także w Ro-
sji spotykali się z Polonią. – Ale tam już 
prawie nikt nie mówił po polsku. Prze-
konaliśmy się o tym w Klubie Polskim 
w Jarosławiu. Tamtejsza Polonia to z 
reguły któreś tam pokolenie polskich 
zesłańców – mówi motocyklista.  

Na motocyklu przez Rosję 
Do tej pory najdłuższą trasą, jaką przejechał na motorze, była wyprawa nad polskie wybrzeże Bałtyku. W tym roku 
Leszek Żydek zdecydował się na udział w Międzynarodowym Motocyklowym Rajdzie Katyńskim. Trasa liczyła 6,1 
tys. kilometrów i prowadziła aż do Archangielska. 

Wybrane miejsca pamięci 
Sokółka (Polska) – miejsce zbiorcze transportów 

polskich zesłańców na Syberię. Pomnik Zesłań-
ców Sybiru przypomina sowieckie deportacje 
ludności polskiej na Wschód, przeprowadzone 
w latach 1940-1941. Już podczas pierwszej z 
nich, w lutym 1940 roku, Sowieci wysiedlili ok. 
140 tys. Polaków. Proceder ten powtórzono 
jeszcze czterokrotnie. 

Giby (Polska) – pomnik ofi ar obławy augustow-
skiej. W lipcu 1945 roku Armia Radziecka 
wraz z wojskami NKWD oraz wydzielonymi 
oddziałami Ludowego Wojska Polskiego i Urzę-
du Bezpieczeństwa aresztowały w okolicach 
Augustowa i Gib dwa tysiące osób. Celem była 
likwidacja podziemia niepodległościowego i 
antykomunistycznego. 

Ponary (Litwa) – W miejscowości pod Wilnem 
niemieccy okupanci przeprowadzali podczas 

II wojny światowej masowe egzekucje. Liczbę 
ofi ar szacuje się na ok. 80 tys., zdecydowaną 
większość z nich stanowią Żydzi, liczba pol-
skich ofi ar wynosi ok. 1,5-2 tys. Egzekucje 
wykonywali przede wszystkim litewscy kola-
boranci. 

Kotłas (Rosja) – miasto portowe nad rzeką Dwi-
ną, w obwodzie archangielskim, począwszy 
od 1930 roku stanowiło centrum przesyłowe 
wielkiej liczby zesłańców i więźniów, których 
stamtąd transportowano po rzece do sowiec-
kich łagrów. W 1940 roku do Kotłasu przyby-
wały tysiące polskich zesłańców, polscy jeńcy 
wojenni budowali kolej Kotłas – Workuta. Gro-
by zmarłych więźniów i zesłańców znajdują się 
w różnych miejscach w lasach kotłaskich. 

• Miejsce pamięci obławy augustowskiej w Gi-
bach. Fot.�ARC�L.�Żydka

• Inauguracja rajdu na Placu Piłsudskiego w 
Warszawie. Na pierwszym planie Leszek Ży-
dek, jedyny uczestnik z Zaolzia. 

• Uczestnicy Międzynarodowego Motocy-
klowego Rajdu Katyńskiego w Konsulacie RP 
w Petersburgu. 

• Obelisk upa-
miętniający kata-
strofę polskiego 
samolotu w Smo-
leńsku. 
Zdjęcia:�ARC�L.�Żydka
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Zastanawiacie się może, jakiej 
muzyki słuchałby prywatnie 
Ludvig van Beethoven, 
gdyby żył w rzeczywistości 
XXI wieku? Wskazówkę 
znajdziecie w recenzji 
najnowszego albumu 
amerykańskiej grupy Tool. 
I jak przystało na początek 
września, sypnęło też 
grzybami w polskich lasach. 

RECENZJE

TOOL – 
Fear Inoculum

Kiedy kilka miesięcy temu na okrągło 
słuchałem wydawnictwa formacji A 
Perfect Cirle, w której główną rolę gra 
wokalista grupy będącej bohaterem po-
niższej recenzji, zastanawiałem się, czy 
aby kiedyś doczekam się jeszcze no-
wego albumu Tool. Następca „10,000 
Days” od 28 sierpnia jest już z nami, to 
znaczy ze wszystkimi, którzy nie zwąt-
pili w ten zespół na przestrzeni trzyna-
stu lat pełnych obietnic, rozczarowań 
– i tak na okrągło. 

Muzycy Tool nigdy nie byli tytana-
mi pracy, ale trzynaście la t czekania 
na kolejny album studyjny to lekka 
przesada. W tym czasie można się 
było nabawić prawdziwego syndromu 
abstynenta, który osoby o słabszych 
nerwach mógł zaprowadzić w niebez-
pieczne rejony, chociażby do fanklubu 
Justina Biebera. 

Skupmy się jednak na pięknej teraź-
niejszości. Album „Fear Inoculum” po-
wstawał w bólu, ale jak pisał Wincenty 
Rzymowski, polski literat, dziennikarz i 
polityk, „kto chce świecić, ten musi się 
spalać”. Maynard James Keenan, woka-
lista grupy, świeci na najnowszej płycie 
niczym Las Vegas nocą. Tool bez May-
narda nie byłby Toolem. Muzyka ame-
rykańskiej formacji w dalszym ciągu 
zachwyca fuzją metalu i progresywnego 
rocka, Maynard jednak z płyty na pły-
tę śpiewa coraz bardziej lirycznie. Ten 
kontrast idealnie słychać w ukrytym 

pod numerem 4. ponad dwunastominu-
towym opusie „Invincible”. W refrenie 
Maynard łagodzi obyczaje, zanurzając 
słuchacza w oniryczną otchłań, ale jak 
przystało na Tool – nie na długo. Za ta-
kie zmiany nastrojów lubię chłopaków 
najbardziej. Zakręconą rytmikę trzyma 
w ryzach zapętlona perkusja, mamy 
więc prawdziwy metalowy surrealizm. 
O tym, jak okiełznać demony muzycz-
nej pięciolinii, członkowie Tool mogliby 
opowiadać godzinami. Prelekcję można 
zacząć od rozpoczynającego cały nowy 
album tytułowego utworu. „Fear Ino-
culum” wabi gitarowymi pejzażami, 
ciężkim, basowym tłem i czymś spe-
cyfi cznym, co trudno opisać słowami. 
Kiedy nie wiadomo, o co chodzi, często 
mówimy, że to magia nas nawiedziła. 
Magia dźwięków w przypadku Tool po-
woduje gęsią skórkę. W utworze „Pneu-

ma” zniewala hard rockowy riff  rodem z 
Black Sabbath. Niby w muzyce rockowej 
już wszystko zostało wymyślone, ale w 
rękach mistrzów nawet wyświechtane 
pomysły potrafi ą powstać niczym Fe-
niks z popiołów. 

Aranżacje wszystkich dziesięciu te-
matów na płycie dopieszczone są do 
najmniejszego szczegółu. To jednak nie 
zasługa trzynastu lat pracy twórczej, 
a pedantyzmu czteroosobowej zało-
gi. Perkusista Danny Carey ma w tym 
klubie najwięcej do powiedzenia, co 
słychać w każdej sekundzie pędzącej 
do przodu rytmiki. Carey zawłaszczył 
cały ósmy utwór na albumie, zaprasza-
jąc słuchaczy w perkusyjną podróż po 
plantacji czekolady. „Chocolate Chip 
Trip” idealnie sprawdzi się na kon-
certach, o czym Tool przekonali już 
zresztą fanów podczas ostatniej trasy 

koncertowej, na której zagrali wybrane 
kompozycje z przygotowywanego albu-
mu, włącznie z tym pięciominutowym 
instrumentalnym popisem. Mniej za-
kochany w sobie, za to bardziej deka-
dencki gitarzysta Adam Jones czaruje 
w najlepszym, moim zdaniem, utworze 
w całej dyskografi i Tool – „7empest”. 
Najdłuższy na płycie, trwający ponad 
piętnaście minut temat rozwija się jak 
prawdziwa symfonia. W trakcie pierw-
szego słuchania można w dodatku na-
bawić się palpitacji serca, kiedy próbuje 
się ogarnąć wszystkie dźwięki wystrze-
lone z armaty. 

Pytanie, które warto postawić na ko-
niec, brzmi podejrzanie znajomo: „Ile 
lat przyjdzie nam czekać na następną 
płytę Tool?” Trzynaście, a może piętna-
ście? Wtedy Justin Bieber będzie zbli-
żał się do czterdziestki. Dopiero.  

NOWY TELEDYSK DAWIDA 
PODSIADŁO. W poniedziałek 
miał premierę najnowszy klip 
Dawida Podsiadło zatytułowa-
ny... „Najnowszy klip”. Teledy-
sk jest zapowiedzią fi lmu „(Nie)
znajomi” opowiadającego o gru-
pie przyjaciół, którzy decydują 
się zagrać w trakcie kolacji w 
niewinną grę. Do zakończenia 
spotkania wszyscy muszą ujaw-
niać wiadomości przychodzące 
na ich telefony, a rozmowy mają 
odbywać się w trybie głośnomó-
wiącym. Jak możemy się spo-
dziewać, ten przyjemny wieczór 
wywróci ich świat do góry noga-
mi. Tak twierdzą przynajmniej 
twórcy fi lmu, w którym zagrali 
m.in. Maja Ostaszewska, Tomasz Kot i Katarzy-
na Smutniak. Cała trójka, a także wielu innych 
znanych aktorów pojawiło się zresztą również 
w teledysku do piosenki „Najnowszy klip”. Nic 
dziwnego, bo współpraca z Dawidem Podsia-
dło nobilituje. – Kino jest dla mnie jedną z naj-
piękniejszych sztuk – zdradził dziennikarzom 
wokalista. Premiera fi lmu 27 września. 
COMA ZAWIESZA DZIAŁALNOŚĆ. Tego moż-
na się było spodziewać, niemniej popłynęły łzy 
na mecie. Po przeciętnej ostatniej płycie łódz-
kiej formacji Coma pojawiły się wątpliwości, 
czy aby dalsza współpraca Piotra Roguckiego z 
kolegami z drużyny w ogóle ma jeszcze sens. W 
tym tygodniu na portalach społecznościowych 

muzycy grupy poinformowali swoich fanów, iż 
na najbliższe miesiące zawieszają działalność. 
Nie tylko koncertową, ale szeroko rozumianą 
działalność o charakterze muzycznym. Jak 
zawsze w takich wypadkach chodzi o zmęcze-
nie zawodowe, które w górnictwie rozwiązuje 
się pójściem na przedwczesną emeryturę, a w 
branży muzycznej zgaszeniem światła w studio 
nagrań. „Drodzy, po dwudziestu jeden latach 
wspólnego grania podjęliśmy decyzję o zawie-
szeniu działalności. Wszystkim, którzy byli z 
nami, dziękujemy za wspólny, doskonały czas” 
– napisał zespół na swoim Facebooku. W listo-
padzie Coma wyruszy jeszcze w pożegnalną tra-
sę koncertową „Game Over”, a potem? Rogucki 

pewnie skupi się na karierze so-
lowej i aktorstwie. 
AMBITNE PLANY KORTEZA. 
Ponad pięćdziesiąt koncertów, 
głównie w salach koncertowych i 
teatrach, szykuje tej jesieni Kor-
tez. Podczas gigantycznej trasy 
koncertowej po Polsce artysta 
zagra również premierowe pio-
senki, które znajdą się na nowej 
płycie studyjnej. Na trzecim w 
dyskografi i Korteza albumie za-
gra kolejny nowy członek zespo-
łu, trębacz Tomasz Ziętek. I wiele 
wskazuje na to, że muzycznie 
Kortez defi nitywnie wydorośleje. 
»MALOWANY PTAK«: SZOK I 
SKRAJNE REAKCJE. 3 wrze-
śnia podczas festiwalu w We-

necji miał premierę fi lm „Malowany ptak”, 
czesko-słowacko-ukraiński czarno-biały dra-
mat w reżyserii Václava Marhoula na podsta-
wie powieści Jerzego Kosińskiego z 1965 roku, 
wydanej w Polsce dopiero po przemianach 
społecznych w 1989 roku. Jedna z najbardziej 
kontrowersyjnych powieści w historii polskiej 
literatury doczekała się ekranizacji fi lmowej 
na przekór opiniom, iż „Malowany ptak” nie 
nadaje się do fi lmowej interpretacji. W Wenecji 
fi lm wywołał szok i skrajne reakcje. Niektórzy 
widzowie po trzydziestu minutach w popłochu 
opuścili salę, inni nagrodzili Marhoula gorący-
mi oklaskami. Jak będzie w naszych kinach, o 
tym przekonamy się 12 września. 

POLSKIE GRZYBOBRANIE

• „Malowany ptak” został 
nakręcony w czarno-białej 
estetyce. Zdjęcia:�ARC

• Formacja Tool po 
trzynastu latach 
melduje się z nową 
płytą. Warto było 
czekać.

Taekwondo 
wkracza do szkoły 
Wraz z początkiem roku szkolnego powoli ruszają także zajęcia pozalekcyjne. 
W Polskiej Szkole Podstawowej w Karwinie-Frysztacie chętni będą mogli uczyć się 
podstaw tradycyjnej koreańskiej sztuki walki taekwondo. 

Danuta Chlup

W środę po obiedzie 
dzieci z klas 1-5, do 
których skierowane 

jest kółko, zgromadziły się w sali 
gimnastycznej, by zobaczyć pokaz 
przygotowany przez trenera Ma-
riana Pryszcza i jego wychowankę 
Karolinę. Dzieci mogły same wy-
próbować niektóre ruchy, nauczyły 
się na przykład, jak dziecko złapa-

ne przez dorosłego mocno za rękę 
potrafi  się uwolnić, pomimo że jest 
od niego słabsze. Na podstawie po-
kazu dzieci i ich rodzice mogą się 
zdecydować, czy są zainteresowani 
tym sportem. 

Pan Marian jest doświadczonym 
trenerem, przez dziesięć lat pra-
cował z dziećmi. Teraz, kiedy jego 
córka stała się uczennicą pierwszej 
klasy frysztackiej podstawówki, za-
oferował szkole prowadzenie kółka 

dla tych, którzy chcą zapoznać się 
z podstawami taekwondo. Zajęcia 
będą bezpłatne. 

– Będziemy się uczyli ćwiczeń 
podstawowych, sportowych, wy-
ćwiczymy jakiś układ, będą także 
pierwiastki samoobrony – powie-
dział nam trener. – Kluby taekwon-
do zwykle specjalizują się albo w 
układach, albo w walce sportowej. 
My chcielibyśmy zapoznać dzieci z 
podstawami jednego i drugiego.  

● Dzieci mogły wypróbować różne rodzaje chwytów stosowanych w taekwondo. Fot.�DANUTA�CHLUP

Urodzinowy tornister

Zbliżały się urodziny Ludmiłki. 
Głosik pamiętał o tym fakcie. 

Zanotował go zresztą w swoim ka-
lendarzu. Ale jakoś brakowało mu 
pomysłu na prezent. 

– Może masz, Ludmiłko, jakieś 
specjalne życzenie? Coś, o czym ma-
rzysz? – spytał, kiedy pewnego wrze-
śniowego południa razem wsłuchi-
wali się w bębnienie deszczu o szybę. 

Ludmiłka uśmiechnęła się. 
– Mam, ale moje życzenie jest ra-

czej trudne do spełnienia. 
– Pewnie marzysz o podróży 

dookoła świata… Albo o locie w 
kosmos… Z tym faktycznie będzie 
problem – stwierdził Głosik. 

– Coś ty! – Ludmiłka roześmia-
ła się na cały głos. – Wcale nie o to 
chodzi. Ale wiesz, czytałam dzisiaj 
w naszej gazecie, że wszyscy pierw-
szoklasiści w polskich szkołach na 
Zaolziu otrzymali tornistry z przy-
borami szkolnymi i ślicznymi książ-
kami. Podobałby mi się taki plecak. 

Głosik zdobył się tylko na zdaw-
kowe „Aha”. Co nie znaczy, że zlek-
ceważył to, co usłyszał. Wręcz prze-
ciwnie – zaczął się zastanawiać, 
jakby tu zdobyć tornister identycz-
ny do tych, które otrzymały dzieci. 

Skrzacik szybko znalazł roz-
wiązanie. Poprosił o pomoc panią 
redaktor z gazety, a ona zwróciła 
się do organizatorów akcji „Bon 
pierwszoklasisty”. Okazało się, że 
jeden tornister został niewyko-
rzystany, ponieważ chłopiec, któ-
ry miał pójść do pierwszej klasy, 
wyprowadził się z rodzicami za 
granicę. 

– Twoja koleżanka może otrzy-
mać ten tornister, ale pod jednym 
warunkiem: że będzie przychodzi-
ła na lekcje do pierwszej klasy i pil-
nie odrabiała zadania – powiedział 
sympatyczny pan, wręczając ple-
cak Głosikowi. 

– Z tym nie będzie najmniejsze-
go problemu – zapewnił go Głosik. 
Wiedział, że Ludmiłka kocha szko-
łę i zawsze żałowała, że nie mogła 
nigdy do niej chodzić. Sama mu-
siała się nauczyć i pisać, i czytać, i 
liczyć. I choć teraz ma o wiele więk-
szą wiedzę od pierwszoklasistów, z 
największą przyjemnością będzie 
uczestniczyła w zajęciach. 

Życzyłabym wam, żebyście wi-
dzieli, z jaką radością Ludmiłka 
wypakowywała rzeczy z tornistra! 

 (dc)

Rys.�WŁADYSŁAW�OWCZARZY

Fot.�FRANTIŠEK�SZYMCZYSKO

Gdzie te maluchy?
Rubrykę „Witamy” wprowadziliśmy w „Głosie” 
przed trzynastu laty. Zawsze cieszyła się sporą 
popularnością. Rodzice, babcie i dziadkowie 
z dumą prezentowali na łamach swoje dzieci 
i wnuki. Od pewnego czasu nie otrzymaliśmy 
żadnego listu do „Witamy”. Czyżby zabrakło 
noworodków?
Zachęcamy do nadsyłania zdjęć maluchów (do 
pierwszego roku życia), które – bezpłatnie! – 
przedstawimy w naszej rubryce. Przypomina-
my, że należy podać następujące dane: imię i 
nazwisko dziecka, imiona i nazwiska rodziców, 
datę i miejsce urodzenia dziecka, wagę i długość 
urodzeniową, miejsce zamieszkania rodziny. 
Warto dodać informacje o rodzeństwie. Zdjęcia 
i informacje prosimy nadsyłać na adres mailowy 
danuta.chlup@glos.live, ewentualnie klasyczną 
pocztą na adres Redakcji. W tym ostatnim przy-
padku fotografi e zeskanujemy, lecz nie odsyłamy 
ich pocztą z powrotem ani nie archiwujemy – 
można je jedynie odebrać osobiście w Redakcji. 
Zatem czekamy na maluszki!  (dc)

Co w bibliotece piszczy
František Szymczysko z  Bi-
blioteki Miejskiej w Czeskim 
Cieszynie przedstawia polskie 
nowości książkowe, zakupione 
z myślą o dzieciach od urodze-
nia do sześciu lat. Można je wy-
pożyczyć w oddziale dla dzieci 
przy ul. Havlíčka. Wykorzysty-
wane są m.in. podczas spotkań 
w ramach projektu „Bookstart”, 
które odbywają się w godzinach 
przedpołudniowych w każdy 
ostatni poniedziałek w miesiącu. 
Zainteresowanie spotkaniami 
jest duże, dlatego konieczna jest 
uprzednia rezerwacja miejsc. 

– To są książki w twardych 
okładkach, z twardymi kartka-
mi – mówi pan Franek i sięga po 
pierwsze z nich – książeczki kon-
trastowe z serii „Co to?”. Obrazki 
w tych książeczkach są proste, 

wyraźne, służą do 
tego, by maluszek 
rozpoznał przed-
stawione w nich 
przedmioty, ćwiczył 
wzrok, uwagę. 

– Dla trochę star-
szych dzieci kupili-
śmy książeczki także 
z twardymi stronica-
mi i dużymi ilustracjami, ale za-
wierające klasyczne wiersze dla 
dzieci – takie jak „Słoń Trąbal-
ski”, „Okulary”, „Krecik” – wy-
mienia bibliotekarz i pokazuje 
kolejne wydawnicze cuda. 

Pan Franek gorąco poleca tak-
że serię książek „Pucio”, które 
służą do nauki mowy. Pierwsza 
z nich skupia się na prostych 
dźwiękach, które maluch słyszy 
w różnych sytuacjach („tup tup”, 

„dzyń dzyń”, „la la”), 
kolejne pomagają w 
stopniowym rozwi-
janiu mowy u dziec-
ka. Rodzice znajdą 
w nich wskazówki, 
jak pracować z tymi 
książkami. 

Książeczki z serii 
„Ach, te zwierzaki” 
Katarzyny Vanev-
skiej pomagają dzie-

ciom w rozwiązaniu jakiegoś 
problemu. – Na przykład „Słoni-
ca baletnica” to opowieść o sło-
nicy, która marzy o tym, by zo-
stać słynną primabaleriną, lecz 
to jej się nie uda, ponieważ jest 
gruba i niezgrabna. Na okładce 
czytamy: „Z książeczki dowiedz 
się, że warto zachować zdrowy 
rozsądek, spełniając marzenia” 
– opowiada pan Franek. Inna 
książeczka – „Pies z kotem”  opo-

wiada o zwierzakach, które nie 
potrafi ą ze sobą współpracować, 
lecz w końcu nauczą się tego i 
zaprzyjaźnią się. Z różnymi dzie-
cięcymi problemami pomagają 
się uporać także pozycje z serii 
„Mały poradnik kotka fi lozofa” 
i „Mały poradnik misia fi lozofa” 
Wernera Burkhardta.

„Proszę mnie przytulić” Prze-
mysława Wechterowicza to z ko-
lei piękna książka, którą biblio-
tekarz poleca jako lekturę przed 
snem. Opowiada o niedźwiedziu, 
który zdradzi swojemu synowi 
sekret – wystarczy podejść do 
kogoś i się przytulić, by świat stał 
się piękniejszy.

Biblioteka ma w ofercie także 
książki dla najmłodszych w ję-
zyku angielskim, przede wszyst-
kim z myślą o dzieciach, których 
jeden z rodziców jest obcokra-
jowcem.  (dc)
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H I S T O R I AK U LT U R A

Narodowe Czytanie 
po raz drugi nad Olzą
Już w sobotę – w Polsce i za granicą – odbędzie się ósma edycja Narodowego Czytania. W bijący rekordy 
popularności projekt włączy się w tym roku prawie tysiąc polskich instytucji nie tylko nad Wisłą, ale na całym 
świecie. Na Zaolziu do udziału w Narodowym Czytaniu zaprasza Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem 
Nauczania w Suchej Górnej.

Witold Kożdoń

Lekturą Narodowego Czytania będzie w 
tym roku osiem polskich nowel. Pre-
zydent RP Andrzej Duda wraz z mał-

żonką Agatą Kornhauser-Dudą wybrali je z 
ponad stu propozycji tytułów przesłanych do 
Kancelarii Prezydenta. 

– Wspólnym mianownikiem tych tekstów 
jest polskość w połączeniu z treściami uni-
wersalnymi, refl eksją nad człowiekiem i 
społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w 
parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, 
która pozostawia w umysłach czytelników 
niezapomniane wrażenia. (…) Dziś teksty te 
nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, 
że w życiu powinniśmy kierować się szla-
chetnością i solidarnością, że nie wolno nam 
stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani 
zapomnieć o naszej historii – napisał w spe-
cjalnym liście prezydent RP Andrzej Duda.

W tegoroczną akcję zaangażowały się zaś 
polskie biblioteki, instytucje kultury, domy 
Polaków. Łącznie ponad 950 miejsc na całym 
świecie. Jednym z nich jest Sucha Górna. 
Tamtejsza polska szkoła, jako jedyna na Za-
olziu ofi cjalnie złożyła swój akces do udziału 
w przedsięwzięciu. 

– Jesteśmy jedyni w całej Republice Cze-
skiej, a w Narodowym Czytaniu bierzemy 
udział już drugi raz. W ubiegłym roku wy-
szło ono u nas bardzo fajnie. Odzew na to 
wydarzenie był spory, frekwencja wysoka, 
więc postanowiliśmy kontynuować ten pro-
jekt. Znaczenie ma dla nas również fakt, że 
to bardzo zaszczytne wydarzenie, a zarazem 
promujące czytelnictwo. Jako nauczyciele 
nie możemy przejść wobec tego faktu obo-
jętnie – mówi Monika Pláškowa, dyrektorka 
polskiej podstawówki w Suchej Górnej

Narodowe Czytanie w Suchej Górnej rozpocz-
nie się 7 września o godz. 16.00. Wydarzenie ob-
jęła patronatem konsul generalna RP w Ostra-
wie Izabella Wołłejko-Chwastowicz. Wiadomo 
też, że będzie dziewięciu czytających. –W tym 
roku postawiliśmy na ludzi związanych z me-
diami, ale spodziewamy się także absolwentów 
naszej podstawówki – mówi Monika Pláškowa, 
dodając, że o oprawę muzyczną zadba duet mu-
zyczny nauczycieli ze Szkoły Muzycznej w Cze-
skim Cieszynie. – Impreza ma otwarty charak-
ter, więc wszystkich gorąco na nią zapraszamy 
– stwierdza dyrektorka PSP w Suchej Górnej.  

Scena Polska 
w Pradze
Dziś praską premierę będzie 

miał spektakl „Mayday” Sce-
ny Polskiej Teatru Cieszyńskiego w 
Czeskim Cieszynie. Nadolziańscy 
aktorzy wystąpią w stolicy na za-
proszenie Klubu Polskiego w Pra-
dze.

Brytyjski komediopisarz Ray 
Cooney nazywany jest mistrzem 
farsy, a jego „Mayday” to jedna z 
najzabawniejszych współczesnych 
komedii. To historia londyńskiego 
taksówkarza bigamisty, który przez 

kilka lat z powodzeniem prowadzi 
dwa równoległe życia z dwiema 
kochającymi go żonami. Wypadek 
na ulicy powoduje jednak, że ta-
jemnica wychodzi na jaw, co wy-
wołuje lawinę nieprzewidzianych, 
zabawnych komplikacji. Bohater 
robi, co może, by ukryć podwójne 
życie przed małżonkami, mediami 
i policją. Dwugodzinny spektakl 
w reżyserii Karola Suszki zostanie 
wystawiony o godz. 16.00 w pra-
skim teatrze MANA.  (wik) ● „Mayday” to jedna z najbardziej popularnych sztuk w repertuarze Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego. Fot.�KARIN�DZIADEK

Wybrana ósemka
Nowele, które będą czytane podczas tegorocznej akcji, to: „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej, „Dym” Marii Konopnickiej, „Katarynka” Bolesława Prusa, 
„Mój ojciec wstępuje do strażaków” (ze zbioru „Sanatorium pod Klepsydrą”) Bruno Schulza, „Orka” Władysława Stanisława Reymonta, „Rozdzióbią 
nas kruki, wrony…” Stefana Żeromskiego, „Sachem” Henryka Sienkiewicza i „Sawa” (z cyklu „Pamiątki Soplicy”) Henryka Rzewuskiego. 

Nie od razu Kongres zbudowano �  

1989 rok to rok przełomowych wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej. W czerwcu odbyły się w Polsce 
pierwsze po II wojnie światowej częściowo wolne wybory, 9 listopada runął mur berliński dzielący Niemcy 
wschodnie od zachodnich, zaś tydzień później (17 listopada) rozpoczęły się w Czechosłowacji demonstracje, 
których zwieńczeniem było obalenie komunizmu i wybór na prezydenta Václava Havla.

Beata Schönwald

To, co trzydzieści lat temu roz-
poczęto w europejskich me-
tropoliach, wkrótce odbiło 

się szerokim echem i dotarło rów-
nież na peryferia. Społeczeństwo 
obywatelskie zaczęło się odradzać 
również na Zaolziu. Pojawiły się 
nawoływania do wznowienia dzia-
łalności zakazanych przez komunę 
organizacji społecznych, takich jak 
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, 
Harcerstwo Polskie w Czechosło-
wacji czy Towarzystwo Nauczycieli 
Polskich, oraz do utworzenia wspól-
nej reprezentacji wszystkich Pola-
ków żyjących na terenie Czecho-
słowacji wobec rodzącej się nowej 
władzy demokratycznej. 

Jakie nastroje panowały wśród 
miejscowych Polaków na przeło-
mie listopada i grudnia 1989 roku 
i jakie podejmowano kroki, żeby z 
jednej strony odciąć się od komu-
nistycznego balastu minionych 
40 lat, z drugiej zaś wziąć polskie 
sprawy w swoje ręce, postanowili-
śmy prześledzić na podstawie lek-
tury historycznych wydań „Głosu 
Ludu”.

Kto nas będzie 
reprezentować?
Pomysły na stworzenie reprezenta-
cji wszystkich Polaków bez względu 
na światopogląd polityczny, zainte-
resowania i wyznanie – dziś funk-
cjonującej pod nazwą Kongres Po-
laków w RC – były generalnie dwa. 
Pierwszy zakładał dokonanie tego 
na bazie istniejących struktur pezet-
kaowskich. Drugi mówił o powoła-
niu niezależnego ciała, które będzie 
reprezentować wszystkich Polaków 
i wszystkie polskie organizacje, 
jako że już wtedy przewidywano, że 
PZKO wkrótce przestanie być tą jed-
ną jedyną polską organizacją. 

Wola reprezentowania wszyst-

kich Polaków przez Polski Związek 
Kulturalno-Oświatowy pojawia się 
po raz pierwszy w oświadczeniu 
Prezydium PZKO z dnia 28 listopa-
da 1989 roku, które zostało opubli-
kowane dwa dni później na łamach 
„GL”. „(…) Wyrażamy poparcie dla 
przemian demokratycznych jako 
sposobu realizacji głębokiej prze-
budowy w strukturach politycz-
nych i ekonomicznych. Przemiany 
te stwarzają szanse dla właściwego 
rozwoju państwowości czechosło-
wackiej, z którą wiążemy możliwo-
ści dalszego rozwoju naszej grupy 
narodowościowej. Włączając się do 
obecnych przemian, nie chcemy 
zarazem przekreślić wszystkie-
go pozytywnego, co nasz Związek 
osiągnął. Chcemy kontynuować 
tradycje aktywnego działania spo-
łecznego (…). Dlatego wyrażamy 
swoje uznanie i poparcie wszyst-
kim tym, którzy spontanicznie 
włączyli się w działalność nowych 
inicjatyw społecznych, zwłasz-
cza młodzieży (…) Wychodząc z 
zaistniałej sytuacji społeczno-po-
litycznej, uważamy za potrzebne 
zwołać na początku roku 1990 ogól-
nozwiązkową konferencję. Prezy-
dium zdaje sobie sprawę z tego, że 
w obecnej sytuacji konieczne jest 
rozwiązanie szeregu nabrzmiałych 
problemów. (…)” – czytamy w sta-
nowisku Prezydium PZKO, które 
pośród najważniejszych zadań wy-
mienia zaraz na pierwszym miejscu 
postulat, żeby „zmienić charakter 
Związku tak, aby mógł reprezento-
wać interesy wszystkich Polaków 
żyjących w Czechosłowacji”. W 
„Głosie Ludu” z 5 grudnia pojawia 
się jednak kolejny artykuł, którego 
autorzy (Stanisław Gawlik, Edwina 
Macura, Eugeniusz Hyrnik i Tade-
usz Puchała), przekonują, że owych 
„nabrzmiałych problemów” nie da 
się rozwiązać „jakąś tam Ogólnoz-
wiązkową Konferencją”, która we-

dług statutu Związku „nie posiada 
żadnych uprawnień do zmiany cze-
gokolwiek”. Dlatego autorzy tego 
przyczynku nawołują do zwołania 
Nadzwyczajnego Zjazdu PZKO.

Platf orma otwarta 
i niedogmatyczna
W tym samym czasie rozkręca się 
już jednak na dobre niezależna od 
istniejących struktur PZKO-wskich 
dyskusja nad sprawami dotyczą-
cymi polskiej mniejszości w Cze-
chosłowacji. 30 listopada w Klubie 
PZKO przy ul. Bożka w Czeskim 
Cieszynie uczestniczy w niej ok. 40 
osób, a wśród nich – jak to określa 
Marian Siedlaczek odnoszący się 
do tego spotkania na łamach „GL” z 
2 grudnia – „wielu ludzi powszech-
nie w naszym środowisku znanych 
i szanowanych”. W swoim artykule 
pisze o „konieczności zapewnienia 
prawnej reprezentacji interesów 
naszej mniejszości narodowej, któ-
ra powinna opierać się na ustale-
niach konwencji międzynarodo-
wych, których sygnatariuszem jest 
Czechosłowacja”. W związku z tym 
proponuje „powołanie niezależnej 
grupy inicjatywnej działającej na 
platformie obywatelskiej, a składa-
jącej się z ludzi myślących otwarcie 
i niedogmatycznie”, a takich, jak 
zauważa, „było sporo na czwartko-
wym spotkaniu”. Siedlaczek jedno-
cześnie odrzuca możliwość takiej 
przemiany PZKO, która uczyniłaby 
z niego reprezentanta wszystkich 
Polaków na terenie Czechosłowa-
cji. Uważa bowiem, że „jakikolwiek 
związek może i musi reprezentować 
przede wszystkim sam siebie, swoje 
własne interesy, które nie zawsze są 
zbieżne z interesami ogółu”.  

Jego zdanie w pewnym sen-
sie podziela również Stanisław 
Kondziołka. O PZKO pisze jako o 
ogromnym molochu, który nie jest 
w stanie sprostać wszystkim ten-

dencjom społecznym. „I choć nie 
jest nas dużo, to jednak wachlarz 
zapatrywań i dążeń wśród ludzi 
jest ogromny. PZKO powinno dalej 
na o wiele wyższym poziomie speł-
niać rolę organizacji rozwijającej 
naszą narodową kulturę. (…) Insty-
tucji polskich jest sporo – środki 
masowego przekazu, szkolnictwo 
polskie, organizacje społeczne – aż 
się prosi, by powołać do życia or-
gan koordynacyjny, który będzie 
miał za zadanie dbałość o stały 
rozwój polskiej grupy narodowej. 
Powinien być kompetentnym part-
nerem odpowiednim organom sił 
władzy po szczeble najwyższe”.

Komitet Obywatelski 
(nie) chce rozbijać
Po 6 grudnia, na kiedy to zwołano 
kolejne spotkanie „niezależnych 
inicjatyw polskiej grupy narodo-
wej”, nie ma już żadnych wątpli-
wości, że taki organ koordynacyjny 
właśnie się zrodził. Jego uczestni-
cy powołują Komitet Obywatelski, 
którego program ideowy jest zgod-
ny z ideą Forum Obywatelskiego w 
Pradze, a jego celem szczególnym 
dbałość o prawa i interesy pol-
skiej grupy narodowej w Czecho-
słowacji. „Dążymy do powołania 
reprezentacji odpowiedzialnej za 
ochronę, obronę praw i interesów 
polskiej grupy narodowej w Cze-
chosłowacji” – czytamy m.in. w 
oświadczeniu Komitetu opubliko-
wanym w „GL” z 9 grudnia, które 
przekazano do wiadomości m.in. 
Centrum Koordynacyjnego Forum 
Obywatelskiego w Pradze, Zgro-
madzenia Federalnego Czechosło-
wacji, polskiego Sejmu i Senatu, 
premierów Polski i Czechosłowa-
cji, Zarządu Głównego PZKO i jego 
poszczególnych kół i klubów mło-
dych oraz szkół z polskim językiem 
nauczania. 

Powołanie Komitetu Obywatel-

skiego jako Sekcji Polskiej Forum 
Obywatelskiego jest jednak niektó-
rym solą w oku. Stąd też pojawiają 
się głosy w tzw. terenie, że chodzi 
o inicjatywę mającą na celu rozbi-
janie PZKO. Rzecznicy Komitetu 
(Janusz Klimsza, Bogdan Kokotek, 
Jan Rusnok, Marian Siedlaczek i 
Tadeusz Wantuła), powołani na 
spotkaniu z 6 grudnia, sukcesyw-
nie starają się wywracać tego typu 
stwierdzenia. „Uważamy, że wiele 
lat trwająca hegemonia Polskiego 
Związku Kulturalno-Oświatowego 
w zarządzaniu sprawami polskimi 
w Czechosłowacji przyniosła wiele 
zła. Nie znaczy to jednak, że odrzu-
camy dorobek Związku w całości. 
Wręcz przeciwnie: dumni jesteśmy 
z przynależności do społecznej ro-
dziny, której aż tyle udało się zro-
bić (…) Świadomi jesteśmy ogromu 
pracy i dokonań działaczy społecz-
nych u podstaw Związku” – piszą 
w oświadczeniu, które pojawiło 
się 30 grudnia. Mowa jest w nim 
m.in. o uznaniu Komitetu Obywa-
telskiego przez nowe Tymczasowe 
Prezydium PZKO jako „platformy 
służącej do określenia i ustalenia 
przyszłego kształtu spraw Polaków 
w Czechosłowacji”. Pojawia się też 
wzmianka o zgłaszaniu akcesu do 
Komitetu Obywatelskiego zawią-
zujących się organizacji i stowarzy-
szeń oraz inicjatyw obywatelskich 
przy strukturach już istniejących, 
jak np. Scena Polska Teatru Cie-
szyńskiego. 

Kolejne spotkanie Komitetu ma 
się już jednak odbyć dopiero w na-
stępnym roku. O tym, jak potoczy-
ły się dalej sprawy, które stworzyły 
podwaliny Kongresu Polaków w 
dzisiejszej postaci, napiszemy w 
kolejnym odcinku. Szerzej przyj-
rzymy się też tematowi odradzania 
się polskich organizacji na Zaolziu 
oraz powoływania do życia no-
wych.  
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REKLAMA

Sny i wołania
Mogą być piękne, bliskie marzeniom, 

realizujące to, co w rzeczywistości nie 
może się ziścić. Bo jest zbyt piękne, żeby 
mogło być prawdziwe. Niech więc się wy-
śni. Niech będą wyspy szczęśliwe, łagodne 
kołysanie fal, wiatr, który muśnięciem ca-
łuje jej włosy i prośba – żeby się nie obu-
dzić, nie przebudzić, żeby bajka trwała.

Mogą też być prześladujące, nawiedza-
jące, niepokojące. A przebudzenie witane 
z ulgą, że to był na szczęście tylko sen.

••• 

 Julian Przyboś – poeta – budził się nie je-
den raz z koszmarnych snów. Po nocach 
przychodził do niego Edward, kolega z 
gimnazjum. Razem walczyli w 1920 roku, 
w tej samej bitwie. Tylko Edward miał od-
wagę wrócić, żeby opatrzyć rannego. Jego 
uratował, a sam zaginął. I zaginął po nim 
ślad. Kiedyś obiecali sobie, że ten, który 
pierwszy znajdzie się po tamtej stronie, da 
o sobie znać. I „jeśli jest coś z prawdy w tym 
bajaniu o zaświecie”, przyjdzie. I Edward 
przychodził „w serii snów prawdziwych”. 
Prawdziwych i tak niepokojących, że Ju-
lian Przyboś nabawił się nerwicy serca.

••• 

Przychodziła też do niego matka. Była 
malutka i lekka, a on niósł ją i szedł drogą 
zapamiętaną z czasów dzieciństwa, kiedy 
ona – matka – była w centrum jego świata. 
Szedł niosąc ją na rękach cienistym wąwo-
zem w stronę rozświetlonych słońcem łąk. 
Wiedział, czuł, że jest, że istnieje – że tam, 
po drugiej stronie jest życie. I pytał:

 – Powiedz, czy jesteś w niebie?
Ale ona milczała, a potem rozpłynęła 

się, zniknęła. Sen się skończył.

••• 

W Cieszynie poeta i nauczyciel zakochał 
się w swojej uczennicy, Marzenie. I znów 
śnił. A sen ten poprzedzał wiadomość o 
katastrofi e w Tatrach. Julian był wtedy w 
Beskidach. Śnił niespokojny sen o dwóch 
stawach i o niej, która przyszła naga i 
błyszcząca, tańcząca z napierśnikami z 
czarnego aksamitu, albo z krepy obszytej 
blaszkami ze srebra. Kiedy tańczyła, uno-
siła ramiona z bransoletami. One dźwię-
czały, a ona gasła i ginęła…

••• 

Jak grom z jasnego nieba dopadła go wia-
domość, że zginęła naprawdę. Jasnowło-
sa, śliczna osiemnastoletnia dziewczyna 
wspinała się ze swoją o dwa lata młodszą 
siostrą na Zamarłą Turnię. Nie dotarły 
tam. Odpadły ze ściany. Obie spadły do 
Pustej Dolinki – Lida na śnieg, a Marzena 
na piargi.

••• 

Czytam opis tamtych zdarzeń w kronikach 
rejestrujących wypadki w Tatrach. Był rok 
1929, a w księgach zapisano już wiele stron 
i zapisuje się do dziś. I niejeden opis akcji 
ratowniczej, dramatycznej walki o życie 
kończy się refl eksją taką, jak wówczas. Że 
góry są piękne, potężne, ale i niebezpiecz-
ne. Że śmierć w górach to „groźne memen-
to”.

I w dniu, w którym usłyszałam o gro-
mie z jasnego nieba, o ludziach porażo-
nych piorunem na Giewoncie, a potem 
czytałam szczegółowy raport ratowni-
ków, wspomniałam zapowiedzianą we 
śnie śmierć na Zamarłej. I opis spotkania 
dwóch grup zdobywających 6 październi-
ka 1929 roku trudną do zdobycia ścianę. 
Aż do tego spotkania wzajemnie o sobie 
nie wiedzieli – doświadczeni wspinacze 
i dwie młode dziewczyny. Ucieszyli się 
sobą, panowie zapytali, czy mają dobry 
sprzęt, a one poczęstowały cukierkami.

I szli dalej. Nagle Bronisław Czach zoba-
czył spadającą głową w dół szesnastoletnią 
Lidę i linę – pustą, falującą wężykowatym 
ruchem. Tak opowiedział ratownikom i 
tak napisali w kronice. Napisali też, że do-
świadczeni i znający drogę mężczyźni z 
trudem wspięli się na szczyt, wyczerpani 
psychicznie. Zeszli okrężną drogą do mar-
twych ciał, ale ratunku już nie było. 

Następnego dnia ciała dziewczyn nie-
siono do Zakopanego piękną Doliną Roz-
toki. I napisano w raporcie, że to była bez-
sensowna śmierć. 

Wierzchołki gór widziane z dołu – mo-
numentalne, senne, jak drzemiące spokoj-
nie olbrzymy, kuszą i wołają. I tak będzie 
zawsze, choć nieraz z ich wierzchołków 
rozlega się rozpaczliwe wołanie o ratunek.
 

Oj to państwo…
Państwo, niezależnie jak przyjazne było-

by obywatelom, jak szeroko roztaczało-
by opiekę nad chorymi, słabymi i biednymi, 
zawsze będzie uprawiało ów szalbierczy pro-
ceder, jakim jest sprzedawanie ze znacznym 
zyskiem tego, co można osiągnąć za grosze.

Jeżeli cena baryłki (czyli nieco ponad 159 
litrów) ropy naftowej na światowych gieł-
dach wynosi w przybliżeniu 60 dolarów, 
czyli jakieś 1365 koron, to znaczy, że jeden 
litr kosztuje 8,58 Kč. A ile trzeba zapłacić za 
litr tego płynu – poddanego procesowi rek-
tyfi kacji – na stacji benzynowej?

No dobra. Państwo lubuje się w podat-
kach, akcyzach, wszelakich dodatkowych 
opłatach, motywując to tym, to owym i win-
duje ceny w górę. I to samo jest z innym pa-
liwem, które od czasu do czasu tankują nie 
czterokołowce co prawda, lecz ich dwunożni 
właściciele. Mowa oczywiście o wysokopro-
centowym alkoholu.

„Państwowy Monopol Spirytusowy”, pi-
sał  w poznańskim miesięczniku „Tęcza” z 
lutego 1935 roku niejaki Jan Szulc, „kupuje 
po niespełna 1 złoty za litr spirytus produko-
wany przez legalne gorzelnie – i w tej kwocie 
mieści się już zysk producenta. Spirytus ten, 
po doliczeniu kosztów administracyjnych, 
oraz rektyfi kacji, rozlewu i wreszcie wyso-
kiej opłaty akcyzowej na rzecz Skarbu, Mo-
nopol sprzedaje po 10,80 zł za litr”.

Przecież to grabież w biały dzień! Więc w 
tym momencie pojawia się obrońca okrada-
nego ludu, który wychodzi z konkurencyj-
ną ofertą, bo przy tych paskarskich cenach 
„anonimowy fabrykant”, jak eufemistycznie 
określił bimbrownika Szulc, „ponoszący je-
dynie niewielkie stosunkowo koszty wyrobu 
spirytusu, może sprzedawać swój towar za 
połowę tej ceny i jeszcze zarabia na tem pa-
ręset procent! Interes tedy opłaca się znako-
micie, nic dziwnego więc, że mimo licznych 
represyj, stosowanych przez władze, tysiące 
potajemnych gorzelni pracuje »całą parą«, 
produkując rokrocznie setki tysięcy litrów 
samogonu. I rokrocznie Skarb Państwa po-
nosi z tego tytułu miljonowe straty…”

Autor artykułu nie był w stanie określić, 
ile owych nielegalnych gorzelni było w ów-
czesnej Rzeczpospolitej. Stwierdzał jednak, 
że przede wszystkim obfi towały w nie Kresy 
Wschodnie. „Niedostępne błota i bagna, roz-
lewiska rzek i jezior, zarosłe gęsto sitowiem, 
podmokłe lasy trudne do przebycia, znaczne 
oddalenie wsi od szlaków komunikacyjnych, 
wszystkie te właściwości terenowe Polesia 
znakomicie ułatwiają ukrycie licznych »fa-
bryczek« przed okiem władz. Wielkie nieza-
mieszkałe przestrzenie Wołynia i Wileńsz-
czyzny dostarczają potajemnym gorzelniom 
równie bezpiecznego schronienia”.

Strzeżonego Pan Bóg strzeże, więc ówcze-
śni bimbrownicy prześcigali się w pomy-
słach, jakże się to jeszcze na tym kresowym 
bezludziu zamaskować. „Na Polesiu np. 
montuje się często aparaturę do pędzenia 
wódki na łodziach; fabryczka taka, zaszyta 
w sitowiu zdala od ludzkich osiedli, pra-
cuje bez obawy »wsypy«. Gdy zagraża jej 
niebezpieczeństwo – poprostu zatapia się 
aparaturę, oznaczając odpowiednio miej-
sce zatopienia, a gdy niebezpieczeństwo 
minie – »fabryczkę« wyciąga się z wody i 
puszcza się ją na nowo w ruch! Istnieją też 
lotne wytwórnie »samogonu«, zmontowane 
na wozach chłopskich. Taka »gorzelnia na 
kółkach« wędruje z miejsca na miejsce po 
niedostępnych lasach i po drodze fabrykuje 
wódkę”.

Ale to nie wszystko. Jak dalej zwracał uwa-
gę redaktor „Tęczy”, „aparaty do pędzenia 
wódki znajdowano już nawet na… cmen-
tarzu, ukryte dowcipnie w obmurowanym 

grobie. Szczytem wszakże pomysłowości 
było urządzenie tajnej gorzelni na strzelnicy 
wojskowej w Kołodence pod Równem – przy-
czem aparatura znajdowała się tam pod wa-
łem chwytającym kule. Pędzono tedy »samo-
gon« dosłownie pod ochroną kul!” To zaiste 
koncept fantastyczny! No bo przecież kto bę-
dzie szukał nielegalnej gorzelni pod gradem 
świszczących mu nad głową pocisków! 

Ale szukano intensywnie. „Walkę z pota-
jemnem gorzelnictwem prowadzi policja, 
straż graniczna, kontrola skarbowa i K.O.P. 
(Korpus Ochrony Pogranicza – przyp. jot). 
Co roku likwiduje się w całej Polsce po kil-
kaset placówek tego anonimowego »prze-
mysłu« i co roku na ich miejsce powstają 
setki nowych fabryczek, jeszcze lepiej za-
konspirowanych i coraz doskonalszych pod 
względem technicznym”. Przykładowo w 
Warszawie znaleziono gorzelnię, w której 
produkowano do dwustu litrów spirytusu 
dziennie, a funkcjonowała ona raptem dwa 
miesiące.

„Przed paru laty obiegły prasę codzienną 
nazwiska kilku »asów« potajemnego gorzel-
nictwa na Wołyniu. Na czołowem miejscu 
wymieniano wówczas Helenę Bulbinę z 
Żytynia, która miała już 18 spraw sądowych 
za nielegalne pędzenie wódki. Następnym 
z kolei był Uszer Ponimański z Tuczyna — 
wybitny »spec« od organizowania lotnych 
gorzelń, pracujących na jego rachunek. 
Chłopom, zatrudnionym w swoich »fabry-
kach«, Ponimański płacił po 10 zł dziennie, 
a gdy któryś z nich wpadł w ręce władz – 
otrzymywał dodatkowo po 10 zł, za każdy 
dzień zamknięcia w więzieniu. Nic więc 
dziwnego, iż żaden z wtajemniczonych nie 
próbował nawet »zasypać« swego szefa wo-
bec władz, to też pan Uszer zawsze wycho-
dził cało z najgorszych opresyj…”

A jak to wyglądało w innych regionach 
Polski? „Na ziemiach zachodnich fabrykacja 
»samogonu« jest mniej rozpowszechniona, 
zato spotyka się tu dość znaczny przemyt 
wódki z Niemiec i Czechosłowacji, zakupy-
wanej w tych krajach przez przemytników 
po specjalnie niskich cenach »eksporto-
wych«. W okolicy Rybnika oraz w pow. czę-
stochowskim kwitnie obok tego przemyt 
eteru, używanego przez miejscową ludność 
zamiast wódki, bądź też jako domieszkę 
do niej. Eter jest tańszy od wódki i posiada 
znacznie silniejsze własności upajające – 
tem się tłumaczy jego rozpowszechnienie 
wśród ludności wiejskiej, nie zdającej sobie 
sprawy z tego, że picie eteru jest wprost za-
bójcze dla organizmu ludzkiego”.

Z kolei w Gdyni kwitł sobie w najlepsze 
nielegalny handel legalnym de facto alko-
holem. „Trafi ają się tam niesumienni eks-
porterzy, którzy wywożą spirytus eksporto-
wy poza obręb naszych wód terytorjalnych 
(6 mil od brzegu) i tam przeładowują go na 
kutry rybackie – te zaś przemycają go spo-
wrotem do Polski. Małe i niepozorne kutry 
rybackie, myszkujące po zatoce, sprawia-
ją wiele kłopotu straży granicznej! Płytko 
zanurzone, mogą one przybijać do brzegu 
w każdem miejscu i mogą też – pod osłoną 
nocy lub mgły – wślizgnąć się do którejś 
z wpadających do morza rzeczek i zatrzy-
mawszy się w umówionem miejscu, wyła-
dować swój cenny ładunek wprost do ocze-
kujących już samochodów, które uwożą go 
wgłąb kraju. Proceder ten uprawia bardzo 
wiele kutrów rybackich”.

No cóż. Trzeba umieć sobie radzić, bo 
kto sieje wiatr, zbiera burzę – powiada stare 
przysłowie. Kto wprowadza podatki i akcy-
zę, ten generuje czarny rynek. Ale nie mar-
twmy się. Państwo żyje z nim sobie w kon-
kubinacie już od wieków. 

O przesadzie 
To, co przesadne, jest bez znaczenia. Tal-

leyrand – wybitny polityk i dyplomata, 
który na przełomie XIX i XX wieku przeżył 
we Francji czasy przedrewolucyjnego Stare-
go Porządku i wszystkich etapów rewolucji 
(z krótką przerwą na „wycieczkę” do Anglii i 
Stanów Zjednoczonych Ameryki), epokę Na-
poleona i czasy Restauracji Burbonów, otóż 
ten wielki Talleyrand uczył, że to, co prze-
sadne, jest bez znaczenia. Przyjmijmy, że i 
w tym przypadku, jak zwykle, z niewielkimi 
doprawdy wyjątkami – Talleyrand miał ra-
cję. Tak, to co przesadne, jest bez znaczenia. 
Ale nie w świecie medialnej demokracji, nie 
w świecie internetowych portali i mediów 
społecznościowych. Tu przesada ingeruje w 
rzeczywistość, a zatem ma znaczenie. Prze-
sada rodzi polaryzację. Polaryzacja wypacza 
widzenie rzeczywistości. Więcej – zamienia 
świat w piaskownicę pełną przekrzykujących 
się dzieciaków. No cóż, witajcie w świecie 
końca drugiej dekady XXI wieku. 

Donald Trump przyjedzie do Polski – ra-
dują się jedni. I co z tego? – krzywią się dru-
dzy. Takich spolaryzowanych, a więc i prze-
sadnych stanowisk można podawać całymi 
garściami. Co z tej wizyty dla Polski wynika 
– zapytałby może ktoś rozsądny. Bardzo, 
bardzo wiele – zapewnią zwolennicy. Nic zu-
pełnie nic – odpowiedzą ich oponenci. Takie 
spolaryzowanie powoduje sytuację, w której 
w debacie publicznej zaczynają dominować 
bardzo, bardzo złe emocje w – niezbyt staran-
nym (jeśli w ogóle) – przebraniu argumen-
tów. Oczywiście, jeśli w ogóle odczuwa się 
potrzebę formułowania jakichkolwiek argu-
mentów. Bo przecież (bardzo lubię ten cytat) 
jak pisał znany satyryk Janusz Szpotański, 

„powszechnie wiadomo (choć zupełnie nie 
wiadomo dlaczego)?”. Myślę, że stosunkowo 
łatwo byłoby wyrysować mapę społecznych 
i kulturowych problemów, które tworzą to 
wszystko „co powszechnie wiadomo”, tyle, 
że owo „powszechnie’ tak naprawdę oznacza 
tylko swoich, tylko plemię, z którym się ktoś 
identyfi kuje. Dla ludzkiego samopoczucia 
może mieć to i swoje dobre strony. Proszę so-
bie wyobrazić mecz piłkarski, po zakończeniu 
którego kibice obu drużyn są święcie przeko-
nani, że to ich pupile wygrali. I to wygrali zde-
cydowanie. I idą do swoich knajp i pubów, by 
się w swoim gronie cieszyć z kolejnego dru-
zgoczącego zwycięstwa swoich pupili, kpiąc 
do woli z drużyny przeciwnej i jej fanów. Inna 
projekcja tej samej sytuacji: A gdyby tak były 
tylko dwa rodzaje portali – jeden (rządowy) 
prawicowy i drugi (opozycji) liberalno-le-
wicowy? Dobra, tak w zasadzie już jest. Ale 
gdyby wejście na jeden z nich automatycznie 
wykluczało wejście na drugi? Czy nie byłoby 
tak, że poza nie tak liczną chyba garstką i licz-
nymi trollami (możliwymi chyba do wyelimi-
nowania przez łebskich moderatorów), każdy 
mógłby się w spokoju szczęśliwości utwier-
dzać w swoich „jedynie słusznych poglądach 
na wszystko”? I jeszcze: wykluczyć z grona 
znajomych na fb  tych wszystkich, którzy mają 
„niesłuszne poglądy”. I żyć się chce! „MOJE 
SŁUSZNE POGLĄDY NA WSZYSTKO”. To ty-
tuł szkicu profesora Leszka Kołakowskiego. 
Ironiczny. Dzisiaj w Polsce, wszyscy, no, na 
szczęście – prawie wszyscy mają słuszne po-
glądy na wszystko. Nie dziwi mnie specjalnie, 
że politycy dostrzegają źdźbło w oku polityka 
innej opcji, gdy w swojej partii nie są w sta-
nie dostrzec belek, które po oczach aż biją. 

Wreszcie – są tylko 
politykami, może 
po prostu oszuku-
ją, w tym także sa-
mych siebie. Mar-
twi mnie jednak 
społeczeństwo, ta 
zaślepiona część 
publiki, która to 
wszystko bezkry-
tycznie łyka i łyka. 
Na koniec wakacji wszystkim życzę odrobiny 
dystansu i szczypty ironii. Pamiętajcie Pań-
stwo – to co przesadne jest co prawda bez 
znaczenia, tak, jest naprawdę bez znaczenia, 
ale tylko jeśli poważnie chce się jakiś problem 
rozwiązywać. Bywa i tak, że to co przesadne 
jest samo w sobie problemem. 

Żyjemy w czasie licytacji oświadczeń, któ-
re prezentują przesadne diagnozy, diagnozy 
deformujące obraz rzeczywistości, demo-
nizują oponenta, ba zamieniają go nawet 
nie w przeciwnika, ale po prostu wroga. A 
z wrogiem, to już wiadomo – „zemsta, ze-
msta, zemsta na wroga, z Bogiem, a choćby 
mimo Boga”. Zamiast racjonalnej wymiany 
argumentów, mamy zelotyzm, sprowadza-
nie argumentacji strony przeciwnej do ab-
surdu, wmawianie jej ewidentnych fałszów, 
a wszystko to oczywiście po to, by uderzyć 
oponenta tym łatwiej, a przy okazji tym moc-
niej, tym bardziej dla „swojej” publiki prze-
konująco. Otóż, że tak opisana praktyka ma 
się w Polsce dobrze, trudno przeczyć. Prze-
jawy dobrej woli, chęci rzetelnego dyskuto-
wania, prób dochodzenia do prawdy, a nie 
tylko pognębienia kogoś, z kim się w jakiejś 
bardziej czy mniej istotnej kwestii nie zga-

dzamy, są doprawdy trudno dostrzegalne. 
Dominuje pragnienie zmiecenia oponenta 
ze sceny, a lepiej jeszcze wdeptania go w zie-
mię. Taka dzisiaj panuje atmosfera, że dys-
kusje nie przypominają subtelnych dialogów 
fi lozofów, ale raczej walki gladiatorów, a oce-
nę przyglądającej się im gawiedzi coraz czę-
ściej można poznać dzięki wyświetlanym na 
ekranie wynikom głosowań internetowych 
czy SMS-owych. Deprecjacja przeciwnika 
jako kogoś przewrażliwionego (w domyśle – 
chorobliwie przewrażliwionego) na swoim 
punkcie na pewno nie jest do uczciwej kon-
frontacji odmiennych stanowisk dobrym 
wstępem. Dlaczego? Bo oponent odpowie 
tym samym. To wy jesteście przewrażliwie-
ni – krzyczą jedni. Nie, ależ skąd, to wy jeste-
ście przewrażliwieni – zaprotestują drudzy. 
Jak widać w takich i podobnych przypad-
kach „zasadę przesady” koryguje fi lozofi a 
Kalego. Innymi słowy – jak przesadza ktoś z 
mojego środowiska, to może i dobrze, ba, to 
niekiedy nawet bardzo dobrze, bo nawet jeśli 
bardzo przesadza, to tak naprawdę przecież 
nie przesadza. A nie przesadza niejako z de-
fi nicji, bo przecież jest po mojej, czyli jedynie 
właściwej stronie.  
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Gmina Hażlach wraz z Miastem 
Karwina (CZ) realizuje projekt 

„Płynie muzyka z Zamarskiego 
Kopca na Olziańską Dolinę/Hudba 
plyne ze Zamarského kopce do 
údolí Olše”, współfi nansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Funduszu Mikroprojektów Eurore-
gionu Śląsk Cieszyński – Těšínské 
Slezsko Programu Interreg V-A Re-
publika Czeska – Polska 

Projekt zakłada nawiązanie 
współpracy i integrację społe-
czeństw Gminy Hażlach i Miasta 
Karwina poprzez wspólne uczest-
nictwo w imprezach kulturalno-
-sportowych promujących tradycje 
Śląska Cieszyńskiego. Aby możliwe 
było prezentowanie dorobku kul-
turalnego Śląska Cieszyńskiego, w 
szczególności regionalnych pieśni, 
występów artystycznych, zespołów 
ludowych, w ramach projektu, w 
Parku Rekreacyjno-Sportowym w 
Zamarskach (ul. Główna 1) wybu-
dowano zadaszoną scenę, która są-
siaduje z Aleją Gwiazd Miłośników 
Cieszyńskiej Pieśniczki Ludowej, 
siłownią zewnętrzną oraz placem 
zabaw.  Zapraszamy do odwiedze-
nia Zamarsk i wzięcia udziału w 
naszych najbliższych imprezach:

8 września 2019 r. Lutnia Bike 
Marathon – wyścig rowerowy ze 
startem i metą w Parku Rekreacyj-
no-Sportowym. Uczestnicy rajdu 

startujący w wyścigu będą musieli 
pokonać kilkunastokilometrową 
trasę wokół Zamarsk, która będzie 
prowadziła malowniczymi leśnymi 
ścieżkami, przesmykami i trudny-
mi podjazdami. 

15 września 2019 r. Zamarskie 
Biesiadowanie – podczas którego 
wystąpią zespoły regionalne pro-
mujące lokalną kulturę, dzieci ze 
szkoły w Zamarskach i Karwinie. 
Podczas imprezy zostanie wmu-
rowana kolejna gwiazda w Alei 
Gwiazd Miłośników Cieszyńskiej 
Pieśniczki Ludowej. 

Bliższe informacje na temat im-
prez znajdą Państwo na plakatach, 
na stronie internetowej Gminy 
Hażlach www.hazlach.pl oraz na 
Facebooku.

Ponadto w ramach projektu dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej w Zamar-
skach pojadą do Szkoły Podstawo-
wej z Polskim Językiem Nauczania 
w Karwinie (CZ), gdzie razem wystą-
pią i zaśpiewają „pieśniczki”. Będzie 
to okazja do poznania się i nawiąza-
nia przyjaźni pomiędzy dziećmi, jak 
również rodzinami dzieci.
� Artykuł�sponsorowany�GŁ-529
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PIĄTEK 6 WRZEŚNIA 

6.10 Leśniczówka 6.35 Magazyn śled-
czy Anity Gargas 7.05 Podwodne ABC. 
Tajemnice rafy koralowej 7.15 Pytanie 
na śniadanie 11.00 Polonia 24 11.20 
Rozmowa Polonii 11.35 Halo Polonia 
12.25 Wiadomości 12.40 Historia jed-
nego obrazu. Pejzaż ze Starego Sącza 
- Dom z Werandą - Jan Cybis 12.50 
Wilnoteka 13.10 Na sygnale. Dużo mi-
łości 13.45 Miłość nad rozlewiskiem 
(s.) 14.40 Festiwal Muzyki Tanecznej 
- Kielce 2019 15.45 Wiadomości 15.55 
Rodzinka.pl (s.) 16.30 Baw się słowami 
16.55 Domisie (dla dzieci) 17.20 Histo-
ria jednego obrazu. Santo Prosdocimo - 
Ryszard Demel 17.30 Teleexpress 17.45 
A więc wojna 17.55 Taka to robota, czyli 
kabaretowy przegląd zawodów 18.55 
Wszystko przed nami 19.25 Magazyn z 
Ameryki 19.45 Dobranocka 20.00 Wia-
domości, pogoda, sport 20.45 Ratowni-
cy 21.45 Polonia 24 22.05 Halo Polonia 
22.45 Wolny ekran 23.00 Spis treści 
23.10 Focus on Poland 23.30 Laskowik 
& Malicki. 

SOBOTA 7 WRZEŚNIA 

6.10 Barwy szczęścia (2038) 7.15 Pyta-
nie na śniadanie 10.55 Polonia 24 11.10 
Halo Polonia 11.50 Okrasa łamie prze-
pisy 12.25 Ojciec Mateusz 21 (s.) 13.15 
Ratownicy 14.15 Festiwal Polonijnych 
Zespołów Folklorystycznych 15.35 Pro-
gram rozrywkowy 15.50 A więc wojna 
16.00 Kulturalni PL 17.00 Słownik pol-
sko@polski 17.30 Teleexpress 17.55 M 
jak miłość (s.) 18.45 Program rozryw-
kowy 19.45 Dobranocka 20.00 Wiado-
mości, pogoda, sport 20.45 Bodo 21.50 
C.K. Dezerterzy 23.20 Program rozryw-
kowy. 

NIEDZIELA 8 WRZEŚNIA 

6.25 The Extra Mile 6.50 Lajk! 7.15 Py-
tanie na śniadanie 10.40 Wolny ekran 
11.00 Przyrodnik na tropie 11.25 Ziarno 
11.55 Między ziemią a niebem 12.00 
Anioł Pański 12.15 Między ziemią a 
niebem 12.45 Spotkanie ze świętym 
13.00 Transmisja mszy świętej z ko-
ścioła pw. Matki Bożej Bolesnej w Gier-
czycach 14.20 Alternatywy 4 (s.) 15.40 
Lajk! 16.00 O życiu piosenka - relacja z 
3. Festiwalu Fado w Grudziądzu 16.30 
Leśniczówka (s.) 17.20 A więc wojna 
17.30 Teleexpress 17.55 M jak miłość 
(s.) 18.50 Cafe piosenka 19.15 Nela Mała 
Reporterka 19.35 A to Polska właśnie 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, 
pogoda, sport 20.45 Blondynka 7 21.40 
Teatr Telewizji. Doktor Halina 23.40 
Niedziela z... rolami Danuty Szafl arskiej. 

PONIEDZIAŁEK 9 WRZEŚNIA 

6.20 wojsko-polskie.pl 6.45 Supełko-
we ABC 7.00 Figu-Migu 7.15 Pytanie 
na śniadanie 11.00 Kulturalni PL 12.00 
Racja stanu 12.25 Wiadomości 12.40 
Historia jednego obrazu. Santo Prosdo-
cimo - Ryszard Demel 12.50 Magazyn 
z Ameryki 13.10 Barwy szczęścia (s.) 
13.45 Blondynka 7 (s.) 14.40 One. Ko-
biety kultury 15.10 Reportaż 15.45 Wia-
domości 15.55 Rodzinka.pl (s.) 16.25 
Astronarium. Zdjęcie czarnej dziury 
16.55 Supełkowe ABC 17.10 Figu-Migu 
17.20 Historia jednego obrazu 17.30 
Teleexpress 17.45 A więc wojna 17.55 
Wojna i pamięć 18.25 Cafe piosenka 

18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 Nad 
Niemnem 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości, pogoda, sport 20.45 Noce 
i dnie 21.45 Polonia 24 22.05 Rozmowa 
Polonii 22.20 Halo Polonia 23.10 Focus 
on Poland 23.30 Ania. Rzecz o Annie 
Dymnej. 

WTOREK 10 WRZEŚNIA 

6.10 Pożyteczni.pl 6.45 Margolcia i Miś 
zapraszają dziś 7.00 Zwierzaki Czytaki. 
Obóz przetrwania 7.15 Pytanie na śnia-
danie 11.00 Polonia 24 11.25 Rozmowa 
Polonii 11.40 Halo Polonia 12.25 Wia-
domości 12.40 Historia jednego obrazu. 
Wyjazd Jana III Sobieskiego i Mary-
sieńki z Wilanowa 12.50 Nad Niemnem 
13.10 Barwy szczęścia (s.) 13.45 Bodo 
14.45 Ania. Rzecz o Annie Dymnej 
15.35Spis treści 15.45Wiadomości 15.55 
Rodzinka.pl (s.) 16.25 Zakochaj się w 
Polsce. Legnica 16.50 Margolcia i Miś 
zapraszają dziś 17.05 Zwierzaki Czyta-
ki. Obóz przetrwania 17.20 Historia jed-
nego obrazu. Krakowskie Przedmieście 
w stronę Placu Zamkowego 17.30 Te-
leexpress 17.45 A więc wojna 17.55 Bar-
wy szczęścia (s.) 18.30 Magazyn z Wysp 
18.50 Dobranocka 19.00 Msza święta 
w intencji ofi ar katastrofy smoleńskiej 
20.15 Wiadomości, pogoda, sport 21.00 
Ojciec Mateusz 21 (s.) 21.45 Polonia 24 
22.05 Rozmowa Polonii 22.20 Halo 
Polonia 23.10 Focus on Poland 23.30 
Ocaleni. 

ŚRODA 11 WRZEŚNIA 

6.40 300 lat kościoła w Szczytnie 7.05 A 
to polski właśnie.... Języczek u wagi 7.15 
Pytanie na śniadanie 11.00 Polonia 24 
11.25 Rozmowa Polonii 11.40 Halo Po-
lonia 12.25 Wiadomości 12.40 Historia 
jednego obrazu. Krakowskie Przedmie-
ście w stronę Placu Zamkowego 12.50 
Magazyn z Wysp 13.10 Barwy szczęścia 
(s.) 13.45 Noce i dnie. A potem nastąpi 
noc 14.45 Świat od świtu do zmierzchu. 
Bydgoszcz od świtu do zmierzchu 15.45 
Wiadomości 15.55 Korona królów 16.25 
Jak to działa? 16.55 A to polski właśnie... 
Języczek u wagi 17.05 Nela Mała Repor-
terka. Podróż do wyspy tańczących kra-
bów 17.20 Historia jednego obrazu. Pi-
jak - Jan Gotard 17.30 Teleexpress 17.45 
A więc wojna 17.55 Wojna i pamięć 
18.25 Zrób to ze smakiem 18.55 Barwy 
szczęścia (s.) 19.25 Kierunek Zachód 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomo-
ści, pogoda, sport 20.45 Za marzenia 2 
21.45 Polonia 24 22.05 Rozmowa Polo-
nii 22.20 Halo Polonia 23.10 Focus on 
Poland 23.30 Świat od świtu do zmierz-
chu. Bydgoszcz od świtu do zmierzchu. 

CZWARTEK 12 WRZEŚNIA 

6.10 Korona królów 6.40 Turystyczna 
jazda. Riwiera crikvenicko-vinodolska 
6.55 Nieziemscy. Akcja 7.15 Pytanie na 
śniadanie 11.00 Polonia 24 11.25 Roz-
mowa Polonii 11.40 Halo Polonia 12.25 
Wiadomości 12.40 Historia jednego ob-
razu. Pijak - Jan Gotard 12.50 Kierunek 
Zachód 13.10 Barwy szczęścia (s.) 13.45 
M jak miłość (s.) 14.40 Za marzenia 2 
15.30 Pod Tatrami 15.45 Wiadomości 
15.55 Korona królów 16.25 Wschód 
16.55 Nieziemscy. Akcja 17.20 Historia 
jednego obrazu. Plaża w Pourville - 
Claude Monet 17.30 Teleexpress 17.45 
A więc wojna 17.55 Wojna i pamięć 
18.25 Racja stanu 18.55 Barwy szczę-
ścia (s.) 19.25 Wilnoteka 19.45 Dobra-
nocka 20.00 Wiadomości, pogoda, 
sport 20.45 PitBull 21.45 Polonia 24 
22.05 Rozmowa Polonii 22.20 Halo 
Polonia 23.10 Focus on Poland 23.30 
Reportaż 0.00 Magazyn śledczy Anity 
Gargas. 

Można składać wnioski
Stowarzyszenie „Wspólnota Pol-

ska” prowadzi właśnie nabór 
wniosków na rok 2020. Kompletnie 
wypełnione formularze wyłącznie 
pocztą elektroniczną należy prze-
słać do 30 września na adres: wnio-
ski@wspolnotapolska.org.pl.

Tym razem „Wspólnota Polska” 
zamierza wspierać działania w 
siedmiu obszarach tematycznych: 
„wspieranie działalności organi-
zacji polonijnych” (obejmuje ono 
dofi nansowanie utrzymania biur, 
opłat administracyjnych, bieżą-
cych remontów, bieżącej działalno-
ści statutowej, sportu polonijnego, 
stażów i szkoleń), „oświata” (czyli 
utrzymanie punktów nauczania, 

zakup pomocy dydaktycznych, wy-
nagrodzenia dla nauczycieli, szko-
lenia i kursy metodyczne, konkur-
sy, stypendia, pobyty edukacyjne 
dla dzieci i młodzieży, półkolonie, 
wycieczki tematyczne, teatrzyki, 
zespoły dziecięce), „młodzież” 
(harcerstwo, zloty i konferencje 
młodzieżowe), „kultura” (koncer-
ty, wystawy, festiwale, dni kultury 
polskiej, konferencje tematyczne, 
publikacje książkowe, przedstawie-
nia teatralne, działalność zespołów 
folklorystycznych), media polonij-
ne”, „pomoc charytatywna” oraz 
„inwestycje” (czyli remonty i budo-
wy szkół oraz domów polskich)

Wnioskowane dofi nansowanie 

powinno dotyczyć projektów nie-
dochodowych w 2020 r., które będą 
mogły być rozliczone do końca 
tego roku. Z kolei organizacje, któ-
re składają wniosek po raz pierw-
szy, muszą dołączyć statut. Na-
leży też pamiętać, że organizacja 
nie powinna składać tego samego 
wniosku równocześnie do innego 
stowarzyszenia lub fundacji ubie-
gającej się o datację z pieniędzy 
Kancelarii Senatu RP. Szczegóło-
we informacje na temat konkursu 
grantowego znajdują się na stro-
nie internetowej Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”: wspolnotapol-
ska.org.pl/stowarzyszenie/pomoc/
index.php.  (wik)

Więcej pierwszaków 
w polskich szkołach

2 września w większości 
szkół na Litwie rozpoczęła 
się nauka. „Macierz Szkol-

na” do rozpoczynającego się roku 
szkolnego podchodzi z umiarkowa-
nym optymizmem. W porównaniu 
z rokiem ubiegłym liczba pierwsza-
ków wzrosła z 936 do 1 089.

– To jest spory wzrost. Chciałoby 
się wierzyć, że te tendencje utrzy-
mają się również w latach następ-
nych. „Macierz Szkolna”, podobnie 
jak każdy z rodziców, na nowy rok 
szkolny patrzy z umiarkowanym 
optymizmem. Mamy nadzieję, że 
nareszcie skończą się eksperymen-
ty, a najważniejsze będzie dobro 
dziecka – powiedziała „Kurierowi 
Wileńskiemu” Krystyna Dzierżyń-
ska, wiceprezes Stowarzyszenia 
Nauczycieli Szkół Polskich na Li-
twie „Macierz Szkolna”.

Prezes Stowarzyszenia Józef 
Kwiatkowski wziął udział w apelu 
szkolnym w Szumsku, gdzie szkoła 
obchodzi swe 80-lecie. – Gmach zo-
stał oddany do użytku w 1939 r., ale 
polska szkoła działa tutaj od końca 
XVIII wieku. Idee, które powstały 
przed wiekami, nadal żyją i rozwi-

jają się. Na pewno ten rok będzie 
kolejnym dowodem, że tradycje 
szkolnictwa polskiego na Litwie są 
głębokie – podkreślił Kwiatkowski. 
Prezes Macierzy cieszy się, że w naj-
bliższym czasie do polskich szkół 
trafi ą podręczniki do języka polskie-
go i literatury dla klas 4–9. – Są to 
nowe podręczniki wydane w Polsce. 
Każda szkoła złożyła zamówienie i 
w ciągu pięciu dni ma dokonać opła-
ty. Najprawdopodobniej podręczni-
ki trafi ą do placówek w drugiej po-
łowie września. Warto podkreślić, że 
podręczniki w Polsce są tańsze niż 
na Litwie – wyjaśnił Kwiatkowski. 
Wkrótce do pierwszych klas ma tra-
fi ć również zaadaptowany podręcz-
nik dla szkół polskich, który powstał 
w ramach ustaleń międzyresorto-
wych Polski i Litwy.

Zdaniem przedstawicieli „Ma-
cierzy Szkolnej” dużym osiągnię-
ciem polskiej oświaty na Litwie 
było przyznanie statusu tzw. dłu-
giego gimnazjum Szkole im. Szy-
mona Konarskiego. – Długo trwało, 
aby szkoła uzyskała status „długie-
go gimnazjum”. Sądzę jednak, że 
to jest pozytywny sygnał dla całej 

społeczności polskiej na Litwie – 
podkreśliła Dzierżyńska. W trakcie 
uroczystego apelu dyrektor nowe-
go gimnazjum Walery Jagliński 
oznajmił zebranym, że szkoła bę-
dzie mogła „samodzielnie kształ-
cić dwa starsze poziomy klas gim-
nazjalnych oraz z dumą drukować 
świadectwa z nazwą naszej szkoły“. 
Na uroczystość przybył również 
minister spraw zagranicznych Li-
nas Linkevičius oraz wicemer Wil-
na Edyta Tamošiūnaitė. 

Do kolejnych osiągnięć polskiej 
oświaty na Litwie można zaliczyć 
desygnowanie Jolanty Urbanowicz 
na wiceminister oświaty, która 
wcześniej piastowała stanowisko 
doradczyni społecznej ministra Al-
girdasa Monkev ičiusa. Urbanowicz 
jest międzynarodowym ekspertem 
w dziedzinie oświaty, odbywała 
staże w Holandii, Wielkiej Brytanii, 
Czechach, Estonii, Polsce, Parla-
mencie Europejskim. Przeprowa-
dziła wiele badań w dziedzinie 
oświaty wspólnie z polskimi, bry-
tyjskimi i amerykańskimi naukow-
cami.

„Kurier Wileński” (Litwa)

● „Macierz Szkolna” na Litwie do rozpoczynającego się roku szkolnego podchodzi z umiarkowanym optymizmem. 
Fot.�„Kurier�Wileński”

12 000
Szacuje się, że ogółem do polskich 
szkół będzie uczęszczało ok. 12 tys. 
uczniów, ale dokładna liczba będzie 
znana pod koniec września.

Powalczą o medale w nordic walking
Uwielbiacie ruch na świeżym 

powietrzu? Jeśli tak, to mamy 
dla Was ciekawą propozycję na 
miłe spędzenie soboty 21 września 
w naszych Beskidach. Organizato-
rzy z  Polskiego Towarzystwa Tu-
rystyczno-Sportowego „Beskid 
Śląski” zapraszają w tym dniu do 
wzięcia udziału w mistrzostwach 
w nordic walking. Impreza spor-
towa pod nazwą „Nordic Walking 
– Beskidy 2019” zagości na terenie 
ośrodka wczasowego „Pasieczki” w 
Koszarzyskach. 

Start zawodów przewidziano 
w Koszarzyskach o godz. 10.00. 
Wcześniej – do godz. 9.30 – zosta-
nie przeprowadzona rejestracja 
uczestników. Z racji tego, że nordic 
walking cieszy się w naszym regio-
nie coraz większą popularnością, o 
czym świadczą chociażby medale 
przywiezione przez Zaolziaków z 
tegorocznych Światowych Letnich 
Igrzysk Polonijnych w Gdyni, na 
starcie spodziewana jest liczna 
grupa zawodników. – Nordic wal-
king to stosunkowo młody sport. 

Chodzi o szybki marsz ze specjal-
nymi kijami, w trakcie którego an-
gażujemy wiele partii mięśni. Spa-
lamy też więcej kalorii, niż podczas 
normalnego ruchu – powiedział 
„Głosowi” Wawrzyniec Fójcik, dy-
rektor zawodów. Sport ten powstał 
w Finlandii, gdzie piesza turystyka 
od zawsze cieszyła się dużą popu-
larnością. – W Beskidach często 
spotykam turystów maszerujących 
z kijami do nordic walking. To ide-
alna forma relaksu na świeżym 
powietrzu nie tylko dla osób star-
szych. Skorzystają na tym wszy-
scy. Łatwiej wchodzi się pod gór-
kę, a walory zdrowotne są równie 
istotne, co frajda z samego marszu 
– stwierdził Henryk Cieślar, wice-
prezes PTTS „Beskid Śląski”. – Na 
Zaolziu rozgrywane są mistrzostwa 
w prawie wszystkich sportach, ale 
nordic walking zaliczy debiut – 
zdradził nam pomysłodawca zawo-
dów w Koszarzyskach, Wawrzyniec 
Fójcik, skądinąd regularny uczest-
nik igrzysk polonijnych. – Tego lata 
w Gdyni zawody w nordic walking 

odbyły się w pięknej nadmorskiej 
scenerii. W okolicach Koszarzysk 
też jednak nie brakuje uroczych 
miejsc, a więc serdecznie zapra-
szam wszystkich do wzięcia udzia-
łu w naszej premierowej edycji. 

Nad sprawnym przebiegiem ry-
walizacji czuwać będzie zgrany 
team, w którym oprócz dyrektora 
zawodów, Wawrzyńca Fójcika, czu-
wać będą również Władysław Mar-

tynek (sędzią główny) i Stanisław 
Marszałek (kierownik pomiaru cza-
su). Rejestracją zawodników zajmie 
się w sztabie organizacyjnym Anna 
Franek. – Mówimy wprawdzie cały 
czas o zawodach, a w zawodach 
chodzi przecież o rywalizację, nie-
mniej chciałbym podkreślić, że w 
nordic walking liczy się też spotka-
nie z przyjaciółmi na łonie natury 
– zaznaczył Cieślar. W organizację 

pierwszej edycji „Nordic Walking 
– Beskidy 2019” włączyło się „To-
warzystwo Beskidzkich Kucharzy 
z.s.”, a więc wszyscy uczestnicy 
marszu z kijkami doczekają się za-
równo wrażeń sportowych, jak też 
kulinarnych.  (jb)

Garść informacji
Start: 21. 9. 2019, godz. 10.00
Dystans: 2-5 km
Kategorie (dzieci, kobiety i mężczyź-

ni): do lat 12, 18, 35, 50, 65 i 
ponad 65

Wpisowe: 50 koron od dorosłego 
uczestnika, dzieci i młodzież do 
lat 18 opłata nie obowiązuje

Zgłoszenia: henryk.c@seznam.cz lub 
na miejscu do godz. 9.30

Każdy uczestnik otrzyma posiłek z 
herbatą i pamiątkowy dyplom z wy-
drukiem imienia i nazwiska. Do dys-
pozycji zaplecze – szatnia ośrodka, 
toalety, karczma „U Jarząbka”. Każdy 
uczestnik startuje na własne ryzyko, 
za nieletnich odpowiadają ich opie-
kunowie. Parking dla samochodów: 
Koszarzyska –Miylyrz , obok końco-
wego przystanku autobusu.

• Nordic walking to sport dla wszystkich. 
Fot.�ARC

 Gramy dalej!
Na arenach w Chinach zakończyła się wczoraj faza grupowa mistrzostw świata 
w koszykówce mężczyzn. Polacy z kompletem zwycięstw rozpoczynają dziś walkę w drugiej 
rundzie. Na początek o godz. 10.00 biało-czerwoni zmierzą się z Rosją. Do drugiej rundy 
przebili się też Czesi, którzy wczoraj w decydującym meczu pokonali Turcję 91:76. 

Janusz Bitt mar

Dla Polaków to jak na razie 
wymarzony czempionat. 
Koszykarze spełnili plan 

maksimum, jakim był awans z 
grupy, a na obecnym etapie mogą 
już tylko sprawić niespodziankę. 
Cuda zdarzają się jednak nie tyl-
ko w bajkach, o czym przekonali 
nas Polacy w fantastycznym spo-
tkaniu z gospodarzami imprezy, 
Chińczykami. Poniedziałkowa 
wygrana z Chinami zapewniła bia-
ło-czerwonym awans z grupy, zaś 
ostatni mecz z Wybrzeżem Kości 
Słoniowej posłużył za dobry tre-
ning przed następną fazą turnieju. 
Podopieczni trenera Mike’a Taylo-
ra bez większych kłopotów poko-
nali w środę najsłabszą drużynę 
w rankingu FIBA 80:63. Polacy 
ruszają w piątek do boju z dorob-
kiem sześciu punktów, podobnie 
jak Argentyna, z którą zmierzą się 
w niedzielę. W „polskiej grupie” 
znajdują się sensacyjnie również 
Wenezuelczycy (5 pkt.), którzy w 
środę zaskoczyli Chińczyków. Go-
spodarze turnieju zagrają tylko o 
miejsca 17-32. 

Trener reprezentacji Polski, 
Mike Taylor, trzeźwo ocenił awans 
drużyny do dalszej fazy turnieju. 
Amerykański trener na usługach 
Polskiego Związku Koszykówki nie 
lubi bujać w obłokach i tego same-
go wymaga od swoich zawodników. 
– Nie patrzymy na siebie jak na nie-
pokonanych od roku, ale skupiamy 

się po prostu na kolejnym meczu 
– stwierdził szkoleniowiec polskiej 
kadry. – Zapewne pamiętacie, że w 
eliminacjach mieliśmy w pewnym 
momencie bilans 3-4 i byliśmy 
pod ścianą. Kluczem dla nas było 
znalezienie ludzi, którzy oddadzą 
serce dla reprezentacji. Właśnie 
dzięki temu zrozumieliśmy naszą 
tożsamość, zrozumieliśmy kim je-
steśmy, jakie są nasze silne i słabe 
strony, zrozumieliśmy siebie na-
wzajem. To jest klucz. Jesteśmy 
zdrowo podchodzącym do sprawy, 

pozytywnym zespołem. Zespołem, 
z którego Polska może być dum-
na i któremu ludzie mogą z dumą 
kibicować. Nie ma żadnych ego 
w zespole, ale ludzie, którzy przy-
chodzą, by pracować – podkreślił 
Taylor. 

Polacy wprawdzie nie są fawo-
rytami dzisiejszego meczu z Rosją, 
ale bukmacherzy pomylili się na 
tym turnieju niejednokrotnie, a 
więc liczymy na ich kolejną wpad-
kę. Tym bardziej, że w ostatnim 
wzajemnym pojedynku Polacy po-

konali Rosjan 82:79. – Pokonaliśmy 
ich cztery lata temu w Montpellier i 
teraz postaramy się zrobić to samo. 
Będziemy ich oglądali, analizowa-
li ich system gry, będziemy wie-
dzieć, co robią dobrze, a czego nie. 
Myślę, że ich skład nie jest aż tak 
mocny jak w 2015 roku. Walczymy 
o marzenia  – powiedział dzienni-
karzom kapitan polskiej drużyny, 
Adam Waczyński. Czesi z kolei wy-
poczywają i odliczają godziny do 
sobotniego meczu z Brazylią. 

• Polacy na czempionacie w Chinach idą jak burza. Fot.�pzkosz.pl

 HOKEJ – LIGA MISTRZÓW: Trzyniec 
– Lahti  (dziś, 18.00), Trzyniec – Mińsk 
(niedz., 17.00). 
PIŁKA NOŻNA – DYWIZJA F: Opawa 
B – Trzyniec B (sob., 10.15), Bogumin 
– Nowy Jiczyn (sob., 16.00), Karwina 
B – Wałaskie Międzyrzecze, Hawie-
rzów - Rymarzów (niedz., 10.15), Brun-
tal – Dziećmorowice (niedz., 16.00). 
M. WOJEWÓDZTWA: Szonów – Cz. 
Cieszyn (sob., 16.00), P. Polom – L. 
Piotrowice, Bystrzyca – Oldrzyszów, 
Koberzyce – Datynie Dolne (niedz., 
16.00). IA KLASA – gr. B: Slavia Orło-
wa – Jabłonków (sob., 15.00), Petřvald 
n. M. – Olbrachcice, Lutynia Dolna – 
Libhošť, Wracimów – Śmiłowice (sob., 
16.00), Jistebnik – Stonawa (niedz., 
16.00). IB KLASA – gr. C: Starzicz – 
Wędrynia (sob., 15.00), Pietwałd – L. 
Piotrowice B, Mosty k. J. – Zabłocie, 
Sucha Górna – Gnojnik, Oldrzychowice 
– Sedliszcze (sob., 16.00), Wierzniowi-
ce – Raszkowice, I. Piotrowice – Nydek 
(niedz., 16.00). MP KARWIŃSKIEGO: 
L. Łąki – Sn Hawierzów, Żuków G. – G. 
Hawierzów, V. Bogumin – F. Orłowa, 
Dąbrowa – Cierlicko (sob., 16.30), G. 
Błędowice – Sj Pietwałd (niedz., 16.30). 
MP FRYDEK-MISTEK: Śmiłowice B 
– Bukowiec (niedz., 10.00), Niebory – 
Wojkowice, Milików – Nawsie, Gródek 
– Piosek (niedz., 16.00).  
PIŁKA NOŻNA – SPARING: Trzyniec – 
Karwina (dziś, 17.00, boisko Spartaka 
Jabłonków).  (jb)

ELIMINACJE EURO 2020: DZIŚ 
SŁOWENIA – POLSKA. Bez Kamila 
Glika i Grzegorza Krychowiaka z 
dużym prawdopodobieństwem za-
grają dziś Polacy w meczu eliminacji 
piłkarskich mistrzostw Europy 2020. 
Biało-czerwoni o godz. 20.45 zmie-
rzą się w Lublanie ze Słowenią. W 
poniedziałek mecz z Austrią. 
 (jb) 
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CO W TEATRZE

SCENA POLSKA – HAWIE-
RZÓW: Siedem zegarków kopido-
ła Joachima Rybki (8, godz. 17.30); 
SCENA „BAJKA” – DOLNA ŁOM-
NA: Obušku z  pytle ven (7, godz. 
15.00);
 CZ. CIESZYN-Park Sikory: 
Obušku z pytle ven (8, godz. 15.00).

CO W KINACH

HAWIERZÓW – Centrum: Poke-
mon. Detektyw Pikachu (8, godz. 
10.00); PAW Patrol (8, 9, godz. 
16.00); To (8, godz. 17.00); Pewne-
go razu… w Hollywood (8, 9, godz. 
19.00); To: Rozdział 2 (8, 9, godz. 
19.30); Ženy v běhu (9, godz. 17.30); 
KARWINA – Centrum: Přes pr-
sty (6, godz. 17.15); To: Rozdział 2 
(6, godz. 19.30); Król Lew (7, godz. 
15.00); Yesterday (7, godz. 17.30); 
Szybcy i wściekli (7, godz. 20.00; 
9, godz. 17.15); Toy Story 4 (8, godz. 
15.00); Spider-Man (8, godz. 17.15); 
Annabelle (8, godz. 20.00); Upior-
ne opowieści o zmroku (9, godz. 
20.00); TRZYNIEC – Kosmos: 
Anna (6-8, godz. 17.30); To: Rozdział 
2 (6-9, godz. 20.00); Angry Birds w 
filmie (7, godz. 15.00); Toy Story 4 
(8, godz. 15.00); Přes prsty (9, godz. 
17.30); JABŁONKÓW: Shazam! (6, 
godz. 17.00); BYSTRZYCA: Ibiza (7, 
godz. 18.00); CZ. CIESZYN – Cen-
tral: Król Lew (6, godz. 16.30); Krew 
na betonie (6, godz. 20.00); Přes pr-
sty (7, godz. 15.30; 8, godz. 17.30); 
To: Rozdział 2 (7, 8, godz. 20.00); 
CIESZYN – Piast: Playmobile. 
Film (6-9, godz. 15.00); Polityka (6-
9, godz. 17.00, 19.45).

CO NA ANTENIE

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

RADIO KATOWICE: „U Polaków 
za Olzą” – niedz. godz. 8.10 na 103 
FM.

CO W TERENIE

KARPĘTNA – MK PZKO zaprasza 
na uroczystość z okazji 100. uro-
dzin profesora Stanisławy Hady-
ny w sobotę 14. 9. o godz. 14.00 do 
domu rodzinnego profesora. W pro-
gramie: „Wiolinki” i „Crescendo” 
z PSP im. St. Hadyny w Bystrzycy, 
kapela „Bezmiana”, Daniel Kadłu-
biec. W parku obok szkoły odbędzie 
się zabawa na ludową nutę, w któ-
rej wystąpią: kapela „Bezmiana”, 
„Łączka”, „Młode Oldrzychowice”, 
DJ Roman Młynek. Smaczny bufet 
i atrakcje dla dzieci zapewnione.
KARWINA-RAJ – Klub Seniora MK 
PZKO zaprasza członków na spo-
tkanie 10. 9. o godz. 15.30.
 MK PZKO i Klub Kobiet zaprasza-
ją na prelekcję Danuty Ondruch pt. 
„Kompozytor Fryderyk Chopin” w 
czwartek 12. 9. o godz. 15.00 do Domu 
PZKO przy ulicy Kubisza. Gościem 
prelekcji będzie Wanda Miech.
KLUB SENIORA „PRZYJAŹŃ” – 
Zaprasza swoich członków na po-
wakacyjne spotkanie 9. 9. o godz. 
17.00 w Domu Polskim PZKO Kar-
wina-Frysztat.
LESZNA DOLNA – MK PZKO za-
prasza na XIII Przegląd Kapel Ludo-
wych z Trójstyku. Impreza odbędzie 
się w niedzielę 8. 9. o godz. 14.00 w 
obejściu Domu PZKO. Ciekawy pro-
gram z niespodzianką, bogaty bu-
fet, specjały kuchni domowej, plac-
ki ziemniaczane na różne sposoby. 
W razie niepogody spotykamy się w 
sali Domu PZKO. W programie lu-
dowa kapela ,,Capkovci” z Oszczad-
nicy, kapela ludowa ,,Dudoski” z Ja-
sienicy, kapela góralska ,,Czymuni” 
z Zaolzia. Do tańca zagra grupa BC/
DD z Sibicy – przeboje „Czerwonych 
Gitar” i inne.
ORŁOWA-PORĘBA – Zarząd MK 
PZKO zaprasza w niedzielę 15. 9. o 
godz. 14.00 do ogrodu obok Domu 
PZKO na Pożegnanie Lata, połączone 
ze spotkaniem absolwentów łaziań-
skich szkół. Wystąpi zespół „Nieza-
pominajki”, zagra „Old Boys Band”.

PIOSEK – Gmina oraz farma Karo-
la Skupienia zapraszają na Dożyn-
ki Piosczańskie, które rozpoczną 
się w sobotę 7. 9. o godz. 12.00 od 
poświęcenia wieńca dożynkowe-
go w miejscowym kościele ewan-
gelickim. O godz. 12.30 wyrusza 
stąd dożynkowy korowód. W pro-
gramie folklorystycznym wystą-
pią zespoły „Nowina”, „Istebna”, 
„Zaolzioczek”, „Stavbár Žilina”, 
„Mionší” i „Zaolzi”.
PTM – Zaprasza na uroczyste 
spotkanie z okazji 80. rocznicy 
śmierci Wacława Olszaka, pierw-
szego burmistrza miasta Karwi-
na, które odbędzie się dnia 10. 
9. Program: godz. 9.30 złożenie 
kwiatów na grobie W. Olszaka w 
Karwinie 2; godz. 10.20 złożenie 
kwiatów przed tablicą pamiątkową 
W. Olszaka na szkole w Karwinie-
-Frysztacie. Możliwość obejrze-
nia wystawy o życiu W. Olszaka w 
przedsionku sali reprezentacyj-
nej Frysztackiego Zamku; o godz. 
11.00 uroczyste zebranie w salach 
reprezentacyjnych Frysztackiego 
Zamku. Potwierdzenie udziału 
do 6. 9., e-mail: ptmrc@atlas.cz. 
Szczegóły na stronie internetowej 
www.medics.cz/ptmrc.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 10. 9. na ko-
lejną wędrówkę z serii „Śladami le-
śnych kościołów”. Tym razem Sta-
nisław Pawlik (tel. +48 606 133 123) 
zaprowadzi nas na Bukową do Wi-
sły. Odjeżdżamy autobusem z przy-
stanku Celma w Cieszynie o godz. 
8.20. Prosimy nie zapomnieć o do-
kumentach i złotówkach.
 zaprasza w niedzielę 22. 9. na 
wycieczkę autobusową w Beskid 
Żywiecki. Celem jest Mędralowa. 
Przygotowane są dwie trasy 18 km 
i 11,5 km. Szczegóły na stronach 
www.ptts-beskidslaski.cz. Kierow-
nik wycieczki: Chrystian Zaleski 
+48 696 459 161. Są wolne miejsca!
WĘDRYNIA – Gmina zaprasza 
7.  9. od godziny 12.00 na Olimpia-
dę Gmin Partnerskich do parku. 
Udział weźmie 10 grup z Czech, 
Polski i Słowacji.  
WYCIECZKA DO ŹRÓDEŁ „OLZY” 
– Informujemy, iż z przyczyn tech-

nicznych autokarowa wycieczka się 
nie odbędzie (droga pod Gańczorką 
jest zamknięta – asfaltowanie!).
ŻWIRKOWISKO – W środę 11. 9. 
MK PZKO Cierlicko-Kościelec za-
prasza na Dzień Otwarty do Domu 
Polskiego Żwirki i Wigury. Od go-
dziny 10.00 możliwość zwiedzenia 
wystawy stałej o Bohaterach Prze-
stworzy. W imieniu posła Jacka 
Falfusa oraz wiceprzewodniczą-
cego Rady Miejskiej Bielska-Białej 
Przemysława Drabka zapraszamy 
od 17.00 na mszę św. w intencji lot-
ników do kościoła na Kościelcu. Po 
mszy złożenie kwiatów pod Pomni-
kiem Lotnika na Żwirkowisku, a na-
stępnie towarzyskie spotkanie przy 
kawie i kołaczu w DPŻiW.

PIELGRZYMKA

CZ. CIESZYN – Parafia pw. NSPJ 
zaprasza na XVII pieszą pielgrzym-
kę do Frydku wyruszamy w sobo-
tę 14. 9. Informacje i zgłoszenia: 
e-mail: helena244@post.cz, ja-
kobs96@gmail.com, +420 608 403 
780, +48 663 879 911.

PRACA

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

OFERTY

PRZEPROWADZKI + ekipa oraz 
usługi transportowe.  
Tel. +48 601 478 108.� GŁ-525

DACHY, KRYCIE I REMONTY.  
Tel. +48 601 532 642.� GŁ-395

CZYSZCZENIE I MALOWANIE 
DACHÓW I ELEWACJI. www.nater-
-strech.cz. Tel. 776 051 335.� GŁ-200

PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do 
domu – zadzwoń: +48 609 852 057. 
Uszczelniamy wszystkie rodzaje da-
chów. GŁ-036

KONCERTY

KARWINA-FRYSZTAT – Zapra-
szamy w niedzielę 8. 9. o godz. 
16.00 do kościoła parafialnego na 
koncert 15. Festiwalu Muzyki Or-
ganowej „Karwińskie organy”. Na 
organach i lirze korbowej zagra 
Joachim Mencel z Polski, kompo-
zytor muzyki do filmów, baletów i 
pantomim, który koncertuje w ca-
łej Europie i krajach zamorskich. 
Nagrał kilka płyt CD. Wystąpi też 
renomowana nie tylko w Polsce 
kapela ludowa „Wałasi” z Istebnej, 
która sięga też do innych gatunków 
muzycznych. Z organami przygo-
tował zespół projekt liturgiczny 
z czystym piętnem folkloru. Za-
brzmią takie kompozycje muzycz-
ne jak Wołanie, Tryptyk, Niepokój, 
Doliny, Uwielbienie, Magnifikat, 
Świt, Iluminacja, Kozioł, Metanoja. 

WYSTAWY

BIBLIOTEKA REGIONALNA 
KARWINA, Oddział Literatury 
Naukowej (2 piętro), Karwina-
-Mizerów: do 30. 9. wystawa pt.: 
„Ekslibrisy Zbigniewa Kubeczki”. 
Czynna: po-pt: w godz. 9.00-19.00, 
so w godz. 9.00-13.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, 
SALA WYSTAW w Jabłonkowie, 
Rynek Mariacki 14: do 29. 3. 2020 
wystawa pt. „Wałasi na Śląsku Cie-
szyńskim”; stała ekspozycja pt. „Z 
przeszłości Jabłonkowa i okolicy”. 
Czynne: po-pt: godz. 8.00-16.00; 
nie: godz. 13.00-17.00.

I N F O R M AT O R

I N F O R M A T O R

Ogłoszenia do »Głosu«  
przyjmowane są w dni powszednie: 

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

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

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

zamówienia ogłoszenia.

W smutku pogrążeni zawiadamiamy wszystkich krew-
nych, przyjaciół i znajomych, że dnia 3. 9. 2019 zmarła 
w wieku 91 lat nasza Ukochana Mamusia, Teściowa, 
Babcia, Prababcia, Praprababcia i Ciocia

śp. GERTRUDA ANNA ADAMCZYKOWA
zamieszkała w Rychwałdzie

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w piątek dnia 
6 września 2019 o godz. 14.00 w sali obrzędowej 
w Rychwałdzie. Zasmucona rodzina.� GŁ-533

Odeszłaś tak nagle,
że ani uwierzyć, ani się pogodzić.

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich 
krewnych i znajomych, że dnia 1 września 2019 zmarła 
w wieku 96 lat nasza  Kochana Mama, Babcia, Prabab-
cia, Teściowa, Szwagierka i Ciocia

śp. WANDA HILOWA
Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się dnia 9 września 2019 o godz. 15.00 
w kościele parafialnym w Lutyni Dolnej. Zasmucona rodzina.� GŁ-528

WSPOMNIENIA

ŻYCZENIA

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

Los zabiera nam bliskich,
ale nie zabiera wspomnień i miłości.
Dnia 8 września 2019 minie 10. rocznica śmierci nasze-
go Kochanego

śp. BOGUSŁAWA CZERNEKA 
z Bystrzycy nad Olzą

Z miłością i szacunkiem wspomina córka i siostra z ro-
dzinami.� GŁ-535

Dnia 8 września obchodzi zacny jubileusz

pan HENRYK BRANNY
z Czeskiego Cieszyna

Kochanemu Mężowi, Tacie i Dziadkowi życzymy 
zdrowia, pogody ducha i siły. 
STO LAT!

Najbliżsi.
� GŁ-532

Dzisiaj obchodzą swoje Złote Gody

państwo MARTA i JÁN SVITAČOWIE
z Hawierzowa

Z tej okazji dużo miłości, szczęścia i zdrowia 
życzy najbliższa rodzina.� GŁ-527

Dnia 5 września obchodzi 85. urodziny

pani HILDEGARDA SKURZOK
z domu Kolondrowa

Z tej okazji przyjmij droga Siostro z głębi serca płynące 
życzenia samych pogodnych, szczęśliwych dni, peł-
nych ciepła, radości i spełnionych marzeń. Tego Ci ży-
czą Edek i Kazek z rodzinami.� RK-090

Dziś, 6 września, mija 10. rocznica, kiedy opuścił nas na 
zawsze

śp. JANUSZ CACHEL
z Karwiny 

O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.
� RK-093

W tych dniach mija 20 lat od chwili, 
kiedy opuścili nas na zawsze moi Za-
cni i Kochani Rodzice

GENOWEFA i WŁADYSŁAW 
RYGIEL

z Marklowic Dolnych
O chwilę zadumy i wspomnienia prosi 
wszystkich, którzy ich znali, syn Jan 
z rodziną.� RK-091

Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią się im płaci. 

Dnia 8 września 2019 minie 10 lat od dnia, kiedy od nas 
odeszła na zawsze nasza Ukochana 

śp. HALINA LASOTOWA 
z Bystrzycy

Wspomnijcie z nami w zadumie wszyscy, którzy Ją znali, 
kochali i komu wciąż  tak samo brakuje, jak nam. Za całą 
rodzinę syn Henryk i córka Grażyna z rodzinami.� GŁ-531

W poniedziałek, 9 września minie ósma rocznica 
śmierci 

śp. FRANCISZKI HELENY RZYMANOWEJ
z Orłowej-Poręby

która 22 października obchodziłaby 96. urodziny
O chwilę wspomnień prosi córka z rodziną.� GŁ-534

PROGRAM TV

PIĄTEK 6 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Śladami gwiazd 10.15 
Był sobie dom (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Na tropie 14.25 Repor-
terzy TVC 15.10 Podróżomania 15.40 
Niezwykłe losy 16.35 Łopatologicznie 
17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości re-
gionalne 18.25 Gdzie mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Żandarmeria z Luhačovic (s.) 
21.25 13 komnata Oty Jiráka 21.50 
Wszystko-party 22.45 Poirot (s.) 23.40 
Sprawy detektywa Murdocha (s.) 0.25 
AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Odkryte skarby 9.45 Ostat-
nie dni Anny Boleyn 10.55 Królestwo 
natury 11.20 Tajemnice Linii Maginota 
12.20 Strawa dla duszy & ciała 12.50 
Plan Marshalla uratował Amerykę 
13.40 Dziennik RAF 14.45 Najważniej-
sze operacje II wojny światowej 15.45 
Luizjana 16.35 Wiadomość od Naděždy 
Kavalírovej 17.05 Pory roku na Ziemi 
17.55 Miejsce zamieszkania: wioska 
18.15 Podróż po Czechach 18.45 Wie-
czorynka 18.55 Kwartet 19.25 Moravia 
Incognita 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Insekty (film) 21.40 
Przełęcz (s.) 23.15 W imię ojczyzny (s.) 
0.15 Stracone nadzieje. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica (s.) 
9.45 Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00 
Południowe wiadomości 12.25 Krok 
za krokiem (s.) 12.45 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 14.00 Dowody 
zbrodni (s.) 15.55 Agenci NCIS (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Ba-
bovřesky (film) 23.00 Nieuchwytny 
(film) 0.50 Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.15 Max Steel (s. anim.) 6.40 My Little 
Pony (s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 9.20 
Policja w akcji (s.) 10.20 Raz na całe ży-
cie (film) 12.10 Południowe wiadomości 
12.25 Policja Hamburg (s.) 13.25 Ostat-
ni gliniarz (s.) 14.25 Komisarz Rex (s.) 
16.30 Popołudniowe wiadomości 16.50 
Policja w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 
Czechy i Słowacja mają talent 21.55 Eli-
ta zabójców (film) 0.20 Hawaii 5-0 (s.). 

SOBOTA 7 WRZEŚNIA 

TVC 1 
6.00 Roztargnienie 6.25 Łopatologicz-
nie 7.15 Bajka 7.55 Uśmiechy Lídy Ba-
arovej 8.35 Gejzer 9.05 Ojciec Browni 
(s.) 9.50 Columbo (s.) 11.05 Wszystko-
-party 12.00 Tydzień w regionach 12.25 
Nasze hobby 13.00 Wiadomości 13.05 
Jakub i Błękitna Nimfa (bajka) 13.50 
O królewnie, która nie mogła się opa-
lać (bajka) 14.20 Fajny sezon (s.) 15.20 
Wyższa zasada (film) 17.05 Poirot (s.) 
18.00 Mieszkać jak… dżokej 18.25 Chło-
paki w akcji 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Cuda natury 
21.10 Królowa (film) 22.55 Inspektor 
Banks (s.) 0.25 Maneż Bolka Polívki. 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Mam pomysł! 6.20 
Ava Riko Teo (s. anim.) 6.30 Nowości z 
natury 6.40 Noddy, detektyw w krainie 
zabawek (s. anim.) 7.00 Dzikie przygo-
dy Blinky Billa 7.15 Asy z dżungli 7.30 
Studio Kolega 9.00 Rowerowe włóczę-

gi 9.10 Nasza wieś 9.40 Poszukiwania 
piosenki 10.05 Folklorika 10.35 Piękne 
żywe zabytki 11.05 Lotnicze katastrofy 
11.50 Dyktator Stalin 12.45 Babel 13.10 
Duma i uprzedzenie (film) 15.15 Wypra-
wa Ałtaj 15.40 Czar Afryki 16.25 Pory 
roku na Ziemi 17.20 Kiwiland 17.50 
Kamera w podróży 18.45 Wieczoryn-
ka 18.50 Wiadomość od Naděždy Ka-
valírovej 19.20 Na piwnym szlaku 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Ku’damm 56 (film) 21.40 Ślada-
mi 11 września (film) 0.15 Salamandra 
(s.) 1.00 Siostra Jackie (s.). 
NOVA 
6.05 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.15 
Psi patrol (s. anim.) 7.05 Looney Tu-
nes Show (s. anim.) 7.30 Tom & Jerry 
Show (s. anim.) 7.50 Bajka o krainie 
pieczonych gołąbków (bajka) 9.05 Prze-
obrażenie (film) 11.00 Przyprawy 11.55 
Dzwoń do TV Nova 12.35 Poradnik 
domowy 13.45 Zamieńmy się żonami 
15.10 Maska (film) 17.05 Rodzinne re-
wolucje (film) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.15 Twoja twarz brzmi zna-
jomo 23.30 Tammy (film) 1.20 Maska 
(film). 
PRIMA 
6.25 Max Steel (s. anim.) 6.50 My Little 
Pony (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 8.50 
Auto Salon 10.00 Bikesalon 10.35 Cze-
chy i Słowacja mają talent 12.20 Mor-
derstwa w Midsomer (s.) 14.20 Fałszy-
wa kocica (film) 16.50 Szpinak czyni 
cuda! (film) 18.55 Wiadomości 19.55 
Top Star 20.15 Mroczny Kraj (s.) 21.30 
Glina (s.) 22.45 Mexican (film) 1.20 Eli-
ta zabójców (film). 

NIEDZIELA 8 WRZEŚNIA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.30 
Wyższa zasada (film) 8.10 Uśmiechy 
Carmen Mayerovej 8.50 Łopatologicz-
nie 9.45 Kalendarium 10.00 Kamera na 
szlaku 10.30 Obiektyw 11.00 Grzechy 
dla ojca Knoxa (s.) 12.00 Pytania Vác-
lava Moravca 13.00 Wiadomości 13.05 
Czarodziejka (bajka) 14.10 Ostatnie sło-
wo (bajka) 14.55 Trzeci tata (film) 16.00 
Trzech Albertów i panna Matylda (film) 
17.20 Był sobie dom (s.) 18.25 Co umiały 
nasze babcie, a o czym my zapomnieli-
śmy 18.55 Prognoza pogody, wiadomo-
ści, sport 20.00 Bliski wróg (film) 21.50 
168 godzin 22.25 Czas stoi po stronie 
mordercy (film) 23.50 Inspektor Banks 
(s.) 1.20 Wyrok. 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Mam pomysł! 
6.20 Ava Riko Teo (s anim.) 6.30 No-
wości z natury 6.40 Noddy, detektyw w 
krainie zabawek (s. anim.) 7.00 Dzikie 
przygody Blinky Billa 7.15 Asy z dżungli 
7.30 Studio Kolega 9.00 Czechosłowac-
ki tygodnik filmowy 9.15 Poszukiwania 
czasu utraconego 9.35 Cudowna plane-
ta 10.20 Nie poddawaj się plus 10.45 
Nie poddawaj się 11.15 Chcesz mnie? 
11.40 Królestwo natury 12.05 Słowo 
na niedzielę 12.10 Magazyn chrześci-
jański 12.40 Przez ucho igielne 13.05 
Magazyn religijny 13.35 Nasze tradycje 
14.00 Meda Mládková 14.15 Podróż po 
Teneryfie 14.45 Odkryte skarby 15.30 
Na piwnym szlaku 16.00 Życie na Ziemi 
16.50 Trabantem z Indii do domu 17.20 
Z kucharzem dookoła świata 18.15 Hi-
storie XX wieku 18.45 Wieczorynka 
18.55 Piękne żywe zabytki 19.20 Cie-
kawostki z regionów 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Raptus 
(film) 21.45 Koszmary (film) 23.20 11 
września 2001: Prawda, kłamstwa i 
konspiracje 0.10 Rząd (s.). 

NOVA 
5.55 Psi patrol (s. anim.) 6.45 Looney 
Tunes Show (s. anim.) 7.35 Tom i Jerry 
Show (s. anim.) 7.55 Żabi Król (bajka) 
9.10 Kopciuszek (film) 10.35 Beetho-
ven II (film) 12.20 Chrzciny (film) 13.55 
Babovřesky (film) 16.40 Jak poeci tra-
cą złudzenia (film) 18.50 Gospoda (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Policja Modrava (s.) 21.30 Historie cze-
skich zbrodni 22.30 Odłamki 23.05 
300 (film) 1.20 Chrzciny (film). 
PRIMA 
6.15 Max Steel (s. anim.) 6.40 My Lit-
tle Pony (s. anim.) 7.10 M.A.S.H. (s.) 
8.05 Świat ogarnięty wojną 9.20 Pri-
ma Zoom Świat 9.50 Zapach zbrodni 
(s.) 11.00 Partia 11.50 Poradnik domo-
wy 12.45 Poradnik Ládi Hruški 13.30 
Mama ogarnia wszystko 14.00 Jak 
zbudować marzenie 14.50 Wesele za 
pasem (film) 16.45 Duże dzieci (film) 
18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 
Strachy (film) 22.45 Kocham Cię, tylko 
daj mi spokój! (film) 0.30 1890 (s.). 

PONIEDZIAŁEK 9 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Ojciec Brown (s.) 
9.45 168 godzin 10.15 Kino 10.35 Przy-
gody kryminalistyki (s.) 11.30 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Śladami gwiazd 
14.30 Czas stoi po stronie mordercy 
(film) 15.55 Napisała: Morderstwo (s.) 
16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Północ (s.) 21.00 Wyrok 
21.25 Reporterzy TVC 22.05 Legendy 
kryminalistyki 22.40 Na tropie 23.05 
Kryminolog (s.) 0.05 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Kamera w podróży 9.55 
Transport samolotów 10.50 Pory roku 
na Ziemi 11.45 Babel 12.10 Magazyn 
religijny 12.40 Klucz 13.05 Czecho-
słowacki tygodnik filmowy 13.20 Jak 
się steruje ruchem nadziemnym 14.15 
Historie XX wieku 14.45 Mapy krainy 
15.10 Morski nomad 16.05 Przygody 
nauki i techniki 16.35 Lotnicze katastro-
fy 17.20 Hitler, sztuka porażki 18.15 Ki-
wiland 18.45 Wieczorynka 18.55 Przez 
ucho igielne 19.20 Miejsce zamieszka-
nia: wieś 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Ludzie Hitlera 20.55 
Zniszczenie World Trade Center 21.55 
Przyczajony tygrys, ukryty smok (film) 
23.50 Raptus (film) 1.30 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica (s.) 
9.45 Policja Modrava (s.) 11.00 Co o tym 
sądzą Czesi 12.00 Południowe wiado-
mości 12.25 Krok za krokiem (s.) 12.50 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
14.05 Dowody zbordni (s.) 15.55 Agenci 
NCIS (s.) 16.57 Popołudniowe wiado-
mości 17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.20 Spece (s.) 22.20 Zabójcza 
broń (s.) 23.15 Bez śladu (s.). 
PRIMA 
7.20 M.A.S.H. (s.) 9.20 Policja w akcji 
10.20 Palomino (film) 12.10 Południo-
we wiadomości 12.25 Policja Hamburg 
(s.) 13.25 Ostatni gliniarz (s.) 14.25 Ko-
misarz Rex (s.) 16.30 Popołudniowe 
wiadomości 16.50 Policja w akcji 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 
19.55 Top Star 20.15 Błękitny kod (s.) 
21.35 Skarby ze strychu 22.45 Jak zbu-
dować marzenie 23.50 Hawaii 5-0 (s.) 
0.50 Komisarz Rex (s.). 

GŁ-302
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• Dziś na zaproszenie do 
naszej zabawy odpowiedzia-
ła Pani Maria Sztwiertnia z 
Lutyni Dolnej. Otóż przysłała 
nam aktualne ujęcie chaty 
na Jaworowym (zdjęcie po 
prawej).
Serdecznie dziękujemy za 
współpracę!

WEHIKUŁ CZASU

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

Tak było... ...tak jest

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań 
zostanie rozlosowana książka. Rozwiązania 

prosimy wysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin 
upływa w środę 18 września. Nagrodę książkową 
za poprawne rozwiązanie zadania z 23 sierpnia 
otrzymuje Alina Bury z Kojkowic. Autorem 
dzisiejszej krzyżówki jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej  
z 23 sierpnia: 
SŁOWO MOCNIEJ BIJE, NIŻ NAJTĘŻSZE KIJE

1

2 3

4

5 6

7

8 9

10 11

12 13

14 15

Rozwiązaniem krzyżówki jest aforyzm Stanisława Jerzego 
Leca, pseud. literacki Stach (1909-1966) - polskiego poety, sa-
tyryka i aforysty.

PIONOWO: 
ADIDAS, AGASSI, AIKIDO, BANYAK, BERRIO, CRESTE, EKUELE, 
JECHAĆ, JESION, KREDKA, LITWIN, MIGNON, NACIEK, 
PŁAKSA, RADIAN, RZEŚKO, SENSEI, ŚCIANA, TIMKAD, 
TWARZE, UNIEŚĆ, ZANDER, ZARZUT 

POZIOMO: 
1. wykonawca wyroku, komornik
2. na igły i szpilki
3. lekko, subtelnie, delikatnie

4. grzecznie, kulturalnie, taktownie
5. odgałęzienie tchawicy 
6. największe polskie jezioro
7. ROZWIĄZANIE DODATKOWE 
8. dawne nakrycie głowy mężatki
9. lekka włócznia ludów Bantu w Afryce Południowej
10. pies z Alaski
11. gulgoczący ptak
12. jej stolicą Tallin
13. płonie w piosence Czesława Niemena
14. szewski gwóźdź lub wbity zmusza do myślenia
15. jedna z dwóch, filtrująca organizm

Wyrazy trudne lub mniej znane: CZEPIEC, OSKRZELE


