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Witaj szkoło
WYDARZENIE: No i wszystko zaczęło się 
od nowa. Kolejny rok szkolny ruszył z kopyta. 
Wyjątkowa była środowa inauguracja w Polskiej 
Szkole Podstawowej im. Gustawa Przeczka 
w Trzyńcu. Dyrektor Anna Jeż została odznaczona 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Na 
szkolnym podwórku posadzono drzewo pamięci.

Danuta Chlup

S
zkoło, na moją ko-
mendę baczność! 
– tymi słowami wi-
cedyrektor Agnieszki 
Kulig oraz hymnem 
szkolnym rozpoczął 
się w środę nowy rok 

w trzynieckiej placówce przy ul. 
Dworcowej. 

Sala gimnastyczna pełna była 
uczniów, nauczycieli, rodziców i go-
ści. Dyrektor placówki Anna Jeż zo-
stała odznaczona Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej przyznanym jej 
za „szczególne zasługi dla oświaty i 
wychowania” przez ministra eduka-
cji i nauki RP Przemysława Czarnka. 
Odznaczenie oraz gratulacje mini-
stra z okazji jubileuszu szkoły wrę-
czyła dyrektorce konsul generalna 
RP Izabella Wołłejko-Chwastowicz. 
Konsul przekazała także nagrodę 
uczennicy Miriam Lisztwan, która 
zajęła drugie miejsce w konkursie 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
RP „Moje najciekawsze spotkanie z 
Polską on-line”. 

Na inaugurację przybyła pre-
zydent Trzyńca Věra Palkovská, 
z  Warszawy przyjechał członek za-
rządu Fundacji „Pomoc Polakom na 
Wschodzie” Juliusz Szymczak-Gał-
kowski. Obecny był także wicepre-
zes Macierzy Szkolnej w RC Marek 
Bystroń. Fundacja zakupiła torni-
stry z wyprawkami dla wszystkich 
pierwszoklasistów polskich szkół 

w Republice Czeskiej w ramach re-
alizowanego wspólnie z Macierzą i 
Kongresem Polaków projektu „Bon 
Pierwszaka”. Do trzynieckiej placów-
ki trafiło 13 tornistrów – tyle dzieci 
rozpoczęło tam naukę w pierwszej 
klasie. Szymczak-Gałkowski pod-
kreślił, że Polska pamięta o szkołach 
polskich na Zaolziu i wie, że warto je 

wspierać. – Polskie szkoły na terenie 
Republiki Czeskiej są takim miej-
scem, z którego możemy być dumni 
– stwierdził gość z Warszawy. 

Program dla najmłodszych 
uczniów przygotowali ich starsi ko-
ledzy z klasy dziewiątej. Piosenką, 
zabawą z abecadłem i wspólnym 
tańcem wprowadzili najmłodszych 
w szkolne życie. Dyrektorka pasowa-
ła pierwszaków na uczniów. W prze-
mówieniu przypomniała, że podczas 
wakacji przeprowadzono remont 

sanitariatów, szatni i korytarza w 
budynku „B” oraz poinformowała o 
nowych projektach ekologicznych. 

– Czas pandemii dopomógł nam 
trochę w tym, że mogliśmy na spo-
kojnie sfinalizować dokumentację 
projektu „Oldrzychowicki ogród 
blisko przyrody”. Podczas wakacji 
odbył się przetarg, prace będą pro-
wadzone jesienią tego roku. Wyso-
kość wydatków kwalifikowalnych 
Państwowego Funduszu Ochrony 
Środowiska wynosi 350 tys. koron. 
Projekt obejmuje budowę ogródka 
dydaktycznego przy naszym przed-
szkolu w Oldzrychowicach. Dofi-
nansowanie otrzymał także projekt 
ogrodu relaksacyjnego (wydatki 
kwalifikowalne wynoszą 450 tys. 
koron), który powstanie obok szko-
ły przy ul. Dworcowej. Obejmuje on 
budowę klasopracowni pod gołym 
niebem, czyli altany z zielonym 
ogrodem na dachu. Przetarg odbę-

dzie się pod koniec września, wio-
sną rozpoczniemy budowę – mówi-
ła dyrektorka. 

Po raz pierwszy dzwonek nie za-
brzmiał w polskiej szkole w Trzyń-
cu-Tarasie. Ze względu na znikome 
zainteresowanie tą placówką filii 
na Tarasie nie otwarto. Dzieci i na-
uczyciele przeszli do szkoły przy ul. 
Dworcowej. 

– Decyzję podjęliśmy podczas 
wakacji. Uczniowie przeszli tu, do 
szkoły przy ul. Dworcowej, nauczy-
ciele tak samo. Rodzice wolą zapisy-
wać dzieci do tutejszej szkoły – z po-
wodu atmosfery, imprez i wnętrz. W 
zeszłym roku szkolnym na Tarasie 
uczyło się w jednej klasie zaledwie 
pięcioro dzieci i było trzech pedago-
gów – wyjaśniła Anna Jeż.  

O początku roku szkolnego w 
innych placówkach piszemy na 
stronie 3.

Drzewo pamięci
Po głównych uroczystościach na 
szkolnym podwórku posadzono z 
inicjatywy konsul Izabelli Wołłej-
ko-Chwastowicz drzewo pamięci. 
Wszystko z okazji 90. rocznicy 
nabycia przez Trzyniec praw 
miejskich oraz jubileuszu 90-lecia 
szkoły wydziałowej.

•••
Polskie szkoły na terenie Republiki 

Czeskiej są takim miejscem, 
z którego możemy być dumni

Juliusz Szymczak-Gałkowski, członek zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

• Chłopcy z klasy dziewiątej obiecali 
pierwszakom, że mogą liczyć na ich po-
moc. Zdjęcia: DANUTA CHLUP
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sobota

niedziela

dzień: 14 do 18 C 
noc: 14 do 12 C 
wiatr: 2-4 m/s

dzień: 17 do 22 C 
noc: 13 do 9 C 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 14 do 20 C 
noc: 11 do 9 C 
wiatr: 1-3 m/s

Czasem mnie przeraża, jak tak zwanym osobom tolerancyjnym 
brakuje szacunku i – no właśnie, tolerancji – wobec postaw i 
przekonań innych. I jak kobiety potrafią sobą pogardzać. Jak 

stwierdziła jedna moja znajoma: „Kobieta kobiecie wilkiem”. 
Ostatnio natrafiłam na Facebooku na prześmiewczy wpis pewnej 

internautki. Pani Katarzyna postanowiła wyśmiać inną kobietę, któ-
ra pozwoliła sobie przywiązać do wózka z niemowlęciem czerwoną 
kokardę. Przyznam, że najpierw się nie połapałam, o co chodzi i do-
piero z komentarzy pod postem zrozumiałam, że czerwone kokardy 
wiesza się rzekomo po to, aby ktoś na dziecko nie rzucił uroku. 

Nie wierzę w przesądy i nie wiązałam nigdy czerwonych kokard 
do wózka, ale to nie znaczy, że muszę wyśmiewać kogoś, kto kokard-
kę wiąże. Komu tym przeszkadza? Kogo to obraża, gorszy, komu to 
uprzykrza życie?

Znam pewną powieściopisarkę, która dużo miejsca na swoim pro-
filu poświęca wyśmiewaniu i obrażaniu tych kobiet, które pozwolą 
sobie choćby na kulturalną krytykę prezentowanych w jej książkach 
treści. W jej mniemaniu są to kobiety „kościółkowe”, a zatem gorszej 
kategorii i w ogóle zacofane, które przez tę swoją „kościółkowość” i 
zacofanie nie mają żadnego poczucia humoru i nie zasługują na to, 
aby z nimi dyskutować. Zresztą – wcale jej nie zależy, aby kupowały jej 
książki, bo co jej tam po paru złotych! 

Obserwując to wszystko, widzę jedno: tolerancja w rozumieniu nie-
których oznacza, że pewne poglądy i symbole każdy ma obowiązek 
lubić (na przykład tęcze i błyskawice), jeżeli natomiast sam nie jest 
„tęczowy” lub „błyskawicowy”, ale „kokardkowy”, a może nawet „ko-
ściółkowy”, to każdy ma prawo do woli go obrażać. 

Takie bywają te „strefy wolne od nienawiści”.  

DZIŚ...
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Imieniny obchodzą:  
Gerard, Izabela, Szymon
Wschód słońca: 6.01
Zachód słońca: 19.28
Do końca roku: 119 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Wieżowców
Przysłowia: 
„Wrzeszczy wrzesień, 
że już jesień”

JUTRO...
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Imieniny obchodzą:  
Rozalia, Stella
Wschód słońca: 6.03
Zachód słońca: 19.25
Do końca roku: 118 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień Brody
Dzień Orzechów 
Makadamia
Przysłowia: 
„Gdy nadejdzie wrzesień, 
rolnik ma zawsze pełną 
kieszeń”

POJUTRZE...
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Imieniny obchodzą:  
Dorota, Wawrzyniec
Wschód słońca: 6.04
Zachód słońca: 19.23
Do końca roku: 117 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Dobroczynności
Przysłowia:
„Gdy wrzesień bez 
deszczów będzie, w zimie 
wiatrów pełno wszędzie”

ZDANIEM... Danuty Chlup

POGODA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

ORŁOWA
Ponad 80 mieszkańców 
miasto wzięło udział w 
jeździe retro po bocznicach 
kolejowych obsługujących 
kopalnie. Specjalny pociąg 
wyjechał w ub. niedzielę z 
dworca w Hawierzowie i 
jechał trasą przez kopalnie 
ČSM Południe i Północ w 
Stonawie, Kopalnię ČSA w 
Karwinie, Dąbrowę i orłow-
ską Zofię. Dalej kontynuował 
podróż przez byłe ostrawskie 
kopalnie i wrócił do Hawie-
rzowa. Uczestnicy nie musieli 
płacić za bilety, ich zakup 
został pokryty z funduszy 
projektu „Hornická Orlová na 
furt!”.  (dc)

OSTRAWA
Przedstawiciele Huty 
Trzynieckiej, Kościołów, 
Muzeum Ostrawskiego, 
władz samorządowych i 
stowarzyszeń uczcili pamięć 
dwudziestu pracowników 
ostrawskiej walcowni rur 
(dziś wchodzącej w skład 
HT), którzy zginęli 29 sierp-
nia 1944 roku podczas nalo-
tu amerykańskiego na Mo-
rawską Ostrawę i Bogumin. 
Celem bombardowania było 
zniszczenie przedsiębiorstw 
strategicznych dla gospodar-
ki Trzeciej Rzeszy. Przy okazji 
wspomniano tych pracow-

ników 
walcowni, 
którzy 
zmarli 
podczas 
wojny wskutek 
prześladowań. Historyk 
Vladimír Hrubý przygo-
tował wystawę o historii 
zakładu.  (dc)

PIOTROWICE
Dochodzi do zmian w 
transporcie kolejowym. Linia 
S21 łącząca Dziećmorowi-
ce z Piotrowicami została 
zlikwidowana. Zamiast po-
ciągów z napędem spali-
nowym przez miejscowość 
będą kursowały elektryczne 
składy Regio Panter obsłu-
gujące linię S4, która będzie 
po nowemu obejmowała 
także wspomniany odcinek. 
Oficjalnie zmiana została 
wprowadzona 1 września, 
jednak podróżni jej na razie 
nie odczują. Z powodu mo-
dernizacji trasy pasażerów 
przewożą bowiem autobusy 
zastępcze. (dc)

TRZYNIEC
Magistrat wprowadzi od 
1 października opłaty za 
parkowanie na niektórych 
parkingach w centrum mia-
sta. Pójdzie jednak na rękę 

osobom, które potrzebują za-
trzymać się w centrum tylko 
na chwilę, aby coś załatwić. 
Opłata za każdą rozpoczy-
nającą się godzinę będzie 
wynosiła 20 koron, z tym, że 
pierwsze pół godziny będzie 
bezpłatne. System zostanie 
tak ustawiony, aby w ramach 
bezpłatnej półgodziny kie-
rowca mógł się zatrzymać 
nawet na kilku miejscach 
włączonych do wspólnej 
sieci. Za parkowanie będzie 
można płacić gotówką, kartą 
lub przy pomocy aplikacji 
mobilnej. W pierwszej fazie 
opłaty zostaną wprowadzo-
ne na Placu T. G. Masaryka 
i przylegających do niego 
odcinków ulic Palackiego 
i Komeńskiego oraz placu 
Pokoju. W niedzielę i święta 
parkowanie będzie nadal 
bezpłatne.  (dc)

PIOTROWICE

ORŁOWA

Věra Jourowa
wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej,  
po spotkaniu z polskim premierem

CYTAT NA DZIŚ

•••
Kontynuujemy dialog na temat 
praworządności i innych istotnych 
kwestii zarówno dla Polski, jak i UE 
z premierem Mateuszem Morawieckim. 
Przypomniałam, że UE jest wspólnotą 
prawa opartą na wzajemnym zaufaniu. 
Dlatego należy w pełni respektować 
orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości 
UE

TRZYNIEC

OSTRAWA

Personalne zmiany 
w „Głosie”. Wtorek był 
ostatnim dniem pracy 
w gazecie Polaków 
w Republice Czeskiej 
dla redaktora Witolda 
Kożdonia. Z kolei 
1 września to początek 
nowego wyzwania 
w naszej gazecie Agaty 
Kokotek. Ma ona 
wzmocnić social media.

Tomasz Wolff

W
itold Kożdoń 
p r z e p r a c o -
wał w „Gło-
sie” osiem 
lat. Podczas 
wtorkowego 
p oż egnania 

żartował, że jak przyjedzie na Zaolzie 
na jedną z imprez, a pewnie tak się 
stanie prędzej czy później, w końcu 
będzie... mógł się napić. Do tej pory 
obowiązki służbowe uniemożliwiały 

mu sięgnięcie choćby po symboliczną 
lampkę szampana czy małe piwo na 
licznych imprezach, które obsłużył.

– Zawsze byłeś człowiekiem wie-
lozadaniowym i można było na cie-
bie liczyć. Chociaż odchodzisz, łamy 
„Głosu” pozostają otwarte. Może za-
proponujesz jakiś nowy cykl z historią 
w tle – mówił, żegnając dziennikarza, 

Życie to jedna wielka zmiana

Tomasz Wolff, redaktor naczelny 
„Głosu”.

Dziennikarz, który zastąpi Koż-
donia, rozpocznie pracę od 1 paź-
dziernika. Na razie redakcji „Gło-
su” udało się wzmocnić pion social 
mediów. Na pracę dla nas zdecydo-
wała się Agata Kokotek, wcześniej 
współpracująca ze Sceną Polską 

Teatru Cieszyńskiego 
w Czeskim Cieszy-
nie przy tworzeniu 
kostiumów. – To jest 
dla mnie coś zupełnie 
nowego i fascynują-
cego. Na pewno wiele 
muszę się nauczyć, 
ale jest to tym bardziej 
pociągające. Nowe 
możliwości rozwoju, 
nowy punkt widzenia 
– powiedziała Agata, 
która od urodzenia 
mieszka na Zaolziu, 
a studia skończyła w 
Instytucie Sztuki Wy-
działu Artystycznego 
UŚ w Cieszynie.

Od 2013 roku, kiedy 
w redakcji zaczął pra-
cować Witold Kożdoń, 
wiele się zmieniło, 
można powiedzieć, że 
sprawy nabrały nieby-
wałego przyspieszenia.

– Zmieniliśmy ty-
tuł, layout, wprowa-

dziliśmy się do nowej siedziby, 
zwiększyliśmy nacisk na stronę in-
ternetową i media społecznościo-
we – przyznał Marek Słowiaczek, 
prezes spółki Pol-Press, wydają-
cej „Głos”. – Życie to jedna wielka 
zmiana, a przyjście nowych osób 
na pewno będzie dodatkowym im-
pulsem dla wszystkich – dodał. 

• 12-minutowy, animowany film o św. Maksymilianie Kolbe powstaje w 
Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Nowosądeckie wydawnictwo 
„Promyczek” chce w ten sposób uczcić przypadającą w tym roku 80. rocznicę 
śmierci oraz 50. rocznicę beatyfikacji męczennika Auschwitz. Jak informuje 
SFR, film pt. „Szalony Maks” ma być gotowy jeszcze w tym roku. Premierę za-
planowano zaś na listopad. Animacja opowiada o dzieciństwie małego Mund-
ka, przyszłego zakonnika i świętego. Projekt otrzymał wsparcie z programu 
Filmoteka Małopolska.  (wik)
Fot. ARC

• Od 1 września do redakcji 
„Głosu” dołączyła Agata Ko-
kotek. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
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Witaj szkoło
Dokończenie ze str. 1

Nawet smok »przyleciał«
Chociaż w środę 1 września pogo-
da wcale nie zachęcała do wyjścia 
z łóżka, dzielni uczniowie polskiej 
szkoły podstawowej w Cierlicku 
ruszyli do swojej placówki. Na ko-
rytarzu i w okolicznych klasach pa-
nowała serdeczna atmosfera. Dy-
rektor Barbara Smugała osobiście 
witała wchodzące dzieci i rodziców.  
Starsi uczniowie śmiało ruszali do 
swych kolegów, by poopowiadać 
o wakacyjnych przygodach, nato-
miast na twarzach uczniów, którzy 
po raz pierwszy odwiedzili te mury, 
malowały się wyrazy ciekawości i 
lekkiej niepewności, co nowego ich 
dzisiaj spotka. W końcu wszyscy 
uczniowie, rodzice pierwszaków 
i nauczyciele zgromadzili się w 
jednej z klas, by uroczyście rozpo-
cząć rok szkolny i przywitać dzieci 
klasy pierwszej. W sumie edukację 
rozpoczęło 10 osób, dlatego zajęły 
pierwsze dwa rzędy ławek. Słowa 
powitania należały do pani dyrek-
tor, po czym przekazała prowadze-
nie ceremonii Irenie Wlosokowej, 
wychowawczyni klasy pierwszej i 
drugiej. Po krótkim wprowadzeniu 
pani Irena przywitała w klasie go-
ścia-niespodziankę, którym okazał 
się... Smok Wawelski. „Przyleciał” 
swoim samolotem bezpośrednio z 
Krakowa, by wręczyć pierwszakom 
tornistry zakupione przez Fundację 
„Pomoc Polakom na Wschodzie” w 
ramach „Bonu Pierwszaka”, wypeł-
nione po brzegi przeróżnymi przy-
borami szkolnymi. Dzieci przywi-
tały bajkowego gościa okrzykami 
radości i śmiechem. Po czym z cie-
kawością zaglądały do tornistrów i 
sprawdzały ich zawartość. Przy tej 
okazji pani Irena wspomniała rów-
nież zasługi śp. Tadeusza Smugały, 
którego zgromadzeni uczcili minu-
tą ciszy.

Dzieci starszych klas również 
zostały obdarowane drobnym upo-
minkiem, by i im umilić ten pierw-
szy wrześniowy dzień. Niejednemu 
z rodziców zakręciła się łezka wzru-
szenia w oku, kiedy z dumą patrzyli 
na swoje pociechy wkraczające w 
ten nowy etap życia.  (aha)

•••
Teatralna inauguracja
Jak to zwykle bywa, 1 września 
oznacza jedno – początek nowego 
roku szkolnego. W Teatrze Cie-
szyńskim w Czeskim Cieszynie 
spotkali się uczniowie i pracow-
nicy Polskiego Gimnazjum im J. 

Słowackiego, by wspólnie go zain-
augurować.

Uczniowie najpierw zebrali się 
we własnych klasach, by się przete-
stować, a następnie udali się w stro-
nę Teatru. Tam krótko przywitała 
wszystkich dyrektor szkoły Maria 
Jarnot, po której przemawiał An-
drzej Bizoń, były dyrektor, obecnie 
wiceprezydent Karwiny. Na koniec 
na scenie pojawił się prezes Ma-
cierzy Szkolnej w placówce Marek 
Bartnicki. Gwoździem programu 
było przedstawienie „Skrzypek na 
dachu” w wykonaniu Sceny Polskiej.

Krótki film z inauguracji jest 
dostępny pod tym linkiem:  
https://glos.live/Wiadomosci/deta-
il/Nowy_rok_szkolny/0.  (endy)

• W środę w Cierlicku pojawił się gość z 
Krakowa. Fot. AGATA KOKOTEK

Porażony prądem

Na terenie Huty Trzy-
nieckiej wydarzył się 
we wtorek po południu 
poważny wypadek przy 

pracy. Pogotowie ratunkowe zo-
stało ok. godz. 15.30 wezwane do 
54-letniego mężczyzny, którego 
poraził prąd o napięciu kilkaset 
voltów. W momencie przybycia 
załogi pogotowia poszkodowany 
był nieprzytomny i miał niewydol-
ność oddechową. Ratownicy poda-

li rannemu leki, zaintubowali go i 
podłączyli do sztucznej wentylacji. 
Ponadto opatrzyli pacjentowi po-
parzenia głowy i rąk. 

– Mężczyznę w poważnym sta-
nie, przy ciągłej obserwacji funkcji 
życiowych, przetransportowano 
śmigłowcem do Szpitala Uniwer-
syteckiego w Ostrawie – poinfor-
mował rzecznik pogotowia Lukáš 
Humpl. 

 (dc)

Szczepienia 
wróciły do szpitala

Hawierzowskie cen-
trum szczepień, 
działające w hali 
sportowej „Slávie”, 
1 września zostało 

przeniesione do Szpitala z Poli-
kliniką. Hala po kilku miesiącach 
przerwy będzie ponownie służyć 
do swoich pierwotnych celów. 
Pierwszego wrześniowego dnia za-
szczepiono na COVID-19 ok. 200 
osób. – Niektóre duże wojewódz-
kie centra szczepień przenosimy 
do szpitali wojewódzkich. Główny 
powód to ten, aby hale sportowe, 
ośrodki handlowe i uniwersytety 
mogły na powrót służyć studen-
tom, sportowi, kulturze, robieniu 
zakupów. Poza tym wiele osób już 
zaszczepiono, a dla tych, którzy 

jeszcze nie zdążyli się zaszczepić, 
mniejsze pomieszczenia w szpi-
talach będą wystarczające – po-
wiedział podczas otwarcia Martin 
Gebauer, wicehetman wojewódz-
twa morawsko-śląskiego ds. służby 
zdrowia. 

Dyrektor szpitala Norbert 
Schellong podkreślił, że w rekor-
dowym czasie, w okresie trzech 
tygodni, udało się szpitalowi za 
własne fundusze wyremontować 
lokale w budynku, w którym znaj-
duje się zaplecze gastronomiczne i 
wybudować tak samo nowoczesny 
ośrodek szczepień, jaki był w hali 
„Slávie”. Jego moce przerobowe 
są natomiast o połowę mniejsze, w 
ciągu dnia można zaczepić najwy-
żej 600 osób. (dc)

• Centrum szczepień w Hawierzowie 1 września przeniesiono z hali sportowej do 
szpitala. Fot. mat. pras. szpitala

Wyprawki 
szkolne 
także 
z Opola

O pierwszoklasistach 
polskich szkół na 
Zaolziu pamiętał tak-
że Instytut Śląski w 

Opolu. Na ręce Kongresu Polaków 
przekazał 15 kompletnych torni-
strów z wyprawkami. Zostaną one 
podzielone pomiędzy szkoły „ma-
łoklasowe”. 

– Instytut Śląski jest instytucją 
naukową, która od wielu lat intere-
suje się Zaolziem w swojej działal-
ności naukowej, ponadto prowadzi 
działania społeczno-kulturalne – 
przypomniał wiceprezes Kongresu 
Polaków Józef Szymeczek. 

Tornistry przekazane z Opola za-
wierają przybory szkolne – kredki, 
kartki i inne, ale też gry planszowe 
i puzzle o Śląsku. Ich dystrybucją 
zajmie się Centrum Pedagogiczne 
ds. Polskiego Szkolnictwa Narodo-
wościowego w Czeskim Cieszynie. 

– To jest wartościowy dar Insty-
tutu Śląskiego, którym wspomo-
żemy małe szkoły – podsumował 
Szymeczek.  (dc)
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GŁOSIK I LUDMIŁKA

CO W BIBLIOTECE PISZCZY

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

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

Przygoda 
w Samotnej Twierdzy
Pod koniec wakacji grupa nastolatków z polskich szkół na Zaolziu 
zapoznała się z życiem harcerskim na obozie w Jesionikach. 
Pierwsze kolonie dla osób, które nie są harcerzami, zorganizowane 
przez Harcerstwo Polskie w RC, można uznać za nadzwyczaj udane.

Danuta Chlup

U
znaliśmy z ka-
drą, że mamy 
tutaj napraw-
dę dobry 
„materiał na 
harcerzy” – 
stwierdził po 

powrocie komendant kolonii Filip 
Kozieł. Jego początkowe obawy, 
jak to będzie na leśnym obozie 
z dziećmi niezahartowanymi w 
harcerstwie, szybko się rozwia-
ły. Uczestnicy wdrożyli się w tryb 
obozowy, byli aktywni, zdyscypli-
nowani i zainteresowani progra-
mem.  

W koloniach wzięło udział 25 
dzieci z klas 6.–8. polskich szkół 
podstawowych oraz 12 członków 
kadry harcerskiej. Impreza zosta-
ła dofinansowana przez Fundusz 
Rozwoju Zaolzia Kongresu Pola-
ków. 

– Mieliśmy bazę w miejscu na-
zywanym Rapotínská Samota. 
Należy ona do organizacji Česká 
tábornická unie. Zakwaterowanie 
było podobne jak na obozach har-
cerskich, warunki były super. Na-
mioty z drewnianymi podstawami 
można uznać za luksusowe, ponie-
waż były wyposażone w drewniane 
łóżka z materacami. Była kuchnia 
polowa, duża jadalnia pod wiatą, a 
także chata, do której w razie skraj-
nie niesprzyjającej pogody można 
byłoby przenieść cały obóz. Wokół 
rozciągały się lasy, piękna przyro-
da, było cicho, tylko nocą słychać 
było odgłosy dochodzące z lasu. 
Po raz pierwszy korzystaliśmy z 
tej bazy, ale na pewno będziemy 
chcieli tam wrócić – opowiedział 
komendant kolonii Filip Kozieł. 

Program obozu wzorował się 
na programie telewizyjnym „Fort 
Boyard” i nosił nazwę „Samotna 
Twierdza”. Uczestnicy podczas 
różnych gier zdobywali klucze i 
wskazówki. Na koniec wszystkie 
drużyny weszły do skarbca (czyli 
starej piwnicy), wszyscy prawidło-
wo odgadnęli hasło i… tak jak w 
turnieju telewizyjnym, posypało 
się „złoto”. 

Na obozie były także śluby, dzie-
ci zdobywały sprawności drużyno-
we i indywidualne. 

– Była na przykład sprawność 
Azjaty. Aby ją zdobyć, trzeba było 
m.in. przez cały dzień jeść posił-
ki pałeczkami oraz podpisać się 
pismem obrazkowym. Można 

było zdobyć sprawność siłacza, 
botanika i inne – dodał komen-
dant. Dla wielu dzieci atrakcją – i 
czymś całkowicie nowym – było 
chociażby posługiwanie się sie-
kierą i piłką podczas przygotowa-
nia drewna na ognisko. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali koszulki z 
logo kolonii. 

Celem całego przedsięwzięcia 
było przybliżenie dzieciom har-
cerskiego życia i wartości oraz za-
chęcenie ich do zapisania się do 
drużyn harcerskich. 

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z 
przebiegu kolonii. Dzieci mówiły, 
że im się podobało i że chętnie po-
nownie pojechałyby na taki obóz – 
podsumował pan Filip.  

Adam Rzyman, uczestnik:
Byłem po raz pierwszy na obozie harcerskim i na pewno chcę pojechać na 
następne. Chcę też wstąpić do drużyny harcerskiej w Cierlicku. Fajna była 
kadra, oboźny, fajne były nocne warty, ogniska. Nauczyłem się mnóstwo 
nowych piosenek, były ciekawe gry, zajęcia sportowe, na przykład z ringo. 
Dla mnie to był jak do tej pory najlepszy obóz.

• Fajnie być razem na obozie! 

• Własnoręcznie przygotowany posiłek 
smakuje najlepiej. Fot. FILIP TOMANEK

Nowości, tym razem nie tylko książkowe, poleca František Szym-
czysko z oddziału dla dzieci Biblioteki Miejskiej w Czeskim Cie-
szynie przy ul. Havlíčka. 

Wakacje powoli do-
biegają końca, jed-
nak my nieustannie 
myślimy o tym, co 

nowego by tu „nabroić”. Może 
zaproponujemy kolejne nowo-
ści książkowe? Już niebawem 
nadejdzie kolejna ich porcja, w 
tym dosyć pokaźna paczka dla 
pierwszoklasistów z serii „Czy-
tam sobie”. To książeczki dla naj-
młodszych czytelników, którzy 

dopiero stawiają pierwsze kroki 
w świecie czytelniczym.  

Od września w naszej bibliote-
ce wypożyczamy do domu także 
gry planszowe. Na zdjęciu widzi-
cie próbkę tego, co mamy do za-
oferowania, natomiast jeszcze w 
tym roku będziemy mieli nowe 
gry i puzzle edukacyjne dla dzie-
ci w różnym wieku. Oczywiście 
poinformujemy o nich w „Głosi-
ku”. (dc)

• W bibliotece można wypożyczyć także gry. Fot. FRANTIŠEK SZYMCZYSKO

Przedłużanie lata 
– Ja się nie zga-
dzam z tym, że to 
już koniec lata! – 
zawołała rozzłosz-
czona Ludmiłka i 
tupnęła nogą jak 
mała dziewczynka, 
która nie panuje 
nad emocjami. 

Głosik tylko się 
uśmiechnął i zerk-
nął do kalendarza. 

– Wcale jeszcze 
nie koniec, jesień rozpocznie 
się dopiero 23 września – odparł 
spokojnie. 

– Nie opowiadaj mi o kalenda-
rzowej jesieni! Chodzi o to, że tak 
naprawdę lato się skończyło. A ja 
myślałam, że jeszcze pobawimy 
się nad rzeką, że włożę jeszcze 
krótkie spodenki albo letnią su-
kienkę. A tu pogoda na kurtkę i 
parasol…

Głosik musiał przyznać jej ra-
cję. Aura nie miała z latem nic 
wspólnego – ochłodziło się, moc-
no wiało i świat tonął w strugach 
deszczu. Jemu też zrobiło się 
trochę smutno. Zaczął się zasta-
nawiać, dlaczego lato zawsze za 
szybko się kończy. 

Ludmiłka przez chwilę sie-
działa naburmuszona. Nie miała 
ochoty ani na zabawę, ani na lek-
turę – w ogóle na nic. Ale potem 
nagle, tak szybko, jak czasem 
słońce szybko potrafi wyłonić się 
zza chmur, jej twarz się rozpogo-
dziła. 

– Niech tam sobie szaleje ulewa 
i hula wiatr – my wyczarujemy tu 

sobie letni klimat – oświadczyła. 
Głosik podniósł brwi ze zdumie-
nia i czekał na jej pomysły. 

Wkrótce, przy trosze fantazji, 
można było potraktować pokój 
skrzatów jak plażę nad jeziorem 
(no, może raczej sadzawką). W 
środku stała duża balia napełnio-
na wodą, w której Głosik i Lud-
miłka zażywali kąpieli. Wy nie 
zmieścilibyście się w takim „ką-
pielisku”, ale skrzaty są przecież 
malutkie…

Na podłodze leżały rozciągnię-
te ręczniki plażowe, na których 
nasza dwójka suszyła się po wyj-
ściu z wody i grała w karty. Lud-
miłka wyciągnęła z zamrażalnika 
lody, natomiast Głosik przyszy-
kował orzeźwiającą lemoniadę z 
sokiem ze świeżo wyciśniętych 
owoców.

A kiedy już Głosikowi i Ludmił-
ce znudziła się zabawa w plażę, na 
dworze przestało padać i słońce 
wychynęło zza chmur. Skrzaty wy-
brały się na spacer. Co prawda nie 
w krótkich spodenkach, ale kurtki 
też nie były potrzebne.  (dc)

Rys. WŁADYSŁAW OWCZARZY

• Ponad tydzień temu zakończył się pięciodniowy chrześcijański 
obóz w miejscowości Velké Losiny, zorganizowany przez polską 
młodzież z parafii w Jabłonkowie. – Było z nami 20 dzieci z klas 
6.-9. – powiedział „Głosowi” Jakub Szotkowski, prowadzący obóz. 
Malownicza okolica sprzyjała ciekawym wycieczkom, pobytowi na 
łonie natury. 
Wcześniej młodzież zorganizowała już jedno zgrupowanie dla 
młodszych dzieci z klas 1.-6. Odbyło się ono na początku wakacji w 
niewielkiej miejscowości Pstruží, niedaleko Frydka-Mistka. (endy)
Zdjęcia: ARC

Na łonie natury
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Jak Gustlik nad Wisłą 
zamieszkał
W ubiegłym tygodniu skoczowianie wspominali postać Gustawa Morcinka. Okazją była 130. rocznica urodzin 
pisarza. – Uważamy, że Morcinek jest nasz, że to skoczowski pisarz. Nie Karwiny, nie innego miasta, tylko 
Skoczowa. Bo gdybyśmy wypunktowali życiorys Morcinka, to urodził się on w Karwinie, umarł w Krakowie, 
pochowany jest w Cieszynie, a w Skoczowie wybudował dom i tutaj mieszkał – przekonywała historyk Halina 
Szotek, która w skoczowskim Teatrze Elektrycznym wygłosiła okolicznościową prelekcję.

Witold Kożdoń

W
s p ó ł c z e -
śnie w 
miastecz-
ku pod 
Kapliców-
ką funk-
c j o n u j e 

muzeum imienia pisarza, stoi tam 
jego pomnik, wytyczono nawet spe-
cjalny szlak. – Ja zaś urodziłam się 
wystarczająco wcześnie, by poznać 
niektórych ważnych ludzi, także 
Gustawa Morcinka. Zetknęłam się 
z nim będąc uczennicą piątej klasy 
szkoły podstawowej. Pisarz zasiadał 
wówczas w jury szkolnego konkursu 
wiedzy o Śląsku, a ja go wygrałam. 
W nagrodę dostałam od Gustawa 
Morcinka jego książkę. Przy okazji 
krótko rozmawialiśmy i okazało 
się, że uczył również mojego tatę – 
wspominała Halina Szotek. – A jak 
znalazł się w Skoczowie? Przybył po 
zakończeniu pierwszej wojny świa-
towej i stopniowo wrastał w nasze 
środowisko – dodała.

Karwina przypominała 
o biedzie
Gustaw Morcinek przyszedł na świat 
25 sierpnia 1891 r. w Karwinie. Jego 
dziadek mieszkał w Darkowie, na-
tomiast rodzice – Józef i Marianna 
– wynajmowali skromną izdebkę w 
jednym z karwińskich „budeli”, czy-
li domów górniczych. – To byli pro-
ści i biedni ludzie, którzy najmowali 
się do ciężkich, słabo opłacanych 
prac. Ich najmłodszy syn dostał na 
chrzcie imię Augustyn. Imienia Gu-
staw zaczął używać dużo później. 
Pomogło mu to raz, kiedy w czasie 

wojny Niemcy próbowali go namie-
rzyć. Szukali jednak pisarza Gusta-
wa Morcinka, natomiast w obozie 
przebywał nauczyciel Augustyn 
Morcinek – mówiła prelegentka.

Matka małego Gustlika szybko zo-
stała wdową, ponieważ jej mąż-wo-
zak zginął w wypadku w 1892 r. Przez 
lata ciężko pracowała, by zapewnić 
dzieciom utrzymanie, Morcinek wy-
rastał zaś w robotniczym środowi-
sku. Szybko też musiał nauczyć się 
radzić sobie samemu. – Dużo później 
dziwiono się, że Morcinek rzadko 
jeździ do Karwiny. Ale po pierwsze, 
dostrzegał postępującą czechizację 
miasta, z czym się nie godził. Po dru-
gie, widział degradację środowiska 
związaną z działalnością licznych 
kopalni. A po trzecie – i to go chyba 
najbardziej bolało – większość lu-
dzi, którzy w młodości mu pomogli, 
oczekiwała później od niego jakichś 
specjalnych podziękowań. Dzię-
ki ich pieniądzom mógł się uczyć, 
więc żalili się, że się nie odwdzię-
cza. Tymczasem Morcinek nie był 
jedynym, który w taki sposób zdobył 
wykształcenie – mówiła Halina Szo-
tek, dodając, że wizyty w Karwinie 
były dla Morcinka jednocześnie po-
dróżami w przeszłość. – W Skoczo-
wie był szanowanym nauczycielem 
i literatem. W Polsce chwalono go 
i podziwiano. Był znany, zamożny. 
Tymczasem Karwina przypominała 
mu o biedzie dzieciństwa, do czego 
nie chciał wracać – tłumaczyła.

Oblał religię na maturze
Halina Szotek poznała wielu Zaol-
ziaków, którzy znali pisarza. Z ich 
opowieści wyłania się obraz „zja-
wiskowego” dziecka. – Morcinek 

nie pasował do rówieśników. Róż-
nił się, był inny, czysty, grzeczny, 
elegancki, zawsze jednak trochę z 
boku. Słynna Julka, czyli Julia Nar-
delli, późniejsza mieszkanka Kato-
wic, mówiła mi na przykład, że to 
był taki chłopczyk-dziewczynka. 
Natomiast cechował go spryt ży-
ciowy i niezwykła fantazja. Na po-
czekaniu potrafił zmyślić jakąś hi-
storię – mówiła Szotek.

W 1910 r. Gustaw Morcinek dostał 
stypendium i była to dla niego wiel-
ka szansa, ale zarazem problem, 
ponieważ miał już wówczas 19 lat 
i dopiero zaczynał naukę w szkole 
średniej. Kształcił się zaś w polskim 
seminarium nauczycielskim w Bia-
łej Krakowskiej. Szkoła oznaczała 
dla niego kolejne ciężkie lata, bo 
stale borykał się z biedą. – Zdarza-
ło się, że na piechotę pokonywał 40 
kilometrów dzielących go od Kar-
winy. Jednocześnie jednak fascy-
nował się twórczością Żeromskiego 
i Słowackiego, próbować też pisać. 
W niektórych szkolnych przed-
miotach był bardzo dobry, ale na 
maturze oblał religię, więc pełnego 
wykształcenia w 1914 r. nie uzyskał 
– przypomniała prelegentka

Morcinek został za to zmobilizo-
wany. Trafił na front i w okolicach 
Siewierza został przestrzelony w 
prawe ramię. Zanosiło się, że ręka 
będzie niesprawna, albo trzeba ją 
będzie amputować. Pierwszy rok 
wojny za wyjątkiem dwóch mie-
sięcy, podczas których walczył na 
froncie przeciwko Rosjanom, spę-
dził w szpitalach. – A rękę uratowa-
li mu medycy z kliniki wojskowej w 
Wiedniu, do której cudem się do-
stał – mówiła Halina Szotek.

W 1915 r. Gustaw Morcinek wró-
cił do Białej już jako inwalida wo-
jenny. Zdał brakujący egzamin, po 
czym przez następne lata łączył 
służbę wojskową na tyłach z pra-
cą w różnych szkołach. W 1918 r. 
dostał się wreszcie do Cieszyna. 
Najpierw na dworzec kolejowy, 
a potem do sztabu w koszarach, 
gdzie został radiotelegrafistą. – 
Co ciekawe, to on pełnił służbę, 
gdy nad Olzę przyszedł rozkaz z 
Krakowa, by najstarszy rangą ofi-
cer-Polak przejął dowództwo w 
garnizonie cieszyńskim. Morcinek 
zawiadomił polskich spiskowców 
i w tym momencie odegrał histo-
ryczną rolę, a gdyby zamach się 
nie udał, stanąłby pewnie pod 
ścianą – przekonywała skoczow-
ska historyk.

Wszystko potoczyło się jednak po 
myśli spiskowców. Morcinek awan-
sował, a Rada Narodowa Śląska 
Cieszyńskiego skierowała go – jako 
swojego człowieka – do Skoczowa, 
gdzie został tzw. oficerem placu. A 
ponieważ dostał też przydział do 
skoczowskiej szkoły, pierwsi ucznio-
wie zapamiętali go w mundurze. 
– Gustaw Morcinek był pierwszym 
nauczycielem z polską maturą w 
miasteczku pod Kaplicówką. Do 
szkoły rzeczywiście przychodził 
zaś w mundurze. W jego życiu był 
to bardzo dziwny czas, ponieważ 
z jednej strony mamy uduchowio-
nego, delikatnego chłopczyka, a z 
drugiej wielkiego patriotę, który do-
strzega ważność rozgrywających się 
wydarzeń i gdy trzeba, przestaje być 
delikatny, stając się żołnierzem. To 
jest coś, o czym rzadko się mówi – 
stwierdziła Halina Szotek. 

Zainicjowali skoczowską 
Wiosnę Ludów
Morcinek nosił mundur łącznie 
przez osiem lat. Założył go w 1914 
r. i nie zrzucił po 1918. Za to w 
1920 r. zgłosił się jako ochotnik na 
wojnę z bolszewikami. Walczył w 
sierpniu i wrześniu pod Warsza-
wą. Służył przy sztabie głównym 
i tam został awansowany do stop-
nia porucznika. Następnie wrócił 
do Skoczowa, ale ponownie zaan-
gażował się w konflikt na Górnym 
Śląsku. W efekcie do cywila został 
zwolniony dopiero w 1922 r. 

– Na dziejach Skoczowa Zaol-
ziacy, tacy jak Morcinek, odcisnę-
li duże piętno. W dramatycznym 
okresie po I wojnie światowej, 
kiedy dzielono Śląsk Cieszyński, 
wielu z nich osiedliło się właśnie 
w miasteczku pod Kaplicówką. 
Morcinek robił zresztą wszystko, 
by ściągnąć ich tutaj jak najwię-
cej. Dzięki temu w naszym mia-
steczku pojawiła się polska inte-
ligencja, nauczyciele, adwokaci, 
lekarze. Ostatecznie wielu z nich 
w Skoczowie zostało i zaczęło 
rozwijać polską działalność naro-
dową. Zaczęli budować polskość, 
stanowiąc przeciwwagę dla śląza-
kowszczyzny. To, co gdzie indziej 
w formie odrodzenia narodowe-
go nastąpiło po Wiośnie Ludów, 
u nas w Skoczowie rozpoczęło się 
w okresie międzywojennymi wła-
śnie dzięki Polakom z Zaolzia ta-
kim jak Gustaw Morcinek. Dla na-
szego miasta było to szczęście w 
nieszczęściu. Można powiedzieć 
prawdziwe błogosławieństwo – 
stwierdziła Halina Szotek.

 

Pokazał Śląsk Polsce
Gustaw Morcinek jest uważany za najważniejszego reprezentanta tematyki gór-
niczej w literaturze polskiej oraz najwybitniejszego polskojęzycznego śląskiego 
pisarza okresu międzywojennego. Jest również autorem licznych opowiadań dla 
dzieci oraz opowiadań humorystycznych. Po rozpoczęciu II wojny światowej, 
6 października 1939 r., został w Skoczowie aresztowany przez Gestapo. Przez 
kolejnych sześć lat więziono go w niemieckich obozach koncentracyjnych, m.in. 
Dachau oraz Sachsenhau-
sen. W listopadzie 1946 r. 
wrócił do Polski. Po wojnie 
związał się politycznie ze 
Stronnictwem Demokra-
tycznym. W 1951 r. otrzy-
mał Nagrodę Państwową II 
stopnia. Z okręgu bielskie-
go sprawował też mandat 
poselski do Sejmu PRL I 
kadencji (1952–1956). 28 
kwietnia 1953 r. odczytał 
w Sejmie: „Lud śląski – ser-
ce przemysłu Polski pragnie, by przemianować Katowice na Stalinogród”.
Cień, jaki rzuca na pisarza fakt współpracy z komunistami, nie przesłania jednak 
w całości jego dorobku. Książki Morcinka przetłumaczono na wiele języków ob-
cych i wydawano za granicą. Na Zaolziu weszły zaś na stałe do kanonów lektur 
zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.
Gustaw Morcinek zmarł na białaczkę 20 grudnia 1963 r. w Krakowie. Został po-
chowany 23 grudnia na cmentarzu komunalnym w Cieszynie. 5 grudnia 1987 r. 
w Skoczowie odsłonięto pomnik pisarza. 

• Halina Szotek jest emerytowaną kierowniczką 
Muzeum im. Gustawa Morcinka. Okolicznościową 
prelekcję wygłosiła w skoczowskim Teatrze Elek-
trycznym Zdjęcia: WITOLD KOŻDOŃ

Obrazy, które pogłębiły 
klimat duchowości
W kaplicy Centrum Duchowego w Cierlicku pojawiły się w niedzielę dwa nowe obrazy: ikona Przenajświętszej Trójcy oraz Madonna z Cierlicka. 
Pierwszy jest autorstwa Martina Červeňáka, młodego słowackiego artysty romskiego pochodzenia. Inspirował się on słynną ikoną Andrieja 
Rublowa z 1425 roku. Drugi nabytek to wierna kopia odrestaurowanego piętnastowiecznego obrazu tablicowego, który kilka lat temu odkryto 
pod nowszymi warstwami w kościele pw. św. Wawrzyńca na Kościelcu. Namalowany został prawdopodobnie przez twórców związanych 
z warsztatem Jakuba Beinharta we Wrocławiu.

Danuta Chlup

C
entrum Ducho-
we budowane 
jest przez parafię 
rzymskokatolic-
ką od 2017 roku. 
Na jej potrzeby 
r e m o n t o w a n y 

jest dawny budynek szkolny. Urzą-
dzona została kaplica z zakrystią i 
zapleczem, na remont czekają po-
mieszczenia na piętrze. Niedzielne 
nabożeństwa odbywają się tu na 
przemian po czesku i po polsku. 

Wnętrze kaplicy nie miało do tej 
pory żadnych stałych dekoracji. 
Dwa cenne obrazy, które ksiądz 
proboszcz Jiří Sedláček oraz ks. 
Marek Žukowski pobłogosławili 
podczas niedzielnej mszy, ożywiły 
wnętrze i pogłębiły klimat ducho-
wości. 

Oryginał Madonny z Cierlicka, 
odrestaurowany przez malarkę 
Romanę Balcarową, znajduje się 
obecnie w nowej stałej ekspozycji 
Muzeum Ziemi Cieszyńskiej w Cze-
skim Cieszynie. Do Cierlicka trafiła 
kopia wykonana przez tę samą au-
torkę. 

– Nasza parafia jest właścicie-
lem oryginału, lecz wymogi jego 

zabezpieczenia są tak surowe, że 
pod względem finansowym było-
by to dla nas nie do udźwignięcia. 

Dlatego wypożyczyliśmy orygi-
nał muzeum, natomiast placówka 
ta pożyczyła nam kopię. Jeżeli w 

przyszłości uda nam się zapewnić 
warunki do przechowania orygina-
łu, zamienimy się obrazami – wy-

jaśnił Roman Kajfosz, członek rady 
parafialnej. Podczas mszy prze-
czytał list Davida Pindura z MZC, 
w którym historyk zapewnił cier-
liczan, że ekspozycję muzealną, w 
ramach której prezentowana jest 
Madonna z  Cierlicka, odwiedziły 
już tysiące osób. 

Jaromír Žvak, członek komisji 
zajmującej się budową Centrum 
Duchowego, przybliżył w rozmo-
wie z „Głosem” pochodzenie ikony, 
która zawisła w prezbiterium: – Za-
topiony kościół parafialny był pod 
wezwaniem Przenajświętszej Trój-
cy. Kiedy urządzaliśmy wnętrze ka-
plicy w Centrum Duchowym, które 
mamy zamiast tego kościoła, pomy-
śleliśmy, że warto by mieć tutaj ko-
pię ikony Świętej Trójcy Rublowa. 
Szukaliśmy odpowiedniego pisarza 
ikon i trafiliśmy na utalentowanego 
młodego artystę związanego z Misją 
Romską parafii greko-katolickiej na 
Słowacji. Zwróciliśmy się do niego. 
Martin Červeňák przez rok pisał dla 
nas ikonę zainspirowaną dziełem 
Rublowa. 

Pisarz ikon nagrał filmik, w 
którym wyjaśnił symbolikę po-
szczególnych elementów obrazu. 
Nagrania wysłuchali w niedzielę 
uczestnicy uroczystej mszy.  

• Ks. Jiří Sedláček błogosławi obraz Madonny z Cierlicka. Fot. DANUTA CHLUP

Powrót do współpracy
Po blisko półtorarocznej przerwie 
skrzeczońscy pezetkaowcy wzno-
wili współpracę z  Towarzystwem 
Miłośników Ziemi Grodkowskiej. 
Najpierw delegacja Towarzystwa za-
witała na nasz teren i uczestniczyła 
w jabłonkowskim Lasku Miejskim w 
Gorolskim Święcie, gdzie z dużym 

zainteresowaniem oglądała występy 
naszych zespołów. Z kolei w dniach 
28-29 sierpnia 7-osobowa delegacja 
skrzeczońskiego Koła z prezesem 
Czesławem Gałuszką na czele prze-
bywała w Grodkowie.

W pierwszym dniu pobytu skrze-
czoniacy wraz z grodkowianami 
odbyli wycieczkę autokarową. 

N a j p i e r w 
przybyli do 
W a ł b r z y -
cha, gdzie z 
przewodni-
kiem zwie-
dzili zamek 
Książ, które-
go początki 
sięgają XIII 
wieku. Po 
Wawelu i 
M a l b o r k u 
to trzeci co 
do wielkości 
tego typu 
zabytek w 
Polsce. Za-
mek jest 
w y j ą t k ow y 
także ze 
względu na 
swą burzli-
wą historię, 
przy czym 
największy 
rozkwit za-
w d z i ę c z a 

rodzinie Hochbergów. Zwiedzono 
również Palmiarnię w Lubiechowie, 
której historia sięga początków XX 
wieku. Obecnie jest w niej uprawia-
nych ponad 250 gatunków roślin z 
całego świata. Zachwycają wielkie 
palmy i kaktusy, ponadto roślinny 
świat urozmaicają zwierzęta – ryby, 
żółwie, ptaki i lemury. 

Po obiedzie w Świebodzicach wy-
cieczkowicze przybyli do Świdnicy, 
gdzie zwiedzili przepiękny Kościół 
Pokoju – cud architektury wpisany 
w 2001 roku na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. 
Nazwa pochodzi od Pokoju Westfal-
skiego kończącego wojnę trzydzie-
stoletnią (1618-1648), na mocy któ-
rego ewangelicy mogli zbudować po 
jednym Kościele Pokoju w śląskich 
księstwach dziedzicznych: Głogo-
wie, Jaworze i Świdnicy. Można było 
podziwiać wnętrze pełne skarbów – 
ołtarz, ambonę, organy i lożę rodzi-
ny Hochbergów. W pobliżu kościoła 
znajdują się jeszcze plebania, cmen-
tarz i dzwonnica.

Po powrocie do Grodkowa odbyło 
się spotkanie towarzyskie skrzeczo-
niaków z członkami Towarzystwa i 
Urzędu Miasta Grodkowa z wicebu-
rmistrzem Waldemarem Wójcickim 
na czele. 

W niedzielne przedpołudnie pe-
zetkaowcy pojechali do sołectwa 
Wojsław, gdzie zwiedzili gospodar-
stwo Pawła Garncarza – sołtysa i 
jednocześnie dyrektora grodkow-
skiego Domu Kultury, podziwiając 
zwłaszcza bardzo dostojne alpaki 
pochodzące z Chile i Boliwii. Na-
stępnie skrzeczoniacy uczestniczyli 
w grodkowskich Dożynkach Gmin-
nych.

Wiadomo, że w październiku 
przyszłego roku odbędą się w Grod-

kowie uroczyste obchody 50-lecia 
współpracy na linii Skrzeczoń – 
Grodków.

Tadeusz Guziur 

•••
Pożegnanie lata
W ostatnią sobotę sierpnia w ogro-
dzie przy świetlicy PZKO w Orło-
wej-Porębie odbyła się udana im-
preza. Prezes Koła, Leon Kasprzak, 
powitał licznie zabranych gości Po-
żegnania Lata, którzy przyjechali 
z różnych zakątków Zaolzia, a tak-
że z Ostrawy. Program kulturalny 
wypełnił zespół „Olzanki” z miej-
scowości Olza w Polsce. Nieliczny, 
bo 8-osobowy zespół, uraczył nas 
pieśniami patriotycznymi i ludo-
wymi, które porwały słuchaczy do 
wspólnego śpiewu, a nawet tańca. 
Dodatkowo tenor zespołu wykonał 
arie operetkowe, które zachwyci-
ły uczestników. Klub Kobiet, pod 
batutą Hani Kasprzak, zadbał o 
przygotowanie wyśmienitej kuchni 
włącznie z kołaczami i ciastkami. 
Mile spędziliśmy popołudniowy 
czas, zwłaszcza że wszyscy byliśmy 
spragnieni kontaktów. Oczywiście 
wszystko odbyło się z zachowa-
niem sanitarnych obostrzeń. Na-
leży się pochwała i podziękowanie 
wszystkim organizatorom za pięk-
ną i udaną imprezę.

 Uczestnik imprezy

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

• Uczestnicy wycieczki przed fontanną na zamku Książ. Fot. ARC
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Danuta Chlup

Byłeś dziennikarzem w „Głosie Ludu” 
i „Gazetce Pioniera”, nauczycielem hi-
storii i dyrektorem szkoły, teraz jesteś 
przewodnikiem. Który z tych zawodów 
najbardziej ci odpowiadał?
– Każdy z nich wykonywałem na innym 
etapie życia i dlatego do każdego nieco 
inaczej podchodziłem. Powiem szcze-
rze, że najszczęśliwszy byłem, kiedy w 
młodości pracowałem jako szeregowy 
redaktor w „Głosie Ludu”. Wówczas 
byłem odpowiedzialny tylko za swoje 
słowa i taka praca mi najbardziej odpo-
wiadała. Teraz jest w gruncie rzeczy po-
dobnie: jestem szeregowym przewod-
nikiem i fajnie mi z tym.

Musiałeś zdobyć jakieś specjalne upraw-
nienia, żeby zostać przewodnikiem?
– Do tej pracy potrzebny jest egzamin 
i legitymacja przewodnika. Posiadam 
ją, chociaż akurat w Kopalni Michał 
nie jest ona konieczna, tam wszyscy 
szkoleni są na miejscu. Ale legitymacja 
mi się przydaje, ponieważ czasem by-
wam także przewodnikiem wycieczek 
po Ostrawie, zwłaszcza polskich grup, 
natomiast z czeskimi wycieczkami jeż-
dżę do Wrocławia i Krakowa. Zanim po 
raz pierwszy miałem oprowadzać po 
Wrocławiu – to była wycieczka na targi 
bożonarodzeniowe połączona ze spa-
cerem po mieście, najpierw sam tam 
pojechałem, żeby zapoznać się z trasą. 
Musiałem „wkuć” informacje o zabyt-
kach, choć to akurat nie sprawiało mi 
problemu, ponieważ jako nauczyciel 
historii mam blisko do tych spraw i ko-
jarzą mi się w odpowiednim kontekście 
historycznym. Przygotowałem także 
ciekawostki o związkach Wrocławia z 
Czechami, bo to Czechów zawsze inte-
resuje. Do Krakowa jeżdżę natomiast 
przeważnie z grupami szkolnymi.

Twoją „stałą bazą” jest jednak Kopalnia 
Michał?
– Tak, tam jestem zatrudniony na umo-
wę, pracuję od wtorku do piątku oraz 
w niedziele. Oprowadzam zarówno 
grupy polskie, jak i czeskie – ostatnio, 
w związku z obostrzeniami, czeskich 
grup miałem zdecydowanie więcej. Ale 
Polacy znowu wracają, wczoraj były 
cztery grupy. Kiedy podejmowałem 
pracę w Kopalni Michał, byłem zresztą 
nastawiony na oprowadzanie polskich 
wycieczek. Dopiero pandemia to zmie-
niła.

Jak ma się wiedza o urządzeniach tech-
nicznych i funkcjonowaniu kopalni do 
twojego wykształcenia humanistyczne-
go? 
– Otrzymałem gotowe materiały po 
polsku, ale najpierw musiałem je sko-
rygować, poprawić pod względem 
językowym i w ogóle sprawdzić, na 
ile polski tekst jest poprawny pod 
względem terminologii górniczej. Nie 
było to dla mnie łatwe, bo nie jestem 
fachowcem w tej branży. Bardzo mi 
pomógł czesko-polski słownik górni-
czy, który opracował Piotr Twardzik z 
Czeskiego Cieszyna. Dawniej kopalnia 

1843-1993
To lata działalno-
ści Kopalni Michał 
w Ostrawie-Mi-
chałkowicach. 
Zmieniała ona 
nazwę, w okresie 
powojennym 
nazywała się 
Petr Cingr. Po 
wygaszeniu wy-
dobycia kompleks 
przejęło w 1994 
roku Ministerstwo 
Kultury RC i zało-
żyło tam Muzeum 
Przemysłowe. 
Istniało ono do 
2000 roku, na-
stępnie kopalnia 
przeszła pod 
Instytut Ochrony 
Zabytków.

Przewodnikowi  
jest blisko do nauczyciela
Bohdan Prymus, emerytowany dyrektor Polskiej Szkoły Podstawowej w Suchej Górnej, od trzech lat pracuje jako 
przewodnik po zabytkowej Kopalni Michał w Ostrawie. Przekonuje, że doświadczenia z pracy w szkole bardzo mu 
pomagają.

była dla mnie czymś bardzo odległym, 
choć fizycznie bliskim, bo mieszkam 
w Stonawie. Dzięki materiałowi, który 
musiałem opanować oraz dzięki kole-
gom przewodnikom, którzy pracowali 
wcześniej jako technicy w kopalniach, 
dowiedziałem się wielu rzeczy, które 
teraz mogę wykorzystać, oprowadza-
jąc turystów.

Jak wygląda trasa zwiedzania?
– Tras jest kilka. Podstawowa nazywa się 
„Droga górnika na szychtę” i pokazuje 
poszczególne części kopalni widziane 
oczyma górnika, który przychodzi do 
pracy i przygotowuje się do zjazdu pod 
ziemię. Na tej trasie są także dodatko-
we ekspozycje: pracownia mierniczych, 
dyspozytornia, dyrekcja. Można ewen-
tualnie wybrać krótszą trasę bez tych 
ekspozycji. Prócz tego mamy trasę ze-
wnętrzną i wystawę obiektów kopalnia-
nych z klocków „Merkur”. To jest atrak-
cyjne na przykład dla szkół, dla których 
przygotowujemy ponadto osobne po-

gramy edukacyjne. Zwykle ja, jako były 
nauczyciel, zajmuję się tymi grupami i 
lubię to robić.

Kto przyjeżdża zwiedzać kopalnię? 
– Ludzie najróżniejszego pokroju, także 
byli górnicy. Zdarza się, że przychodzą 
z wnukami, aby im pokazać kopalnię, 
swoje dawne miejsce pracy. Ciekawe 
jest to, że nawet górnicy znają tylko 
niektóre części kopalni, natomiast gdy 
zaprowadzam ich do pracowni mierni-
czych – są zdziwieni, kiedy pokazuję im 
maszynownię – mówią, że nigdy wcze-
śniej tam nie byli. Turyści z Polski za-
zwyczaj łączą wizytę w Kopalni Michał 
z Dolnymi Witkowicami czy innym 
miejscem, albo zatrzymują się w Ostra-
wie w drodze do Pragi czy Ołomuńca. 
Zazwyczaj są zaskoczeni faktem, że na 
miejscu jest polski przewodnik i bardzo 
to sobie chwalą.

Miałeś okazję obejrzeć jakiś zabytek 
przemysłowy w Polsce?

– Na razie nie, ale wybieram się do Ko-
palni Guido w Zabrzu. To jest podobno 
zabytek techniczny na najwyższym po-
ziomie. Korzystałem zresztą w pewnym 
stopniu z materiałów tej kopalni, przy-
gotowując polskojęzyczne informacje o 
Michale.

Udaje ci się zainteresować zwiedzają-
cych swoim wykładem?
– Oprowadzanie jest podobne do pra-
cy nauczyciela historii i to, że mam za 
sobą karierę pedagogiczną, bardzo mi 
pomaga. Skupiam się raczej na cieka-
wostkach, podawaniu przykładów niż 
zarzucaniu ludzi mnóstwem szczegó-
łów. Staram się dostosować do grupy, 
do jej potrzeb i zainteresowań. Jak jest 
fajna grupa, zainteresowana tematem, 
to potrafię zwiedzanie uatrakcyjnić, 
aby się ludzie nie nudzili i zdarza się, 
że trasa zaplanowana na półtorej go-
dziny przeciąga się do dwóch. A kiedy 
ludzie się nie nudzą, to ja też się nie nu-
dzę. 

● Bohdan Prymus (pierwszy z prawej) z turystami zwiedzającymi kopalnię. Fot. ARC B. Prymusa

Informacje z krzywej budki
To brzmi trochę jak bajka. Koło krzywego kościoła stoi krzywa budka. Koło krzywego kościoła i krzywej budki 
w Karwinie-Kopalniach umówiłam się z Teresą Ondrusz, przewodniczką po miejscowej świątyni i pracownicą 
działającego tu od czerwca punktu informacyjnego. 

Beata Schönwald

Co to za pomysł, infobudka koło 
krzywego kościoła w Karwinie?
– Nasza infobudka powstała z ini-
cjatywy Stowarzyszenia „Stara 
Karwina”, które zostało założone w 
maju br. Stowarzyszenie skupia lu-
dzi zafascynowanych historią Sta-
rej Karwiny, miastem, które było, 
a którego nie ma, oraz ludzi mają-
cych tutaj korzenie. Większość z 
nich mieszka dziś na terenie obec-
nej Karwiny lub w Ostrawie. To w 
ich głowach zrodziła się myśl, że 
skoro turyści przyjeżdżają tutaj, 
żeby w ramach projektu „Otwarte 
kościoły” zwiedzić krzywy kościół 
pw. Piotra z Alkantary, warto za-
znajomić ich również z historią 
Starej Karwiny. W tym celu posta-
nowiliśmy stworzyć punkt infor-
macyjny, który przybliży „genius 
loci” tego miejsca, zwłaszcza że w 
związku z książką Karin Lednickiej 
„Krzywy kościół” przybywa tury-
stów odwiedzających te okolice. 
Ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj, 
chcą wiedzieć, gdzie „Ludwik cho-
dził na piwo”, gdzie było to i tamto.. 

To znaczy, że obsługa infobudki 
powinna dobrze znać książki Karin 
Lednickiej?
– Trzeba je przeczytać, zwłaszcza 
tę drugą, by być w temacie, kiedy 
goście pytają o konkretną postać 
lub wydarzenie, i umieć połączyć 
je z konkretnym miejscem w Starej 
Karwinie.

Dlaczego włączyła się pani w tę 
inicjatywę?
– Z dwóch powodów. Pierwszy to 
ten, że jestem jednym z przewod-
ników oprowadzających po krzy-
wym kościele w ramach projektu 
„Otwarte kościoły”, w związku z 
czym to miejsce było mi bliskie, 
choć przez długi czas mało znane. 
Starą Karwinę znałam tylko z rela-
cji osób, które opowiadały o Solcy, 
Pracy czy Meksyku. Drugim powo-
dem było to, że sama Karin Lednic-

ka zwróciła się do mnie z propo-
zycją włączenia się w ten projekt. 
Chętnie się zgodziłam. Lednicka 
jeszcze przed wydaniem swojej 
pierwszej książki skontaktowała 
się z karwińską plebanią, na której 
pracuję. Już wtedy obmyślałyśmy 
możliwości współpracy, organizo-
wanie spotkań. Nasze plany prze-
kreślił jednak COVID-19. Po poja-
wieniu się drugiej książki zwróciła 
się do mnie ponownie, wiedziała 
bowiem o pomysłach kilku ludzi, 
jak to miejsce przybliżyć turystom.

Przyznam się, że po przyjeździe 
tutaj początkowo nie zauważyłam 
waszej budki. Dlaczego nie została 
zainstalowana w bardziej widocz-
nym miejscu?
– To prawda, że infobudka nie 
rzuca się w oczy i stoi trochę na 
uboczu. Jednak w weekendy, kie-
dy działa, ustawiamy koło kościo-
ła kierunkowskaz, który ułatwia 
dojście do niej. Z drugiej strony 
sama jej lokalizacja nie jest zła, 
bo z sąsiadującymi z nią dwoma 
grobowcami tworzy jeden ciąg, 
naprzeciwko stoją ławeczki, a w 
środku jest mały placyk. Pierwot-
nie nasz punkt informacyjny miał 
stać po drugiej stronie kościoła, tak 
żeby był widoczny z głównej dro-
gi. Urząd Ochrony Zabytków nie 
zgodził się na to, argumentując, że 
szpeciłby on ew. zdjęcia kościoła. 
Myślę, że w końcu dobrze wyszło, 
bo ludzie, którzy szukają krzywe-
go kościoła, na pewno go znajdą, 
a będąc na miejscu, trafią również 
do naszej budki. Poza tym ustron-
ne miejsce, do którego nie docho-
dzi hałas z ulicy, o wiele bardziej 
sprzyja rozmowom.

Mapka, która została wyznaczona 
na ścianach infobudki, pokazuje 
nam zabudowaną Starą Karwinę. 
Które to lata? 
– To okres największego rozkwitu 
miasta w latach 20. i 30. ub. wieku, 
czyli czasy, w których rozgrywa się 
fabuła drugiej książki Karin Led-
nickiej. Nie chodzi jednak o mapę 

z prawdziwego zdarzenia, a raczej 
przybliżony plan, na którym zosta-
ły wyznaczone miejsca związane z 
losami poszczególnych bohaterów 
powieści. 

Czemu nie ma na niej polskiej szko-
ły, a są tylko czeska i niemiecka?
– Brak na mapce polskiej szkoły 
wiąże się właśnie z fabułą „Krzy-
wego kościoła”. Najmłodsza Żen-
ka musi pójść do czeskiej szkoły, 
żeby jej ojciec nie stracił pracy. Dla 
polskiej rodziny zapisanie dziecka 
do czeskiej szkoły jest nie do po-
myślenia. Rodzina nie widzi jed-
nak innego wyjścia, zresztą sama 
dziewczynka decyduje się w końcu 
na ten krok. Jej „bohaterstwo” oku-
pione jest niezrozumieniem zarów-
no ze strony czeskich, jak i polskich 
rówieśników. Czeskie dzieci śmieją 
się z niej, bo nie potrafi mówić po-
prawnie po czesku, natomiast dla 
polskich jest zdrajczynią. Wracając 
zaś do mapki, warto zauważyć, że 
w tych czasach polska szkoła nie 
miała tutaj własnego budynku i 
klasy polskie mieściły się w szkole 
niemieckiej.

Czy poza mapą związaną z książką 
Lednickiej znajdziemy tutaj również 
szczegółową mapę Starej Karwiny z 
tego okresu?
– Historyczna mapa Karwiny z lat 
30. ub. wieku mieści się na jednym 
z paneli informacyjnych przed 
kościołem. Na niej zaznaczone są 
dokładnie wszystkie miejsca i bu-
dowle. 

Wspominała pani, że liczba osób 
odwiedzających krzywy kościół w 
Karwinie rośnie. Ilu turystów zdąży-
liście już obsłużyć? 
– Zacznę może od kościoła, w któ-
rym od 2017 roku prowadzimy do-
kładną statystykę odwiedzin. W 
ubiegłych latach było tak, że od 
początku maja do końca paździer-
nika, czyli w czasie, kiedy realizo-
wany jest projekt „Otwarte kościo-
ły”, odwiedzało go ok. 3 tys. osób. 
W tym roku tylko w ciągu czerwca 

i lipca przyszło 3 tys. osób. Z racji 
tego, że nasz punkt informacyjny 
stoi tuż obok i otwarty jest mniej 
więcej w tym samym czasie, spo-
dziewamy się, że frekwencja będzie 
bardzo podobna. 

Działania Stowarzyszenia „Stara 
Karwina” promują całą Karwinę. Czy 
miasto wspiera wasze inicjatywy?
– Tak, ostatnio otrzymaliśmy na-
wet pewne dofinansowanie. Poza 
tym miasto stara się nam pomagać, 
chociażby w takich szczegółach, 
jak ustawienie toalety. Problem 
tego miejsca polega bowiem na 
tym, że niemal każdy skrawek zie-
mi ma innego właściciela. Np. in-
fobudka stoi na gruntach kościel-
nych, ale toaleta już na miejskich. 
Pod tym względem współpraca z 
miastem układa się dobrze.

Czy trafiają tutaj również polscy 
turyści i czy dostaną informacje w 
języku polskim?
– Trafiają i często pytają, czy nie 
będzie polskiego tłumaczenia tej 
książki. Ostatnio np. mieliśmy tu-
taj małżeństwo z Bielska-Białej, 
które ma tutaj korzenie. Gros tury-
stów stanowią jednak Czesi, często 
z bardzo odległych stron, których 
książka Lednickiej wciągnęła na 
tyle, że chcą zobaczyć opisywane 
w niej miejsca. Natomiast jeśli cho-
dzi o informację w języku polskim, 
to większość obsługi jest co naj-
mniej dwujęzyczna w tym sensie, 
że rozumie język polski i potrafi 
posługiwać się gwarą. W koście-
le jest podobnie, chociaż niektóre 
rzeczy chcemy jeszcze poprawić, 
np. przygotować po polsku historię 
kościoła, którą przyjezdny z Polski 

mógłby sobie przeczytać w sytu-
acji, kiedy przewodnik nie potrafi 
opowiedzieć jej po polsku. Usłu-
gi turystyczne staramy się w obu 
miejscach udoskonalać. Podróżu-
jąc, staramy się czerpać inspiracje, 
a dobre rozwiązania stopniowo 
wprowadzać w życie. 

Co oprócz informacji turystycznej 
oferuje infobudka koło krzywego 
kościoła w Karwinie?
– Infobudka to taki punkt spotkań, 
również nad starymi fotografiami, 
które przynieśli wywodzący się 
stąd członkowie stowarzyszenia i 
jego sympatycy. Kiedy przychodzą 
ludzie, którzy pamiętają jeszcze to 
i owo, te spotkania są tym bardziej 
serdeczne. Prócz tego można tu 
nabyć obie książki Karin Lednic-
kiej, czasem nawet z autografem 
autorki. Pisarka, kiedy czasem nas 
tutaj odwiedza, zawsze podpisuje 
parę egzemplarzy na zapas. Z ga-
dżetów turystycznych mamy tutaj 
z kolei m.in. okrągłe drewniane 
odznaki turystyczne, papierowe 
naklejki i wizytówki turystyczne, 
naklejki na samochód, widoków-
ki na zasadzie „tak było, tak jest” 
z czeskim i polskim opisem, no i, 
oczywiście, mapę Starej Karwiny 
śladami bohaterów książki „Krzy-
wy kościół”. Na niej wyznaczonych 
jest kilka tras, które można przejść 
pieszo lub przejechać na rowerze. 
W bardziej odległe miejsca można 
natomiast pojechać samochodem. 
Mapa na razie jest tylko w języku 
czeskim. Ponieważ, jak mi wiado-
mo, szykuje się również polskie wy-
danie książki, w przyszłości pojawi 
się prawdopodobnie również mapa 
z polskimi napisami. 

10.00-18.00
to godziny otwarcia czynnej 
w weekendy krzywej infobudki koło 
krzywego kościoła w Karwinie-Ko-
palniach. W sobotę w tych samych 
godzinach można odwiedzać również 
kościół. W niedzielę możliwe jest to 
dopiero po zakończeniu mszy św., 
czyli od godz. 11.30.

● Krzywy kościół pw. św. 
Piotra z Alkantary w Karwi-
nie-Kopalniach. 
Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

● Teresa Ondrusz przed krzywą in-
fobudką.
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Wieczór grecki

W jednym z jakże licznych 
przewodników po wy-
spach greckich przeczy-
tać można, iż na widok 

wschodu (czy też zachodu – dokładnie 
nie pamiętam) słońca, zgromadzeni na 
Santorini turyści wydają spontanicz-
ny okrzyk podziwu. No cóż, byliśmy co 
prawda z żoną chwilę na Santorini, ale 
ominął nas i wschód, i zachód słońca na 
tej wyspie. Nie umiem więc powiedzieć, 
czy wyrażalibyśmy swój wielce prawdo-
podobny podziw zgodnie z obserwacją 
zanotowaną w przewodniku. Obserwa-
cją, która – chcąc nie chcąc – stała się też 
instruktażem dla przyszłych wycieczko-
wiczów. Bo jakże to nie podziwiać gło-
śno tego, co się podziwu od wrażliwych 
ludzi wręcz domaga. Oczywiście zawsze 
znajdą się jacyś malkontenci, którzy pod 
nosem pytać będą – jak ma zachwycać, 
skoro nie zachwyca? Takie pytanie zada-
wał uczeń Gałkiewicz profesorowi Bla-
daczce w „Ferdydurke” Gombrowicza. 
Ma się ono jednak nijak do piękna Grecji. 
Ta – inaczej niż np. poezja Juliusza Sło-
wackiego – zachwyca zawsze.

I
Cóż, świat ludzi, inaczej niż narzucają-
ce się naszym oczom piękno przyrody, 
poznajemy przez doświadczenie, które 
nie zamyka się w błysku wschodu czy 
zachodu słońca. Jak go zatem poznać? 
Jego piękno i brzydotę? Jego mądrość 
i głupotę? Jego dobro i zło? Jego smak 
i charakter? Dobra, nie idźmy tak dale-
ko. Zapytajmy, jak najlepiej poznać rze-
czywistość nieznanego nam świata czy 
– mniej górnolotnie – egzotycznego dla 
nas środowiska. Przy czym w tym ostat-
nim przypadku o egzotyce decydować 
nie musi odległość mierzona w milach 
czy kilometrach, ale chociażby zróżni-
cowaniem statusu społecznego. Jak po-
znać obcy nam świat? Można pokładać 
zaufanie w słowie pisanym, ba, nawet 
beletrystyce. Tyle że narażamy się wów-
czas na to, że np. każdemu kapitanowi 
statku przypisywać będziemy dylematy 
wzięte z lektury „Lorda Jima” (Joseph 
Conrad sam przecież pracował na stat-
kach), a – gdybyśmy akurat podróżowali 
jakiś czas temu statkiem Costa Concor-
dia – zderzyć by nam się przyszło z przy-
padkiem kapitana Francesco Schettino, 
który uciekł w try miga z pokładu toną-
cego u brzegu wyspy statku, zostawiając 
na nim przerażonych wycieczkowiczów. 
Zginęły 32 osoby, a 60 doznało obrażeń. 
Schettino tłumaczył się później ze swe-
go postępowania nadzwyczaj wykrętnie i 
niezwykle mało wiarygodnie. A kiedy zo-
stał skazany na karę pozbawienia wolno-
ści, złożył oświadczenie, że „nie uważa 
się za winnego”. No cóż, Costa Concordia 
to nie Conradowska Patna, a Schettino 
to nie lord Jim – literatura, którą Conrad 
chciał oddać sprawiedliwość widzialne-
mu światu, okazała się tutaj wyjątkowo 
odrealniona. Albo okrutna – jak kto woli. 
Dobra, zawsze można powiedzieć – cza-
sy się zmieniają, a ludzie zawsze byli róż-
ni. I to też prawda.

II
Jeden z moich ulubionych malarzy – 
Pieter Bruegel, by zbliżyć się do rzeczy-
wistości prostego chłopskiego życia, 
którego realia chciał później oddać na 
płótnie, postanowił spróbować go same-
mu. Samemu, ale nie sam. Jak przeczy-
tać można w jego biografii – malarz i jego 

przyjaciel bogaty kupiec Hans Frankert 
regularnie przebierali się za wieśniaków 
i podając się za krewnych nowożeńców 
chodzili na wesela i zabawy. Nie dowie-
my się, czy „Chłopskie wesele” Bruegla, 
które zobaczyć można w Kunsthistori-
sches Museum w Wiedniu, chwyta istotę 
rzeczy. Choć niewątpliwie jest arcydzie-
łem. Bruegel świat chłopskich zabaw 
poznał – my poznajemy tylko (aż) jego 
obrazy. Ktoś powie, że dla porównań li-
teratury i sztuki z rzeczywistością (trud-
niejszych zresztą w przypadku malar-
stwa niż literatury) można sięgnąć do 
źródeł historycznych. Ale... Przyznam, 
że bliskie jest mi przekonanie Claude’a 
Levi-Straussa: „(…) faktem jest, że pię-
ciominutowy film nakręcony w Atenach 
z V wieku (p.n.e.) zmodyfikowałby grun-
townie wizję, jaką dają nam historycy”. 
Czy zatem prawdę powie nam tylko do-
kumentalny film? Każdy, kto się filmem 
jako tako interesuje, wie doskonale, że i 
filmowe dokumenty mogą zakrzywiać 
widzenie świata spoza kamery. Niekiedy 
nawet zakrzywić dokumentnie. A litera-
tura? Tak, bywa źwierciadłem przecha-
dzającym się po gościncu. Lecz kiedy 
jest nie zwierciadłem, a tylko krzywym 
lustrem, tego nigdy do końca nie wie-
my. Historycy literatury i sztuki podają 
nam różne klucze do tego, by artystycz-
ne szyfry przeszłości rozumieć. Ale czy 
rozumiemy przez to lepiej sztukę czy 
rzeczywistość, w której powstała i któ-
rą w jakiś sposób oddawała, to już inna 
sprawa. Niemniej jakieś wyobrażenie tej 
rzeczywistości – trafne czy mniej trafne 
– pozostaje.

III
Ale wróćmy do naszych turystów – tych, 
którzy zbiorowo wydawali okrzyk podzi-
wu na widok zachodzącego czy wscho-
dzącego słońca nad Santorini. Otóż, wy-
spy greckie, jak i cała Grecja, to przecież 
nie tylko piękno przyrody i starożytnych 
zabytków (to wszystko opisał wspania-
le Zbigniew Herbert w „Labiryncie nad 
morzem”), ale także sprawy bardziej 
prozaiczne – na przykład kulinaria i 
związane z nimi zwyczaje – żywieniowe 
i towarzyskie. I tu wracam okrężną drogą 
do tytułowego „wieczoru greckiego”. Jest 
to jedna z wycieczkowych atrakcji, które 
oferuje się turystom – są na niej i greckie 
tradycyjne potrawy, i tańce greckie. Jak 
dla mnie i pierwszego jest za dużo (w za-
sadzie choć Grecję uwielbiam, to z kuch-
ni greckiej lubię tylko grecką sałatkę), 
i drugiego (nie przepadam za tańcem, 
może dlatego, że nie umiem tańczyć). 
Gdyby zagranicznym turystom w Pol-
sce zaproponować tradycyjny „wieczór 
polski”, to składałby się pewnie z bigosu 
i kilku innych, wyszukanych dań, oraz 
obowiązkowego po-kolacyjnego krako-
wiaka. A przecież na co dzień zadowala-
my się zwykle herbatą i jakimiś kanapka-
mi, i do głowy nam nie przychodzą jakieś 
bardziej wymyślne potrawy. Te są od 
święta. Albo wizyty przyjaciół. Ale cóż 
się dziwić wakacyjnym udziwnieniom 
– w Grecji jesteśmy „turystami”, czyli 
według Zygmunta Baumana, „kupuje-
my wrażenia”, a turystyczne wrażenia 
powinny być niezwyczajne, jak „wieczór 
grecki” i jakikolwiek inny. 

Tylko niewielu z nas uda się, jak uczy-
niłby to pewnie Bruegel, do zwyczajnej 
greckiej knajpy, takiej nie dla turystów. 
By zobaczyć jak naprawdę bawią się Gre-
cy, a nie jak Grecy bawią turystów. 

Od Szwajcarii  
po Grapę

Czasy się zmienia-
ją, ale ludzie po-
zostają tacy sami. 
W poszukiwaniu 

lepszego życia docierają w 
przeróżne zakątki świata 
– niektórzy nabierają wów-
czas wiatru w żagle i  bez 
sentymentów prą naprzód, 
inni wspominają rodzinne 
strony i nie przestają o nich 
myśleć. Tęsknota za do-
mem przybiera wiele form 
i przynosi rozmaite owoce. 
Jedni zatapiają się w poezji, 
drudzy piszą wspomnienia, 
trzeci wracają, by bliskim 
sercu osobom i miejscu dać 
coś od siebie, spłacając dług 
ziemi, która wydała ich na 
świat. Nielicznym zdarza 
się robić to wszystko na-
raz, a kimś takim był Jerzy 
Rucki, inicjator powstania 
Muzeum Regionalnego „Na 
Grapie” w Jaworzynce.

Warto byłoby poświęcić 
mu dłuższy fragment tek-
stu, ale nie wypada mi ro-
bić tego kosztem muzeum, 
skoro staram się tutaj pro-
mować atrakcje turystycz-
ne. Zostawmy go więc na 
kiedyś! Zajmijmy się zaś 
samą „Grapą”... Powiedzieć, 
że pokazuje kulturę i życie górali Beskidu Ślą-
skiego, byłoby niepoważnym uproszczeniem. 
W zasadzie po wyjściu z głównego obiektu 
zwiedzający będzie już wiedział o nich do-
statecznie dużo. Usłyszy o tradycjach zwią-
zanych z obrzędowością doroczną i rodzinną, 
zobaczy związane z nimi eksponaty, a  góral-
ską codzienność zobrazuje mu kilkanaście 
laleczek, wyglądających zza szklanych gablot. 
Miniaturowe postaci wykonane przez Joannę 
i Józefa Burych z Wypłakanej przedstawiają 
wiejskie prace od „tłuczynio w stempce”, po 
„nawijani z falfów na snowadło”. Szacunek 
dla każdego, kto bez czytania opisów rozpo-
zna wszystkie! W pomieszczeniu obok jest 
miejsce na warsztaty dla grup, jednak o tym 
później.

Przy wyjściu z głównej ekspozycji znajduje 
się makieta góralskiego domku. Tutaj moż-
na by skończyć zwiedzanie z przekonaniem 
o dobrze spędzonym czasie. To jednak nie 
koniec... Muzeum „Na Grapie” jest komplek-
sem, na który składa się jeszcze kilka obiek-
tów. Oryginalna chata (z 1920 roku), stodoła 
i kuźnia, a wszystko pełne gromadzonych od 
lat eksponatów. Chata gotowa do zamiesz-
kania, a stodoła wyposażona tak, że śmiało 
można z niej wyruszyć na wierną historyczną 
rekonstrukcję żniw lub wyrębu drzew w  le-
sie, o ile ktoś by się na to odważył. Z każdym 
ze sprzętów wiąże się narracja: o dawnym 
rzemiośle, tradycji, tworzących ją osobach i 
znojach ich codziennego życia. Prowadząc 
ją, przewodnicy po mistrzowsku odkrywają 
przed gośćmi tajniki miejscowej kultury i hi-
storii.

Muzeum to także wydarzenia kulturalne, co 
jakiś czas organizowane w stodole, przeobra-
żającej się wówczas w teatr lub salę koncerto-
wą. I wspominane już warsztaty, których ofer-
ta jest regularnie aktualizowana. Są zajęcia 
z robienia masła, rozpoznawania ziół, tworze-
nia toreb z  elementami haftu krzyżykowego 
i zabawek ekologicznych. Raz w roku zaprzy-

jaźniony plecionkarz uczy tu, jak wyplatać ko-
sze z korzeni świerku, a oprócz tego pojawiają 
się nowe pomysły, jak warsztaty z obróbki weł-
ny startujące w połowie września.

Jeśli ktoś dochodzi do wniosku, że mno-
gość możliwości go przytłacza – spokojna 
głowa! Na wszystkich, chcących spędzić w 
tym urokliwym miejscu więcej czasu, czeka 
agroturystyka, mieszcząca się w budynku 
muzeum. Dwadzieścia miejsc noclegowych, 
grill, plac zabaw, pyszne jedzenie i piękny wi-
dok. Czegóż chcieć więcej? 

Choć Jerzy Rucki ze Szwajcarii, gdzie rzu-
ciły go wojenne losy, nigdy nie wrócił w Be-
skidy na stałe, zawsze o nich pamiętał. Znał 
siedem języków, ale do końca najchętniej 
mówił gwarą. – Jak muzeum powstawało w 
1993 roku, wielu młodych pukało się w gło-
wę: „Stare rygoły, trzeba popolić, bo na co 
to kómy bydzie”. Teraz coraz częściej wraca 
się do tradycji – wspomina Katarzyna Ruc-
ka-Ryś, krewna założyciela. Oby to wspania-
łe miejsce, owoc ciężkiej pracy, odważnego 
pójścia za ideą i miłości do korzeni nadal się 
rozwijało, a  ona, jako jego kustoszka, trwała 
dzielnie na straży góralskiej tożsamości! 

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE. Poleca Jakub Skałka /6/

Przydatne informacje

Adres: 
Jaworzynka 720 
43-476 Jaworzynka

Otwarte: 10.00-16.00 (wtorek-niedziela) 
lub po uzgodnieniu 

Koszt: 8 zł (dorośli), 5 zł (dzieci)

Telefon: +48 508 844 275

Strona internetowa: 
http://www.nagrapie.com/

● Widok z zewnątrz.

● A tak Muzeum „Na Grapie” prezen-
tuje się w środku. Zdjęcia: JAKUB SKAŁKA

Tomasz Wolff

Kojarzysz obraz „Ecce homo” namalowa-
ny przez Alberta Chmielowskiego, czyli 
po prostu brata Alberta?
– W historii malarstwa powstało wiele 
obrazów pod hasłem „ecce homo”. Tego 
autorstwa Chmielowskiego nie znam 
akurat, ale wszystkie mają wspólny mo-
tyw – ubiczowanego Chrystusa.

No właśnie. W tłumaczeniu z łacińskie-
go „ecce homo” to nic innego, jak „oto 
człowiek”. Jaki jest człowiek trzeciej 
dekady XXI wieku, doświadczony przez 
kolejne lockdowny, codziennie przyswa-
jający katastroficzne wiadomości?
– Mam wrażenie, że człowiek jest taki 
sam, jak 2000 lat temu. Często pada-
ją pytania o to, jakie jest współczesne 
pokolenie, jak należy go odnieść do 
naszych babć i dziadków. I odpowiedzi 
chyba zawsze były takie same – starsi 
mówili i mówią, że dzieci to były kiedyś 
lepiej wychowane. 
I tak samo ludzie zawsze się bali. Kate-
goria „swój – obcy” zawsze była obec-
na w życiu człowieka. To, co się dzieje 
ostatnio na Litwie i w Polsce, wpisuje 
się w podstawowy strach przed obcym 
i wyruszeniem w drogę. Dziś wpraw-
dzie możemy podróżować, ale wyprawą 
nazywamy wyjazd „all inclusive” do 
Turcji na tydzień lub dwa. Po powrocie 
mówimy, że poznaliśmy miejscowych. 
Kogo konkretnie? Na przykład kelne-
rów w restauracji. I na tym całe pozna-
nie się kończy.
Natomiast tylko pojedyncze osoby wy-
chodzą ze swojego komfortu i wyrusza-
ją w drogę. Kiedy wracają, częstują opo-
wieściami ze świata tych Innych.

W twoim przypadku na pewno wyjściem 
ze strefy komfortu były wizyty w ośrod-
kach dla uchodźców...
– Kiedy po raz pierwszy weszłam za 
ogrodzenie, doświadczyłam tej obcości, 
inności. Trzeba być trochę szaleńcem, a 
reporterzy na pewno się do tej grupy za-
liczają, żeby wejść w zupełnie nieznane 
środowisko. To jest zupełnie inna per-
spektywa od patrzenia na uchodźców z 
odległości kilkudziesięciu metrów, zza  
ogrodzenia.

Jak obecnie wygląda sytuacja na Litwie i 
jak można ją porównać do tego, co dzieje 
się w Usnarzu Górnym w województwie 
podlaskim, gdzie przebywa grupa kilku-
dziesięciu osób?
– Litwa od dłuższego czasu walczy o 
demokratyzację Białorusi i nie godzi się 
na to, co wyprawia Łukaszenka. Pierw-
sza fala migrantów została skierowana 
na Litwę. Cytując samozwańczego pre-
zydenta Białorusi, „osoby te były kie-
rowane na granicę, żeby zalać Europę”. 
Na początku był to szok dla Litwy, która 
prowadziła dwa ośrodki dla uchodźców, 
w których nie było wiele osób. Z czasem 
było ich coraz więcej. Litwa najpierw 
wpuściła na swój teren 4000 nowych 
migrantów, ale potem przyjmować ich 
przestała. Skończyło się na tym, że oso-
by te były przepędzane z powrotem na 
stronę białoruską. Wtedy ruch zaczął 
się koncentrować na granicy z Łotwą i 
Polską. Oba te kraje przyjęły strategię, 
że nie będą nikogo wpuszczać. Nie ma 

Gdzie człowieka w człowieku nie ma
Nie lubię płotów, murów, nawet żywopłoty – jak są za wysokie – mnie rażą. Z drugiej strony rozumiem to, że 
Polska i Litwa sąsiadują z państwem, którym rządzi dyktator – mówi mieszkająca w Wilnie Ewa Wołkanowska-
Kołodziej, wielokrotnie nagradzana dziennikarka i reportażystka. W pisaniu o problemach na granicy polsko-
białoruskiej i litewsko-białoruskiej najważniejsze jest spojrzenie na drugiego człowieka. Człowieka, który nie miał 
tego szczęścia, że urodził się na przykład w Europie. 

mowy o azylu. Dziś mamy do czynienia 
z absurdalną sytuacją, w której słychać 
głosy typu: dlaczego ci uchodźcy nie 
zostaną na Białorusi, skoro to jest bez-
pieczny kraj? Z większą hipokryzją się 
ostatnio nie spotkałam. 
Wracając do Litwy. Liczbę nowych imi-
grantów szacuje się na około 4000. Te 
osoby mieszkają w namiotach, w szko-
łach. Byłam ostatnio w placówce w Kazi-
tiskis, położonej dwie godziny jazdy sa-
mochodem z Wilna, która była szkołą 20 
lat temu. Dziś to stary budynek, w którym 
śmierdzi, a pleśń jest wszechobecna. W 
odróżnieniu jednak od osób, które ugrzę-
zły na polsko-białoruskim pograniczu, te 
osoby przynajmniej mają dach nad głową 
i mogą liczyć na ciepły posiłek.

Mam wrażenie, że grupa z Usnarza 
Górnego jest takim przysłowiowym ję-
zyczkiem u wagi. Dla Polski nie powinno 
stanowić problemu przyjęcie tych osób 
w ośrodku dla azylantów. Co się stanie 
jednak, kiedy nie będziemy mówili o 
kilkudziesięciu, ale setkach czy tysiącach 

osób? Widzisz ja-
kieś rozwiązanie?
– Nie jestem po-
litykiem, dlatego 
nie wskażę tutaj 
konkretnego roz-
wiązania. Strasz-
ne jest to, że 
Łukaszenka wy-
korzystuje ludzi 
jako narzędzie 
walki z Polską, Li-
twą, Łotwą, Unią 
Europejską. Stali 
się oni mięsem 
armatnim, żywą 
tarczą. Na pewno 
jest potrzebne po-
rozumienie mię-
dzynarodowe. Na 
co dzień szafuje 
się pojęciem „woj-
na hybrydowa”, 
a najważniejsze 
jest to, że zapo-
mnieliśmy, iż to 
są ludzie. Proszę 
zwrócić uwagę, 
jakie pojawiają się 
hasła w mediach: 
„fala”, „napływ”, 
„atak”, „ode-
przeć”. Przecież 
to jest język woj-
skowy, w którym 
nie ma człowieka. 
Mało które me-
dia zadają sobie 
pytania, co to są 
za osoby, skąd się 
wzięły w tej czę-
ści Europy. Ostat-
nio młody Irakij-
czyk z jednego z 

ośrodków powiedział mi, że różni się 
tylko tym od ludzi zza płotu, czyli Li-
twinów, że się urodził w pieprz... Iraku. 
My często narzekamy na przyziemne 
sprawy, ale mamy samochody, pracę, 
oświetlone i ogrzane mieszkania z cie-
płą wodą. Jesteśmy bogaci, ale tego nie 
zauważamy. Zbudowaliśmy dobrobyt 
i zapomnieliśmy o czymś takim, jak 
wyrzeczenie. Że z czegoś można zrezy-
gnować. 

W reportażu, który ukazał się w „Wolnej 
Sobocie” (dodatku do „Gazety Wybor-
czej”), wypowiada się Adam Musiuk, 
wiceprezydent Białegostoku. Mówi tak: 
„Dla jednych to uchodźcy, dla drugich 
terroryści, a dla mnie po prostu ludzie. 
Ludzie, którzy w swoim nieszczęściu tra-
fili na granicę. A my nie możemy ich na-
karmić, ogrzać, pocieszyć, potraktować 
jak brata”. Dlaczego tak się dzieje?
– Nie rozumiem tego i się tego boję. Bo 
jak inaczej przyjąć wiadomości, że na 
32 osoby w Usnarzu Górnym, 10 cho-
ruje na nerki, są bez wody pitnej, a tuż 
obok pogranicznicy śpią w namiotach. 
Nie rozumiem sytuacji, w której do cho-
rych przyjeżdża karetka pogotowia, a 
funkcjonariusze odsyłają ją, tłumacząc, 
że takie są rozkazy z góry. 
Czasami przy okazji kryzysu migracyj-
nego nachodzą mnie takie myśli, że 
pierwsza czy druga wojna światowa nie 
były tak daleko, a my po prostu zapo-
mnieliśmy, przez jakie piekło przeszli 
nasi przodkowie. Pamiętam, że jak by-

łam dzieckiem czy nastolatką, często 
mówiono i dziwiono się, jak to w ogóle 
było możliwe? Że ludzie mieszkali obok 
siebie i nagle zaczęli się mordować? 
Dziś współczesny świat też niestety 
zmierza w złym kierunku. 

Skoro doszliśmy do tego trudnego mo-
mentu, to jak odbierasz budowę murów, 
rozciąganie drutów na granicy? 
– Ja w ogóle nie lubię płotów, murów, 
nawet żywopłoty – jak są za wysokie 
– mnie rażą. Ale rozumiem też to, że 
Polska i Litwa sąsiadują z państwem, 
którym rządzi dyktator. Rozmawia-
łam na ten temat ostatnio z działaczką 
organizacji pozarządowej, że rozumie 
mur, ale ma nadzieję, że za kilka lat, jak 
upadnie reżim Łukaszenki, zrobimy to, 
co w Berlinie. Zburzymy mur, zorga-
nizujemy wielką fiestę, przygotujemy 
wielki happening. Rozumiem, że Polska 
i Litwa muszą bronić zewnętrznych gra-
nic Unii Europejskiej, ale nie zgadzam 
się na to, żeby ludzie, którzy próbują 
przez ten mur przeskoczyć i poprosić o 
azyl, nawet nie mają takiej szansy. Może 
jakimś rozwiązaniem byłoby zbudowa-
nie muru, żeby się uchronić przed reżi-
mem Łukaszenki, ale niech tam zostaną 
wmurowane tabliczki w różnych języ-
kach z informacją, gdzie należy się udać, 
żeby poprosić o azyl. Niektórzy pytają, 
dlaczego te osoby nie dotarły legalnie 
na granicę i tam nie poprosiły o azyl. To 
fikcja – nie zostałyby przez służby biało-
ruskie w ogóle dopuszczone do punktu 
granicznego. To tak się nie dzieje.

Czyli jest jednak aktualne pytanie, ile 
jest człowieka we współczesnym czło-
wieku?
– Nie tylko we współczesnym, ale każ-
dym... To pytanie powinno towarzy-
szyć nam nieustannie. Przywołam raz 
jeszcze obrazek z polsko-białoruskie-
go pogranicza – ludzie bez jedzenia i 
picia, bez środków higieny osobistej. 
Tam tego człowieka w człowieku – z ja-
kichś powodów – nie ma. Ale z drugiej 
strony są na miejscu ludzie z Fundacji 
Ocalenie. Mają tam tłumaczy, adwoka-
tów, próbują dostarczyć jedzenie. Dają 
z siebie, ile tylko mogą. Po moim poście 
na Facebooku otrzymałam wiele pytań 
o możliwość pomocy, bez względu na 
poglądy. Wiadomości przychodzą prak-
tycznie przez całą dobę.

Na koniec, okazuje się, że pisanie o 
uchodźcach jest niewygodne. „Kurier 
Wileński” zerwał z tobą współpracę. 
Dlaczego?
– „Kurier Wileński” od dawna zapraszał 
mnie na swoje łamy. Mówiłam im, że 
moje poglądy nie są konserwatywne, a 
takie są media na Litwie. Przekonywali, 
że są otwarci na różne punkty widzenia. 
Kiedy napisałam tekst, w którym skry-
tykowałam to, co się dzieje na polsko-
-białoruskiej granicy, że w uchodźcach 
nie widzimy ludzi, odebrałam telefon 
od redaktorki, która przekazała słowa 
redaktora naczelnego z informacją, że 
tego nie wydrukuje (ani niczego innego 
mojego autorstwa). Najbardziej mnie 
zabolało, że zerwano ze mną współpra-
cę za napisanie tekstu o ludziach, któ-
rzy mieli tego pecha, że się nie urodzili 
w takich krajach, jak Litwa czy Polska.
 

Ewa Wołkanowska-Kołodziej specjalizuje się w szeroko pojętej 
tematyce społecznej. Dziennikarka-freelancerka, współpracująca 
głównie z „Gazetą Wyborczą”, a także między innymi „Tygodni-
kiem Powszechnym”, „Polityką” i „Przekrojem”. Za reportaż „Więź-
niowie czwartego piętra”, opublikowany w miesięczniku „Pismo”, o 
osobach starszych uwięzionych w mieszkaniach bez windy, otrzy-
mała wyróżnienie w ogólnoświatowym konkursie reporterskim 
True Story Award, główną nagrodę Festiwalu Twórczości Wrażli-
wej, a także nagrodę im. prof. Elżbiety Tarkowskiej.

● Ewa Wołkanow-
ska-Kołodziej. Fot. 
MAŁGORZATA MOZYRO
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OFERTA

Weronika Nowakowska, 
polska biathlonistka w oczekiwaniu na igrzyska w Pjongczangu

W I E Ś C I  P O L O N I J N E

PIĄTEK 3 WRZEŚNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Leśniczówka (s.) 
7.00 Wojciech Cejrowski - boso przez 
świat 7.30 Pytanie na śniadanie 10.40 
Panorama 10.50 Pytanie na śniadanie 
11.20 Co na obiad? Grilowane policzki 
11.30 Na sygnale. To powinienem być 
ja 12.00 Wiadomości 12.15 Australia 
Express 12.35 Chichot losu. Podróżnik 
14.15 22. Festiwal Kabaretu w Kosza-
linie 2016 - Park Rozrywki 15.15 „Ja 
to mam szczęście!” - ulubione ske-
cze 15.25 W kotle historii. Od sasa do 
lasa. Polska kuchnia francuska 15.55 
Bajki naszych rodziców. Przygody 
Bolka i Lolka 16.15 Bajki naszych ro-
dziców. Dziwne przygody Koziołka 
Matołka 16.30 Rodzinka.pl (s.) 17.00 
Teleexpress 17.20 Polonia jest kobietą 
17.50 Gra słów. Krzyżówka (teletur-
niej) 18.20 Na sygnale 18.50 Przysta-
nek Ameryka 19.10 Olá Polônia 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.15 58. 
KFPP w Opolu - Od Opola do Opola. 
Największe gwiazdy! 22.40 58. KFPP 
w Opolu – Debiuty. 

SOBOTA 4 WRZEŚNIA 

7.05 Giganci historii. Krzysztof Kamil 
Baczyński i jego pokolenie 7.55 Pyta-
nie na śniadanie 11.15 Co na obiad? 
Polędwiczki wieprzowe 11.25 Stawiam 
na Tolka Banana. Julek 12.45 Gwiaz-
dozbiór TVP Rozrywka. Szymon Wy-
dra 13.20 The Voice of Poland 11. Live 
16.00 Kulturalni PL 17.00 Teleexpress 
17.20 Chichot losu. Narodziny gwiaz-
dy 18.10 Międzynarodowy Festiwal 
Zespołów Cygańskich Romane Dyve-
sa - Gorzów Wielkopolski 2021 19.10 
Lajk! 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.15 58. KFPP w Opolu - Wielkie prze-
boje małego ekranu 22.40 58. KFPP w 
Opolu – Premiery. 

NIEDZIELA 5 WRZEŚNIA 

6.00 Hity wszech czasów 7.00 Czarne 
chmury. Pościg 8.05 Łowca - ostat-
nie starcie 9.35 Ziarno. Parapetówka 
10.05 Między ziemią a niebem 11.00 
Święto Dziękczynienia za Plony - Ja-
sna Góra 2021 13.35 Muzyczne NAJ. 
Maryla Rodowicz 14.20 Czterdzie-
stolatek (s.) 15.15 Fajna Polska. Doli-
na Popradu 16.05 Leśniczówka (s.) 
17.00 Teleexpress 17.20 Chichot losu. 
Spadkobiercy 18.15 Międzynarodowy 
Festiwal Zespołów Cygańskich Ro-
mane Dyvesa - Gorzów Wielkopolski 
2021 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.15 58. KFPP w Opolu - Krzysztof 
Krawczyk. Ostatni raz zatańczysz ze 
mną 22.05 58. KFPP w Opolu - Kon-
cert piosenki literackiej 23.50 Fajna 
Polska. Dolina Popradu. 

PONIEDZIAŁEK 6 WRZEŚNIA 

7.00 W kotle historii. Oliwa. Marzenia 
o hiszpańskiej Armadzie 7.30 Pytanie 
na śniadanie 10.35 Panorama 10.45 
Pytanie na śniadanie 11.15 Co na 
obiad? Karkówka 11.30 Barwy szczę-
ścia (s.) 12.00 Wiadomości 12.15 W 
obiektywie Polonii. Wschód 12.35 Ju-
tro idziemy do kina 14.20 Kulturalni 
PL 15.20 Okrasa łamie przepisy. Kuch-
nia pachnąca serem 15.50 Ugotuj nam 
bajkę. Calineczka 16.05 Figu Migu. 

Przyjaciel 16.15 Wieczór z Wiadomir-
kiem. Mikołaj Kopernik 16.30 Rodzin-
ka.pl (s.) 17.00 Teleexpress 17.20 Słow-
nik polsko@polski 17.50 Gra słów. 
Krzyżówka (teleturniej) 18.20 Barwy 
szczęścia (s.) 18.50 Reportaż 19.20 Po-
lacy Światu. Polscy naukowcy światu: 
Maria Skłodowska-Curie 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 Zniewo-
lona 22.05 Polonia 24 22.35 Wyszyń-
ski. Wróg nr 1 23.30 Rodzinka.pl (s.). 

WTOREK 7 WRZEŚNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Pożyteczni.pl 
7.00 Okrasa łamie przepisy. Kuchnia 
pachnąca serem 7.30 Pytanie na śnia-
danie 10.35 Panorama 10.45 Pytanie 
na śniadanie 11.15 Co na obiad? Maka-
ron z szynką parmeńską 11.30 Barwy 
szczęścia (s.) 12.00 Wiadomości 12.15 
Polonia jest kobietą 12.45 Kino retro. 
Sportowiec mimo woli 14.05 Polscy 
naukowcy światu. Maria Skłodow-
ska-Curie 14.20 Wyszyński. Wróg nr 
1 15.20 Smaki świata - pośród mórz 
15.50 Przyjaciele Misia i Margolci. 
Mistrz 16.10 Zwierzaki Czytaki. Kącik 
kulinarny 16.30 Rodzinka.pl (s.) 17.00 
Teleexpress 17.20 Zakochaj się w Pol-
sce. Pieniny 17.50 Gra słów. Krzyżów-
ka (teleturniej) 18.20 Barwy szczęścia 
(s.) 18.50 Nad Niemnem 19.10 Studio 
Lwów 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 Ojciec Mateusz 3 (s.) 22.05 
Polonia 24 22.35 Program publicy-
styczny 23.30 Rodzinka.pl (s.). 

ŚRODA 8 WRZEŚNIA 

7.00 Rączka gotuje 7.30 Pytanie na 
śniadanie 10.40 Panorama 10.45 Py-
tanie na śniadanie 11.15 Co na obiad? 
Kociołek 11.30 Barwy szczęścia (s.) 
12.00 Wiadomości 12.15 Nad Nie-
mnem 12.35 Ojciec Mateusz 3 (s.) 
14.20 Giganci historii. Krzysztof Ko-
lumb - odkrycie Ameryki 15.10 Rzecz 
Polska. Lokomotywa PM 36 15.25 
Kuchnia polskich Żydów. Straszny 
wiek XVII 15.50 Animowanki. Agatka. 
Agatka i Liście 16.10 Nela Mała Re-
porterka. Spotkanie z koalą 16.30 Ro-
dzinka.pl (s.) 17.00 Teleexpress 17.20 
Reportaż 17.50 Gra słów. Krzyżówka 
(teleturniej) 18.20 Barwy szczęścia (s.) 
18.50 Kierunek Zachód 19.10 Maga-
zyn z Wysp 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Ranczo 6 (s.) 22.05 Po-
lonia 24 22.35 Luftwaffe ‚39. Zbrodnia 
nieukarana 23.30 Rodzinka.pl (s.). 

CZWARTEK 9 WRZEŚNIA 

7.00 Kuchnia polskich Żydów. Strasz-
ny wiek XVII 7.30 Pytanie na śniada-
nie 10.40 Panorama 10.45 Pytanie 
na śniadanie 11.15 Co na obiad? Kar-
czek z grilla 11.30 Barwy szczęścia (s.) 
12.00 Wiadomości 12.15 Studio Lwów 
12.35 Ranczo 6 (s.) 14.20 Luftwaffe 
‚39. Zbrodnia nieukarana 15.10 „Ja 
to mam szczęście!” - ulubione skecze 
15.20 Wojciech Cejrowski - boso przez 
świat. Peru 15.50 Al-chemik. Olśnienie 
16.05 Szkoła z Kleksem Bystrzakiem 
16.20 Licz na Wiktora. Liczba 14 16.30 
Rodzinka.pl (s.) 17.00 Teleexpress 
17.20 Stacja innowacja 17.35 Skarb 
bydgoskiej Katedry 17.50 Gra słów. 
Krzyżówka (teleturniej) 18.20 Barwy 
szczęścia (s.) 18.50 Wilnoteka 19.10 
W obiektywie Polonii. Wschód 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Uwikłani. Tomasz - fatalny romans 
21.10 Uwikłani. Adam - w szponach 
namiętności 22.05 Polonia 24 22.35 
Magazyn Ekspresu Reporterów 23.30 
Rodzinka.pl (s.). 

Ojciec Mateusz 
Wtorek 7 września, godz. 20.20 S P O R T 

Wsparcie dla osób 
i ich rodzin z Białorusi
Ponad sto osób włącznie z rodzinami znalazło wsparcie 
w białostockim centrum pomocy Polakom na Białorusi – informuje 
Anna Kietlińska, prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”, przy którym działa Centrum. A to tylko dane 
na koniec lipca, z dwóch pierwszych miesięcy działania centrum. 
Sierpień czeka jeszcze na podsumowanie.

D
o „Wspólnoty 
Polskiej” Po-
lacy z Biało-
rusi po pomoc 
zgłaszali się 
już wcześniej, 
ale potrzebna 

jest zwłaszcza teraz, kiedy Biało-
rusini opuszczający kraj w związ-
ku z prześladowaniami ze strony 
władz usiłują odnaleźć się w no-
wej dla nich rzeczywistości.

– Do nas trafiają osoby, które 
potrzebują różnej pomocy. Jedni 
potrzebują wsparcia mieszkanio-
wego, inni administracyjnego. 
Pomagamy dzieciom udoskonalić 
język polski, bo 1 września ruszają 
do polskich szkół. Pomagamy im 
się do tych szkół dostać, do pod-
stawówek, do przedszkoli, szkół 
średnich, nie tylko w Białymsto-
ku – tłumaczy Anna Kietlińska.

Rodziny z Białorusi pomimo, 
że pierwszy kontakt ze „Wspólno-
tą Polską” mają w Białymstoku, 
ostatecznie trafiają do wielu pol-

skich miast. Tam opieką otaczają 
je lokalne oddziały. Tak jest w Po-
znaniu, Krakowie. – Bardzo czę-
sto jest też tak, że osoby jadą do 
Polski nie tylko przez Białystok, 
przejeżdżają różnymi trasami, 
trafiają do różnych miast, mamy 
informacje, odszukujemy ich, 
albo oni też nas odszukują – za-
znaczyła Kietlińska. Od początku 
działalności Centrum apelowało 
także, aby zgłaszały się w to miej-
sce osoby, które chcą pomóc Pola-
kom z Białorusi. Ten apel jest cały 
czas aktualny i przynosi rezultaty. 
Pojawiają się zgłoszenia lokali do 
wynajęcia wyłącznie po kosztach 

czy innych form bezinteresowne-
go wsparcia.

Zapomogi finansowe na za-
gospodarowanie są szczególnie 
ważną formą pomocy. Za nią idzie 
wsparcie w znalezieniu mieszka-
nia, opłacania pierwszych kosz-
tów, pomocy w adaptacji. Cen-
trum S.O.S. Białorusi Centrum 
Pomocy Humanitarnej jest dofi-
nansowane kwotą prawie 1 mln 
zł, przeznaczonym przez kance-
larię premiera w ramach projektu 
Centrum Pomocy Polakom z Bia-
łorusi.

Stowarzyszenie  
„Wspólnota Polska”

SOS BIAŁORUŚ – CENTRUM POMOCY HUMANITARNEJ
Projekt powstał w partnerstwie Stowarzyszenia „Wspól-
nota Polska”, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” 
oraz Fundacji „Wolność i Demokracja”. W projekcie wy-
korzystane zostanie wieloletnie doświadczenie „Wspól-
noty Polskiej” w obszarze realizacji programów i projek-
tów humanitarnych dla Polonii i Polaków mieszkających 
poza granicami kraju oraz doświadczenie partnerskich 
fundacji w zakresie pomocy humanitarnej i solidarnościo-
wej. 
Projekt skierowany jest głównie do osób, które przybyły z 
Białorusi i znajdują się na terenie Polski oraz pozostających 
w areszcie Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Przewidy-
wana jest pomoc dla możliwie jak największej liczby osób. 
Działania obejmą osoby, które już znalazły się w Polsce ze 
względu na represje i sytuację społeczno-polityczną na Bia-
łorusi i potrzebują doraźnej pomocy socjalno-bytowej lub 

adaptacyjnej oraz praktycznej pomocy w organizacji życia 
w Polsce. Pomoc skierowana jest zarówno do osób samot-
nych, jak i rodzin z dziećmi. Działania realizowane w ramach 
projektu powinny zapewnić im poczucie bezpieczeństwa, 
ale przede wszystkim dobry start i szansę na normalne ży-
cie i funkcjonowanie w Polsce.
Ze względu na eskalację działań represyjnych władz biało-
ruskich wobec społeczeństwa i toczące się śledztwo wobec 
liderów ZPB przewiduje się, że grupa osób potrzebujących 
pomocy i objęcia systemową opieką adaptacyjno-bytową 
będzie stale się poszerzać.
Projekt ma charakter humanitarny, jak i solidarnościowy, 
w jego realizację zaangażują się też działacze ZBP, którzy 
już osiedlili się w Polsce i będą mogli praktycznie pomóc i 
udzielić doradztwa swoim rodakom na emigracji w codzien-
nym życiu w Polsce.

● Anna Kietlińska. Fot. ARC

Najwyższe ambicje Banika Karwina

Piłkarze ręczni Banika 
Karwina ruszają do boju 
w nowym sezonie ekstra-
ligi. Podopieczni trenera 

Michala Brůny jutro zainaugurują 
rozgrywki 2021/2022 Strabag Rail 
Ekstraligi na parkiecie Koprzywni-
cy. Banik w roli wicemistrza ubie-
głego sezonu jest oczywiście fawo-
rytem sobotniego spotkania. 

W kadrze Karwiny doszło w 
letnim okienku transferowym do 
kilku znaczących zmian. Głów-
nym wydarzeniem jest powrót 
Jana Sobola, wychowanka Bani-
ka, który ostatnie sezony spędził 
w ligach zagranicznych, m.in. w 
polskiej ekstraklasie w barwach 
klubu KS Azoty Puławy. Długolet-
ni reprezentant RC chciałby nad 
Olzą zakończyć swoją karierę, a 

następnie przestawić się z zawod-
nika na trenera kadr młodzieżo-
wych. 

– Dzieci i młodzież to przyszłość 
szczypiorniaka. Dla mnie będzie 
to kolejne wyzwanie w karierze, 
ale na chwilę obecną skupiam się 
na grze. Widziałem chłopaków w 
przegranym finale z Pilznem i wie-
rzę, że w tym sezonie zdobędziemy 
złoto. Na pewno stać nas na grę na 
najwyższym poziomie – stwierdził 
Sobol. 

Kapitanem zespołu będzie Jan 
Užek, który w rozmowie z dzienni-
karzami również potwierdził duże 
ambicje drużyny u progu nowego 
sezonu. – Postaramy się nie za-
wieść oczekiwań kibiców, a także 
kierownictwa klubu – zaznaczył 
Užek. 

Karwiniacy szlifowali formę w 
meczach sparingowych z klasowy-
mi rywalami. – Świetnym spraw-
dzianem był dla nas m.in. poje-

dynek z utytułowaną Wisłą Płock. 
Przegraliśmy wprawdzie, ale do-
świadczenie zdobyte na parkiecie 
będzie procentowało – podkreślił 

Michal Brůna, szkoleniowiec Bani-
ka Karwina. Co ważne, była to jedy-
na porażka Banika w całym okresie 
przygotowawczym. 

W ostatnich meczach kontrol-
nych karwiniacy zmierzyli się dwu-
krotnie na wyjeździe z austriackim 
klubem HC Fivers Wat Margareten. 
Obie konfrontacje, które posłuży-
ły za sprawdzian generalny przed 
startem ekstraligi, stały się łupem 
Banika. W pierwszym spotkaniu 
karwiniacy zwyciężyli 30:26, w dru-
gim 30:28. Teraz najwyższa pora, by 
sprzedać dobrą formę na parkiecie 
Koprzywnicy. Początek sobotniego 
meczu 1. kolejki ekstraligi o godz. 
18.00. U siebie podopieczni Michala 
Brůny zaprezentują się 11 września 
w prestiżowym starciu z Duklą Pra-
ga.  (jb)

Ostrawa, Kraków, Tallin 
i Tampere zapraszają
Po dwudziestu latach Ostrawa ponownie doczekała się czempionatu w siatkówce. Mistrzostwa Europy mężczyzn 
startują jednak nie tylko w Ostrawie, ale także w trzech innych miejscach na Starym Kontynencie – w tym 
w Krakowie, gdzie swoje mecze grupowe zaliczy reprezentacja Polski. Trzymamy więc kciuki za Polaków, a także 
Czechów w Ostrawie. Innej opcji nie ma. 

Janusz Bittmar

M
ęska siat-
kówka na 
przestrze-
ni dwu-
dziestu lat 
d o z n a ł a 
n i e s a -

mowitej metamorfozy. Europej-
ska czołówka jest obecnie na tyle 
wyrównana, że przed turniejem, 
który w fazie grupowej zagości w 
czterech państwach, trudno wy-
znaczyć jednoznacznego faworyta. 
W gronie 24 zespołów narodowych 
takich faworytów jest kilku. Na 
pewno są nimi Francuzi (aktualni 
mistrzowie olimpijscy), Rosjanie 
czy zawsze ambitni Włosi. Wśród 
faworytów jednym tchem wymie-
niani są również Polacy, którzy 
z dużym niedosytem wrócili z 
igrzysk olimpijskich w Tokio, gdzie 
tradycyjnie nie przebrnęli przez 
rundę ćwierćfinałową. Za czarnego 
konia mistrzostw uchodzą z kolei 
Czesi, którzy przed własną publicz-
nością są głodni sukcesu. Dwadzie-
ścia lat temu w mniejszej hali w 
Ostrawie-Porubie reprezentacja 
RC o mało nie sprawiła dużej sen-
sacji, skończyło się jednak na ma-
rzeniach i przegranym spotkaniu z 
Rosją o trzecie miejsce. Wiadomo, 
historia lubi się powtarzać… „Głos” 
będzie zaś na miejscu wydarzeń, 
podobnie jak dwadzieścia lat temu, 
wtedy jeszcze pod szyldem „Głos 
Ludu” na akredytacji prasowej. 

W swoich grupach zarówno Po-
lacy, jak też Czesi mają klasowych 
rywali, ale też zespoły nieprzewi-
dywalne. Hitem ostrawskiej grupy 

będzie na pewno pojedynek Cze-
chów z Włochami, Polacy w Kra-
kowie wietrzą największe emocje w 
meczu z Belgią, w którym selekcjo-
ner biało-czerwonych Vital Hey-
nen stawi czoła swoim rodakom. 
Zakładając jednak, że w siatkówce 
A.D. 2021 każdy może wygrać z 
każdym, o czym przekonaliśmy się 
zresztą dobitnie w Tokio, w fazie 
grupowej każda walka będzie arcy-
ważna. Ewentualny awans z grupy 
zadowoli nas podwójnie – faza pu-
charowa (11-15. 9.) zagości bowiem 
w Ostrawie i Gdańsku, zaś faza fi-
nałowa (18-19. 9.) w Katowicach. 

Czesi na początek zmierzą się 
dziś w Ostravar Arenie ze Słowenią 
(20.15), a w następnych pojedyn-
kach zagrają z Białorusią (sobota, 
19.00), Bułgarią (niedziela, 15.00), 

Czarnogórą (wtorek, 19.00) i Wło-
chami (czwartek, 19.00). Przeciw-
nikami Polaków w Krakowie są ko-
lejno: Portugalia (mecz zakończył 
się wczoraj po zamknięciu nume-
ru), Serbia (sobota, 20.30), Grecja 
(niedziela, 20.30), Belgia (ponie-
działek, 20.30) i Ukraina (środa, 
17.30). Czasu na wytchnienie bę-
dzie więc niewiele, za to emocje 
gwarantowane. 

Dla reprezentacji Polski turniej 
rozpoczął się wczoraj w trybie „na 
otarcie łez” po nieudanym wystę-
pie w Tokio, z chwilą rozpoczęcia 
spotkania z Portugalią siatkarze 
szybko jednak zapomnieli o prze-
granym ćwierćfinale igrzysk olim-
pijskich z Francją. Rozgrywki gru-
powe ruszają również w estońskim 
Tallinie i fińskim Tampere – tam 

wszędzie spragnieni emocji kibice 
siatkówki będą mieli okazję obej-
rzeć najlepszych zawodników Sta-
rego Kontynentu. 

Z powodu pandemicznych re-
strykcji liczba widzów na trybu-
nach będzie ograniczona. – W 
Ostravar Arenie na chwilę obecną 
wpuścimy na trybuny w trakcie 
fazy grupowej trzy tysiące widzów. 
Te liczby mogą jednak ulec jeszcze 
zmianie – powiedział „Głosowi” 
Jakub Štěpánek, kierownik działu 
prasowego ostrawskiej części tur-
nieju. 

● „Jesteśmy Banik”. Z takim hasłem ruszają do boju piłkarze ręczni Banika Kar-
wina. Fot. hcb-karvina

KADRA POLSKI
Przyjmujący: Tomasz Fornal, Michał 

Kubiak, Wilfredo Leon, Kamil Se-
meniuk, Aleksander Śliwka

Atakujący: Łukasz Kaczmarek, Bar-
tosz Kurek

Środkowi: Mateusz Bieniek, Jakub 
Kochanowski, Piotr Nowakowski

Rozgrywający: Fabian Drzyzga, 
Grzegorz Łomacz

Libero: Damian Wojtaszek, Paweł 
Zatorski

Trener: Vital Heynen

KADRA RC
Przyjmujący: Luboš Bartůněk, Jakub 

Janouch
Atakujący: Adam Bartoš, Jan Gala-

bov, Martin Licek, Lukáš Vašina
Środkowi: Vojtěch Patočka, Josef 

Polák, Oliver Sedláček, Adam 
Zajíček

Rozgrywający: Michal Finger, Jan 
Hadrava

Libero: Daniel Pfeffer, Milan Moník
Trener: Jiří Novák

● Polacy na pierwszy ogień zmierzyli się wczoraj z Portugalią. Fot. PZPS

PIŁKA NOŻNA – DYWIZJA F: Opa-
wa B – Dziećmorowice (sob., 10.15), 
Hawierzów – Witkowice (niedz., 
10.15), Bruntal – Karwina B (niedz., 
16.00), Bogumin – Bilowec (niedz., 
16.00). MISTRZOSTWA WOJE-
WÓDZTWA: Haj – Cz. Cieszyn (sob., 
10.15), Czeladna – Datynie Dolne, L. 
Piotrowice – Břidlična, Sl. Orłowa – 
Karniów (sob., 16.00). IA KLASA – gr. 
B: Lutynia D. – Libhošť, Dobratice 
– Stonawa, St. Miasto – Jabłonków 
(sob., 16.00), Olbrachcice – Bystrzy-
ca, Śmiłowice – Jistebnik (niedz., 
16.00). IB KLASA – gr. C: Pietwałd 
– Sedliszcze, Wędrynia – Starzicz, 
Mosty k. J. – Oldrzychowice, Gnojnik 
– I. Piotrowice (sob., 16.00), Nydek 
– Baszka, L. Piotrowice B – Wierz-
niowice, Raszkowice – Sucha Górna 
(niedz., 16.00). MP KARWIŃSKIE-
GO: L. Łąki – Cierlicko, Sn Hawie-
rzów – B. Rychwałd, Żuków G. – F. 
Orłowa, Dąbrowa – Sj Pietwałd (sob., 
16.30), Hawierzów B – G. Hawie-
rzów (niedz., 13.00), G. Błędowice – 
V. Bogumin (niedz., 16.30). MP FRY-
DEK-MISTEK: Prżno – Śmiłowice B, 
Hukwaldy – Bukowiec (sob., 16.00), 
Noszowice – Toszonowice, Piosek – 
Wojkowice, Metylowice – Nawsie, 
Niebory – Milików, Gródek – Janowi-
ce (niedz., 16.00).  (jb)

W niedzielę 
Memoriał 
Karola 
Jungi

W najbliższą niedzie-
lę o godz. 10.30 
odbędzie się w 
Stonawie XI edy-

cja Memoriału Karola Jungi, turnieju 
piłkarskiego odlbojów z udziałem Or-
łów Zaolzia, Bielskich Orłów i Żuko-
wa Górnego. Organizatorem i gospo-
darzem imprezy są Orły Zaolzia.
– Zapraszamy wszystkich serdecznie 
do Stonawy – zwraca się do fanów 
dobrego futbolu Janusz Foltyn, bram-
karz Orłów Zaolzia.  (jb)
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CO W KINACH

CZ. CIESZYN – Central: Rodzinka 
rządzi (4, 5, godz. 15.30); After (4, 
5, godz. 17.30); Shang-Chi i legen-
da dziesięciu pierścieni (4, 5, godz. 
20.00); TRZYNIEC – Kosmos: Shan-
g-Chi i legenda dziesięciu pierścieni 
(3, godz. 17.30); Candyman (3, godz. 
20.00); After (4, godz. 17.30); Zátopek 
(4, godz. 20.00); Rodzinka rządzi (5, 
godz. 17.30); Free Guy (5, godz. 20.00); 
Botticelli (6, godz. 17.30); Shang-Chi 
i legenda dziesięciu pierścieni (6, 
godz. 20.00); KARWINA – Centrum: 
Rodzinka rządzi (3-5, godz. 17.30); 
Shang-Chi i legenda dziesięciu pier-
ścieni (4, godz. 20.00; 6, godz. 19.30); 
After (3, godz. 20.00); Atlas ptáků (5, 
godz. 20.00; 6, godz. 17.30); HAWIE-
RZÓW – Centrum: Gump – Pes, 
který naučil lidí žít (5, godz. 17.00); 
Atlas ptáků (5, godz. 18.00); Legion 
samobójców (5, godz. 19.30); Shang-
Chi i legenda dziesięciu pierścieni (6, 
godz. 17.00); Chlast (6, godz. 18.00); 
Prvok, Šampón, Tečka a Karel (6, 
godz. 19.30); CIESZYN – Piast: Las-

sie, wróć (3-5, godz. 15.30); Zupa nic 
(3-5, godz. 17.30); Egzorcyzmy dnia 
siódmego (3-5, godz. 19.30).

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM, 
niedziela, wiadomości regionalne 
od godz. 6.00; powtórka na antenie 
ČT2, niedziela od godz. 19.30.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt. godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 
105,3 MHz.
RADIO KATOWICE: „U Polaków 
za Olzą” – niedz. godz. 13.05 na 103 
FM. Archiwum audycji: radio.kato-
wice.pl/Zaolzie.

CO W TERENIE

BIBLIOTEKA REGIONALNA KAR-
WINA, Oddział Literatury Polskiej 
w Karwinie- Frysztacie informuje o 
zmianie godzin wypożyczeń od 1. 9. 
2021. Po w godz. 12.00-18.00; wt, czw, 
pt w godz. 8.00-11.30 i 12.00-18.00; śr 
nieczynne.
 w piątek 3. 9. z powodów technicz-
nych biblioteka zamknięta. Zapra-
szamy na Rynek Masaryka, gdzie od-
będzie się kiermasz książek. Stoisko 
z polską literaturą czynne w godz. 
9.00-17.00.
 zapraszamy na Rynek Masary-
ka w sobotę 4. 9., gdzie w ramach 
„Prolínání kultur” będzie czynne 
stoisko z polską oraz regionalną li-
teraturą. Można będzie nabyć m.in. 
książki Danuty Chlup, która w godz. 
13.30-14.30 będzie je podpisywała.
 w poniedziałek 6. 9. o godz. 9.00 
zapraszamy rodziców z maluszkami 
do biblioteki na Rynku Masaryka na 
spotkanie w ramach Bookstartu – Z 
książką na start „Babie lato nadcho-
dzi!”. 
 we wtorek 7. 9. o godz. 18.00 zapra-
szamy na spotkanie z historykiem, 
pisarzem Dariuszem Zalegą „Bez 
pana i plebana. Zapomniana histo-
ria Śląska Cieszyńskiego”. Spotkanie 
dofinansowane z Funduszu Rozwoju 
Zaolzia.
BŁĘDOWICE – MK PZKO zaprasza 

na Dożynki Śląskie 4. 9. o godz. 14.00 
w ogrodzie Domu PZKO. W progra-
mie: „Jagar”, „Vonička”, „Błędowice”, 
„Kamraci z Kamratami”. 
 Kluby Kobiet i Seniora MK PZKO 
zapraszają na spotkanie towarzyskie 
8. 9. o godz. 15.00 do Domu PZKO.
CZ. CIESZYN – Zapraszamy na 
Konwent Prezesów w środę 15. 9. Ze 
względu na konieczność zachowania 
środków ostrożności Konwent odbę-
dzie się w sali Domu PZKO przy ulicy 
Bożka w Cz. Cieszynie. Rejestracja od 
godz. 15.30, rozpoczęcie o godz. 16.00.
DARKÓW – MK PZKO oraz chór 
„Lira” zapraszają na tradycyjne Wy-
kopki, które odbędą się w niedzielę 
5. 9. o godz. 15.00 w Domu Polskim 
PZKO w Karwinie-Frysztacie. Atrak-
cje festynowe zapewnione.
KARWINA-RAJ – Klub Seniora MK 
PZKO zaprasza członków na spotka-
nie 7. 9. o godz. 15.00.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 18. 9. na wy-
cieczkę autokarową na Małą Fatrę – 
Veľký Rozsutec. Trasy bardzo atrak-
cyjne, miejsce wyjścia – Bielý Potok, 
przejście przez Jánošíkove diery, V. 
Rozsutec, miejsce docelowe – Štefa-
nová. Informacje o trasach i odjeźd-
zie autobusu można znaleźć na www.
ptts-beskidslaski.cz. Zgłoszenia wraz 
z opłatą za przejazd autobusem (190 
kc) przyjmują rejonowi oraz kie-
rownik wycieczki Tadeusz Farnik, 
tel. 776 046 326 do 5. 9. Zapraszamy 
wszystkich tych, którzy spełniają 
wymogi wjazdu na teren Słowacji. 
Uwaga: przy wjeździe na teren Sło-
wacji trzeba się okazać podwójnym 
szczepieniem.
 zaprasza w środę 8. 9. na spacer do 
Zamku i parku zamkowego w Brun-
talu. Bilety do zamku: 120 kc doro-
śli, 60 kc ulgowe. Odjazd pociągu z 
Cz, Cieszyna do Ostrawy-Swinowa o 
godz. 6.41 przez Karwinę albo o godz. 
6.45 przez Hawierzów, następnie o 
godz. 8.00 ze Swinowa do Bruntalu. 
Spacer poprowadzi Alfred Lotter, tel. 
605 587 986.
 informuje o odjeździe autobusu na 
wycieczkę tygodniową 5. 9. Karwina 
o godz. 6.30, z Cz. Cieszyna o godz. 
7.00, z Cierlicka o godz. 7.15, z Ha-
wierzowa przystanek Cieszyńska o 

godz. 7.30. Do autobusu ubierzcie się 
turystycznie, jest zaplanowana trasa 
z Jeseniku przez Křížový vrch i Zlatý 
Chlum. Nie zapomnijcie o dowodach 
osobistych, ubezpieczeniu, złotów-
kach. Informacje: Tadeusz Farnik, 
tel. 776 046 326 Uwaga: Należy dosto-
sować się do zasad dla podróżnych 
przybywających do Polski z państw 
członkowskich Unii Europejskiej.
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW 
POLSKICH w RC – Informuje, że od 
września po przerwie zarząd znowu 
będzie spotykał się w każdy drugi 
wtorek miesiąca o godz. 9.00 w Kon-
gresie Polaków. Członkowie mogą 
w razie potrzeby i chęci przybyć na 
spotkania. Zaprasza prezes Anna 
Ciahotna.
SUCHA GÓRNA – Polska Szkoła 
Podstawowa zaprasza na „Narodowe 
Czytanie 2021” – imprezę pod patro-
natem honorowym Pary Prezydenc-
kiej RP oraz patronatem Konsul Ge-
neralnej RP w Ostrawie. W tym roku 
czytamy „Moralność pani Dulskiej” 
Gabrieli Zapolskiej. Impreza jest 
otwarta dla wszystkich chętnych: 
Przyjdź, przeczytaj fragment lektury 
i odbierz nagrodę. Czytaniu towarzy-
szy wystawa polskich książek oraz 
kawiarenka. Zapraszamy w sobotę 4. 
9. w godz. 10.00-13.00 na plac przed 
szkołą. Impreza będzie transmitowa-
na na żywo w internecie.
WĘDRYNIA – MK PZKO zaprasza na 
zebranie członkowskie 5. 9. o godz. 
15.00 do „Czytelni”. W programie 
m.in. przebudowa „Czytelni”, wybór 
delegatów na Zjazd PZKO, dyskusja i 
poczęstunek.
 Klub Seniora MK PZKO serdecz-
nie zaprasza członków na spotkanie, 
które odbędzie się we wtorek 7. 9. o 
godz. 15.00 w Czytelni. W programie 
emerytowany pułkownik Władysław 
Raszka.
WIERZNIOWICE – Zarząd MK za-
prasza 3. 9. do Łónszczku na im-
prezę pt. „Ognisko pod Dymbinóm 
– opiekanie kiełbasek i pieczoków”. 
Przygrywać będzie gorolsko kape-
la „Górole”. Zbiórka na moście w 
Wierzniowicach o godz. 17.00. W ra-
zie niepogody impreza odbędzie się 
w Domu PZKO.

PIELGRZYMKI 

CZ. CIESZYN – Parafia NSPJ w Cz. 
Cieszynie zaprasza na XIX Pieszą 
Pielgrzymkę z Czeskiego Cieszy-
na do Frydku. Wyruszymy 18. 9. 
(sobota) o godz. 6.00 po błogo-
sławieństwie w kościele. O godz. 
16.00 msza św. dziękczynna w Ba-
zylice Mniejszej Matki Bożej Fry-
deckiej. Powrót we własnym za-
kresie. Info i zapisy: helena244@
post.cz, kom.:+420 608 403  780, 
jakobs96@gmail.com, kom.:  +48 
663 879 911.

KONCERTY

KARWINA-FRYSZTAT – Zapra-
szamy 5. 9. o godz. 16.00 do kościo-
ła parafialnego pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego na pierwszy kon-
cert XVII Festiwalu Muzyki Orga-
nowej „Karwińskie organy”. Na 
organach zagra młody organista z 
Niemiec Nicolas Borner, również 
solowy śpiewak i dyrygent chó-
ralny, od roku 2018 działający też 
w Szwajcarii jako znawca muzyki 
sakralnej. W wykonaniu młodego 
utalentowanego artysty usłyszy-
my klasyczną muzykę organową. 
Po raz pierwszy zabrzmią też na 
karwińskim festiwalu aranżacje 
muzyki filmowej (H. Zimmer, E. 
Morricone). 

OFERTY

POSZUKUJĘ GARAŻU do wynajęcia 
lub kupna w Cz. Cieszynie. Tel. 773 
684 877. GŁ-528

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓWNY 
PZKO, ul. Strzelnicza 28, kory-
tarz wejściowy: do 1. 10. wystawa 
„Ks. Franciszek Michejda. Prowadził 
lud do Ziemi Obiecanej”. Czynna w 
godzinach otwarcia budynku. 

I N F O R M AT O R

Dnia 2 września obchodziłby swoje 80. urodziny nasz Kochany Mąż, Oj-
ciec, Dziadek i Teść

śp. BOLESŁAW KUCZERA
z Karwiny

Z miłością, szacunkiem i wdzięcznością wspominają najbliżsi.
 GŁ-520

Dnia 4 września minie czwarta rocznica śmierci

śp. DANIELI ZAREMBOWEJ
emerytowanej nauczycielki Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowac-

kiego w Czeskim Cieszynie.
O chwilę wspomnień proszą najbliżsi. GŁ-525

Właśnie dziś, 3 września, mija 10. bolesna rocznica, 
kiedy ucichło na zawsze serce naszej Drogiej Mamy, Te-
ściowej, Babci, Cioci

śp. ANNY SŁOWIKOWEJ
z Orłowej-Poręby

Wspominają i o chwilę pamięci proszą wszystkich, któ-
rzy Ją jeszcze pamiętają, córka Henryka i syn Włady-
sław z rodzinami.
 GŁ-521

PROGRAM TV

PIĄTEK 3 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba (s.) 
10.00 Stało się pewnej niedzieli (film) 
10.35 Pierwsza republika (s.) 11.30 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Niech żyją rycerze! (film) 14.15 
Reporterzy TVC 15.05 Podróżomania 
15.35 Losy gwiazd 16.35 Pożyczka 
(film) 17.30 AZ kwiz 18.00 Wiado-
mości regionalne 18.25 Gdzie jest mój 
dom? 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.10 Osada (s.) 21.10 13 
komnata Patrika Eliáša 21.35 Wszyst-
ko-party 22.30 Zawodowcy (s.) 23.25 
Kryminolog (s.) 0.25 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Narciarz 9.30 
Paryskie rondo 10.35 Najbardziej nie-
zwykłe domy na świecie 11.25 David 
Attenborough i żywe światło 12.25 
Bratysława 13.20 Czar Afryki 13.45 
Niezwykła planeta 14.35 Piekło pod 
powierzchnią 15.20 Apokalipsa: I 
wojna światowa 16.15 Senegal 17.10 
Piękne żywe zabytki 17.35 Każdy 
Czech to hodowca 17.45 Heydrich – 
ostateczne rozwiązanie 18.15 Pingwi-
ny 19.10 Przygody nauki i techniki 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Zawodowiec (film) 21.55 
Cartouche (film) 23.50 Siostra (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.30 Ulica 
(s.) 9.30 W imieniu króla (film) 10.55 
Łowy 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Krok za krokiem (s.) 12.50 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
14.05 Dowody zbrodni (s.) 15.00 De-
tektyw Monk (s.) 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.35 Łowy 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Kobiety wystawione na poku-
sy (film) 22.40 Millerowie (film) 0.50 
Detektyw Monk (s.). 
PRIMA 
6.15 Blade (s. anim.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 8.50 Slunečná (s.) 
10.20 Inkognito 11.25 Strażnik Tek-
sasu (s.) 12.40 Gliniarz i prokurator 
(s.) 13.45 Policja Hamburg (s.) 14.45 
Komisarz Rex (s.) 15.50 Nakryto 
do stołu! 16.50 Policja w akcji 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomo-
ści, pogoda 19.55 Showtime 20.15 
Czechy i Słowacja mają talent 22.00 
Kochamy Czechy 23.45 Tak jest, sze-
fie! 0.55 Policja w akcji 1.55 Komisarz 
Rex (s.). 

SOBOTA 4 WRZEŚNIA 

TVC 1 
6.00 Pożyczka 6.50 Nie jestem dmu-
chawcem 7.30 O chłopie, co okpił 
śmierć (bajka) 8.50 Jastrzębia wieża 
(film) 10.15 Z archiwum Sherlocka 
Holmesa (s.) 11.05 Wszystko-party 
12.00 Z metropolii, Tydzień w re-
gionach 12.25 Nasze hobby 13.00 
Wiadomości 13.05 Tomcio Paluch i 
zaklęta królewna (bajka) 14.15 Ale 
numer z tej dziewczyny (bajka) 15.15 
Czarnowłosa (bajka) 15.45 Tato, 
przynieś mi szczeniaka! (film) 17.05 
Hercule Poirot (s.) 18.00 Mieszkać 
jak… na linii startu 18.25 Chłopaki w 
akcji 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.10 Cuda natury 21.20 
Wszystko-party 21.50 Maigret i mar-
twy kloszard (film) 23.20 Komisarz 
Montalbano (s.). 
TVC 2 
6.00 Algieria 6.50 Ludzkość – nasza 
wspólna historia 7.40 Kotowate 8.30 
Na rowerze 8.40 Niesamowita Taj-

landia 9.35 Tajemnice Bermudzkiego 
Trójkąta 10.25 Auto moto świat 10.50 
Lotnicze katastrofy 11.35 Babel 12.05 
Zabójczy parasol (film) 13.35 Carto-
uche (film) 15.30 Namibia 16.25 Śla-
dami Agathy Christie 17.15 Cudowna 
planeta 18.05 Siedem światów – jed-
na planeta 19.00 Piękne żywe zabyt-
ki 19.25 Historia czeskiej żywności 
19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-
gowym 20.00 Babel Berlin (s.) 21.40 
Dziewczyna dla dwóch (film) 23.30 
25 godzina (film). 
NOVA 
6.35 Spongebob Kanciastoporty (s. 
anim.) 7.30 Looney Tunes Show (s. 
anim.) 7.55 Kacze opowieści (s. anim.) 
8.45 Żabi król (bajka) 10.00 Wyzna-
nia małoletniej gwiazdy (musical) 
11.45 Przyprawy 12.40 Dzwoń do TV 
Nova 13.20 Magazyn domowy 14.25 
Pojedynek na talerzu 15.35 Starcie 
Tytanów (film) 17.30 Reggae na lo-
dzie (film) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 SuperStar 22.25 40 lat 
minęło (film) 1.00 Starcie Tytanów 
(film). 
PRIMA 
6.15 Blade (s. anim.) 6.45 Rodzina 
piratów (film anim.) 7.15 M.A.S.H. 
(s.) 8.50 Autosalon.tv 10.00 Czechy 
i Słowacja mają talent 11.50 Kocha-
my Czechy 13.45 Gwiazdy nad głową 
(s.) 15.00 Jáchyme, hoď ho do stroje 
(film) 16.50 Sobota (film) 18.55 Wia-
domości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Co za para (s.) 21.30 Gliniarz 
(s.) 22.50 Jáchyme, hoď ho do stroje 
(film) 0.30 Ryzykowna gra (film). 

NIEDZIELA 5 WRZEŚNIA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 
Tato, przynieś szczeniaka! (film) 7.45 
Uśmiechy Marii Poledňákovej 8.20 
Daleko, głęboko, wysoko (bajka) 8.50 
Łopatologicznie 9.45 Kalendarium 
10.00 Kamera na szlaku 10.30 Obiek-
tyw 11.05 Życie na zamku (s.) 12.00 
Pytania V. Moravca 13.00 Wiadomo-
ści 13.05 O mirtowej pannie (bajka) 
14.05 Wojtuś i duchy (bajka) 14.50 
Brzydko kłamać, królewno! (bajka) 
15.25 Ogniste kobiety są wśród nas 
(film) 16.35 Dziki kraj (s.) 18.25 Co 
umiały nasze babcie a o czym my za-
pomnieliśmy 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Obrońca (s.) 
21.15 168 godzin 21.45 Gnojki (film) 
23.20 Sprawy detektywa Murdocha 
(s.) 0.05 Maneż Bolka Polivki. 
TVC 2 
6.00 Tajemnice Trójkąta Bermudz-
kiego 6.45 Europejska historia 7.40 
Czechosłowacki tygodnik filmowy 
7.55 Poszukiwania utraconego czasu 
8.15 Nie poddawaj się plus 8.40 Nie 
poddawaj się 9.10 Królestwo natury 
9.35 Słowo na niedzielę 9.40 Maga-
zyn chrześcijański 10.10 Przez ucho 
igielne 10.35 Podróż po nepalskim 
Langtangu 11.05 Magazyn religijny 
11.35 Duże koty 12.20 Gra złudzeń 
(film) 14.10 Nieugięty Luke (film) 
16.15 Dziedzictwo Tutanchamona 
17.05 Z kucharzem dookoła świata 
18.00 Jesioniki 18.30 Urugwaj 19.20 
Ciekawostki z regionów 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym 20.00 
Geronimo: Amerykańska legenda 
(film) 22.00 W kręgu zła (film) 0.15 
Korea Północna: Wielkie złudzenie. 
NOVA 
6.15 Looney Tunes Show (s. anim.) 
7.10 Kacze opowieści (s. anim.) 8.25 
O odważnym szewcu (bajka) 9.35 

Scooby-Doo (film) 11.20 Zaczarowa-
na (film) 13.20 Miłość z pasażu (film) 
14.45 Kobiety wystawione na poku-
sy (film) 17.10 Spadek II (film) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Avengers: Endgame (film) 23.45 
Trzynasty wojownik (film) 1.25 Mi-
łość z pasażu (film). 
PRIMA 
6.15 Blade (s. anim.) 6.45 Rodzina pi-
ratów (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 7.45 
II wojna światowa 8.50 Prima świat 
9.25 Zabójcza Mallorca (s.) 10.30 
Prima maskotka 11.00 Partia Terezy 
Tomankovej 11.50 Poradnik domo-
wy 12.45 Poradnik Pepy Libickiego 
13.05 Poradnik Ládi Hruški 13.45 Co 
za para (s.) 14.55 Gliniarz (s.) 16.15 
Gwiezdny pył (film) 18.55 Wiado-
mości, pogoda 19.55 Showtime 20.15 
Aniołek do zabicia (film) 22.35 Pułap-
ka (film) 1.20 Grzesznica (film). 

PONIEDZIAŁEK 6 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Z archiwum Sher-
locka Holmesa (s.) 9.55 168 godzin 
10.30 Osada (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Doskonały mężczy-
zna, doskonała kobieta (film) 14.40 
Szkodnik (film) 15.45 Krok od nieba 
(s.) 16.40 Podróżomania 17.15 AZ 
kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wia-
domości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Raptus (s.) 
21.10 Reporterzy TVC 21.55 Pogrom-
cy długów 22.25 Nierówno (film) 
23.55 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 wiek kotowa-
tych 9.20 Apokalipsa Verdun 10.00 
Ziemia – dzień na cudownej planecie 
11.45 Babel 12.10 Namibia 13.05 Tele-
wizyjny klub niesłyszących 13.35 Sie-
dem światów – jedna planeta 14.30 
Magazyn religijny 14.55 Niesamowi-
ta Tajlandia 15.50 Niezwykła planeta 
16.40 Przygody nauki i techniki 17.10 
Afganistan: 40 lat wojny 18.05 Lot-
nicze katastrofy 18.50 Świadkowie 
czasu 19.20 Każdy Czech to hodowca 
19.35 Czechosłowacki tygodnik fil-
mowy 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Najciekawsze 
cuda starożytności 20.50 Hitlera sto-
warzyszenie zła 21.45 Droga z miasta 
(film) 23.40 Rebecca (film) 1.45 Qu-
eer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 
(s.) 9.50 Spece (s.) 10.55 Łowy 12.00 
Południowe wiadomości 12.40 Przy-
chodnia w różanym ogrodzie (s.) 
14.05 Dowody zbrodni (s.) 15.00 
Detektyw Monk (s.) 16.57 Popołu-
dniowe wiadomości 17.30 Łowy 
18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Spece (s.) 22.30 
Agenci NCIS: Nowy Orlean (s.) 23.20 
Detektyw Monk (s.) 1.05 Dowody 
zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.15 Blade (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.15 M.A.S.H. (s.) 9.20 Pomył-
ki (s.) 10.25 Grubasy 11.35 Strażnik 
Teksasu (s.) 12.35 Gliniarz i proku-
rator (s.) 13.45 Policja Hamburg (s.) 
14.45 Komisarz Rex (s.) 15.50 Na-
kryto do stołu! 16.50 Policja w akcji 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości, pogoda 19.55 Showtime 20.15 
Gwiazdy nad głową (s.) 21.40 Pierw-
sza kolacja 22.45 Grubasy 23.55 Tak 
jest, szefie! 
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

NEKROLOGI

Zawiadamiamy, że dnia 19. 8. 2021 spokojnie zmarł 
w wieku 54 lat

inż. TADEUSZ SMUGAŁA
Ojciec, Syn, Mąż, Brat i Kolega

Kawaler Krzyża Orderu Polonia Restituta
Prezes Domu Polskiego Żwirki i Wigury

Prezes Macierzy Szkolnej w RC

Jego start do wieczności odbędzie się 3. 9. 2021 o godz. 
16.00 w kościele św. Wawrzyńca w Cierlicku-Kościelcu.
Na życzenie Tadka prosimy, by nie przychodzić 
w  czerni, nie składać kondolencji osobistych i nie 
przynosić kwiatów. Najbliższa rodzina. GŁ-523

Są pożegnania, na które nie będziemy nigdy gotowi.
Są słowa, które zawsze będą wywoływać morze łez
i są takie osoby, na myśl o których 
zawsze zasypie nas lawina wspomnień.

W smutku pogrążeni zawiadamiamy, że dnia 
28.  8.  2021 w wieku 91 lat zmarł nasz Drogi Kolega, 
Przyjaciel, były Prezes MK PZKO w Hawierzowie oraz 
długoletni Współpracownik ČSPO 

RUDOLF POPIOŁEK
zamieszkały w Hawierzowie

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się we wtorek 
7.  9.  2021 o godz. 13.00 w małej sali ceremonialnej 
w Hawierzowie-Szumbarku.

Z miłością żegnają się Vláďa i Alicja Streit oraz 
wszyscy, którzy Go znali i kochali. GŁ-524

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

śp. ZDZISŁAWA FIERLI
całej rodzinie składa Klub Seniora przy MK PZKO w Karwinie-Raju.
 RK-083

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu dla najbliższej rodziny z powodu 
zgonu 

śp. ZDZISŁAWA FIERLI
Członka Zasłużonego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowe-

go „Beskid Śląski” w RC 
składa Zarząd PTTS „Beskid Śląski”. GŁ-526

Najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci 

śp. ZDZISŁAWA FIERLI
całej rodzinie składają współkoledzy klasowi Polskiego Gimnazjum 
w Orłowej-Obrokach.
 RK-084

 GŁ-433 

Tel. 737841306,  
596422683, 596422010
www.palirna-stonava.cz

Stonawa 334
Przyjmujemy zamówienia
pod nr. 737841306,
info@palirna-stonava.cz
27.7.2021 rozpoczynamy produkcję

sezon 2021/22

Człowiek wielu pasji

T
radycyjne spotka-
nia w Oddziale 
Literatury Pol-
skiej Biblioteki 
Regionalnej w 
Karwinie przybie-
rają różną postać. 

Organizatorzy starają się zadowo-
lić szeroki krąg odbiorców, dlatego 
miłośników wojaży można spotkać 
na imprezie „Podróże marzeń”, zaś 
Klub Dyskusyjny zadowoli z pew-

nością amatorów literatury i hi-
storii. Zaproszenie na wrześniowe 
spotkanie Klubu Dyskusyjnego kie-
rowane jest przede wszystkim do 
grupy drugiej. Dariusz Zalega, któ-
ry będzie gościem tego spotkania, 
to postać niesztampowa. Zdobył 
gruntowne wykształcenie, jest ab-
solwentem politologii na Uniwer-
sytecie Śląskim w Katowicach oraz 
Instytutu Krajów rozwijających się 
na Uniwersytecie Warszawskim. 

Pracował jako dziennikarz, między 
innymi w „Dzienniku Zachodnim”, 
i publicysta. Jest postacią barwną 
także ze względu na swoją kreatyw-
ność, która przejawia się otwie-
raniem najróżniejszych barów, 
piwiarni i restauracji. Nie są one 
lokalami stricte gastronomiczny-
mi, bo zawsze pojawiają się w nich 
książki i literatura. Spełnia się też 
jako pisarz i historyk, łącząc te dwa 
zawody wydał dwie książki „Śląsk 

zbuntowany” oraz „Bez pana i ple-
bana. 111 gawęd z   ludowej historii 
Śląska”. Jako propagator Zaolzia na 
Górnym Śląsku jest zaangażowany 
w  projekty czesko-polskie i to nie 
koniec działalności Dariusza Zale-
gi. Spotkanie będzie na pewno bar-
dzo ciekawe właśnie ze względu na 
mnogość zainteresowań gościa bi-
blioteki. Dodajmy, że  wydarzenie 
zostało dofinansowane z Funduszu 
Rozwoju Zaolzia.

Zapraszamy w najbliższy wtorek 
(7 września) o godzinie 18.00 do 
budynku biblioteki na Rynku Ma-
saryka.

 Oddział Literatury Polskiej
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Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej  
z 20 sierpnia: 
PO WINIE, CNOTA GINIE

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zosta-
nie rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy 

wysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin upływa 
w środę 15 września. Nagrodę książkową za po-
prawne rozwiązanie krzyżówki kombinowanej z 20 
sierpnia otrzymuje Barbara Welszar z Cz. Cieszyna. 
Autorem dzisiejszego zadania jest Jan Kubiczek.

Rozwiązaniem krzyżówki jest dokończenie fraszki, której autorem  jest Jan Izydor Sztaudynger (ur. 28 kwietnia 1904 
w Krakowie, zm. 12 września 1970 tamże) – polski poeta, fraszkopisarz, satyryk, teoretyk lalkarstwa oraz tłumacz: 
„Nade wszystko sobie cenię: ...”

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

• Ponawiamy propozycję wycieczki do Cierlicka i wykonania fotografii dla „Głosu”. Archiwalne zdjęcie kościoła św. 
Wawrzyńca na wzgórzu Kościelec pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego (www.nac.gov.pl).
Czekamy na propozycje współczesnego ujęcia. W gazecie zamieścimy pierwsze bądź najlepsze zdjęcie, jakie dostaniemy. 
Fotografie prosimy wysyłać na: dabkowski@glos.live bądź info@glos.live. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

...tak jest

Tak było...

1

2 3

4 5

6 7 8

9

10 11 12

13 14

15 16

17

POZIOMO:
1. młoda limba lub wejmutka
2. wspinaczka wysokogórska na Mat-

terhorn, Mont Blanc
3. uczony, pracownik naukowy
4. niezidentyfikowany obiekt latający, lata-

jący talerz
5. ...de Janeiro, miasto w południowo-

-wschodniej części Brazylii
6. potrawa z zapiekanego mięsa, śledzi i 

ziemniaków
7. zespół muzyczny z Markiem Piekarczy-

kiem

8. Jack, laureat Oscara za rolę w filmie 
„Czułe słówka”

9. ROZWIĄZANIE DODATKOWE
10. osoba zdobiąca wnętrza, wystawy skle-

powe
11. dalszy plan na obrazie, podkład
12. narada produkcyjna lub wywiadówka
13. konieczność potocznie lub deser z prze-

tartych owoców
14. polska stacja radiowa lub po igreku
15. jeżdżą po torze żużlowym lub pasjonują 

harleyowców
16. rój meteorytów z gwiazdozbioru Woźnicy

17. roślina wodna z rodziny grzybieniowa-
tych, lilia wodna

PIONOWO: 
ALKOWA, ANONIM, BISSAU, BUNCOL, 
CARMEN, CIEMIĘ, CYBORG, DAKOTA, 
ELANGE, ILIADA, ISZTAR, KOKOSZ, 
MARICA, NARADY, NISSAN, OCONEE, 
SCOTCH, SMUKWA, TEOZOF, WATSON, 
ZADUMA, ZATOKA

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
AURIGIDY, FORSZMAK, NENUFAR


