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Gmina Łomna Dolna, Klub Sportowy Łomna Dolna i Spółka Koliba 
zapraszają na 

XIII EUROREGIONALNY JARMARK
W ŁOMNEJ DOLNEJ 

2 października 2021 od godz.14.00 przy Łomniańskim Muzeum
GŁ-567

Targi zwierząt 
domowych
Prezentacja rodzajów 
zwierząt gospodarskich
Wyścigi furmanów

TOMBOLA O JAGNIĘ I  PROSIAKA  |   WSTĘP WOLNY

PROGRAM KULTURALNY:
Teatr – „Muži V Lázních”, 
Kapela  „Mionší”, Kapela 
„Potasz”
Kapela „Bezmiana”, 

Zespół Folklorystyczny 
„Zaolzioczek”, „Bystrzyca”
W ramach przypomnienia życia 
naszych przodków odbędą 
się pokazy: starodawnych 

rzemioseł, wyrobów krajowych, 
dań regionalnych 
PROGRAM TOWARZYSZĄCY:
Wystawa „Když Draka Bolí 
Hlava”, wystawa i prezentacja 

„Šelmy v Beskydech”, 
prezentacja „Pes při ochraně 
hospodářských zvířat před 
predátory”, pokazy sokolnicze, 
pokazy jazdy konnej

Teraz po polsku:  
»Uwaga, nadjeżdża pociąg«
WYDARZENIE: Polskie komunikaty na czeskich dworcach kolejowych staną się niebawem faktem. 
– Wprowadzenie zapowiedzi pociągów w języku polskim przewidujemy na końcu września 2021 roku – 
potwierdził we wtorek redakcji rzecznik Zarządu Kolei Dušan Gavenda.

Beata Schönwald

P
olskich komunikatów 
będzie można wysłu-
chać na 14 stacjach. 
Są to: Boconowice, 
Bystrzyca, Czeski 
Cieszyn, Gródek, 

Kocobędz, Mosty k. Jabłonkowa, 
Mosty k. Jabłonkowa przystanek, 
Nawsie, Piotrowice k. Karwiny, Ro-
pica przystanek, Wędrynia, Trzy-
niec, Trzyniec-Centrum oraz Trzy-
niec-Końska. 

– Na zapowiedzi po polsku moż-
na liczyć na stacjach i przystankach 
w rejonie Śląska Cieszyńskiego, w 
których istnieje akustyczny system 
informacyjny. Polskie komunikaty 
będą dotyczyły wszystkich pocią-
gów, zgodnie z  ustalonymi stan-
dardami informowania podróż-
nych – sprecyzował Gavenda. 

Temat ciągnął się od dłuższego 
czasu. To, że udało się go w koń-
cu doprowadzić do szczęśliwego 
końca, jest wynikiem żmudnych 
pertraktacji Rady Rządu ds. Mniej-
szości Narodowych oraz Kongresu 
Polaków w RC. Pierwszy impuls do 
działania dał jednak Polski Zwią-
zek Kulturalno-Oświatowy. – W 
Raporcie o Sytuacji Mniejszości 
Narodowych w Republice Czeskiej 
za 2014 rok PZKO zwrócił uwagę 
na to, że zapowiedzi pociągów po-
winny być realizowane w języku 
mniejszości narodowej tam, gdzie 
taka mniejszość stanowi poważną 
grupę mieszkańców oraz w języku 
sąsiada w stacjach przy granicy 
państwowej. Jednak dopiero kie-
dy doszło do zmiany regulaminu 
transportowego kolei, można było 
wnieść konkretne postulaty. Kon-

gres Polaków zrobił to 
w 2018 roku, jego wnio-
ski były jednak syste-
matycznie odrzucane. 
W tej sytuacji przedsta-
wiłem problem na Ra-
dzie Rządu ds. Mniej-
szości Narodowych, 
która zainicjowała spo-
tkanie z Ministerstwem 
Transportu i odtąd 
pilotowała całą sprawę 
– przybliżył sytuację 
Dariusz Branny repre-
zentujący Polaków w 
tym gremium. 

Jak się wkrótce oka-
zało, czym innym była 
zgoda na realizację, a 
czym innym sama re-
alizacja. – W czerwcu 
br. miało już wszystko 
działać. Niestety, na-
grania przygotowane 
przez Zarząd Kolei 
przypominały bardziej 
tani kabaret niż poważny komu-
nikat. Wynikało to stąd, że w pol-
skich zapowiedziach występują 
również niektóre nazwy własne w 
języku czeskim. Nam zależało na 
tym, żeby brzmiały poprawnie po 
czesku zamiast budzić śmiech. Nie 
chcieliśmy „Chranic na Morafie” 
czy „Prachi” – przypomniał sytu-
ację z wiosny wiceprezes Kongresu 
Polaków Józef Szymeczek. I ten 
problem udało się w końcu rozwią-
zać. Zarząd Kolei przystał na pro-
pozycję Kongresu, by powtórzyć 
nagrania, tym razem z udziałem 
Jana Szymika, aktora pochodzące-
go z Zaolzia i na stałe mieszkające-
go w Pradze. To jego głos zabrzmi 
niebawem w megafonach dworco-
wych.

Chociaż polskie komunikaty 
nie zaczęły jeszcze płynąć z gło-
śników, to już u wielu budzą nie-
zdrowe emocje. Często wynikają 
one z nieznajomości europejskich 
standardów i praw, jakie przysłu-
gują mniejszościom narodowym w 
danym kraju. – Kongres Polaków, 
pisząc wniosek o wprowadzenie 
zapowiedzi pociągów w języku 
polskim, kierował się regulami-
nem transportowym kolei. Istnieje 
w nim zapis podobny do tego, jaki 
zawarty jest w Ustawie o gminach. 
Mówi on, że jeśli w ostatnim spi-
sie ludności daną narodowość za-
deklarowało co najmniej 10 proc. 
mieszkańców gminy, wówczas ich 
przedstawiciele mogą za pośred-
nictwem gminnego Komitetu ds. 

Mniejszości Narodowych, który 
ich wniosek uchwali, domagać się 
wprowadzenia dwujęzycznych na-
pisów. Zamiast komitetu z takim 
wnioskiem może wystąpić również 

stowarzyszenie, które wg statutu 
broni interesów danej mniejszości 
narodowej i działa w gminie co naj-
mniej pięć lat – zaznaczył Dariusz 
Branny. 

• Na zapowiedzi po polsku można liczyć 
na stacjach i przystankach w rejonie Ślą-
ska Cieszyńskiego. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
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sobota

niedziela

dzień: 14 do 17 C 
noc: 14 do 11 C 
wiatr: 4-7 m/s

dzień: 17 do 20 C 
noc: 13 do 10 C 
wiatr: 2-5 m/s

dzień: 16 do 23 C 
noc: 11 do 11 C 
wiatr: 1-3 m/s

Naród, który nie zna swojej historii, skazany jest na jej po-
wtórne przeżycie. To hasło-przestrogę zdaje się traktować 
poważnie również czeska telewizja publiczna, systematycz-
nie zamieszczając w głównym wydaniu „Wiadomości” ma-

teriały dotyczące wydarzeń tworzących dzieje minionego stulecia. Zwa-
żywszy, że dziennik telewizyjny tak niewielkiego kraju trwa codziennie 
przez prawie 60 minut, trudno mieć zastrzeżenia do jego twórców, że 
na bieżąco oprócz rzeczy nowych serwują widzowi również stare obraz-
ki. Myślę, że słusznie zresztą, jako że nigdy nie jest dość powtarzania, 
do czego mogą prowadzić wszystkie „-izmy” z faszyzmem i komuni-
zmem na czele. I tak co roku przypominamy sobie mniej lub bardziej 
udane akcje czechosłowackiego ruchu oporu, próbującego stawić czoła 
niemieckiemu okupantowi, a także pojedynczych bohaterów wzdryga-
jących się przed zaakceptowaniem rządów bolszewickich towarzyszy. 
Dobrym tego przykładem jest wspominana niedawno 70. rocznica bra-
wurowego przejazdu pociągu, które miało miejsce w Aszu na granicy 
czechosłowacko-niemieckiej i wywiezienia na Zachód 110 pasażerów. 
Nietypową ucieczkę zorganizowało 11 września 1951 roku trzech męż-
czyzn – maszynista, dyżurny ruchu i lekarz, akcja zakończyła się sukce-
sem, a z możliwości opuszczenia socjalistycznej ojczyzny oprócz jej ini-
cjatorów skorzystało wówczas jeszcze 30 innych podróżnych. Władze 
komunistyczne niedługo po tym incydencie zlikwidowały co prawda 
owo transgraniczne połączenie, pospieszny nr 3717 zasłużył sobie jed-
nak na szumną nazwę „pociąg wolności”. 

Lubię, kiedy telewizja pokazuje takie historie ze szczęśliwym koń-
cem. Zwłaszcza że tej nie znałam wcześniej. Niemniej jednak po jej 
wysłuchaniu poczułam się trochę oszukana. Nie dlatego, że nie było 
w niej trupa, ale ze względu na pewną dysproporcję, którą trudno 
przeoczyć. Chociaż co roku przy pomniku w Żywocicach odbywają się 
uroczystości upamiętniające 36 ofiar hitlerowskiego mordu z 6 sierp-
nia 1944 roku, reporterzy wieczornych „Wiadomości” nie wspominają 
o nich. Dlaczego? Nie słyszeli o tej masakrze? Pomijają ją, bo nie miała 
miejsca na terenie Protektoratu? Za trzy lata minie 80 lat od tych wy-
darzeń. Może czas rozpocząć kampanię oświatową, podjąć marketin-
gowe działania, by stała się wreszcie również „ciekawa” dla Pragi? Ci 
ludzie i ich rodziny na to zasługują.  

DZIŚ...

24
września 2021

Imieniny obchodzą:  
Gerard, Herman, Seweryn
Wschód słońca: 6.24
Zachód słońca: 18.31
Do końca roku: 98 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Grzyba
Przysłowia: 
„Gerard czasem wróży 
na to, że z nim przyjdzie 
drugie lato”

JUTRO...

25
września 2021

Imieniny obchodzą:  
Aurelia, Wincenty, 
Kleofas
Wschód słońca: 6.25
Zachód słońca: 18.29
Do końca roku: 97 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Budowlańca
Przysłowia: 
„Gdy Kleofas we mgle 
chodzi, mokrą zimę 
zwykle zrodzi”

POJUTRZE...

26
września 2021

Imieniny obchodzą:  
Cyprian, Damian, Justyna
Wschód słońca: 6.27
Zachód słońca: 18.27
Do końca roku: 96 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Głuchych i Języka 
Migowego
Przysłowia:
„We wrześniu, gdy tłuste 
ptaki, srogo się zima da 
ludziom we znaki”

ZDANIEM... Beaty Schönwald

POGODA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

KARWINA
Zapomniany dworzec 
kolejowy w Starej Kar-
winie na kilka godzin 
znowu ożyje. W niedzie-
lę w godz. 10.00-17.00 
zostanie otwarty dla 
zwiedzających, a o godz. 
10.00, 13.00 i 16.00 
wyjadą z niego pociągi w 
podróż z przewodnikiem 
do Piotrowic i z powro-
tem. Organizatorzy prze-
widują bogaty program 
towarzyszący.
 (sch)

OSTRAWA
Władze województwa 
morawsko-śląskiego 
chcą zapobiec zamy-
kaniu małych sklepów 
spożywczych. Dlatego 
postanowiły dołączyć do 
programu Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu pn. 
„Sklepik 2021+”, który 
ma na celu zachowanie 
w wioskach tego rodza-
ju placówek. Program 
celuje w gminy do 3 tys. 
mieszkańców. Woje-
wódzka pula dotacyjna 

wynosi 3 
mln ko-
ron, jeden 
podmiot 
może uzyskać 
z niej do 100 tys. 
koron.
 (sch)

PIOSEK
Kompleks rekreacyj-
ny i jego najbliższa 
okolica niebawem zmie-
nią się nie do poznania. 
Gmina chce tu urządzić 
rozległą strefę kultury, 
sportu i wypoczynku. 
Pierwszym krokiem bę-
dzie wyburzenie starego 
obiektu „Sokolowny” i 
zastąpienie go nowym, w 
którym będą miały swo-
je zaplecze miejscowe 
stowarzyszenia oraz klub 
piłkarski. Powstanie też 
nowe boisko wielofunk-
cyjne z placem zabaw. 
Z kolei wzdłuż przezna-
czonej do rewitalizacji 
ślepej odnogi rzeki Olzy 
poprowadzi ścieżka re-
kreacyjna. 
 (sch)

WĘDRYNIA
Remont skrzyżowania 
obok Polskiej Szkoły 
Podstawowej im. Wisła-
wy Szymborskiej dobiegł 
końca. Jego celem było 
podniesienie bezpieczeń-
stwa przechodzących 
tędy dzieci z obu szkół 
– zarówno polskiej, jak 
i czeskiej. Zwłaszcza że 
po drugiej stronie jezdni 
mieści się inna często 
odwiedzana placówka 
– biblioteka. Koło niej 
prowadzi teraz nowy 
chodnik, przejścia dla 
pieszych są oświetlone, 
a dozwolona prędkość 
została obniżona do 40 
km na godz. (sch)

KARWINA

Andrej Babiš, premier RC w czasie dwudniowej 
wizyty na Węgrzech, na której poruszono m.in. temat 
niedostatecznej obrony granic zewnętrznych Unii 
Europejskiej

CYTAT NA DZIŚ

•••

Republika Czeska nie będzie przyjmowała 

migrantów, ale będzie im pomagała w ich 

krajach zamieszkania

PIOSEK

WĘDRYNIA

OSTRAWA

To miały być regularne spotkania. Koronawirus 
chciał jednak inaczej. W poniedziałek po 
blisko dwuletniej przerwie miastu Czeski 
Cieszyn udało się wreszcie zorganizować 
kolejne forum dyskusyjne z mieszkańcami. 
Odpowiedzi na pytania 
udzielali zarówno 
samorządowcy, 
jak i kierownicy 
poszczególnych 
wydziałów ratusza oraz 
Straży Miejskiej.

Beata Schönwald

W
p r o w a d z e -
niem do dys-
kusji była 
prezentacja 
trzech ak-
t u a l n y c h 
i n w e s t y c j i . 

Pierwszą był centralny węzeł prze-
siadkowy, czyli największa budowa 
aktualnie realizowana w Czeskim Cie-
szynie. –  Mieszkańców może zainte-
resować, że powstanie tam 82 miejsc 

Mówili, co im się nie podoba
do parkowania, z tego sześć dla 
inwalidów, oraz parking rowerowy, 
który pomieści 50 jednośladów – 
poinformowała burmistrz Gabrie-
la Hřebáčkowa. Druga prezentacja 
dotyczyła remontu wszystkich 
pawilonów przedszkola przy ulicy 
Grabińskiej, trzecia – akcji sadze-

nia drzew w Alejach Masaryka. Jak 
zauważyła referentka ds. miejskiej 
zieleni Lada Večeřowa, miasto na 
zakup 61 drzew otrzymało z  Pań-
stwowego Funduszu Środowiska 
Naturalnego dotację w wys. 250 tys. 
koron pod warunkiem, że rośliny 
posadzą sami mieszkańcy. Chętni 

mogą zgła-
szać swój 
udział do 
końca wrze-
śnia, o ter-
minie akcji 
zostaną po-
informowa-
ni później. 

Drzew i 
zieleni do-
tyczyło rów-
nież pierw-
sze pytanie. 
Do tematu 
m i e j s k i e j 
zieleni, a 
konkretnie 
„niefacho-
wego” po-
s a d z e n i a 
drzew przez 
mie szkań-
ców wróci-
ła później 
r ó w n i e ż 
u c z e s t n i -
cząca w 
s p o t k a n i u 

architektka krajobrazu. Jej zda-
niem, Aleje Masaryka są wizytówką 
miasta i zasługują na to, żeby posa-
dzić w nich o wiele większe rośliny 
niż zaplanowano i zrobić to tak, 
by mieć pewność, że się przyjmą. 
– Publiczne sadzenie drzew dobre 
jest dla osiedli, a nie parku tej klasy 
– dodała.

Poniedziałkowa dyskusja bynaj-
mniej nie toczyła się jednak tylko 
wokół zieleni. Mieszkańcy intere-
sowali się ponadto przyszłością uli-
cy Štefánika, ich zdaniem, powoli 
zmieniającej się w „getto naszych 
współobywateli” zakłócających po-
rządek publiczny, wyludnianiem 
się centrum oraz nadmiarem mało 
reprezentacyjnych sklepów z alko-
holem przy ulicy Głównej. 

Jedno z pytań dotyczyło również 
dwujęzycznych napisów, a raczej 
ich braku na niektórych budyn-
kach. Zabierająca głos mieszkanka 
Czeskiego Cieszyna była oburzona, 
że na budynku Kongresu Polaków 
w RC widnieje tylko polski napis, 
a na polskiej księgarni przy ulicy 
Čapka czeski odpowiednik „kni-
hkupectví” umieszczony jest tyl-
ko małym drukiem. Jej zdaniem, 
czeskie i polskie nazwy powinny 
być zapisane tą samą czcionką, jak 
np. ma to miejsce na budynku Pol-
skiego Gimnazjum, na którym po 
czeskiej nazwie następuje nazwa 
polska. 

• Atmosfera podczas spotkania była momentami gorąca. 
Fot. BEATA SCHÖNWALD

Wiele kultur  
w jednym miejscu

W stolicy Moraw odbył 
się w sobotę Dzień 
Mniejszości Narodo-
wych Województwa 

Południowomorawskiego. Był on 
jednym z wydarzeń trwającego od 
poniedziałku do soboty festiwalu 
wielokulturowego „Babylonfest”. 
Polaków reprezentował brneński 
„Polonus” oraz Miejscowe Koło 
Polskiego Związku Kulturalno-
-Oświatowego w Trzanowicach. 

– Pojechaliśmy do Brna na za-
proszenie „Polonusa”, dwoma au-
tokarami. Potraktowaliśmy to jako 
wycieczkę dla członków i sympaty-
ków naszego koła – powiedziała re-
dakcji Danuta Jochymek z zarządu 
trzanowickiego MK PZKO. 

Dzień Mniejszości Narodowych 
Województwa Południowomoraw-
skiego był dużą imprezą. Przez 
centrum miasta przeszedł pochód, 
w którym uczestniczyli przedstawi-
ciele poszczególnych narodowości. 
Ubrani byli w stroje narodowe lub 
regionalne, nieśli flagi narodowe. 

Program artystyczny odbył się 
w Parku Miejskim Lužánky. Swoją 
kulturę przybliżyły narodowości 
bułgarska, chorwacka, grecka, pol-
ska, rosyjska, słowacka, ukraińska, 
węgierska i wietnamska. „Dzieci 
z Trzanowic” pod kierownictwem 
Doroty Uherek i Weroniki Kičmer 
przedstawiły program ludowy, któ-
ry wyćwiczyły w ramach tegorocz-
nego „Lata z tradycją”. W najbliższą 

sobotę można będzie go obejrzeć 
na trzanowickich dożynkach. 

Przedstawiciele „Polonusa” rów-
nież uczestniczyli w pochodzie, 
poza tym przygotowali stoisko ga-
stronomiczne z typowymi daniami 
kuchni polskiej. 

– Zainteresowanie było bardzo 
duże, wszystkie produkty szybko 
się rozeszły – stwierdziła Danuta 
Koné-Król, prezes „Polonusa”. 

Trzanowiccy PZKO-wcy po wy-
stępie udali się do Oslavan. 

– Spędziliśmy popołudnie w Par-
ku Rozrywki „Permonium”, wybu-
dowanym na terenie byłej kopalni 
węgla. Jest tam sporo atrakcji dla 
dzieci, park linowy, gry interaktyw-
ne – dodała Jochymek.  (dc)

• Przedstawiciele polskiej mniejszości narodowej w brneń-
skim pochodzie. Fot. MK PZKO w Trzanowicach

Bezpieczeństwo 
kosztuje

Szkoła Podstawowa z Pol-
skim Językiem Nauczania 
w Suchej Górnej rozpoczę-
ła rok szkolny z odnowio-

nymi szatniami i salą gimnastycz-
ną. Gminę kosztowało to 1,7 mln 
koron. W środę członkowie władz 
samorządowych obejrzeli efekty 
inwestycji. W sali gimnastycznej 
najważniejszą częścią remontu 
była wymiana podłogi. 

– Nowa podłoga jest bardziej 
bezpieczna, przede wszystkim 
dlatego, że częściowo amortyzuje 
uderzenia i tym samym w razie 
upadku następstwa dla stawów 
czy innych części ciała nie są tak 
dotkliwe. Jej jakość zbliża się do 

poziomu podłogi, jaką mamy w 
gminnej hali sportowej. Koszto-
wała sporo, bo za sam certyfikat 
bezpieczeństwa dużo się płaci – 
powiedział „Głosowi” wójt Suchej 
Górnej Jan Lipner. 

Szatnie przeszły kapitalny re-
mont. Wykonano nowe ściany, po-
sadzki, uczniowie korzystają teraz 
z własnych, zamykanych szafek. 

– Szafek dla uczniów jest 120, do 
tego mamy jeszcze 20 szafek dla 
osób odwiedzających naszą szkołę. 
Wydzieliliśmy specjalne pomiesz-
czenie dla dzieci przebierających 
się do lekcji wychowania fizycz-
nego – poinformowała dyrektorka 
szkoły Monika Pláškowa.  (dc)

O dotacjach na 
przyszły rok 

Wojewódzki Komitet 
ds. Mniejszości Naro-
dowych w Ostrawie 
na swoim ostatnim 

zebraniu omawiał regulamin pro-
gramu dotacyjnego wspierającego 
działania mniejszości narodowych 
w 2022 roku. Najważniejszą zmianą 
jest ta, że wnioskodawcami ponow-
nie będą mogły być gminy. Jednak 
nie wszyscy członkowie komitetu ją 
popierali. 

– Halina Szczotka i ja krytykowa-
liśmy tę zmianę, ponieważ gminy 
mają inne możliwości pozyskania 
dotacji, a w wyniku tego rozwiąza-
nia będą pomniejszały pulę prze-
znaczoną na ten program dotacyjny, 
na niekorzyść m.in. miejscowych 
kół PZKO – stwierdził członek KMN 
Roman Strzondała. 

Pula funduszy na przyszły rok 
wynosi 1 650 tys. koron. Po zatwier-

dzeniu przez Radę Województwa 
Morawsko-Śląskiego program zosta-
nie opublikowany na jego stronie. 
Wnioski można będzie składać w 
terminie od 11 listopada do 2 grud-
nia. Następnie rozpocznie się proces 
ich oceny. 

Strzondała radzi, aby w przypad-
ku wątpliwości umówić się na kon-
sultację w Urzędzie Wojewódzkim. 

– W ub. roku z 30 wniosków tyl-
ko 10 spełniało wszystkie warunki, 
często zostały one odrzucone z po-
wodu formalnych niedociągnięć 
– ostrzegł. Dodał jednocześnie, że 
z powodu pomyłki urzędnika od-
rzucono także pięć projektów, które 
spełniały wymogi. 

– Dopiero po interwencji Haliny 
Szczotki i mojej projekty te, w tym 
trzy polskie, otrzymały dofinanso-
wanie – uściślił członek KMN. 

 (dc) 

Znaleźne za odkryty skarb

Rada Województwa Mo-
rawsko-Śląskiego uchwa-
liła wypłacenie blisko 
półmilionowej nagrody 

dla uczciwego znalazcy historycz-
nych monet. Niespodziewane od-
krycie miało miejsce przed pięcio-
ma laty w okolicach Witkowa. To 
dotąd największe tego rodzaju zna-
lezisko w naszym regionie. 

Przypadkowo znaleziony skarb 
obejmował 2231 cennych monet, 
w tym praskie grosze Karola IV i 
Wacława IV. Według historyków, 
ich właściciel przed wybuchem 
wojen husyckich zakopał je w gli-
nianym naczyniu w pobliżu traktu 
handlowego. Ponieważ monety po-

chodziły z  okresu 60 lat, chodziło 
o majątek, który prawdopodobnie 
zgromadziło kilka pokoleń. 

Mężczyzna po dokonaniu odkry-
cia od razu skontaktował się z mu-
zeum w Opawie, następnie skarb 
został przewieziony do wojewódz-
kiego Muzeum Beskidów we Fryd-
ku-Mistku. Przez dwa lata monety 
czyszczono, by potem przekazać 
je do ekspertyzy, którą przeprowa-
dziło Muzeum Narodowe w Pradze. 
Okazy wrócą jednak do naszego 
województwa. Wystawione zostaną 
najpóźniej w 2024 roku, kiedy Mu-
zeum Beskidów będzie obchodzić 
100-lecie istnienia.  (sch)

Szanowni Czytelnicy
 ) Kolejny numer „Głosu” ukaże się w piątek 1 października.
 ) Od dziś do wtorku sekretariat redakcji będzie nieczynny. Zapraszamy w 

środę.
 Redakcja

• Czasami na naszą skrzynkę e-mailo-
wą przychodzą zagadkowe wiadomości, 
o jeszcze bardziej intrygującej treści. 
Oto przykład z tego tygodnia. Zainte-
resowani podobno będą wiedzieć, o co 
chodzi... A więc, miłego spotkania towa-
rzyskiego.  (wot)
Fot. ARC

• W wyremontowanej szatni 
każde dziecko ma własną 
szafkę. Fot. DANUTA CHLUP
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Janusz Bittmar 

Po filmowej odsłonie 
zapraszam do wyłącznie 
muzycznego odcinka Pop 
Artu. Do przeczytania między 
innymi o tym, co takiego 
miał do powiedzenia Ray 
Wilson przed koncertem na 
Dolańskim Grómie. Szkot 
momentami nie owijał 
w bawełnę. 

RECENZJE

LONDON 
GRAMMAR – 
Californian Soil

Brytyjskie trio London Grammar najle-
piej podobno czuje się na koncertach. 
Tym bardziej szkoda, że nie udało mi 
się tego jeszcze sprawdzić, ale... co się 
odwlecze, to nie uciecze. 

Najbliżej mogło być w 2018 roku w 
Ostrawie, zespół z wielką pompą był 
prezentowany bowiem jako jedna z 
gwiazd Colours of Ostrava, niestety 
muzycy w ostatniej chwili zrezygnowa-
li z przyjazdu z powodów zdrowotnych. 
I nie chodziło bynajmniej o COVID-19, 
wtedy jeszcze o pandemii koronawirusa 
pisali tylko powieściopisarze z gatunku 
science fiction i dystopii. A chciałbym 
ich usłyszeć na żywo zwłaszcza po na-
graniu rewelacyjnej, trzeciej w dysko-
grafii płyty „Californian Soil”. 

To definicja muzyki, która sprawdzi 
się idealnie w różnych sytuacjach. Z 
pozoru nietrudna, melodyczna, wyko-
rzystująca eteryczny głos Hanny Reid, 
ale zarazem udostępniająca wrażenia 
wykraczające daleko poza granice zwy-
kłego popu. W porównaniu z dwoma 
poprzednimi wydawnictwami nowy 
album jest bardziej radiowy, wymuska-
ny aranżacyjnie, akcentujący kluczowe 
walory dobrego popu, czyli mocne, ła-
two wpadające w ucho melodie. 

Oczywiście jak przystało na London 
Grammar, melodie lubią być zapętlone 
i poprzeszywane dziwnymi bitami. Po-
trafią wprowadzić niepokój w duszę, tak 
jak instrumentalne intro, czy ukryty pod 
numerem piątym przepiękny „Lord It’s 
A Feeling” – przywołujący skojarzenia z 

legendarnym brytyjskim duetem Eury-
thmics. Na pierwszy plan we wszystkich 
dwunastu kompozycjach wybija się głos 
Hanny Reid oraz mocna perkusja Dota 
Majora, za to gitara Dana Rothmana jak 
gdyby rozbija te fale, tworząc dodatkowe 
tło do popowo-tanecznych wibracji. 

Znakiem rozpoznawczym London 
Grammar są piękne miłosne uniesie-
nia, nagrane w nietuzinkowy sposób. 
„All My Love” niech będzie przykła-
dem idealnym. Długo nie słyszałem tak 
wciągającej ballady miłosnej, czerpią-
cej pełnymi garściami ze spuścizny nie 
tylko popu, ale też world music, zwłasz-
cza folkloru z Wysp Brytyjskich. Han-
na Reid niczym Lisa Gerrard z Dead 
Can Dance tak operuje swoim głosem, 
że kiedy słuchałem tej piosenki po raz 
pierwszy, aż zadrżałem z wrażenia. W 
finale utworu pojawia się gotycki, brud-
ny motyw gitary, który łagodzi ekspre-
sję chwili, wyciszając również namięt-
ność w głosie wokalistki. 

W warstwie tekstowej najnowsza pły-
ta London Grammar ociera się o wiele 
ważnych tematów współczesnych. Od-
osobnienie jest motywem przewodnim 
„Talking”, zamykający całość utwór 
„America” to z kolei oryginalny hołd 
złożony Stanom Zjednoczonym, w któ-
rym pada wiele pytań, również tych z 
kategorii trudnych. Piosenka rozpoczy-
na się jak typowy protest song, z towa-
rzyszeniem wyłącznie gitary. I trwa w 
tej pozie do końca, przybierając jednak 
w połowie bardziej chimeryczną formę. 

Zwykło się mawiać, że w karierze mu-
zyka debiut to debiut, druga płyta jest 

początkiem właściwej drogi, a trzecia 
pozycja w dyskografii alfą i omegą dal-
szego sukcesu. London Grammar wła-
śnie na trzecim albumie pokazali pełnię 
swoich możliwości kompozytorskich. 
Witamy w gronie najbardziej trendy ze-
społów trzeciej dekady XXI wieku. 

DAMIAN LUBER 
– #onesecond 

Czasami lubię sprawdzać, co takiego 
piszczy w szafach grających z tylnych 
szeregów. Pochodzący z Górnego Ślą-
ska gitarzysta Damian Luber zamel-
dował się z drugą w karierze płytą, na 
której kontynuuje wątki rozpoczęte na 
debiucie „Do What You Want” (2015). 
Na swojej oficjalnej stronie interneto-
wej muzyk pisze o sobie jako o „twór-
cy muzyki blues, funky, z elementami 
jazzu oraz bossa novy, o niebanalnej 

barwie głosu. Maluje muzyką, kreując 
poetyckie obrazy w świadomościach 
swoich słuchaczy”. Album „#onese-
cond” odzwierciedla wszystkie te fa-
scynacje, dla mnie jednak znakiem roz-
poznawczym muzyki Damiana Lubera 
nie są poetyckie obrazy, a pragmatycz-
na precyzja wykonania. Pod względem 
technicznym piosenkom nie można 
niczego zarzucić. Luber, stosujący w 
swojej grze trudną technikę zwaną 
„fingerstyle”, na gitarze wymiata, sęk 
w tym, że przynajmniej w moim od-
czuciu utworom brakuje oryginalno-
ści. Ktoś nadmieni, przecież w bluesie 
czy funky liczy się głównie atmosfera, 
a nie oryginalność, ale to nie do końca 
racja. Stevie Ray Vaughan grał bluesa 
inaczej, niż Eric Clapton, podobnie jak 
Maceo Parker tańczył do rytmu muzy-
ki funk odmiennie od Prince’a. Luber 
wystrzelił ze swojej armaty dziesięć po-
cisków, często trudnych do odróżnie-
nia. Najlepsze wrażenie zrobił na mnie 
tytułowy „One Second” utrzymany w 
klimatach Lenny’ego Kravitza. Wśród 
dziesięciu tematów na płycie znajduje 
się jeden utwór zaśpiewany po polsku 
(„Na brzegu”), reszta to popis dobrej 
angielszczyzny Lubera. A ściślej ame-
rykańskiej angielszczyzny, frazowanie i 
połykanie końcówek wskazuje bowiem 
na fascynację Stanami Zjednoczonymi. 

Jeśli szukacie fajnej płyty w sam raz 
do samochodu, „#onesecond” spraw-
dzi się idealnie. Brakuje mi natomiast 
obiecywanego przez muzyka „innego 
wymiaru i poczucia oderwania od rze-
czywistości”.  

Ray Wilson dla »Głosu«
Pod koniec sierpnia na Dolańskim 
Grómie w Karwinie znakomity 
koncert dał Ray Wilson. Dla nie-
wtajemniczonych – były wokalista 
brytyjskiej grupy Genesis, z którą 
nagrał tylko jedną, za to genialną 
płytę „Calling All Stations” (1997). 
Tuż przed wejściem na scenę 
szkocki muzyk, który od ponad 20 
lat występuje solo, w rozmowie z 
„Głosem” odniósł się do czasów Ge-
nesis. W końcu koncert na Dolań-
skim Grómie nazwany był „Genesis 
Classic”. 

– To już 24 lata od premiery „Cal-
ling All Stations”. I nie ukrywam, że 
jestem obecnie bardziej szczęśliwy, 
niż w czasach, kiedy nagrywałem 
tamtą płytę. Od chwili, kiedy Ge-
nesis stracili kontrolę nad moim 
życiem, jest o wiele lepiej – stwier-
dził Wilson. – To bez wątpienia był i 
wciąż jest znakomity album, do dziś 
gramy te piosenki na koncertach 
– dodał muzyk. – Występując z Ge-

nesis, musiałem znaleźć kompromis 
między tym, co ja lubię, a co wolą 
pozostali członkowie zespołu. My-
ślę, że z upływem czasu byłem coraz 
bardziej sobą. A teraz w niektórych 
utworach czuję się bardziej komfor-
towo, niż wtedy. Potrzeba nieco cza-
su, żeby piosenka brzmiała tak, jak 
chcesz. 

Czy artyście zdarzyły się też utwo-
ry, których nie cierpiał na koncer-
tach? – Twardym orzechem do zgry-
zienia było dla mnie granie piosenki 
„Invisible Touch”. Jej wykonywanie 
traktowałem wyłącznie jako pracę, 
emocje były znikome. Rozumiem 
jednak, że dla niektórych fanów 
„Invisible Touch” to ważna kompo-
zycja w dyskografii Genesis. Ja wo-
lałem inne, chociażby „The Carpet 
Crawlers” – podkreślił Wilson. 

Od siebie dodam, że na karwiń-
skim koncercie najlepiej wypadł ty-
tułowy utwór z albumu „Calling All 
Stations”. Do dziś czuję ciarki na ple-
cach.  

W DYKTAFONIE

• Brytyjskie trio 
London Grammar 

nagrało swoją 
najlepszą płytę w 

karierze. 

• Ray Wilson na Dolańskim Grómie. Zdjęcia: ARC i NORBERT DĄBKOWSKI

Co babcia i dziadek 
śpiewali

W przedszkolach i 
szkołach uczycie 
się wielu wesołych 
piosenek. I tych lu-

dowych, i tych nowoczesnych, 
napisanych i skomponowanych 
specjalnie dla dzieci przez współ-
czesnych autorów. Ale babcia, 
dziadek, a może nawet prabab-
cia i pradziadek czasem śpiewa-
ją wam zapewne inne piosenki, 
takie, których sami kiedyś się 
uczyli…

Zbiór popularnych dawniej 
utworów dla dzieci zawiera 
śpiewnik „Co babcia i dziadek 
śpiewali, kiedy byli mali”. Znaj-
dziemy tam teksty i zapis nutowy 
piosenek wraz z ładnymi ilustra-
cjami. Do publikacji dołączone są 
dwie płyty z nagraniami. 

Jakie pieśni znajdziemy w 
śpiewniku i na płytach? Na przy-
kład „Ta Dorotka, ta malusia”, 
„Stary niedźwiedź”, „Jadą, jadą 
misie”, „Krakowiaczek jeden”, 
„Bajka iskierki”, „Mam chustecz-
kę haftowaną”. W sumie jest ich 

51. Wiem, że książeczka ta znaj-
duje się w niektórych przedszko-
lach, więc może teksty niektó-
rych utworów znacie już nawet 
lepiej od babć i dziadków, którzy 
zdążyli je zapomnieć? W takim 
razie możecie im zrobić niespo-
dziankę i przygotować dla nich 
prywatny występ.  (dc)

• Okładka śpiewnika ze starszymi pio-
senkami dla dzieci. Fot. ARC wydawcy

Skrzaty bawią się w deszczu 
Lało i lało. Nasze skrzaty smętnie wyglądały przez okno. Już nie miały 
pomysłu, co robić w domu, a na dwór nie dało się wyjść. A może jed-
nak dało?

– Chodź, Ludmiłko, idziemy się pobawić w kałużach. Mamy prze-
cież gumowce, nie przemoczymy nóg – zaproponował Głosik. 

Ludmiłka zerknęła na termometr. 
– Gdyby przynajmniej było cieplej, ale tu pokazuje dziesięć stopni. 

Deszcz i chłód – nie zachęca mnie ta kombinacja. Chociaż… Zaraz, 
mam przecież fajny płaszcz przeciwdeszczowy, który wygrałam na lo-
terii na festynie. Taki porządny i ładny, kolorowy. Pamiętasz?

– Pamiętam. Ja 
mam za to tylko sta-
rą dziurawą pelerynę 
bez guzików – odparł 
smętnie Głosik. –  No 
cóż, będę musiał za-
brać parasol. 

Skrzaty ubrały się 
ciepło, Ludmiłka 
założyła na wierzch 
swój nieprzemakal-
ny płaszcz, Głosik 
niechętnie sięgnął 
po parasol. Wiedział, 
że podczas zabawy 
będzie mu przeszka-
dzał. 

I faktycznie tak było. Skrzaty biegały, skakały z kałuży do kałuży, a 
przy takich harcach parasol bardziej przeszkadza niż chroni. W dodat-
ku okazało się, że parasol Głosika ma połamane druty. Skrzat szybko 
odrzucił go na bok. 

– Właściwie to deszcz mi nie przeszkadza. Fajnie czuć go na sobie! – 
Zawołał Głosik. Po jakimś czasie, kiedy przemokło mu ubranie, już nie 
czuł się tak fajnie. Ale nie chciało mu się rezygnować z zabawy. 

Następnego dnia Głosik obudził się z katarem, bólem gardła i go-
rączką. Przeziębił się – co do tego nie było wątpliwości. Znudzony i 
zniechęcony leżał przez kilka dni w łóżku. 

Trzeciego dnia Ludmiłka przyniosła mu pięknie zapakowany pre-
zent. 

– Coś na osłodę dla ciebie – powiedziała z tajemniczym uśmiechem.  
Myślicie, że w paczce były słodycze? Skądże! Ludmiłka kupiła Gło-

sikowi porządny płaszcz przeciwdeszczowy. I wierzcie, że sprawił mu 
większą radość od czekolady czy cukierków.  (dc)

Rys. WŁADYSŁAW OWCZARZY

Zielone 
światło – idź!
Wierzylibyście, że sala przedszkolna może zamienić się w jezdnię z sygnalizatorem 
świetlnym, pieszymi i pojazdami? W polskim przedszkolu w Olbrachcicach 
przekonałam się we wtorek, że może. I zapewniam was, że dzieci świetnie się bawiły, 
ucząc się zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Danuta Chlup

P
anie nauczyciel-
ki wyznaczyły 
jezdnię sznurami. 
Obok postawiły 
duży tekturowy 
sygnalizator, po-
łożyły na jezdni 

pasy. Część dzieci otrzymała 
kamizelki z obrazkami różnych 
pojazdów – samochodów osobo-
wych i ciężarowych, motocykli, 
autobusów, a do rączek kółka 
zamiast kierownic. Druga gru-
pa to byli piesi. Pani Rut Prze-
czek zamieniła się w policjanta 
z prawdziwą policyjną czapką, 
gwizdkiem i „lizakiem”. Zabawa 
mogła się rozpocząć! Przedszko-
laki poruszały się po drodze i 
przechodziły po pasach na drugą 
stronę zgodnie z przepisami. We-
soła muzyka aż podrywała je do 
ruchu, ale kiedy pani nauczyciel-
ka powiedziała, że zapaliło się 
czerwone światło dla pojazdów 
albo dla pieszych, dzieci z odpo-
wiedniej grupy od razu grzecznie 
się zatrzymały. 

Kiedy dzieci skończyły bawić 
się w jezdnię, usiadły na dywa-

nie, pani Rutka wyciągnęła gita-
rę, dołączyła do nich nauczyciel-
ka Ewa Pawlas i wszyscy razem 
śpiewali piosenkę „Kolorowe 
światła”. Piosenka ta ma taki re-
fren: „Czerwone światło – stój, 
zielone światło – idź, na żółtym 
świetle zawsze czekaj, tak już 
musi być!”.

Ruchowi drogowemu poświę-
cone były także dalsze zajęcia. 
Dzieci w trzech grupach roz-
wiązywały obrazkowe sudoku 

z pojazdami, układały pocię-
ty na kawałki rysunek, łączyły 
odpowiednie pojazdy z ludźmi 
wykonującymi zawody straża-
ka, policjanta czy lekarza. Nim 
poszły bawić się do ogrodu, zdą-
żyły jeszcze dokończyć obrazki 
semaforów ze światłami wyko-
nanymi z podartych na kawałki 
i zmiętych w małe kulki koloro-
wych papierków, które naklejały 
na kartkę. Powiem wam, bardzo 
efektownie to wyglądało!  

Łukaszek Skotnica

Traktorem. Mamy duże pole i traktor i jeż-
dżę z tatą na traktorze. 

Różyczka Gradek

Autobusem, pociągiem i na rowerze. W 
autobusie i pociągu mama może ze mną 
rozmawiać, bo nie musi się koncentro-
wać. I tata to samo. 

Wikuś Duda

Ja lubię rower. Mam swój, jest dosyć 
duży. Już długo umiem na nim jeździć. 

Izabelka Mykiewicz

W domu mamy elektryczny samochód do 
zabawy, to jest taki mały samochodzik. 
Jeżdżę nim z siostrą Stelą po ogrodzie 
albo na spacer. 

W ub. piątek po po-
łudniu w ogrodzie 
polskiej szkoły i przed-
szkola w Olbrachci-
cach odbył się „Dzień 
Farmera”. Głównym 
organizatorem była 
Macierz Szkolna im. J. 
Farnika, czyli aktywni 
rodzice. Można było 
kupić drobne wyroby 
uczniów, plony z ogro-
dów, drewniane przed-
mioty wykonane przez 
tatusiów, skosztować 
domowych wypieków – 
zarówno słodkich, jak i 
słonych. Panie z przed-
szkola przygotowały 
współzawodnictwa na 
pięciu stanowiskach. 
Główną nagrodą była 
przejażdżka po Ol-
brachcicach na osiołku, 
przeznaczona dla jed-
nego dziecka ze szkoły 
i jednego z przedszkola. 
Na początku pobłogo-
sławili plony obrachcic-
cy księża – katolicki i 
ewangelicki.

ANKIETA Czym najbardziej lubisz jeździć?

• Dzieci z Olbrachcic uczyły się bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Zdjęcia: DANUTA CHLUP
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Chociaż biuro nieruchomości „BO! 
reality a finance” założyli dopiero 
w stycznia br., nikt z nich nie jest 
żółtodziobem. Cała czwórka wspól-

ników, w tym również mój rozmówca, Marek 
Macura, ma długoletnie doświadczenie w 
branży nieruchomości i finansów. Dlaczego 
postanowili otworzyć właśnie ten biznes? 
Odpowiedź brzmi. – No bo… 

Z Markiem Macurą spotykam się w siedzi-
bie spółki w Trzyńcu przy ulicy Husa. Oka-
załej willi sprzed stu lat, w której dawniej 
mieściła się szkoła muzyczna, nie sposób 
przeoczyć. Zdaniem mojego rozmówcy, wy-
gląd siedziby tworzy wizerunek firmy. Po-
dobnie jak sama nazwa, która w tej branży 
liczy się bardziej niż gdziekolwiek indziej. – 
Chcieliśmy, żeby na pierwszy rzut oka było 
widoczne, czym się zajmujemy, że chodzi 
zarówno o nieruchomości, jak i finanse. Na-
tomiast samo „BO!”, które daje niejako odpo-
wiedź na pytanie „dlaczego”, wybraliśmy ze 
względu na to, że jest krótkie, łatwe do zapa-
miętania i kojarzy się z naszym terenem. W 
języku czeskim spójnik „bo” stosowany jest 
tylko w tym regionie. Wszyscy stąd pocho-
dzimy i nie wyobrażamy sobie życia gdzie 
indziej – przekonuje pomysłodawca owego 
„BO!”. Nie przesadza. Sam w trakcie studiów, 
a także po zakończeniu nauki w Wyższej 
Szkole Ekonomicznej w Pradze spędził kil-
kanaście lat w stolicy. Pracował, zdobywał 
doświadczenie, jednak nie potrafił sobie wy-
obrazić, że mógłby wychowywać tam swoje 
dzieci. Dlatego wrócił na Zaolzie. W tym cza-
sie stwierdził również, że nastał odpowiedni 
moment, by z pracownika przestawić się na 
pracodawcę, wziąć sprawy w swoje ręce i peł-
ną odpowiedzialność za to, co robi. 

– Nasze „BO!” można też jeszcze potrakto-
wać jako skrót od słów „bezpečně a odborně”, 
co w tłumaczeniu na polski oznacza „bez-
piecznie i profesjonalnie” – zwraca uwagę 
na inny aspekt nazwy firmy Marek Macura. 
Podkreśla, że branże nieruchomości i finan-

sów, gdzie wszystko kręci się wokół 
własności prywatnej i pieniądza, 
wymagają tej fachowości w zdecy-
dowany sposób. – Nie wystarczy 
umieć sprzedać mieszkanie, ale 
trzeba również radzić sobie z bar-
dziej skomplikowanymi sytuacja-
mi, które powstają, kiedy jest więcej 
właścicieli lub nieruchomość obcią-
żona jest służebnością – tłumaczy. 

Istnieje co prawda zasada, że licz-
ba wspólników w firmie powinna 
być nieparzysta, Marek Macura i 
jego koledzy zdecydowali się jednak 
działać razem. Powód? Cztery oso-
by to poczwórne doświadczenie i 
poczwórne ambicje. A właśnie tego, 
ich zdaniem, wymaga dzisiejszy 
„kompleksowy świat”. Rynki nie-
ruchomości i finansów zresztą też. 
– Generalnie istnieją dwie strategie, 
jeśli chodzi o zakładanie własnego 
biznesu. Pierwsza polega na tym, że 
wprowadzam coś nowego i wypeł-
niam lukę na rynku. Druga zakłada, 
że wchodzę w obszar, na którym 
działa już wiele innych firm i wtedy staram 
się robić to lepiej od nich. To nasz przypadek. 
My postawiliśmy na doświadczenie, mamy 
jasną wizję, jak nasza firma ma działać i jakie 
będzie stosować rozwiązania. Wiele uwagi 
skupiamy też na marketingu i komunikacji z 
klientem, w co inwestujemy niemałe środki, 
no i oczywiście ważne jest serce – przekonu-
je finansista. Znajomość rynku i kontakty w 
branży pomogły im w szybkiej ekspansji. W 
ciągu niespełna roku powołali do życia dzie-
sięć filii. Prócz Trzyńca we Frydku, Karwinie, 
Ostrawie, Nowym Jiczynie, Ołomuńcu, Brnie, 
Hradcu Kralowej, Chrudzimiu i Jihlawie. 

Podaż znacznie przewyższająca popyt i 
ceny, które lecą w górę. Tak Marek Macura 
charakteryzuje obecny rynek nieruchomo-
ści. Jak zauważa, taka sytuacja utrzymuje 
się od półtora roku, kiedy pandemia koro-

nawirusa zamknęła nas w czterech ścianach 
mieszkań. – Ludzie nie mieli na co wydawać 
pieniędzy, ich oszczędności rosły. Ci, którzy 
mieli własną nieruchomość, zabierali się za 
remonty, a ci, którzy jej nie posiadali, zaczęli 
marzyć przynajmniej o własnej działce. Na 
terenie Zaolzia ekstremalnie rosły np. ceny 
domków letniskowych i chatek w Beskidach 
oraz ceny działek nadających się do natych-
miastowej zabudowy. W rezultacie zarówno 
ceny nieruchomości, jak i materiałów bu-
dowlanych poszły w górę, chęć kupowania 
jednak pozostała. Ludzie są w stanie nabyć 
cokolwiek i prawie za każdą cenę. To jednak 
nie potrwa wiecznie, choć wartość nierucho-
mości dodatkowo nakręca obawa przed in-
flacją – stwierdza mój rozmówca. Niedługo 
spodziewa się jednak zwolnienia galopu cen, 
a nawet ich pewnej stagnacji.  (sch)

Bezpiecznie i profesjonalnie
POLSKI BIZNES (107)

Kwestionariusz firmowy

Rok założenia: 2021

Branża: nieruchomości, finanse 

Liczba pracowników: 50

Kontakt: 
 tel. 725 808 080, e-mai: info@boreality.cz

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Semestr studiów może słono kosztować

Nauka w państwowych 
uczelniach wyższych 
jest u nas co prawda 
bezpłatna, za wszyst-

ko inne trzeba jednak płacić, i 
to niemało. Wszystko inne to 
przede wszystkim mieszkanie 
(pokój w akademiku to wydatek 
rzędu kilku tysięcy koron mie-
sięcznie, w zależności od stan-
dardu zakwaterowania i liczby 
współlokatorów), wyżywienie, 
pomoce naukowe, ale także wy-
datki na sport, hobby, ubranie, 
obuwie, rozrywkę. Nie samą 
nauką przecież student żyje. 
Osobny rozdział stanowią opłaty 
(albo, jak kto woli, kary) za prze-
kroczenie maksymalnej długości 
studiów. A mogą być naprawdę 
bardzo dotkliwe. Czasy, kiedy 
można było studiować niemal-
że bez końca, często beztrosko 
zmieniając kierunki i uczelnie, 
dawno i bezpowrotnie minęły.

Młody człowiek, który z ja-
kiegoś powodu chce lub musi 
spędzić na uczelni więcej se-
mestrów lub więcej lat od tych 
przewidzianych w programie 
studiów, musi więc liczyć się z 
dodatkowymi i to wcale niema-

łymi kosztami. Powody przekra-
czania maksymalnej długości 
studiów zresztą mogą być różne. 
Zdarza się przecież, że komuś 
nie uda się w terminie zaliczyć 
egzaminów, ktoś inny nie obroni 
pracy licencjackiej lub nie zdo-
ła w terminie uzyskać dyplomu 
magistra, jeszcze inny ma kłopo-
ty rodzinne albo po prostu pracę, 
której nie sposób pogodzić z na-
uką... A warto wiedzieć, że opła-
ta (kara finansowa) może być 
nałożona na studentów, którzy 
przekroczą przewidywany czas 
studiów wydłużony o jeden rok. 
I tak na przykład nie musi pła-
cić za studia licencjackie mło-
dy człowiek, jeżeli skończy je 
w cztery lata (normalne studia 
licencjackie trwają trzy lata). W 
przeciwnym wypadku każdy ko-
lejny semestr to na ogół kolejny 
niemały wydatek. Ale to nie są 
jedyne sytuacje, kiedy student 
musi głębiej sięgać do kieszeni.

Posłużmy się konkretnym 
przykładem: Oto studentka 
którejś z państwowych uczelni 
wyższych kończy właśnie 25 lat. 
Zaliczyła w trzy lata studia licen-
cjackie, potem przez kolejne trzy 

lata studiowała, aby uzyskać dy-
plom magistra. Teraz chciałaby 
jeszcze zdobyć tytuł licencjacki 
na innym wybranym przez sie-
bie kierunku. Czy będzie w tej 
sytuacji zobowiązana za studia 
płacić? Nie, ponownie może za-
biegać o tytuł licencjacki w prze-
widzianym przez prawo okresie 
czterech lat (3 + 1). Za studia 
płacić nie musi, kiedy jednakże 
skończy 26 lat, sama musi już 
odprowadzać składki ubezpie-
czenia zdrowotnego. Opłacanie 
składek ubezpieczenia socjalne-
go jest wprawdzie dobrowolne, 
warto jednak w takiej sytuacji 
rozważyć tę możliwość, lata stu-
diów nie są już bowiem wlicza-
ne do tzw. dodatkowego okresu 
składkowego, co będzie mieć 
ogromne znaczenie w przyszło-
ści, kiedy dzisiejszy student po-
stanowi ubiegać się o emeryturę.

I kolejny przykład: 29-letnia 
kobieta chciałaby podjąć trzy-
letnie studia licencjackie. Wcze-
śniej, po maturze, próbowała już 
sił na studiach magisterskich, po 
dwóch latach jednak zrezygno-
wała z nauki i z uczelni odeszła. 
Czy teraz, po upływie dziesię-

ciu lat, może jeszcze liczyć na 
bezpłatną naukę? Otóż owszem, 
może, w stopniu jednak mocno 
ograniczonym. Ponieważ już w 
przeszłości przez dwa lata stu-
diowała, teraz może uczyć się za 
darmo tylko przez kolejne dwa 
lata (na zdobycie licencjatu ma w 
sumie, tak jak każdy, cztery lata, 
3 + 1). Potem za studia będzie już 
musiała płacić z własnej kiesze-
ni. Musi też jednak liczyć się z 
koniecznością odprowadzania 
składek ubezpieczenia zdrowot-
nego.

Opłaty za przekroczenie mak-
symalnego okresu studiów mogą 
być naprawdę dotkliwe. I tak na 
przykład osoba studiująca sto-
matologię na Wydziale Medycz-
nym Uniwersytetu Karola może 
za każdy kolejny dodatkowy 
semestr zapłacić nawet 53 tys. 
koron. Studenci fizyki jądrowej 
za przedłużone studia zapła-
cą ciut mniej – 43 tys. koron 
za dodatkowy semestr. Trochę 
niższe opłaty-kary przewidzia-
no dla studentów kształcących 
się na Uniwersytecie Masaryka 
w Brnie. Jeżeli ktoś przedłuży 
sobie studia o niecały semestr, 

musi liczyć się z dodatkową 
opłatą w wysokości 18 tys. koron. 
Kto spędzi w murach uczelni do-
datkowe dwa semestry, zapłaci 
24 tys. koron. Studia wydłużone 
o co najmniej 8 miesięcy to koszt 
w wysokości 30 tys. koron. Jeżeli 
ktoś studiuje dłużej niż 12 mie-
sięcy, zapłaci 36 tys. koron. Uni-
wersytet Palackiego w Ołomuń-
cu za każdy kolejny rozpoczęty 
nieprzewidziany w programie 
semestr studiów nalicza studen-
towi 20 tys. koron, podobnie jak 
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w 
Pradze. Studenci Wyższej Szkoły 
Górniczej – Uniwersytetu Tech-
nicznego w Ostrawie za dłuższe 
studiowanie też muszą zapłacić, 
ale kary w tym wypadku są tro-
chę mniej dotkliwe. Jeżeli prze-
dłużyli sobie studia o mniej, ani-
żeli 12 miesięcy, muszą wyłożyć 
12 tys. koron. Jeżeli z jakiegoś 
powodu nie chcą lub nie mogą 
się z uczelnią rozstawać przez 
kolejne trzy lata od przewidzia-
nego terminu zakończenia stu-
diów, będzie ich to kosztować 18 
tys. koron. Jeszcze dłuższy po-
byt na uczelni to wydatek rzędu 
24 tys. koron. 

• Marek Macura w siedzibie firmy przy ulicy 
Husa w Trzyńcu. Fot. BEATA SCHÖNWALD

Te wspaniałe wojskowe maszyny

Lotnisko Leoša 
Janáčka w Ostra-
w i e - M o s z n o w i e 
jak zwykle stało się 

miejscem corocznej imprezy 
gromadzącej przedstawicieli 
armii różnych krajów oraz 
fanów wojskowości. Odby-
wające się w ostatni weekend 
Dni NATO oraz Dni Sił Po-
wietrznych Armii RC nie roz-
czarowały również tym ra-
zem – przybyło sporo ludzi. 

W tym roku chyba najwięk-
szą atrakcją była obecność 
maszyny Lockheed Martin 
F-35 Lightning II. To jedno-
osobowy, jednosilnikowy 
myśliwiec piątej generacji. 
Poza tym F-16, JAS-39C Gri-
pen, historyczny już AJS37 
Viggen, Airbus A-400 czy 
C-47 Dakota i wiele innych 
cieszyły oczy (i uszy) przyby-
łych.

Nie zabrakło pokazów 
przelotów, lądowania czy 
desantu za pomocą helikop-
terów. Z ciekawostek na pły-
cie można było podziwiać 
czołg Leopard w wersji 2 czy 
samolot Bell Boeing V-22 
Osprey, który może starto-
wać i lądować jak helikopter.

Nie obyło się także bez 
strzałów z czołgu T72, uwal-
niania więźnia w wykonaniu 
Służby Więziennej RC, ra-
towania zakładników przez 
czeską policję i jednostkę 
kontrterrorystyczną SPKP z 
Krakowa czy ataku na pozy-
cję wroga przez 7. Zmechani-
zowaną Brygadę RC.

Wśród różnych jednostek, 
tradycyjnie Ostrawę odwie-
dzili członkowie zespołu 
szturmowego Agat z Gli-
wic. Warto tu nadmienić, że 
„Zielu”, operator jednostki, 
ukończył z pierwszą lokatą 
zawody „Best Warrior Com-
petition”. Miały one miejsce 
w amerykańskiej bazie w 
Grafenwöhr w Bawarii i or-
ganizowane były przez przez 
US Army Medical Depart-
ment Activity (MEDDAC). 
Gratulujemy zwycięstwa!

Z Polski przybyli również 
przedstawiciele Marynarki 
Wojennej RP z samolotem 
M-28 Bryza, nie zabrakło 
również polskiej Służby Cel-
no-Skarbowej.

Więcej zdjęć i krótki mate-
riał filmowy na naszej stro-
nie internetowej www.glos.
live. 

 Tekst i zdjęcia:
Norbert Dąbkowski
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Od Narwi  
do »Białego krzyża«
Grająca ławeczka, pasaż, mural oraz Amfiteatr Domu Polonii jego imienia. Pułtusk, miasto 
związane z Polakami żyjącymi poza macierzą, pamięta o jednym z najbardziej znanych 
mieszkańców. Choć gwoli ścisłości Krzysztof Klenczon, lider takich zespołów, jak Czerwone 
Gitary, Pięciolinie i Trzy Korony, nad Narwią spędził tylko pierwszych kilka lat życia. 14 stycznia 
2022 roku minie 80 lat od jego urodzin. Zmarł na obczyźnie, 7 kwietnia 1981 roku w szpitalu 
w Chicago, do którego trafił po wypadku. Wracał z koncertu charytatywnego dla Polonii.

Tomasz Wolff

B
anner przypomi-
nający o zbliża-
jącej się rocznicy 
urodzin „Niuń-
ka”, bo taki miał 
pseudonim, wisi 
na Zamku. Będąc 

na miejscu w czasie polonijnego 
święta sportu, uznałem, że szko-
da nie wykorzystać takiej okazji. 
Zadanie okazało się jednak nad-
zwyczaj trudne, bo po muzyku nie 
zachowały się praktycznie żadne 
pamiątki, a w życiorysie obejmu-
jącym pierwsze lata jego życia peł-
no jest dziur i nieścisłości. Dość 
powiedzieć, że nawet tablica mu 
poświęcona... Ale nie uprzedzajmy 
wydarzeń, o tym będzie za chwilę.

Klenczon  
24 godziny na dobę
380 metrów liczy Rynek w Puł-
tusku. W mieście lubią podkreślać, 
że jest najdłuższy w całej Europie. 
W jednej z kamienic 14 stycznia 
1942 miał przyjść na świat Krzysz-
tof Klenczon. Gdzie dokładnie? 
– Nie wiem, słowo daję – mówi 
kobieta w średnim wieku i pędzi 
dalej przez brukowaną nawierzch-
nię. – Jest ławeczka, pasaż z mura-
lem, ale dom? – zastanawia się inny 
mieszkaniec. Bardziej rozmowny 
jest Artur Spas, właściciel baru 
Magdalenka, położonego także na 
Rynku. – 70, 80 metrów za skrzyżo-
waniem. Ściana szczytowa, tam bę-
dzie tablica. Jeżeli pan jest bystry, 
to jej pan nie ominie – mówi.

 – Puszcza pan muzykę Klenczo-
na w barze? – pytam.

– Nie, tak w ogóle to teraz nic nie 
puszczam, bo wszystko się dzieje 
na dworze – odpowiada.

– A turyści pytają o niego?
– Trochę pytają. Ale co ja im 

mogę powiedzieć? Ja sam całej dys-
kografii nie znam, kilka piosenek – 
na pewno „Biały krzyż”. Wszystkim 
wskazuję na rzeźbę (mowa jest o 
ławeczce), która się ostatnio zepsu-
ła i grała całą dobę. Bywają takie 
sytuacje, że ktoś włącza muzykę o 
trzeciej czy czwartej w nocy i tań-
czy, ale tym razem dźwięki unosiły 
się nad Rynkiem non stop. Można 
było zwariować.

Pan Artur, który mieszka od uro-
dzenia w Pułtusku, przypomina so-
bie na koniec rozmowy, że koleżan-
ka jego babci była matką chrzestną 
Klenczona.

– Babci koleżanka?
– A może nawet moja babcia... 

Musiałbym się ojca dopytać. Przez 
jakiś czas mieszkali w kamienicy 
na starym mieście z matką kompo-
zytora – dodaje.

To bardzo charakterystyczna 
wypowiedź, bo często muszę poru-

szać się w sferze domysłów i przy-
puszczeń. Mało tego, nawet tabli-
ca informująca, że „w tym domu 
mieszkał Krzysztof Klenczon, wy-
bitny kompozytor, wokalista i gita-
rzysta muzyki rockowej”, wisi nie 
tam, gdzie powinna. Dokładnie na 
kamienicy tuż obok. I dziś nikt nie 
potrafi powiedzieć, dlaczego tak 
się stało. – Być może ta kamienica 
ładniej się prezentowała, więc tam 
powiesili – przypuszcza przecho-
dzący przez Rynek pułtuszczanin. 

Właściciel sklepu sportowego, na 
którym zamontowano tablicę, czyli 
tuż obok tej właściwej, żartuje, że 
kiedyś myślał o tym, żeby upamięt-
nić muzyka i stworzyć mały kącik 
z kołyską. Do tego byłby napis: – 
tutaj wychowywał się Klenczon. 
Pomysł jednak zakończył się tak 
naprawdę na etapie żartu.

– Niewiele wiemy o tym miej-
scu. Ta kamienica była budowana 
w latach 60., powstała na gruzach 
poprzedniej, w której urodził się 
muzyk – mówi właściciel, powiela-
jąc błędną informację.

Lokalne legendy
Przysiadam na moment na ławecz-
ce z Klenczonem z nieodłączną 
gitarą. Właściwie grającej ławecz-
ce, bo wystarczy wcisnąć przycisk, 
by popłynęły dźwięki „10 w skali 
Beauforta”, „Gdy kiedyś znów za-
wołam cię” oraz „Natalii – piękniej-
szego świata”. Jest wtorek, dzień 
targowy, więc oprócz uczestników 
Światowych Letnich Igrzysk Po-
lonijnych pełno jest miejscowych 
oraz mieszkańców okolicznych 
wiosek. Można kupić warzywa i 
owoce oraz przysłowiowe „mydło 
i powidło”. Nie ma jednak czasu 
na rozmyślania, czas nagli, bo w 
Muzeum Regionalnym, z siedzibą 
także na Rynku, czekają już jego 
dyrektor Andrzej Popowicz oraz 
kustosz Monika Żebrowska. 

– Jego dzieciństwo obrosło w 
mnóstwo takich lokalnych legend. 
Do tego stopnia, że jak kiedyś spy-
tałam starszą panią o Klenczona, 
czy go pamięta, odpowiedziała mi, 
że to był łobuziak, który rozrabiał 
latem. Ale przecież on miał cztery 
lata, jak się stąd wyprowadzał, więc 
tak naprawdę niewiele zdążył na-

rozrabiać w tym mieście – śmieje 
się pani kustosz.

Inne ustne relacje dotyczą lat 
późniejszych, kiedy Klenczon już 
w dorosłym wieku koncertował w 
mieście, w którym przyszedł na 
świat. Przed domem kultury na 
Placu Teatralnym (dziś jest to Miej-
skie Centrum Kultury i Sztuki) stała 
budka z piwem. Potem znalazły się 
osoby, które twierdziły, że piły małe 
jasne z legendą polskiej muzyki. 
– Budki z piwem już nie ma, ale da-
lej w tym obiekcie znajduje się kino. 
Ciekawostką jest fakt, że to jedno z 
najstarszych kin w Polsce. W 1915 
roku został tutaj zamontowany 
pierwszy kinematograf na Mazow-
szu – stwierdza Andrzej Popowicz.

Monika Żebrowska przytacza 
jeszcze jedną ciekawostkę. To wy-
powiedź na temat Klenczona prof. 
Ryszarda Lolo, dziekana Wydziału 
Historycznego Akademii Humani-
stycznej w Pułtusku. – Nie wiem, 
skąd miał taką informację, ale kie-
dyś powiedział, że Klenczon w ogó-
le się do Pułtuska nie przyznawał, 
twierdził wręcz, że się urodził w 
Warszawie.

– To nie ma pokrycia w rzeczy-
wistości. Miałem kontakt z Alicją 
Klenczon. Mówiła, że jej mąż nigdy 
nie wypierał się tego, skąd pocho-
dził – mówi dyrektor Muzeum Re-
gionalnego.

Odwaga, honor, 
bezinteresowność...
Jakie więc są fakty? Tych można 
się dowiedzieć z tablicy informa-
cyjnej, która stanęła na początku 
Pasażu Krzysztofa Klenczona. To 
najnowszy pomysł władz miasta 
na upamiętnienie muzyka. Oczy 
przyciąga sporych rozmiarów mu-
ral, przedstawiający kompozytora 
z gitarą – a jakże – w ręku.

Przypomnijmy zatem raz jeszcze 
– Krzysztof Klenczon urodził się 14 
stycznia 1942 roku w Pułtusku w 
rodzinie Czesława i Heleny, z domu 
Ratajczyk. W miasteczku nad Nar-
wią został też ochrzczony. „Ojciec 
Krzysztofa był podoficerem zawo-
dowym stacjonującego w Pułtusku 
13. Pułku Piechoty, zasłużonego 
w Bitwie Warszawskiej, a w czasie 
wojny i okupacji – żołnierzem Ar-

mii Krajowej, za co był represjono-
wany przez władze komunistyczne 
PRL-u. Pobyt rodziny Klenczonów 
w Pułtusku zakończył się, gdy w 
1944 roku nadchodzili Sowieci, a 
miastu zagrażał ostrzał artyleryj-
ski. Klenczonowie, podobnie jak 
większość pułtuszczan, zmuszeni 
byli do ucieczki. Udali się do Ostro-
łęki, a stamtąd, wiosną 1945 roku, 
przenieśli się na stałe do Szczytna” 
– informuje pachnącą jeszcze świe-
żością tablica.

Ojciec Krzysztofa Klenczona 
ukrywał się przed bezpieką aż do 
amnestii w 1956 roku. Ten okres 
– jak można przeczytać w „Pułtu-
skiej Gazecie Powiatowej” (nr 38, 
19 września 2017) – „miał zapewne 
ogromny wpływ na kształtujące 
się w artyście przymioty: odwagę, 
honor, poczucie sprawiedliwości, 
bezinteresowność”.

– Nazywany „polskim Johnem 
Lennonem” karierę rozpoczął jako 
gitarzysta Niebiesko-Czarnych, 
później współtworzył zespół Czer-
wone Gitary, by ostatecznie, w 
styczniu 1970, założyć Trzy Korony, 
z którymi stworzył takie przeboje, 
jak: „Port”, „10 w skali Beauforta”, 
Nie przejdziemy do historii” czy 
„Kronika podróży” – czytamy w 
artykule.

W 1973 Krzysztof Klenczon wy-
jeżdża na stałe do Stanów Zjedno-
czonych. Pod koniec lat 70. kon-
certuje w Polsce, między innymi w 
Pułtusku. Dziś jednak trudno usta-

lić, ile razy wystąpił w mieście swo-
jego urodzenia. Pamiątek po arty-
ście na próżno szukać w Muzeum 
Regionalnym. Po prostu mieszkał 
tutaj za krótko. Dlatego stworzenie 
odrębnej ekspozycji nie wchodzi w 
rachubę. Placówka natomiast przy-
gotowała kilka wystaw czasowych. 
– Miały związek może nie bezpo-
średnio, ale pośrednio z Krzyszto-
fem czy Czerwonymi Gitarami. Te 
ekspozycje przygotowaliśmy przy 
pomocy przyjaciół Krzysztofa – 
wspomina dyrektor Popowicz.

»Biały krzyż«  
na pożegnanie
25 lutego w klubie Milford w polo-
nijnej dzielnicy Chicago zaplano-
wano koncert.

– Krzysztof nie bardzo chciał na 
nim wystąpić, bo od tygodnia był 
przeziębiony, nie czuł się dobrze, 
prawie nie jeździł taksówką. Ale to 
był koncert charytatywny, dochód 
z niego był przeznaczony na szpi-
tal dziecięcy w Warszawie. A Polo-
nia starała się pomagać jak mogła. 
Krzysztof wystąpił po północy. Na 
koniec zaśpiewał „Biały krzyż”. 
Bisował trzy razy. To była ostatnia 
piosenka, jaką zaśpiewał w życiu 
– mówiła w wywiadzie dla „Gaze-
ty Krakowskiej” w 2017 roku Alicja 
Klenczon.

Kilka miesięcy wcześniej, kiedy 
został postrzelony John Lennon, 
Klenczon miał powiedzieć: „Czuję, 
że i ja długo już nie pożyję”. 

Na słodko
Wisła ma swoje Ciacho Mistrza 
(Adam Małysz), a w Pułtusku można 
zjeść... Klenczonkę. Ciastko po raz 
pierwszy zostało przygotowane w 
2018 roku, przy okazji Pułtuskiego 
Festiwalu im. Krzysztofa Klenczona. 
Sprzedaje ją jedna z lokalnych cu-
kierni.

● Krzysztof Klenczon w 1969 roku. Zdjęcia: TOMASZ WOLFF/PAP/CAF/S. KRASZEWSKI

● Kamienica, w której nie przyszedł na 
świat Krzysztof Klenczon.

● Mural, który 
znajduje się na 
początku Pasażu 

imienia muzyka.

Fajnie jest być wśród swoich
Żyją na różnych kontynentach, różne perypetie losu rzuciły ich daleko poza granice Polski, ale wszyscy wciąż mają 
sentyment do kraju, tęsknią, a odwiedzając go, są zgodni co do jednego: fajnie jest znów być wśród swoich.

Łukasz Klimaniec

Z 
Kanady, Republi-
ki Południowej 
Afryki, Hiszpanii, 
Niemiec, Bułgarii, 
Francji – do Puł-
tuska na XX Świa-
towe Letnie Igrzy-

ska Polonijne przyjechali Polacy 
mieszkający w różnych i często od-
ległych zakątkach świata. Wielu z 
nich wyjechało jeszcze na początku 
lat 80. XX wieku, tuż przed wpro-
wadzeniem stanu wojennego. In-
nych z obczyzną związały sprawy 
zawodowe. W Pułtusku mogli ko-
lejny raz spotkać się, porozmawiać 
po polsku, o Polsce oraz o sprawach 
Polaków w różnych częściach świa-
ta. Wszyscy wciąż mają sentyment 
do kraju, tęsknią, starają się poka-
zywać swoim dzieciom Polskę, a 
także przekazywać tradycje.

Henryk Gołąb,  
Saragossa, Hiszpania

W Hiszpanii żyję już od ponad 30 
lat. Tam założyłem firmę i prowa-
dzę biznes. Mogę powiedzieć, że 
jestem ambasadorem polskości, 
bo moja firma Golab Group wszę-
dzie jest przedstawiana jako polska 
firma, choć status ma hiszpański. 
Hiszpania urzekła mnie od pierw-
szego dnia, kiedy tam zaprezen-
towałem swój pomysł na biznes. 
Nasza firma jest chyba jedyną w 
Europie tak mocno rozwiniętą, 
która zajmuje się kompleksowo 
strzyżeniem owiec. Kiedyś strzy-
gliśmy nawet trzy miliony owiec. 
Prowadziłem także szkołę nauki 
strzyżenia owiec, zatrudnialiśmy 
z Polski wszystkich strzygaczy 
owiec, którzy byli do dyspozycji. 
Obecnie w większości zatrudniam 
pracowników z Urugwaju, bo w Eu-
ropie sprawy finansowe są już na 
nieco wyższym poziomie, a kosz-
ty też są inne, niż 30 lat temu. W 
najlepszym okresie zatrudniałem 
ponad 600 osób. Na chwilę obecną 
to około 150-140 osób z Urugwaju, 
Brazylii, Ukrainy, Polski i Słowacji. 
Z Czech nie udało mi się nikogo 
zatrudnić. Wielu czeskich pra-
cowników wybiera Niemcy, dzięki 
czemu mogą częściej być w domu. 
Natomiast praca u mnie wiąże się 
z dłuższym wyjazdem. Niedaleko 
granicy z Czechami, w Żaganiu, 
miałem firmę do przerobu wełny 
– niedawno ją jednak sprzedałem. 
Z Polską jestem bardzo związany. 
Jesteśmy emigrantami i nie da się 
zapomnieć Polski. To jest tak, jakby 
Czecha przerzucić do Polski i po-
wiedzieć mu: od dzisiaj jesteś Po-
lakiem. No, nie da się – on zawsze 

będzie Czechem, a ja Polakiem, 
niezależnie gdzie mieszkam. Mam 
rodzinę w Gdyni, syn prowadzi fir-
mę i chętnie zaglądam do Polski, 
bo… kocham Polskę! Jakiekolwiek 
spotkania polonijne są dla mnie 
bardzo wartościowe – to odnowie-
nie kontaktów, spojrzenie na real-
ne sprawy, z którymi zmagają się 
inni ludzie.

Jan Azman-Zieliński, 
Toronto, Kanada

W tym roku minie dokładnie 40 lat 
odkąd mieszkam w Kanadzie. To 
kawał czasu. Wyjazd z Polski był 
naszą własną decyzją. Wyjeżdżali-
śmy bez żadnych obciążeń, że nas 
wyrzucają czy coś takiego. Wole-
liśmy wyjechać, zanim się coś za-
cznie dziać. No i udało nam się, bo 
wyjechaliśmy dokładnie dwa mie-
siące przed wprowadzaniem stanu 
wojennego. Wyjeżdżaliśmy z całą 
rodziną, czyli z żoną i dziećmi. Ka-
nada to imigracyjny kraj i bardzo 
łatwo jest się zasymilować, jeżeli 
tylko ktoś nie ma wariackich wy-
magań. Bo zdarzało się, że przyjeż-
dżali ludzie, którym wydawało się, 
iż dolary będą leżały na ziemi. Ale 
mało tego – im nawet nie chciało 
się po nie schylać, więc rezygnowa-
li i wracali. O pracę nie było trud-
no, ale trzeba było podejść do tego 
z pokorą – jak przyjechał inżynier i 
chciał zarabiać, to na początek mu-
siał popracować nawet fizycznie. 
Ale mam kolegów, którzy po 5-7 
latach pracowali już w swoim za-
wodzie zajmując dobre stanowiska. 
Ja jestem nauczycielem wychowa-
nia fizycznego, ale przyjeżdżając 
do Kanady wraz z żoną zajęliśmy 
się turystyką. Założyliśmy biuro 
turystyczne i organizowaliśmy 
wycieczki oraz wyjazdy, sprze-
dawaliśmy też bilety. Na czymś 
trzeba było zarabiać. Czas mijał, 
dzieci rosły, wszystko poukładało 
się dobrze. 19 października 2021 
roku minie równo 40 lat od na-
szego wyjazdu. Ostatnio prawie co 
roku jesteśmy w Polsce. Mamy tu 
rodzinę, przyjaciół. Poza tym miło 
być wśród swoich. Widzimy zmia-
ny, jakie się dokonują w kraju – jak 
było, jak jest. A jest coraz lepiej, a 
jednocześnie… coraz gorzej – mam 
na myśli niepotrzebne kłótnie po-
lityczne. 

Janusz Kowalczyk, 
Budapeszt, Węgry
Na Węgrzech mieszkam już tak 
długo, że właściwie zapomniałem, 
ile to lat. Ale mówiąc poważnie – 
mieszkam na Węgrzech już 44 lata. 
Wyjechałem w 1977 roku. O zwią-
zaniu się z Węgrami zadecydował 

przypadek. Po prostu byłem na 
wycieczce, gdzie poznałem swoją 
przyszłą żonę, która akurat była 
przewodniczką mojej grupy wy-
cieczkowej. I tak się zaczęło. I trwa 
do dziś. Ktoś powie, że wyjechałem 
z Polski za sercem, za miłością i 
dlatego nie było mi trudno. Ale to 
nieprawda. Po wyjeździe z Polski 
przez pierwszy rok to była taka 
tęsknota za krajem, że prawie w 
depresję wpadłem. Ale później ja-
koś się zaaklimatyzowałem. Język 
węgierski jest trudny, ale proszę mi 
wierzyć – każdego języka można się 
nauczyć, jeśli tylko się go pokocha. 
A ponieważ mnie wiązała miłość – 
nie tylko do człowieka, ale i do ję-
zyka oraz Węgier – nie miałem pro-
blemu nauczyć się węgierskiego. 
Mieszkając w Budapeszcie od po-
nad 40 lat czuję się Węgrem, ale nie 
mogę zapomnieć, że mam polskie 
korzenie. I tęsknię za Polską. Cały 
czas będąc tam, przez te wszystkie 
44 lata, tęsknię za Polską. Do kraju 
przyjeżdżam zazwyczaj co roku, ale 
bywało tak, że odwiedzałem ojczy-
znę częściej. Teraz, na stare lata, 
już mniej bywam. W igrzyskach 
polonijnych startuję od 2004 roku. 
Dla mnie to świetna okazja, by na-
wiązywać nowe kontakty, poznać 
świetnych ludzi. Dzięki temu mam 
znajomych z całego świata – z USA, 
Australii, Niemiec i Hiszpanii. Z 
Zaolzia też mam znajomych – zna-
my się na przykład z Henrykiem 
Cieślarem i Władkiem Czudkiem. 

Marianna Wojciechowska, 
Luksemburg

Poza Polską mieszkam od 1998 
roku. Najpierw żyłam w Belgii, a 
teraz reprezentuję Luksemburg. 
Wyjechałam z Polski w związku 
ze swoją pracą, firma mnie prze-
niosła. Moje dziecko urodziło się 
już na obczyźnie. A ponieważ jego 
tata jest Anglikiem, chcę mu po-
kazać trochę Polski. I pokazuję 
synowi Polskę poprzez sport, bo 
choć on studiuje w Anglii inżynie-
rię chemiczną, to cały czas udziela 
się w sporcie – w tenisie ziemnym 
i futbolu amerykańskim, a także 
innych dyscyplinach. Luksem-
burg to mały kraj, ale jest bardzo 

dobrze zorganizowany. Wszyscy 
przyjeżdżają tam zatankować ben-
zynę, która jest najtańsza – wpada-
ją Niemcy, Belgowie. Mieszka się 
fajnie, dużo jest instytucji europej-
skich, podobnie jak w Belgii. Są to 
małe kraje, ale dość dobrze zorga-
nizowane. Ja mówię po francusku, 
w firmie posługuję się językiem 
angielskim, a w domu rozmawiam 
po polsku. Staram się mojemu sy-
nowi przekazać polskie tradycje. 
Przy okazji jeżdżenia na igrzyska 
polonijne zawsze coś sobie zwie-
dzimy. Będąc w Zakopanem wy-
braliśmy się szlakiem kościółków 
drewnianych, byliśmy w Teatrze 
Witkacego. We Wrocławiu pokaza-
łam synowi Panoramę Racławicką 
oraz słynne wrocławskie zoo. Byli-
śmy także w Kielcach, w Gdyni, czy 
w Gdańsku, by zobaczyć Muzeum 
Solidarności. Do Polski przyjeż-
dżam przy okazji igrzysk, ale mam 
też mamę w kraju. Jestem warsza-
wianką, a gdy wyprowadziłam się z 
Warszawy, to moja mama przenio-
sła się ze stolicy do Małopolski, za 
Myślenice. Stąd też rzadko bywam 
w centrum czy na północy Polski. 
Przy okazji igrzysk w Pułtusku mo-
głam nareszcie odwiedzić znajo-
mych, jakich mam w tym regionie.

Renata Kociuba-Ganczew, 
Sofia, Bułgaria

Na studiach wyjechaliśmy do An-
glii na stypendium. To był 1997 
rok. Tam poznałam się z moim 
obecnym mężem, który jest Buł-
garem. Uczyliśmy się razem i pra-
cowaliśmy. I tak już zostało. 18 lat 
mieszkam i pracuję w Bułgarii. 
Nasze małżeństwo zaowocowało 
dzieckiem, mamy syna i… kredy-
ty. I to nas trzyma w Bułgarii. Jak 
żyje się poza Polską? Mieszkamy w 
Sofii. Mam to szczęście, że pracu-
ję dla polskiej firmy, co jest fajne, 
bo mamy cały czas kontakt z języ-
kiem polskim. A to bardzo ważne. 
I z naszą Polonią spotykamy się 
często – organizujemy wydarzenia 
sportowe, kulturalne i edukacyjne 
dla dzieci. I staramy się być razem 
ze sobą, wspólnie, integrując się. 
Język bułgarski jest trudny – gdy 
stawaliśmy na ślubnym kobiercu 
i ksiądz zapytał „czy chcesz wziąć 
za męża”, to w Bułgarii odpowia-
da się odwrotnie: aby potwierdzić, 
trzeba… przecząco pokręcić głową. 
A chcąc powiedzieć „nie”, trzeba 
pokiwać przytakująco. Pisownia 
jest trudna, ale – jak każdy język – 
bułgarski do zaadaptowania. Cie-
kawostką jest, że ostatnio bardzo 
dużo młodych Polaków przyjeżdża 
do Bułgarii. Jest tu dużo firm out-
sourcingowych, zagranicznych, 

które swoje siedziby mają właśnie 
w Sofii. Wynagrodzenie jest dobre, 
w zasadzie wszyscy zaczynają od 
1000 euro. I to jest standard. Osoba 
bez doświadczenia ma lepszy start, 
niż w Polsce. Ale wierzę, że w Pol-
sce pracownicy też będą doceniani. 
W dobie technologii – Skype, What-
sApp – utrzymywanie kontaktów 
z krajem nie jest trudne. Prywat-
nie staram się dwa razy w roku 
przyjeżdżać do Polski, na święta. 
A służbowo jestem w kraju raz na 
trzy miesiące. Poza tym pływam i 
staram się raz w roku pod żaglami 
popływać na Bałtyku. Mam patent 
żeglarza, a także swoją łódkę, dla-
tego pływamy sobie co roku w Pol-
sce. Przyjazd na igrzyska polonijne 
to dobra forma integracji, a także 
sprawdzenie swoich umiejętności 
w nowych dyscyplinach. 

Wiesław Tymowicz, 
Kapsztad, Republika 
Południowej Afryki

Jaka jest moja historia? Po prostu 
czułem, że trzeba wyjechać. Mie-
siąc przed stanem wojennym opu-
ściłem Polskę. Mój syn miał wtedy 
12 lat, to był listopad 1981 roku. Dla-
czego Republika Południowej Afry-
ki? Tak naprawdę wyjeżdżałem do 
Nowej Zelandii, bo tam mogłem 
pojeździć na nartach, a zarazem 
też popływać w oceanie. Byłem 
młody, miałem 35 lat, w tym wieku 
człowiek był zdecydowany, by opu-
ścić kraj. I taką decyzję podjąłem. 
Na początku trafiliśmy jednak do 
Austrii. Gdy byliśmy w Wiedniu, 
tylko jeden kraj oferował pracę. To 
była RPA. A jak mawiała babcia, 
„bez pracy nie ma kołaczy”. Dla-
tego zdecydowałem się na zatrud-
nienie. Zapewniłem byt rodzinie 
– żona nie musiała pracować, syn 
miał 12 lat, poszedł do szkoły, uczył 
mnie angielskiego. Wziąłem się do 
roboty i pracowałem. Rzuciłem 
się w wir działalności polonijnej – 
uczyłem w szkole, uczyłem historii, 
geografii, prowadziłem dwie dru-
żyny piłki nożnej, siatkówki. Teraz 
jestem zatrudniony w turystyce, 
jestem przewodnikiem. Staram się 
pokazywać piękny Kapsztad. Ale 
jak mam gdzieś jechać na wczasy, 
to gdzie mogę jechać? Do Polski! 
Do kraju przyjeżdżam tak często, 
jak tylko się da. Właściwie, chęt-
nie bym tu w ogóle zamieszkał, 
ale w RPA jest moja rodzina, syn, 
mam już wnuki. Przyjazd na igrzy-
ska polonijne to wielkie przeżycie. 
Przede wszystkim to spotkanie z 
rodakami. A medale? Niech będą, 
ale to jest drugorzędna sprawa. Ale 
spotkać tych ludzi, usłyszeć tę pol-
skość, to jest coś pięknego!  
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MEDALOWE WYNIKI ZAOLZIAKÓW Z AREN IGRZYSK W PUŁTUSKU
TENIS STOŁOWY
Kobiety do lat 20

Złoty medal: Mariana Frankowa
Kobiety 21+

Srebrny medal: Renata Frankowa
Brązowy medal: Karolina Frankowa

Mężczyźni do lat 20
Brązowy medal: Jan Maksymilian 
Wojoczek

Gra podwójna mężczyzn
Brązowy medal: Bohdan Ondraszek – 
Karol Skupień

Gra mieszana (mixt)
Srebrny medal: Bohdan Ondraszek – 
Karolina Frankowa
Brązowy medal: Karol Skupień – Ma-
riana Frankowa

BIEG NA 5 KM
Kategoria open

Brązowy medal: Andrzej Wacławik 
(0:18:27)

Klasyfikacja kobiet
Złoty medal: Nina Suchanek
Brązowy medal: Karina Piwkova

Kategorie wiekowe
Kobiety
Kategoria 12-40 lat

Złoty medal: Nina Suchanek
Kategoria 40+

Srebrny medal: Karina Piwkova
Mężczyźni
Kategoria 12-20 lat

Złoty medal: Andrzej Wacławik
Srebrny medal: Karol Brudny
Brązowy medal: Franciszek Kohut

Kategoria 21-30 lat
Srebrny medal: Marian Kluz

Kategoria 50+
Złoty medal: Roman Słowioczek
Brązowy medal: Leszek Branc

KOLARSTWO MTB
Klasyfikacja ogólna

Złoty medal: Marian Sikora
Srebrny medal: Karol Brudny

Kategorie wiekowe
Kobiety
Kategoria 16-26 lat

Złoty medal:  Helena Flodrowa
Mężczyźni
Kategoria 14-18 lat

Złoty medal: Karol Brudny
Srebrny medal: Andrzej Wacławik

Kategoria 19-29 lat
Brązowy medal: Marian Kluz

Kategoria 30-39 lat
Złoty medal: Marian Sikora
Brązowy medal: Tadeusz Fójcik

Kategoria 50+
Srebrny medal: Wawrzyniec Fójcik

BADMINTON
Mężczyźni
Kategoria 18-35 lat

Złoty medal: Adam Szarzec
Srebrny medal: Tomasz Franek
Brązowy medal: Tadeusz Fójcik

Kategoria 36-55 lat
Złoty medal: Roman Cymorek

Kobiety
Kategoria 36-55 lat

Złoty medal: Karin Farna
Srebrny medal: Renata Mrozek

Kategoria 56+
Srebrny medal: Wanda Sabelowa
Brązowy medal: Alena Sikorowa

Gra mieszana (mixt)
Srebrny medal: Roman Cymorek - Re-
nata Mrozek

Gra deblowa kobiet
Złoty medal: Karin Farna – Alena 
Sikorowa
Brązowy medal: Anna Franek – Wanda 
Sabelowa

Gra deblowa mężczyzn
Złoty medal: Tadeusz Fójcik – Adam 
Szarzec 

STRZELECTWO
10 m pistolet pneumatyczny OPEN – ze-
społowo

Srebrny medal: Leszek Blanc, Małgo-
rzata Lebeda, Bolek Martinek

10 m karabin pneumatyczny OPEN – 
zespołowo

Złoty medal:  Lucjan Skupień, Ga-
briela Kobielusz, Jakub Lysek.

10 m karabin pneumatyczny 10
Kobiety
Kategoria 41-50 lat

Srebrny medal: Renata Frankowa
Brązowy medal: Karina Piwkowa

Kategoria 21-30 lat
Złoty medal: Małgorzata Lebeda
Brązowy medal: Nina Suchanek

Kategoria 20 lat i mniej
Złoty medal: Gabriela Kobielusz
Srebrny medal: Mia Marcolowa
Brązowy medal: Berenika Tiana 
Skupień

10 m pistolet pneumatyczny 10
Kobiety
Kategoria 50+

Brązowy medal: Jana Skupień
Kategoria 41-50 lat

Srebrny medal: Renata Frankowa
Kategoria 31-40 lat

Brązowy medal: Beata Marcolowa
Kategoria 21-30 lat

Złoty medal: Małgorzata Lebeda
Srebrny medal: Nina Suchanek
Brązowy medal: Karolina Frankowa

Kategoria 20 lat i mniej
Brązowy medal: Mariana Frankowa

Kategoria 21-30 lat
Brązowy medal: Tomasz Kantor

Kategoria 20 lat i mniej
Złoty medal: Lucjan Skupień
Srebrny medal: Jakub Lysek

10 m pistolet pneumatyczny 10
Mężczyźni
Kategoria 60+

Złoty medal: Bolek Martinek
Kategoria 51-60 lat

Srebrny medal: Leszek Branc
Kategoria 20 lat i mniej

Złoty medal Damian Marcol
Srebrny medal: Roman Cieślar

PŁYWANIE
Kobiety
Mężczyźni, 50 m, dowolny
Kategoria 13 lat i starsi

Złoty medal:  Alex Drahos
Srebrny medal:  Andrzej Kubienka
Brązowy medal: Maciej Durczok

Kobiety 
100 m, klasyczny
Kategoria 13 - 35 lat

Złoty medal: Julia Kobielusz
Srebrny medal: Gabriela Kobielusz

Mężczyźni
50 m, motylkowy
Kategoria 17 - 65 lat

Złoty medal: Alex Drahos
Srebrny medal: Maciej Durczok

Kobiety
Sztafeta 4 x 50m dowolny

Złoty medal: Jadwiga Kobielusz, Julia 
Kobielusz,  Gabriela Kobielusz, Hele-
na Flodrowa

Mężczyźni
Sztafeta 4 x 50m dowolny

Srebrny medal: Michał Szczotka, 
Andrzej Kubienka, Maciej Durczok, 
Alex Drahos

Kobiety
50 m klasyczny

Złoty medal: Helena Flodrowa
Mężczyźni
50 m klasyczny – OPEN

Brązowy medal: Andrzej Kubien-
ka

Kobiety
50 m grzbietowy

Kategoria 70 lat i młodsi
Złoty medal: Helena Flodrowa

Mężczyźni
Sztafeta 4 x 50m zmienny Open

Złoty medal: Michał Szczotka, An-
drzej Kubienka, Maciej Durczok, Alex 
Drahos

KAJAKARSTWO
K-2, 500 m – OPEN

Srebrny medal: Andrzej Wacławik – 
Karol Brudny

SIATKÓWKA PLAŻOWA
Kategoria Open

Srebrny medal: Renata Mrozek – Ro-
man Cymorek

Kategoria OLD BOY
Kobiety

Złoty medal: Irena Macoszkowa – 
Katarzyna Sikorowa
Srebrny medal: Renata Mrozek – An-
drea Skupień-Kapsia
Brązowy medal: Lucie Skupień – 
Jana Skupień

Mężczyźni
Srebrny medal: Grzegorz Skupień – 
Robert Kobielusz

LEKKOATLETYKA
100 m Kobiety
K 11

Brązowy medal: Julia Kobielusz
K 15

Złoty medal: Mariana Frankowa
Srebrny medal: Karolina Frankowa

K 30
Złoty medal: Helena Flodrowa

K 50
Brązowy medal: Angelika Janikowa

K8
Złoty medal: Tina Skupień

Mężczyźni
M 16

Złoty medal: Daniel Brzuchański
Srebrny medal: Tobiasz Siwek
Brązowy medal: Michał Szczotka

M 20
Srebrny medal: Tomasz Kantor

M 8
Srebrny medal: Lucjan Skupień

400 metrów
Kobiety
K 20

Złoty medal: Karolina Frankowa
Srebrny medal: Mariana Frankowa

K 30
Srebrny medal: Helena Flodrowa
Brązowy medal: Karina Piwkowa

Mężczyźni
M 10

Złoty medal: Franciszek Kohut
M 15

Złoty medal: Andrzej Waclawik
Brązowy medal: Karol Brudny

M 20
Srebrny medal: Marian Kluz

1000 m
Kobiety
K 10

Złoty medal: Karolina Frankowa
K20

Złoty medal: Nina Suchanek
K 40

Złoty medal: Karina Piwkowa
Srebrny medal: Katarzyna Sikorowa
Brązowy medal: Irena Macoszkowa

Mężczyźni
M 10

Złoty medal: Andrzej Waclawik
Srebrny medal: Karol Brudny

3000 m
Mężczyźni
M 20

Srebrny medal: Andrzej Waclawik
Brązowy medal: Karol Brudny

M 40+
Srebrny medal: Leszek Branc

Skok wzwyż
Kobiety

Złoty medal: Renata Mrozek
Srebrny medal: Katarzyna Sikorowa

Mężczyźni
Srebrny medal: Andrzej Kubiena
Brązowy medal: Jan Wojoczek

M 13
Złoty medal: Jan Wojoczek
Srebrny medal: Alex Drahoš
Brązowy medal: Tomasz Kantor

M 20
Srebrny medal: Tomasz Kantor

Skok w dal
Kobiety
Złoty medal: Mariana Frankowa

Srebrny medal: Karolina Frankowa
K 10

Srebrny medal: Tiana Skupień

K 15
Złoty medal: Mariana Frankowa
Srebrny medal: Karolina Frankowa

K 30
Złoty medal: Helena Flodrowa

K 40
Srebrny medal: Renata Mrozek
Brązowy medal: Karina Piwkowa

K 5
Srebrny medal: Izabela Piwkowa
Mężczyźni
Złoty medal: Daniel Brzuchański
Srebrny medal: Tobiasz Siwek
Brązowy medal: Adam Szarzec

K 15
Złoty medal: Daniel Brzuchański
Srebrny medal: Tobiasz Siwek

M 20
Złoty medal: Adam Szarzec
Srebrny medal: Marian Kluz

M 40
Brązowy medal: Robert Kobielusz

M 8
Złoty medal: Lucjan Skupień
Srebrny medal: Adam Piwko

Pchnięcie kulą
Kobiety

Złoty medal: Renata Mrozek
Srebrny medal: Irena Macoszkowa

K 10
Srebrny medal: Eliza Skupień
Brązowy medal: Tiana Skupień

K 15
Srebrny medal: Mariana Frankowa

K 20
Srebrny medal: Małgorzata Lebeda
Brązowy medal: Nina Suchanek

K 30
Złoty medal: Lucie Skupień

K 40
Złoty medal: Renata Mrozek
Srebrny medal: Irena Macoszkowa

K60
Srebrny medal: Helena Szarzec
Brązowy medal: Wanda Sabelowa

Mężczyźni
Srebrny medal: Alex Drahoš

M10
Srebrny medal: Damián Marcol
Brązowy medal: Lucjan Skupień

M15
Złoty medal: Alex Drahoš
Srebrny medal: Jakub Lysek
Brązowy medal: Michał Szczotka

M20
Złoty medal: Adam Szarzec
Brązowy medal: Tomasz Franek

M40
Srebrny medal: Robert Kurkiewicz

M60
Srebrny medal: Piotr Szarzec
Brązowy medal: Wawrzyniec Fójcik

Rzut oszczepem
Kobiety

Brązowy medal: Mariana Frankowa
K10

Srebrny medal: Julia Kobielusz
K19

Złoty medal: Mariana Frankowa
Brązowy medal: Karolina Frankowa

K30
Srebrny medal: Lucie Skupień

K40+
Brązowy medal: Renata Frankowa

Mężczyźni
Złoty medal: Adam Szarzec
Brązowy medal: Alex Drahoš

M10
Złoty medal: Alex Drahoš
Srebrny medal: Jakub Lysek
Brązowy medal: Daniel Brzuchański

M20
Złoty medal: Adam Szarzec

Brązowy medal: Tomasz Franek
M60
Złoty medal: Piotr Szarzec

Srebrny medal: Wawrzyniec Fójcik
 (Opr. klm)
PS – Redakcja nie odpowiada za ew. 
błędy w wynikach nadesłanych przez 
organizatorów. Do zamknięcia numeru 
organizatorzy wciąż nie opublikowali 
jeszcze wyników z tenisa ziemnego. 
Czwartkowe wyniki na www.glos.live. 

Daliśmy czadu!
Ponad 500 uczestników z 27 krajów, a wśród nich pokaźna reprezentacja Polaków w Republice Czeskiej, walczyła 
od poniedziałku w XX Światowych Letnich Igrzyskach Polonijnych w Pułtusku. Podobnie jak dwa lata temu 
w Gdyni, również tym razem drużyna startująca pod szyldem PTTS „Beskid Śląski” zdominowała klasyfikację 
medalową. Daliśmy czadu we wszystkich konkurencjach igrzysk. 

Janusz Bittmar

P
rzed wczorajszym 
podliczeniem krąż-
ków zdobytych w 
czwartkowych zma-
ganiach na arenach 
w Pułtusku (do za-
mknięcia numeru 

czwartkowe wyniki nie były znane) 
Zaolziacy prowadzili w tabeli meda-
lowej i to zdecydowanie. Po gradzie 
medali ze środowej walki na sta-
dionie lekkoatletycznym w Ostrowi 
Mazowieckiej w czwartek rano dys-
ponowaliśmy pokaźną zdobyczą 159 
kruszców (50-60-49), wyprzedzając 
ekipy Litwy i Białorusi. W ostatnim 
dniu rywalizacji medale rozdano 
m.in. w siatkówce, szachach, bry-
dżu, golfie, nordic walking, a także 
turnieju rodzinnym. Tam wszędzie 
mieliśmy swoich wysłanników z du-
żymi szansami na podium.

– Cieszę się, że pomimo późne-
go terminu igrzysk udało się zebrać 
tak liczną i mocną ekipę. Jestem 
dumny z naszych zawodników – po-
wiedział „Głosowi” Henryk Cieślar, 
szef zaolziańskiej ekipy oraz wice-
prezes PTTS „Beskid Śląski”. Wielkie 
święto Polonii zorganizowane przez 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 
po raz pierwszy w historii zagościło 
w Pułtusku. Malownicze miasto z 
pięknym zamkiem, w którym z oka-
zji igrzysk oficjalnie uruchomiono 
Światowe Centrum Polonii im. Jana 
Paderewskiego, tętniło sportem od 
poniedziałku. 

Na starcie igrzysk ważną konku-
rencją był m.in. bieg na 5 km, gdzie 
ze złotego medalu radowali się cho-
ciażby Roman Słowioczek, Nina Su-
chanek i Andrzej Wacławik. – Trasa 
nie była wymagająca. Po prostu 
dałam z siebie wszystko i udało się 
– oceniła swój złoty występ Nina Su-
chanek, która w igrzyskach łączyła 
sport z obowiązkami dziennikarki 
„Zwrotu”. 

Medale zdobywaliśmy w pierw-
szym dniu sportowych igrzysk w 
badmintonie, tenisie ziemnym czy 
tenisie stołowym. Jedną z pierw-
szych medalistek XX igrzysk została 
Helena Szarzec z  Czeskiego Cieszy-
na, triumfatorka gry pojedynczej w 
tenisie ziemnym. Z  powodu kapry-
śnej pogody rywalizację w tenisie 
przeniesiono z kortów ceglastych do 
miejscowej hali. – Zagraliśmy na nie-
typowej dla nas nawierzchni, takim 
dywanie zbliżonym warunkami do 
kortu ceglastego, tyle że niebieskim 
– stwierdził Arnold Sikora z Wędry-
ni. Zaolziacy opanowali też bardziej 
kameralną, niż zwykle odsłonę ry-
walizacji pływackiej, gdzie w odróż-
nieniu od Gdyni zaprezentowało się 
znacznie mniej zawodników. – Szko-
da, że zabrakło nam większej kon-
kurencji w basenie, ale to kwestia 
wrześniowego terminu igrzysk. Nie 
wszyscy mogli przyjechać do Puł-

tuska – powiedziała w rozmowie z 
„Głosem” Helena Flodrowa. Zawod-
niczka z Brna, która regularnie star-
tuje w polonijnych igrzyskach, za 
każdym razem jest pod wrażeniem 
polskiej gościnności. – Zawsze czuję 
się nad Wisłą jak u siebie w domu – 
podkreśliła. W hali pływackiej spo-
tkaliśmy też rodzinę Kobieluszów. 
– Jesteśmy tu po raz pierwszy, ale 
na pewno nie ostatni. To fajna im-
preza – stwierdził Robert Kobielusz, 
głowa rodziny z Piosku. Pan Robert 
był dumny m.in. z występu swoich 
córek Julii i Gabrieli. 

Od wtorku do głosu doszły rów-
nież sporty zespołowe. W ramach 
turnieju w koszykówce w Pułtusku 
dzielnie walczyła ekipa Cieszyńskich 
Byków, która w pierwszym meczu 
przegrała wprawdzie wysoko z Grod-
nem, ale dla młodych chłopaków z 
Zaolzia liczył się przede wszystkim 
udział w igrzyskach. – Białorusini z 
Grodna byli poza naszym zasięgiem. 
Widać, że trenują od wielu lat razem. 
Mocne są też ekipy z Litwy. Dla nas 
to okazja, żeby pokazać, że również 
na Zaolziu koszykówka cieszy się 
uznaniem – stwierdził Daniel Brzu-
chański. Nasi koszykarze z Zaolzia 
uplasowali się ostatecznie na czwar-
tym miejscu, wyprzedzając drużynę 
z Węgier. Białorusini zajęli trzecią 
lokatę, najlepiej spisały się zaś w 
turnieju – zgodnie z oczekiwaniami 
– zespoły z Litwy.  Złoto przypadło 
drużynie z Wilna. – W następnych 
igrzyskach będzie lepiej. Zabrakło 
nam kilogramów pod koszem i zgra-
nia, ale to kwestia czasu – dodał z 
uśmiechem Brzuchański. 

Uczestnicy igrzysk zaskoczyli 
we wtorek… pogodę, rywalizując w 
klasycznej siatkówce plażowej pod 
gołym niebem, pomimo, że tempe-
ratura powietrza nie przekraczała 
w Pułtusku 12 stopni Celsjusza. – 
Warunki do gry były ekstremalne, 
ale na szczęście nie lało – przyzna-
ła Andrea Skupień-Kapsia, srebr-
na medalistka w grze podwójnej w 
parze z Renatą Mrozek. Pani An-
drea wspólnie z najbliższą rodziną i 

przyjaciółmi oprócz zaolziańskiego 
sportu promowała w Pułtusku rów-
nież Klub Kibica Boconowice. Szalik 
w barwach klubu powstałego przy 
MK PZKO w Boconowicach budził 
zachwyt wśród uczestników igrzysk. 

Najłatwiejszą trasę w historii 
igrzysk przygotowali natomiast or-
ganizatorzy zawodów kolarskich 
MTB. W tym wyścigu pazury poka-
zali nie tylko doświadczeni kolarze, 
ale też młody narybek. Karol Brudny 
z Czeskiego Cieszyna złoto wywal-
czył w dodatku na wypożyczonym 
od organizatorów rowerze. – Przyje-
chałem do Pułtuska pociągiem i nie 
chciałem zabierać swojego roweru. 
Trasa była łatwa, inna, niż u nas na 
Podbeskidziu, gdzie najczęściej tre-
nuję – zdradził nam młody chłopak. 
Duży niedosyt czuł natomiast długo-
letni uczestnik igrzysk, Władysław 
Czudek z Gródka, piąty w swojej ka-
tegorii wiekowej. – Patyk wpadł mi 
w koło i zablokował je, a na dodatek 
łańcuch spadł. Musiałem się zatrzy-
mać. Trasa dobra, ale popełniłem 
błędy techniczne. A wtedy to wytrą-
ca człowiek z rytmu. Byli lepsi, nie 
ma o czym gadać. Trzeba mieć też 
szczęście, a tym razem trochę ono 
się ode mnie odwróciło – przyznał. 

W ramach wtorkowej walki na are-
nach igrzysk odwiedziliśmy w sumie 
kilka aren, w tym m.in. strzelców. Na 
miejscu wydarzeń spotkaliśmy nie 
tylko stałych bywalców konkurencji 
strzeleckich, ale też beniaminków. 
Barw Polonii z Kazachstanu bronili 
m.in. Paweł i Weronika Dylakowie, 
którzy od kilku miesięcy miesz-
kają już w Poznaniu, ale właśnie 
w Kazachstanie żyli przez długie 
lata. – Cieszymy się z przyjazdu do 
Pułtuska. To dla nas pierwsze let-
nie igrzyska, ale już w 2016 byliśmy 
na zimowej odsłonie. Zawsze jest 
rewelacyjnie, w tym roku brakuje 
nam jednak większej liczby młodych 
sportowców – powiedziała w rozmo-
wie z „Głosem” Weronika Dylak. Na 
strzelnicy o medale walczył też złoty 
medalista z poniedziałkowego biegu 
na 5 km, Roman Słowioczek. Zaol-

zianin zdradził nam, że ze strzelbą 
nie czuje się tak komfortowo, jak w 
butach biegowych. – Swoje zadanie 
już wykonałem. Mam złoto z biegu 
na 5 km, a teraz wybieram się do 
Frydka-Mistka na kolejne zawody, 
już w ramach Pucharu RC – stwier-
dził.

W roli kibica i zawodnika przyglą-
dał się strzelcom Adam Narloch z 
Irlandii. Polak mieszkający w pobli-
żu Dublina regularnie uczestniczy 
w igrzyskach polonijnych. – Pogoda 
typowo irlandzka. Jest zimno, ale 
dajemy radę. Nie podoba mi się, że 
jest zbyt mało dzieci i młodzieży, ale 
to niestety wina pandemii i późnej 
pory – ocenił w rozmowie z „Gło-
sem”. – Wyjątkowo będę dziś strze-
lał z wiatrówki, ale nastawiam się 
na lekką atletykę. Jestem trenerem 
właśnie lekkoatletów i to mój sport 
numer jeden na igrzyskach – do-
dał. Zawody lekkoatletyczne zosta-
ły zaplanowane na środę w Ostrowi 
Mazowieckiej. Jednak nie Irlandia, 
ale ponownie Zaolzie zdominowało 
rywalizację. 

Organizatorzy igrzysk z ramienia 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 
nie wybrali lekkoatletycznego sta-
dionu w Ostrowi Mazowieckiej przy-
padkowo. To nowoczesny obiekt, 
bezpośrednio po gruntownej reno-
wacji, spełniający najbardziej rygo-
rystyczne wymogi. Dla Polonusów z 
całego świata szykowała się więc nie 
lada gratka, okupiona... wręcz aniel-
ską cierpliwością. Zawody lekkoatle-
tyczne rozpoczęły się w środę z du-
żym opóźnieniem spowodowanym 
zbyt długą ceremonią powitalną 
połączoną z oficjalnym otwarciem 
odnowionego stadionu. W Ostrowi 
Mazowieckiej nie zabrakło delegacji 
ze szczebli państwowych, władz lo-
kalnych, a także przedstawicieli Sto-
warzyszenia „Wspólnota Polska” na 
czele z prezesem Dariuszem Piotrem 
Bonisławskim. Uczestników igrzysk 
oklaskiwał też z trybuny Wojciech 
Nowicki, złoty medalista igrzysk 
olimpijskich w Tokio w rzucie mło-
tem. 

Rywalizacja o medale igrzysk 
ruszyła tuż przed południem. W 
tradycyjnych konkurencjach lek-
koatletycznych zaprezentowała 
się też pokaźna grupa sportowców 
reprezentujących barwy PTTS „Be-
skid  Śląski”. Polacy z Republiki 
Czeskiej, którzy byli najliczniejszą 
grupą podczas uroczystej defilady 
na stadionie, z przytupem pokazali 
się też w walce o medale. Pierwsze 
kruszce rozdano po południu w kon-
kurencjach biegowych. W sprincie 
na pierwszy ogień zdobyliśmy m.in. 
medale za sprawą Julii Kobielusz 
(brąz), a także sióstr Frankowych. 
Złoto przypadło Mariannie Franek, 
srebro Karolinie. Dziewczyny z Wę-
dryni wykorzystały w Ostrowi Ma-
zowieckiej doświadczenie nabyte z 
poprzednich edycji igrzysk. – Dla 
nas to czwarty udział w igrzyskach 
polonijnych. Rozczarowała tylko po-
goda, reszta jest super – powiedziały 
w rozmowie z „Głosem” sympatycz-
ne siostry.

W charakterze multimedalisty 
igrzysk zaprezentował się w środę 
na stadionie w Ostrowi Mazowiec-
kiej Roman Cymorek. Nauczyciel 
wychowania fizycznego w Szkole 
Podstawowej im. Stanisława Hady-
ny w Bystrzycy zdobył już medale w 
badmintonie i siatkówce plażowej, w 
trakcie naszej rozmowy szykował się 
zaś do skoku wzwyż. – Te igrzyska 
powinny być promocją sportu ama-
torskiego. Brakuje mi tu większej 
liczby młodych sportowców. Są, ale 
nie w tak licznej grupie, jak na po-
przednich igrzyskach. To wina ter-
minu, ale o tym wspominają wszyscy 
uczestnicy – stwierdził Cymorek. W 
naszej zaolziańskiej ekipie młodych 
jednak nie brakowało. Małgorzata 
Lebeda z Wędryni po raz pierwszy 
wystartowała nie tylko w igrzyskach, 
ale też w konkurencji pchnięcia 
kulą. – Nawet nie trenowałam przed 
wyjazdem. Jakoś będzie – zdradziła 
nam Małgorzata, która wcześniej – 
we wtorek w Pułtusku – wywalczyła 
złoto w strzelectwie.

Po udanym występie w kolarstwie 
MTB i srebrnym medalu Wawrzy-
niec Fójcik z Cierlicka nastawiał się 
na medal w rzucie oszczepem. – Po 
tym, jak z powodów zdrowotnych 
definitywnie zrezygnowałem z mo-
ich ukochanych biegów, od kilku 
lat na igrzyskach nastawiam się na 
kolarstwo, rzut oszczepem i nordic 
walking – stwierdził dla „Głosu”. – 
Organizacja na stadionie lekkoatle-
tycznym trochę szwankuje, a zupeł-
nym nieporozumieniem była zbyt 
długa ceremonia powitalna w Ostro-
wi Mazowieckiej – dodał na gorąco 
Fójcik. Cierpliwość jednak się opła-
ca. Zgodnie z tym, co napisaliśmy na 
wstępie artykułu, lekkoatletyczne 
zmagania w Ostrowi Mazowieckiej 
można bez trudu przepisać na „Zaol-
ziańskie Mistrzostwa w Lekkiej Atle-
tyce”.  

● Sprinty na 100 metrów. 
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

S P O R T XX ŚWIATOWE LETNIE  
IGRZYSKA POLONIJNE W PUŁTUSKU

Wraca Memoriał 
Wandy Delong
3 października 2021, po rocznej prze-
rwie spowodowanej pandemią, powraca 
Memoriał Wandy Delong. Organiza-
torzy z MK PZKO w Mistrzowicach 
serdecznie zapraszają nie tylko tradycyj-
nych uczestników, ale także tych, którzy 
nigdy nie uczestniczyli w tej imprezie.
Główną nagrodą 44. otwartych mi-
strzostw PZKO w biegu przełajowym 
o memoriał Wandy Delong jest Puchar 
Przechodni, przeznaczony dla ekipy, 
która wystawi najlepszą 3-osobową 
drużynę męską i kobiecą. Ponadto 
przygotowane są upominki dla najlep-
szych w poszczególnych kategoriach 
wiekowych chłopców (mężczyzn) i 
dziewcząt (kobiet), a są one następują-
ce: do lat 5, lat 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 
14-15, 16-18, 19-35, 36 – 49 i powy-
żej 50 lat.
Organizatorzy zwracają się z prośbą do 
dyrekcji szkół podstawowych i średnich, 
by poparli tę tradycyjną imprezę przez 
wysłanie swoich zawodników, bowiem 
jest ona pomyślana również jako jedna z 
form integrowania naszego środowiska 
szkolno-młodzieżowego.
Początek zawodów o godz. 9.00 (re-
jestracja do 8.45) koło byłej polskiej 
szkoły w Mistrzowicach (nieopodal 
Fibakówki). Usprawniłoby cały przebieg 
Memoriału, gdyby zgłoszenia nadesłano 
do czwartku 30. 9. drogą elektroniczną 
(d.kadlubiec@volny.cz) z podaniem imie-
nia, nazwiska, kategorii i szkoły (PZKO) 
zawodników. Organizatorzy zwracają 
też uwagę na respektowanie dyrektyw 
związanych z uczestnictwem w tego 
rodzaju imprezach. (jb)

Stalownicy w fotelu lidera
Hokeiści Trzyńca po środowym wy-
jazdowym zwycięstwie z Hradcem 
Kralowej awansowali na fotel lidera 
Tipsport Ekstraligi. Początek meczu w 
Hradcu Kralowej nie zapowiadał jed-
nak awansu Stalowników na pierwsze 
miejsce w tabeli. Wręcz przeciwnie.
Podopieczni trenera Václava Varadi 
po pierwszej tercji przegrywali 0:2, 
ale mocne słowa trenerów w szatni 
poskutkowały z efektem natychmia-
stowym. Od drugiej odsłony Stalow-
nicy zagrali znacznie lepiej. Hokej 
nabrał rumieńców, a tablica świetlna 
zaczynała gospodarzy coraz mocniej 
irytować. Kontaktowego gola zdobył 
Nestrašil, na 2:2 wyrównał Hrňa, a 
dzieła zniszczenia dokonał na trzy 
minuty przed końcem regulaminowe-
go czasu gry M. Roman. 
– Pokazaliśmy wolę walki i charakter 
w trudnych momentach. Zwłaszcza 
w osłabieniu, a także w drugiej tercji, 
którą rozpoczynaliśmy przy stanie 
2:0 dla gospodarzy. Dla nas to bardzo 
ważne zwycięstwo – skomentował 
zawody główny szkoleniowiec Trzyń-
ca Václav Varaďa. 

TIPSPORT EKSTRALIGA

HRADEC KR. – 
TRZYNIEC 2:3
Tercje: 2:0, 0:1, 0:2. Bramki i asysty: 
6. Oksanen (R. Pilař, McCormack), 20. 
McCormack (Smoleňák, Lalancette) – 
22. A. Nestrašil (Marinčin), 50. Hrňa 
(Marcinko), 57. Miloš Roman (M. Adá-
mek). Trzyniec: Mazanec – D. Musil, 
Kundrátek, M. Doudera, Marinčin, 
Jaroměřský, M. Adámek, Zahradníček 
– Daňo, P. Vrána, Martin Růžička – A. 
Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – 
Hrehorčák, Marcinko, Miloš Roman 
– Kofroň, Dravecký, Hrňa.
Lokaty: 1. Trzyniec 12, 2. Liberec 11, 
3. K. Wary 10,… 11. Witkowice 6 pkt. 
Dziś: Kladno – Trzyniec (18.00), Ml. 
Bolesław – Witkowice (17.30).  (jb)
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Małe jest piękne

Nigdy nie miałem bladego poję-
cia o technikach złotniczych i 
nawet nie próbuję tego ukry-
wać. Filigran cieszyński, choć 

słyszałem o nim niejednokrotnie, nie sta-
nowił tu wyjątku – gdyby ktoś mnie jesz-
cze wczoraj o niego zagadnął, wzruszył-
bym ramionami i odesłał go do synów lub 
wnuka Wiktora Pieczonki, którzy przejęli 
schedę po nestorze i jako ostatni kontynu-
ują tę regionalną tradycję rzemieślniczą. 
Obecnie wiem już co nieco, bo wpadłem do 
Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego w 
Domu Narodowym na otwartą w ubiegłym 
tygodniu wystawę „Filigranowe piękno”. 
Polecam i czytelnikom, bo mogą się wiele 
nauczyć, zachwycając przy tym zgroma-
dzonymi na niej skarbami.

Wszystko, co zobaczyć można w gablo-
tach, należy do Leszka Gańczarczyka. Nie 
wytwórca, co prawda, ale kolekcjoner, po-
siada największy bodaj prywatny zbiór 
cieszyńskiej biżuterii (strojów też, ale o 
nich innym razem). Zapytany o jego po-
czątki, wspomina, że „zawsze coś zbierał”. 
W przypadku filigranu wszystko zaczęło 
się od pamiątek rodzinnych: „hoczków” 
otrzymanych w spadku po jednej babci, 
później drugiej, do których dołączały kolej-
ne relikty naszego rzemiosła. Czasami były 
to wyłącznie elementy biżuterii, innym 
razem „żywotki” lub  całe suknie, darowa-
ne, wykupywane, nieraz wręcz uratowane 
przed zniszczeniem z rąk rodzin, które nie 
potrafiły docenić skarbu, z jakim miały do 
czynienia.

Filigran – bo przecież wielu wciąż może 
nie wiedzieć, o czym mowa – nie bez po-
wodu przywodzi na myśl coś drobnego, 
kruchego, delikatnego. Określa się w ten 
sposób sam wyrób, ale także samą technikę 
polegająca na skręcaniu srebrnych lub zło-
tych drucików, a następnie rozklepywaniu 
w delikatny płaskownik. Druciki uformo-
wane w  pożądany wzór łączy się ze sobą, 
uzyskując płaski lub  trójwymiarowy orna-
ment. Charakterystyczne dla cieszyńskiego 
filigranu są motywy spiralne, umieszczane 
na podkładzie z cienkiej blaszki, będącej 
jednocześnie tłem i konturem.

Technika znana jest już od starożytno-
ści, jednak niezupełnie wiadomo, kiedy 
zaczęli parać się nią cieszyńscy rzemieśl-
nicy. Na Śląsk Cieszyński od dawna docie-
rały wykonywane nią wyroby zagraniczne, 
czego przykład stanowi eksponowany na 
wystawie bałkański pas. Wiele zabytków 
nie zachowało się jednak do dziś, a te, któ-
re przetrwały, trudno precyzyjnie datować 
i  przypisać konkretnemu warsztatowi ze 

względu na niedobór źródeł, co znów sta-
nowi problem dla badaczy i kolekcjonerów. 
Jeśli możemy być czegoś pewni, to tego, 
że filigran szczególnie zyskał na popular-
ności wśród mieszkańców regionu w II 
połowie XIX wieku. Wówczas w Cieszynie 
i okolicach działało już kilku trudniących 
się nim mistrzów, których uczniowie za-
kładali później swoje pracownie. Zidentyfi-
kowane wyroby większości z nich oglądać 
można na wystawie.

Filigran nie był wyłącznie domeną bo-
gatych mieszczan. Podobnie jak suknie 
cieszyńskie szybko stały się pożądanym 
odświętnym ubiorem kobiet z okolicznych 
wsi, tak i  biżuteria znalazła w nich swoje 
amatorki.

– Wiele nie mogło sobie jednak pozwolić 
na prawdziwe srebro czy złoto, nie mówiąc 
o misternej filigranowej robocie, dlatego 
w uboższych domach „hoczki” haftowano 
na żywotkach, kiedy indziej kupowano od-
lewy z  pakfonu lub  mosiądzu i  srebrzono 
dla poprawy efektu. Napierśniki czy pasy 
dla dziewczyn z niższych warstw były zu-
pełnie nieosiągalne, choć „niejedna wola-
łaby w posagu dostać taki pas niż krowę” 
– żartuje Gańczarczyk. 

Hoczki, ale i napierśniki, pasy, broszki 
(i starsze od nich spinki), guzy z  miesz-
czańskich strojów i zdjęcia przystrojonych 
nimi osób. Przedmioty olbrzymiej warto-
ści materialnej i estetycznej, ale  przede 
wszystkim historycznej, stanowiące świa-
dectwo kunsztu cieszyńskich rzemieślni-
ków, a także statusu i zamożności niegdy-
siejszych mieszkańców regionu. Można je 
zawile opisywać – ale po co, skoro każdy 
może przyjść i zobaczyć te skarby na wła-
sne oczy... Dlatego zachęcam do mobili-
zacji – czas tylko do końca października, a 
naprawdę warto!  

Weronika Nowakowska, 
polska biathlonistka w oczekiwaniu na igrzyska w Pjongczangu

O P I N I E

Fot. ARC

Krzysztof Łęcki

pre-teksty i kon-teksty /184/

On, ona, pary

Krótkie tegoroczne wakacje spę-
dziliśmy z żoną w Durres w 
Albanii, nad Adriatykiem. To 
w jakiś sposób symbolicznie 

ważne dla mnie miejsce. Kiedyś, prawie 
2500 lat temu znane było jako Epidam-
nos. Było grecką (korkyrejską) kolonią w 
Ilirii, rozrywaną konfliktem wewnętrz-
nym. Ścierali się w nim zamieszkujący 
kolonię lud z epidamnejską arystokra-
cją. Ci ostatni przywołali na pomoc bar-
barzyńców, a potem konflikt przyciągnął 
uwagę tak potężnych polis, jak Korykra 
i Korynt. Wreszcie stał się zapalnikiem 
wielkiej wojny, w którą zaangażowała 
się większość świata greckiego (a także 
perskie imperium); znana jest w historii 
jako wojna peloponeska.

I
Jako autor „...Rozważań nad »Wojną pe-
loponeską«” miałem dobry powód, by 
chcieć zobaczyć miejsce rozpoczęcia 
epickiego starcia, które stało się prelu-
dium do wyniszczającego konfliktu grec-
kich potęg. Skądinąd Durres (już jako 
Dyrrachium) nieraz jeszcze miało stać 
się miejscem starć, które zapisały się w 
historii świata. To tam miała miejsce bi-
twa pomiędzy legionami Juliusza Cezara 
i Pompejusza Wielkiego w czasie wojny 
domowej w 48 r. p.n.e. Pompejusz nie wy-
korzystał w niej ogromnej szansy na de-
cydujące zwycięstwo. Miał za to zapłacić 
ostateczną klęską w kilka miesięcy póź-
niej pod Farsalos. To wtedy Cezar stał się 
jedynym panem Rzymu. Pod Dyrrachium 
miała też początek wojna normandzko-
bizantyjska pod koniec XI wieku n.e. Jak 
widać miejsce to może nie bez podstaw 
kojarzyć się z wojną domową. Małżeń-
stwo też bywa niekiedy nazywane wojną 
domową. Ale ja dzisiaj nie o małżeństwie 
jako wojnie (domowej czy innej), ale o 
tym jak ludzie (zakochani – bądź wręcz 
przeciwnie) łączyli się niegdyś w pary 
małżeńskie. Zdziwieni takim zwrotem 
akcji? No cóż... Pozwólcie się zaskoczyć.

II
Durres to miasto w Albanii, Epidamnos 
leżało w Ilirii. Herodot pisze w „Dzie-
jach” o pewnym zwyczaju znanym u 
iliryjskich Enetów. Oto skoro dziewice 
dojrzeją do zamążpójścia, zbiera się je 
razem, a dookoła nich ustawia kawale-
rów. Wtedy herold każe powstawać dzie-
wicom od najurodziwszej poczynając i 
dokonuje licytacji. Pieniądze, które za 
piękne dziewice oferują ich przyszli mał-
żonkowie pozostają, by… No właśnie – 
skoro wylicytuje się najurodziwsze dzie-
wice, wtedy herold wzywa – streszczam 
dalej Herodota – najniekształtniejsze i 
pyta – „Kto, otrzymawszy najmniej zło-
ta, chce się z nią ożenić?”. I przypada ona 
temu, kto gotów jest wziąć najmniej ze 
złota, z tego, które uzbierano ze sprzeda-
ży urodziwych dziewic. W ten sposób – 
powiada Herodot – dziewczęta brzydkie 
i kalekie wyposażane są przez piękno-
ści. Na marginesie: wydaje się, że trzeba 
przyjąć kilka dodatkowych założeń, aby 
rzecz cała przebiegała bez zakłóceń, ale 
nie będę się czepiał. Herodot określa opi-
sywany przez siebie zwyczaj jako najmą-
drzejszy i najpiękniejszy, żałuje nawet, 
iż nie utrzymał się do jego, Herodota, 
czasów. Idę o zakład, że opisywany przez 
Herodota zwyczaj dzisiejsi telewidzowie, 
a pewnie tym bardziej osobnicy, którzy 
zapragnęliby w takiej zabawie uczestni-
czyć, zaakceptowaliby bez szemrania. 

Wszak do złudzenia przypomina to – 
może tylko nieco bardziej perwersyjną 
– formułę reality show. „Ślub od pierw-
szego wejrzenia”, „Rolnik szuka żony” i 
wiele innych.

III
Ktoś powie, jakżeż te obyczaje Enetów 
barbarzyńskie. Może to i prawda. Ale i 
zwyczaje małżeńskie Greków tamtego 
czasu budzić muszą dzisiaj zdziwienie. 
Szczególnie dotyczy to Sparty, w której 
małżeństwo w dużym stopniu nie było 
sprawą prywatną. Zresztą – małżeń-
stwo... Oczywiście możemy poprzestać 
na takim określeniu, byle pamiętać, jak 
mocno jest ono oddalone od dzisiej-
szych wyobrażeń o związku mężczyzny 
i kobiety. Dość powiedzieć, że „zdrada” 
w dzisiejszym znaczeniu nie miała dla 
Spartan większego znaczenia. Byle ro-
dzili się chłopcy, których można byłoby 
wychować na wojowników. Bo tarcze wo-
jowników, hoplitów były wszak murami 
Sparty. W sytuacji, kiedy założenie ro-
dziny było nie tyle przymusem, co obo-
wiązkiem (samotni mężczyźni, dzisiaj 
powiedzielibyśmy, single, musieli zimą 
biegać nago po rynku, więcej wyśpiewy-
wać o swojej kondycji szydercze pieśni; 
król Sparty, jeśli jego żona nie mogła 
mieć dzieci, wtedy eforowie żądali, by 
wziął sobie za żonę nową partnerkę). A 
samo poznawanie przyszłej żony? To 
dopiero było... Coś pomiędzy loterią, a 
horrorem. Młode dziewczęta, kandydat-
ki na żony, zamykano w ciemnym poko-
ju i wpuszczano tam kandydatów na ich 
mężów. Decydował ślepy wybór, ślepy, 
ale niekoniecznie nie ślepa miłość. Do-
konany w ten sposób wybór nie podlegał 
rewizji – żadną miarą nie można było go 
zmienić. Łatwo się domyśleć, ile zasko-
czeń (a może i dramatów) przynosiło ta-
kim małżeńskim wyborom światło dnia. 
Mam tu rzecz jasna na myśli nie tylko 
wybierających po omacku młodzieńców, 
ale i wybierane w ciemnościach dziew-
częta. Jęk zawodu mógł wszak wydoby-
wać się z obu stron takiej niecodziennej 
transakcji. Tu również porównania z dzi-
siejszymi reality show zdają się jak naj-
bardziej na miejscu.

IV
A dzisiaj? Jest nowocześnie. Różnie 
można zresztą datować początek nowo-
czesności. Ja podam – na poły żartobli-
wie (ale tylko na poły) – jeden inicjują-
cy nowoczesność powód, który nazwę 
„romantycznym”. To moment, kiedy 
zaczyna na dobre (i złe) torować sobie 
drogę miłość, jako ważny (najważniej-
szy?) powód, tego, że ludzie chcą łączyć 
się w pary. Zobaczmy. Jak wiadomo naj-
słynniejsza bodaj para młodych zako-
chanych w sobie ludzi, którzy zamierzali 
pewnie „żyć długo i szczęśliwie”, a może 
nawet mieć przy okazji wiele dzieci, czy-
li Romeo i Julia, nie zdążyła się pobrać. 
Tragiczne okoliczności sprawiły, że po-
pełnili oni samobójstwa. Nie umieli żyć 
bez siebie – egzystencja bez tej jednej, 
jedynej „drugiej połówki” wydawała się 
im czymś niewartym przeżycia. Dalekie 
echa tej sytuacji zobaczyć można w fina-
łowej scenie „Zimnej wojny” (reżyseria 
Paweł Pawlikowski, 2018). Tam znowu 
Romeo i Julia – oboje z przeszłością i po 
przejściach – odebrali sobie życie, naj-
wyraźniej nie widząc dla siebie przyszło-
ści. Albo w takim właśnie finale dostrze-
gając sens.  

PIĄTEK 24 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Programy wyborcze 
9.15 Krok od nieba (s.) 10.10 Po Cze-
chach 10.20 Najlepsze gafy 11.30 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Programy 
wyborcze 14.15 Na tropie 14.40 Repor-
terzy TVC 15.25 Losy gwiazd 16.25 Ło-
patologicznie 17.15 AZ kwiz 17.45 Pro-
gramy wyborcze 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Osada (s.) 21.05 13. kom-
nata Anny Slováčkowej 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 Z kucharzem 
dookoła świata 9.25 Europejska histo-
ria 10.20 Programy wyborcze 10.35 
Spuścizna Tutanchamona 11.20 Wiek 
kotowatych drapieżników 12.10 Króle-
stwo natury 12.40 Programy wyborcze 
12.55 Afrykańskie pustkowia wzdłuż 
rzek 13.45 Rafale: ściśle tajny samolot 
14.40 Piekło pod powierzchnią 15.25 
Wojna nad okopami 16.20 Programy 
wyborcze 16.45 Piękne żywe zabyt-
ki 17.10 Szpiegostwo na pustkowiach 
18.05 Każdy Czech to hodowca 18.20 
Heydrich – ostateczne rozwiązanie 
18.45 Peru, ojczyzna Inków 19.50 Wia-
domości w czeskim j. migowym 20.00 
Raptus (film) 21.50 Madame Sans-Ge-
ne (film) 23.30 Siostra (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 
(s.) 9.45 Pan profesor (s.) 10.55 Łowy 
12.00 Południowe wiadomości 12.40 
Ogólniak (s.) 14.05 Dowody zbrodni 
(s.) 15.05 Detektyw Monk (s.) 16.57 Po-
południowe wiadomości 17.30 Łowy 
18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 LOVEní (film) 
22.30 Deja Vu (film) 0.55 Detektyw 
Monk (s.). 
PRIMA 
6.15 Wolverine (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.20 M.A.S.H. (s.) 8.50 Slunečná 
(s.) 10.20 Incognito 11.25 Strażnik Tek-
sasu (s.) 12.30 Gliniarz i prokurator 
(s.) 13.30 Policja Hamburg (s.) 14.30 
Komisarz Rex (s.) 15.40 Tak jest, sze-
fie! 16.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości, pogoda 
19.55 Showtime 20.15 Czechy i Słowa-
cja mają talent 21.55 Kochamy Czechy 
23.40 Tak jest, szefie! 0.55 Policja w 
akcji 1.55 Komisarz Rex (s.). 

SOBOTA 25 WRZEŚNIA 

TVC 1 
6.00 Co umiały nasze babcie, a o czym 
my zapomnieliśmy 6.25 Łopatologicz-
nie 7.20 Hejkal (bajka) 8.00 Porwany 
królewicz (bajka) 9.00 Uśmiechy La-
dislava Fialki 9.40 Gejzer 10.10 Z ar-
chiwum Sherlocka Holmesa (s.) 11.05 
Wszystko-party 12.00 Z metropolii, Ty-
dzień w regionach 12.25 Nasze hobby 
13.00 Wiadomości 13.05 Sprytna kró-
lewna (bajka) 14.15 Pani lisica (bajka) 
14.45 Złoty warkoczyk (bajka) 15.30 
Śmierć pięknych saren (film) 17.05 Her-
cule Poirot (s.) 17.55 Mieszkać jak… w 
leśnym przedszkolu 18.25 Chłopaki w 
akcji 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.10 Cuda natury 21.20 
Pr. rozrywkowy 22.30 Maigret i śmierć 
księgowego (film) 0.00 Komisarz Mon-
talbano (s.). 
TVC 2 
6.00 Birma – Rangun, Mandalaj i kró-
lewskie miasta 6.50 Ludzkość – nasza 
wspólna historia 7.40 W pędzie kopyt 
8.35 Na rowerze 8.45 Czar południo-
wo-wschodniej Azji 9.30 Konno po 
Czechach 10.00 Duże maszyny 10.45 

Auto Moto Świat 11.15 Lotnicze kata-
strofy 12.00 Tenis: J&T Banka Ostrava 
Open 2021 (transmisja) 18.00 Błękitna 
krew 18.55 Potomkowie gwiazd 19.25 
Czeskie wsie 19.50 Wiadomości w cze-
skim j. migowym 20.00 Babel Berlin 
(s.) 21.40 Gra (film) 23.45 Polowanie 
(film). 
NOVA 
6.10 Looney Tunes Show (s. anim.) 
7.00 Co nowego u Scooby’ego? (s. 
anim.) 8.10 Król Drozdobrody (bajka) 
9.20 Superstar 11.50 Przyprawy 12.45 
Dzwoń do TV Nova 13.25 Magazyn do-
mowy 14.35 Pojedynek na talerzu 15.35 
Ślub od pierwszego spojrzenia (reality 
show) 17.00 Piękna i bestia (film) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Ślub 
od pierwszego spojrzenia (reality show) 
21.40 Mroczna wieża (film) 23.30 Noc 
oczyszczenia: Anarchia (film). 
PRIMA
 6.05 Wolverine (s. anim.) 6.35 Rodzina 
piratów (film anim.) 7.00 Bolek i Lolek 
(s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 8.30 Auto-
salon.tv 9.35 Czechy i Słowacja mają 
talent 11.20 Kochamy Czechy 13.05 
Gwiazdy nad głową (s.) 14.30 Jak poeci 
tracą złudzenia (film) 16.50 Złote dno 
(film) 18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 
Showtime 20.15 Co za para (s.) 21.30 
Gliniarz (s.) 22.50 Jak poeci tracą złu-
dzenia (film) 1.00 Szpieg (film). 

NIEDZIELA 26 WRZEŚNIA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 
Śmierć pięknych saren (film) 8.00 
Leśna nimfa (bajka) 8.25 Pieczenie na 
niedzielę 8.50 Łopatologicznie 9.45 
Kalendarium 10.00 Kamera na szlaku 
10.35 Obiektyw 11.05 Życie na zamku 
(s.) 12.00 Pytania V: Moravca 13.00 
Wiadomości 13.05 Zielony rycerz (baj-
ka) 14.00 Nimfa z Wełtawy (bajka) 
15.00 O głupiej żonie górnika (bajka) 
15.55 Do nieba (film) 17.15 List po hisz-
pańsku (film) 18.25 Co umiały nasze 
babcie, a o czym my zapomnieliśmy 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Obrońca (s.) 21.10 168 go-
dzin 21.45 O zmarłych tylko dobrze 
(film) 23.05 Sprawy detektywa Mur-
docha (s.) 23.50 13. komnata Anny 
Slováčkowej. 
TVC 2 
6.00 Duże maszyny 6.45 Krąg zła Hi-
tlera 7.40 Czechosłowacki tygodnik 
filmowy 7.55 Poszukiwania utracone-
go czasu 8.10 Wielka wojna ojczyźnia-
na 9.05 Podróż po zachodniej Islandii 
9.30 Nie poddawaj się plus 9.55 Nie 
poddawaj się 10.25 Słowo na niedzielę 
10.30 Magazyn chrześcijański 11.00 
Przez ucho igielne 11.25 Magazyn re-
ligijny 11.55 Tenis: J&T Banka Ostrava 
Open 2021 14.00 Królestwo natury 
14.25 Tenis: J&T Banka Ostrava Open 
2021 16.45 Bedeker 17.15 Tajemnice 
brytyjskiej rodziny królewskiej 18.00 
Strony rodzinne 18.25 Szpiegostwo na 
pustkowiach 19.20 Ciekawostki z re-
gionów 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Silverado (film) 22.15 
Boso w parku (film) 0.00 Kat z Katynia. 
NOVA 
6.00 Looney Tunes Show (s. anim.) 
6.50 Co nowego u Scooby’ego? (s. 
anim.) 8.05 Królowa śniegu (bajka) 
9.50 Ostatnia piosenka (film) 11.55 Sky 
High (film) 13.50 Niech się boi (film) 
15.40 LOVEní (film) 17.55 Za krzakiem 
tarniny (film) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 SuperStar 22.35 Love Is-
land (reality show) 23.40 Odłamki 0.10 
Niech się boi (film). 
PRIMA 
6.05 Wolverine (s. anim.) 6.35 Rodzi-
na piratów (s. anim.) 7.05 M.A.S.H. 
(s.) 8.00 II wojna światowa 9.15 Pri-

ma świat 9.50 Gotuj jak szef! 10.30 
Prima maskotka 11.00 Partia Terezy 
Tomankowej 11.50 Poradnik domowy 
12.45 Poradnik Pepy Libickiego 13.10 
Poradnik Ládi Hruški 14.15 Co za para 
(s.) 15.40 Gliniarz (s.) 16.55 Wyprawa z 
tatą (film) 18.55 Wiadomości, pogoda 
20.00 Debata wyborcza 22.35 Parker 
(film) 1.15 M jak morderca (film). 

PONIEDZIAŁEK 27 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Z archiwum Sher-
locka Holmesa (s.) 9.50 168 godzin 
10.35 Osada (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Programy wyborcze 
14.15 Wszystko, co lubię 14.40 O zmar-
łych tylko dobrze (film) 16.05 Krok od 
nieba (s.) 17.00 AZ kwiz 17.30 Czarne 
owce 17.45 Programy wyborcze 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Raptus (s.) 
21.10 Reporterzy TVC 21.50 Pogromcy 
długów 22.20 Ogólniak (film) 0.15 AZ 
kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 100 cudów 
świata 9.30 Ludzkość: nasza wspól-
na historia 10.15 Programy wyborcze 
10.30 Kto zabił neandertalczyków 
11.25 Uniwersytety – tajemnice euro-
pejskiego cudu 12.20 Uttarakhand, 
przy źródłach Gangesu 13.15 Programy 
wyborcze 13.30 Klucz 13.55 Magazyn 
religijny 14.25 Lotnicze katastrofy 
15.10 Programy wyborcze 15.25 Czar 
południowo-wschodniej Azji 16.10 
Najbardziej niesamowite mosty na 
świecie 17.05 Przygody nauki i techniki 
17.35 Czeskie wsie 17.55 Bedeker 18.25 
Wojna nad okopami 19.15 Każdy Czech 
to hodowca 19.30 Czechosłowacki ty-
godnik filmowy 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Najciekaw-
sze cuda starożytności 20.50 Krąg zła 
Hitlera 21.50 Gentleman z rewolwerem 
(film) 23.20 Kroniki portowe (film) 
1.10 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica (s.) 
9.50 Spece (s.) 10.55 Łowy 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.40 Ogólniak 
(s.) 14.05 Dowody zbrodni (s.) 15.00 
Detektyw Monk (s.) 16.57 Popołudnio-
we wiadomości 17.30 Łowy 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Spece (s.) 22.20 Agenci NCIS: 
Nowy Orlean (s.) 23.15 Detektyw Monk 
(s.) 1.00 Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.15 Wolverine (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.10 M.A.S.H. (s.) 9.15 Pomyłki 
(s.) 10.20 Grubasy 11.30 Strażnik Tek-
sasu (s.) 12.30 Gliniarz i prokurator 
(s.) 13.30 Policja Hamburg (s.) 14.30 
Komisarz Rex (s.) 15.40 Tak jest, sze-
fie! 16.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości, pogoda 
19.55 Showtime 20.15 Gwiazdy nad 
głową (s.) 21.30 Pierwsza kolacja 22.35 
Grubasy (reality show) 23.50 Tak jest, 
szefie! 

WTOREK 28 WRZEŚNIA 

TVC 1 
6.00 Królewskie echo (bajka) 7.00 
Kartka z pamiętnika (film) 8.30 Śpią-
ca królewna (bajka) 9.30 Przędziemy 
złotą nitkę (bajka) 10.40 Anusia z la-
skowymi orzeszkami (bajka) 12.10 O 
dumnym władcy (bajka) 13.15 Grzyb 
grzybowi nierówny (bajka) 14.30 O 
złotym skarbie (bajka) 15.45 Saturnin 
(film) 17.30 Siostra siedmiu kruków 
(bajka) 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.10 Najlepsze gafy 21.20 
Pociąg dzieciństwa i nadziei (s.) 22.25 

Losy gwiazd 23.15 Sprawy detektywa 
Murdocha (s.) 0.05 Kryminolog (s.). 
TVC 2 
6.00 Piekło pod powierzchnią 6.45 Nie 
poddawaj się plus 7.10 Nie poddawaj 
się 7.40 Szpiegostwo na pustkowiach 
8.35 Ostatnia szansa dla północnych 
nosorożców białych 9.25 Najciekaw-
sze cuda starożytności 10.05 Pugam, 
miasto tysiąca świątyni 11.00 Małe 
psowate drapieżniki 11.50 Republika 
Dominikańska, skarb Karaibów 12.45 
Tajemnice brytyjskiej rodziny kró-
lewskiej 13.30 Podróż po zachodniej 
Islandii 14.00 Tajemnica kodeksu XIV 
A 13 14.55 Miejsca pielgrzymek 15.10 
Podwójne życie księcia Wacława 16.05 
Najcenniejsze klejnoty 16.35 Święty 
Wacław i ochrona państwa czeskiego 
17.30 Magiczne góry Czech i Moraw 
17.45 Guty – kościół po naszymu 18.15 
Konno po Czechach 18.40 Na rowerze 
18.55 Królestwo natury 19.20 Maga-
zyn chrześcijański 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Czeskie 
niebo (teatr) 21.30 Wacław II – droga z 
zapomnienia 22.30 100 cudów świata 
23.25 Ludzkość: Nasza wspólna histo-
ria 0.10 W imię ojczyzny (s.) 1.00 Opo-
wieść podręcznej (s). 
NOVA 
5.50 Kronk – nowe wcielenie (film 
anim.) 7.05 Cudowne buty (bajka) 8.20 
Wybuch nastąpi o siedemnastej (film) 
9.50 Szkoła podstawą życia (film) 
11.45 Zaplątani (film anim.) 13.35 
Trzej muszkieterowie (film) 15.40 
Czarownica (film) 17.30 Łowy 18.25 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.20 MasterChef Czechy 21.40 
Pojedynek na talerzu 22.40 Weekend 
23.40 Trzej muszkieterowie (film). 
PRIMA 
6.05 Wolverine (s. anim.) 6.35 Rodzina 
piratów (s. anim.) 7.05 Bolek i Lolek 
wśród górników (s. anim.) 7.45 Jak 
wytresować smoka (film anim.) 9.40 
Złocienie dla pani na zamku (film) 
11.35 Smoking (film) 13.40 Zawiadow-
ca stacji (film) 15.40 Tak jest, szefie! 
16.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto do 
stołu! 18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 
Showtime 20.15 Slunečná (s.) 21.35 7 
przypadków Honzy Dědka 0.00 Tak 
jest, szefie! 

ŚRODA 29 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Programy wyborcze 
9.20 Krok od nieba (s.) 10.15 Najlepsze 
gafy 11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Sama w domu 14.00 
Programy wyborcze 14.15 13. komnata 
Anny Slováčkowej 14.40 Po Czechach 
14.50 List po hiszpańsku (film) 16.00 
Krok od nieba (s.) 17.00 AZ kwiz 17.25 
Czarne owce 17.45 Programy wyborcze 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.10 Przy-
gody kryminalistyki (s.) 21.00 Labirynt 
(s.) 22.00 Hercule Poirot (s.) 22.55 Ko-
micy na piątkę 23.50 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Małe psowate 
drapieżniki 9.20 Afrykańska sawanna 
9.50 Programy wyborcze 10.05 Ryba-
cy 10.20 Pieniądze Hitlera 11.10 Wiel-
ka wojna ojczyźniana 12.00 Samoloty 
myśliwskie 12.50 Programy wyborcze 
13.05 Błękitna strefa długowieczności 
13.55 Każdy Czech to hodowca 14.20 
Z kucharzem dookoła świata 15.25 
Programy wyborcze 15.40 Telewizyjny 
klub niesłyszących 16.15 Szalony świat 
zimnej wojny 17.10 Wacław II – droga z 
zapomnienia 18.05 Ziemia 19.50 Wia-
domości w czeskim j. migowym 20.00 
Błękitna krew 21.00 Strony rodzinne 
21.35 Podróż po Raja Ampat 22.00 

Industrie 22.30 Wielka wojna ojczyź-
niana 23.25 Lotnicze katastrofy 0.10 
Siostra (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40 Ulica 
(s.) 10.30 MasterChef Czechy 12.00 
Południowe wiadomości, sport, pogo-
da 12.40 Ogólniak (s.) 14.05 Dowody 
zbrodni (s.) 15.00 Detektyw Monk 
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.30 Łowy 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 Master-
Chef Czechy 21.40 Love Island (reality 
show) 22.45 Agenci NCIS: Nowy Orle-
an (s.) 23.40 Detektyw Monk (s.) 1.25 
Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.15 Wolverine (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.20 M.A.S.H. (s.) 8.55 Slunečná 
(s.) 10.20 7 przypadków Honzy Ded-
ka 11.30 Strażnik Teksasu (s.) 12.30 
Gliniarz i prokurator (s.) 13.30 Policja 
Hamburg (s.) 14.30 Komisarz Rex (s.) 
15.40 Tak jest, szefie! 16.50 Policja w 
akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wia-
domości, pogoda 19.55 Showtime 20.15 
1. misja (s.) 21.35 Show Jana Krausa 
23.55 Tak jest, szefie! 1.00 Policja w 
akcji. 

CZWARTEK 30 WRZEŚNIA 

TVC 1
5.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba (s.) 
10.00 Pociąg dzieciństwa i nadziei (s.) 
11.00 Wszystko, co lubię 11.30 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Programy wybor-
cze 14.15 Pieczenie na niedzielę 14.40 
Zawodowcy (s.) 15.35 Krok od nieba 
(s.) 16.30 Wszystko, co lubię 17.00 AZ 
kwiz 17.25 Czarne owce 17.45 Progra-
my wyborcze 18.00 Wiadomości regio-
nalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Najlepsze gafy 21.20 Pr. dysku-
syjny 22.20 Gejzer 22.50 Na tropie 
23.15 Komisarz Montalbano (s.) 1.00 
AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Ziemia 10.05 
Czeskie ślady w kraju za równikiem 
11.05 Programy wyborcze 11.20 Repu-
blika Dominikańska, skarb Karaibów 
12.10 Błękitna strefa długowieczności 
13.05 Samoloty myśliwskie 13.50 Krąg 
zła Hitlera 14.45 Niesamowity koliber 
15.40 Programy wyborcze 15.55 Eu-
ropa dziś 16.25 Pugam, miasto tysiąca 
świątyń 17.30 Industrie 17.55 Czar po-
łudniowo-wschodniej Azji 18.45 Auto 
Moto Świat 19.15 Przez ucho igielne 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Tajemnice brytyjskiej ro-
dziny królewskiej 20.55 Konno po Cze-
chach 21.25 Bedeker 21.55 Nowy papież 
(s.) 22.45 Pieniądze Hitlera 23.35 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40 Uli-
ca (s.) 9.35 MasterChef Czechy 10.55 
Łowy 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.40 Ogólniak (s.) 14.05 Dowody 
zbrodni (s.) 15.00 Detektyw Monk (s.) 
16.57 Popołudniowe wiadomości 17.30 
Łowy 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Pan profesor 
(s.) 21.25 Ślub od pierwszego spojrzenia 
22.45 Gwiezdne życie 23.20 Detektyw 
Monk (s.) 1.05 Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.15 Wolverine (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.10 M.A.S.H. (s.) 9.10 1. misja (s.) 
10.25 Show Jana Krausa 11.30 Strażnik 
Teksasu (s.) 12.30 Gliniarz i prokurator 
(s.) 13.30 Policja Hamburg (s.) 14.30 
Komisarz Rex (s.) 15.40 Tak jest, szefie! 
16.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto do 
stołu! 18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 
Showtime 20.15 Slunečná (s.) 21.35 In-
kognito 22.40 Gafy (s.) 23.55 Tak jest, 
szefie! 

Cuda natury
Sobota 25 września, godz. 20.10
TVC 1

Guty – kościół po naszymu
Wtorek 28 września, godz. 17.45
TVC 2

Jakub Skałka

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE. Poleca Jakub Skałka /7/

Przydatne informacje

Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego, 
COK Dom Narodowy (II piętro)
Adres: 

Rynek 12, 43-400 Cieszyn

Otwarte: 8.00-16.30 (poniedziałek-piątek), 
do 31 października. Zwiedzanie z wła-
ścicielem kolekcji po uzgodnieniu.

Koszt: bezpłatnie

Telefon: +48 668 860 354
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Prosimy o rezerwację miejsc. Tel. 
558 711 961.
KARWINA-FRYSZTAT – MK 
PZKO informuje o możliwości za-
mówienia wysłóżki ze świniobi-
cia. W ofercie: jelita czarne i białe 
109 kc/kg, świyczka 159 kc/kg, 
salceson 159 kc/kg. Zamówienia 
przyjmujemy do 12. 10. na e-mail: 
pzkokarwina@pzkokarwina.cz. 
Odbiór wyrobów 16. 10. w godz. 
9.00-12.00 w Domu Polskim.
KARWINA – Oddział Literatury Pol-
skiej Biblioteki Regionalnej zapra-
sza rodziców z dziećmi do trzeciego 
roku życia na spotkanie w ramach 
projektu Bookstart w poniedziałek 
4. 10. od godz. 9.00 do budynku bi-
blioteki na Rynku Masaryka w Kar-
winie-Frysztacie. Wstęp wolny. 
 Oddział Literatury Polskiej Bi-
blioteki Regionalnej zaprasza na 
spotkanie z Barbarą Kiczmer w 
ramach Klubu Dyskusyjnego we 
wtorek 5. 10. o godz. 17.00 w sali 
kinowej budynku biblioteki w 
Karwinie-Mizerowie. Tematem 
spotkania będzie rodzina zastęp-
cza z punktu widzenia praktyka. 
Wejściówki w cenie 50 kc prosimy 
zamawiać pod nr. telefonu 596 
312 477 lub 558 849 501.
LUTYNIA DOLNA – MK PZKO 
zaprasza na uroczystą mszę świę-
tą w intencji śp. księdza Henryka 
Dziekana oraz koncert pt. „Świę-
to pieśni” z okazji 275. rocznicy 
wybudowania kościoła św. Jana 
Chrzciciela, 145. rocznicy poświę-
cenia wierzniowickiej kaplicy św. 
Izydora w środę 6. 10. o godz. 
17.00 do kościoła parafialnego w 
Lutyni Dolnej. Wystąpią: zespół 
wokalny, chór mieszany „Za-
olzie” z Orłowej-Lutyni, zespół 
śpiewaczy „Olzanki” z Polski.
PIOTROWICE KOŁO KARWINY 
– Zarząd Miejscowego Koła PZKO 
w Piotrowicach zaprasza w sobotę 
25. 9. o godz. 15.00 do Domu PZKO 
na zebranie członkowskie i stry-
kówkę.
POLSKIE TOWARZYSTWO ME-
DYCZNE w RC – Zaprasza na 
uroczystą konferencję z okazji 
30. rocznicy samodzielnej dzia-
łalności PTM w RC i 46. roczni-
cy od powstania Klubu Medyka. 
Spotykamy się w dniach 1. i 2. 10. 
Początek w piątek o godz. 13.00. 
Miejsce obrad: Hotel „Fridrich”, U 
Hotelu 728/1, 735 42 Cierlicko Gór-
ne. Szczegółowe informacje na 
stronie internetowej PTM-u www.
medics.cz/ptmrc lub ptmrc.virt.
cz; e-mail: ptmrc@atlas.cz. Pro-
simy o zgłoszenia udziału pocztą 
elektroniczną (ptmrc@atlas.cz) 
lub SMS-em (603 744 575).
PTTS „BŚ” – Zaprasza 28. 9. na 
wycieczkę autokarową do Raci-
borza i Rud Wielkich. Cena za 
przejazd autobusem 190 kc. Od-
jazd z  Cz. Cieszyna o godz. 7.00, 
z  Karwiny-Szpital o godz. 7.15, 
następne przystanki: Karwina-U-
niwersytet, Karwina-Dom towa-
rowy. Powrót do Cieszyna około 
godz. 18.30. Wycieczkę prowadzi 
Alfred Lotter, tel. 605 587 986. Są 
wolne miejsca, zapraszamy!
RYCHWAŁD – MK PZKO zapra-
sza w sobotę 25. 9. o godz. 15.30 
na zebranie członkowskie do 
Domu PZKO. W programie pre-
lekcja Tadeusza Siwka pt. „Singa-
pur – miasto – państwo”.
SENIORZY HPC „ZAOLZIE” – 
Przypominam o akcji „Harcerski 
znicz” w dniach 1 i 2 listopada. Na-
sze znicze są do odbioru w sekre-

tariacie Kongresu Polaków przy 
ul. Grabińskiej w Cz. Cieszynie.
TKK PTTK „Ondraszek” – Za-
prasza 26. 9. na wycieczkę rowe-
rową „Dzień Gwarka”. Zbiórka na 
Rynku w Cieszynie o godz. 9.00. 
Trasa żelaznym szlakiem, do 50 
km. Wycieczkę poprowadzi Kazik 
Szewczyk, tel. +48 509 121 598.
ZARZĄD GŁÓWNY MACIERZY 
SZKOLNEJ – Organizuje 15. edycję 
turnieju siatkówki drużyn amator-
skich o Puchar Przechodni Baginiec-
kigo Gorola 2. 10. w hali sportowej 
w Bystrzycy. Zgłoszenia pod nr. tel. 
606 739 009 (Grzegorz Skupień) albo 
e-mailem: g.skupien@seznam.cz. 
Termin zgłoszeń do 27. 9.

KONCERTY

KARWINA-FRYSZTAT – Zapra-
szamy 26. 9. o godz. 16.00 do ko-

ścioła parafialnego pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego na ostatni 
koncert XVII edycji Festiwalu Mu-
zyki Organowej „Karwińskie or-
gany”. Ireneusz Wyrwa jest świet-
nym polskim organistą średniego 
pokolenia, profesorem na Akade-
mii Muzycznej Fryderyka Chopi-
na w Warszawie. Jest członkiem 
jury międzynarodowych konkur-
sów organowych i wykładowcą na 
konferencjach naukowych. W Kar-
winie zabrzmią kompozycje orga-
nowe J.G. Grauna, J.L. Krebsa, A. 
Guilmanta, F. Nowowiejskiego, M. 
Sawy oraz V. Belliniego.  

OFERTA

PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do 
domu – zadzwoń: +48 609 852 057. 
Uszczelniamy wszystkie rodzaje da-
chów. GŁ-531

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, KONGRES PO-
LAKÓW, ul. Grabińska 458/33: 
do 1. 10. wystawa „Próba buntu. 
50. rocznica powstania Klubu Nie-
zależnych MK PZKO w Bystrzycy”. 
Czynna od wtorku do piątku w 
godz. 8.00-15.00.
CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓWNY 
PZKO, ul. Strzelnicza 28, kory-
tarz wejściowy: do 1. 10. wystawa 
„Ks. Franciszek Michejda. Pro-
wadził lud do Ziemi Obiecanej”. 
Czynna w godzinach otwarcia bu-
dynku. 
GALERIA MIASTA TRZYŃCA, 
DK „Trisia”, nám. Svobody 526, 
Trzyniec: do 28. 10. wystawa Ka-
rola Adamusa pt. „Vizuální po-
ezie”. Ekspozycja czynna w po-pt: 
w godz. 9.00-17.00; so i nie: w godz. 
14.00-17.00.
MUZEUM HUTY TRZYNIEC-

KIEJ i MIASTA TRZYŃCA, DUŻA 
GALERIA, ul. Frýdecká 387: do 
18. 11. wystawa pt. „Historia jedne-
go miasta”. Czynna: wt-pt: w godz. 
9.00-17.00, nie: w godz. 13.00-17.00.
PAŃSTWOWE POWIATOWE AR-
CHIWUM KARWINA, Fryštátská 
55, Karwina-Frysztat: do 31. 12. 
wystawa pt. „Z  trógły naszej star-
ki”. Czynna: po, wt, śr, pt: w godz. 
8.00-14.00.

CO ZA OLZĄ

KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, ul. 
Mennicza 46, Cieszyn: do 2. 10. 
wystawa pt. „Ars belli – Sztuka 
wojny”. Czynna wt-pt: w godz. 
10.00-18.00; so: w godz. 9.00-
15.00.
WIEŻA PIASTOWSKA i ROTUN-
DA św. Mikołaja, Cieszyn: czyn-
ne codziennie w godz. 9.00-18.00. 

I N F O R M AT O R

Z okazji złotej rocznicy ślubu 

państwa MARII i VALTERA DYWORÓW
z Mostów koło Czeskiego Cieszyna 

Najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia zdrowia, spokoju i pomyślno-
ści na dalsze lata wspólnego życia składają synowie z rodzinami.
 GŁ-574

Oto ogłaszam wam tajemnicę:
Nie wszyscy zaśniemy, 
ale wszyscy będziemy przemienieni.

      1 Kor. 15,51

Dnia 22. 9. minęło 10 lat, kiedy został powołany do ży-
cia wiecznego nasz Drogi Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek, 
Pradziadek, Brat i Kuzyn

śp. inż. JAN CYMOREK
z Cz. Cieszyna

Wszystkich, którzy zachowali Go w życzliwej pamięci, 
o chwilę wspomnień i cichą modlitwę proszą najbliżsi.

 GŁ-571

Dnia 27 września obchodzi swój zacny jubileusz – 90 lat 
mój Ukochany Brat

inż. JAN SZNAPKA
zamieszkały w Karwinie-Raju

Z tej okazji składamy Mu najserdeczniejsze życzenia 
dobrego zdrowia, radości w gronie swych najbliższych 
oraz błogosławieństwa Bożego.
Siostra Maria, Tadeusz z rodziną oraz rodzina Leszków.
 GŁ-572

Upływa szybko życie...
Dnia 24 września obchodziłby swe 65. urodziny

śp. WŁADYSŁAW LISZTWAN
z Nawsia

Zaś 6 listopada wspomnimy 25. rocznicę Jego zgonu.
O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.
 GŁ-576

Z okazji 90. urodzin naszego Kochanego Taty

inż. JANA SZNAPKI
z Karwiny

Najszczersze życzenia: zdrowia, uśmiechu i szczęścia, 
radości każdego dnia oraz wszelkiej pomyślności skła-
dają synowie z rodzinami.
 RK-089

Twoje oczy zniknęły,
ale w naszych sercach pozostałeś...

Dnia 24 września 2021 mija czwarta rocznica, kiedy 
opuścił nas na zawsze nasz Kochany Mąż, Ojciec, Dzia-
dek, Teść, Wujek, Kuzyn, Przyjaciel i Sąsiad

śp. HENRYK KRUCZEK 
z Suchej Górnej

Z miłością i szacunkiem wspominają i nigdy nie zapo-
mną żona i dzieci z rodzinami.
 GŁ-565

W poniedziałek 27 września 2021 będzie obchodził swoje 90. urodziny

pan inż. JAN SZNAPKA 
z Karwiny

wieloletni prezes MK PZKO w Karwinie-Starym Mieście
Serdeczne życzenia zdrowia i pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności 
składa Zarząd MK PZKO w Karwinie-Starym Mieście.
 GŁ-568 W tych dniach mija czwarta rocznica śmierci mego 

Męża

śp. JÓZEFA MRÓZKA
Rozłąka jest naszym losem, lecz żal zmienia się w na-
dzieję nowego spotkania.
Wspomnijcie o Józku razem z nami. 

Kwiecia z rodziną.
 GŁ-573

Jest takie miejsce w Sercu, 
gdzie myśli nikt nie słyszy.
Jest takie miejsce w Sercu, 
gdzie mocno kocha się w ciszy.

Dnia 21 września minęła 15. rocznica, 
kiedy pożegnaliśmy naszego Drogiego

śp. KAROLA PUTNIORZA
zaś dnia 27 września minie 10 lat, kie-
dy opuściła nas na zawsze nasza Ko-
chana

śp. RUTA PUTNIORZ
z Kocobędza

Za miłe wspomnienie i modlitwę dziękuję córka Janka z rodziną.
 GŁ-578

I N F O R M A T O R 
ŻYCZENIA WSPOMNIENIA

Przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury RC wydaje Kongres Polaków w RC, ul. Grabińska 33, 737 01 Czeski Cieszyn, IČO: 00535613, w wydawnictwie POL-PRESS, s.r.o. IČO: 
26792575 • Adres: Redakcja „Głosu”, ul. Strzelnicza 28, Czeski Cieszyn 737 01 • Redaktor naczelny: Tomasz Wolff, wolff@glos.live • Zastępca redaktora naczelnego, redaktor sporto-
wy: Janusz Bittmar, bittmar@glos.live • Redaktorzy terenowi: Danuta Chlup, danuta.chlup@glos.live • Witold Kożdoń, kozdon@glos.live • Szymon Brandys, brandys@glos.live • Foto-
reporter: Norbert Dąbkowski, dabkowski@glos.live • Doradca ds. reklamy: Beata Schönwald, beata.schonwald@glos.live • Projekt makiety: Jacek Utko • Telefony: sekretariat/centrala 
558 731 766, e-mail: info@glos.live • www.glos.live • Pismo wychodzi we wtorki i piątki • Dostawę prenumeratorom prowadzi Česká pošta, s.p., oddělení periodického tisku, Olšanská 
38-9, 225 99 Praha 3. Zamówienia: www.periodik.cz, e-mail: postabo.prstc@cpost.cz • Reklamacje tel. 800 300 302 • Kolportaż: PNS, a.s. • Druk: CZECH PRINT CENTER a. s. Na Rovince 876,  
720 00 Ostrava-Hrabová • Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również prawo ich redagowania i skracania • Numer ewidencyjny Ministerstwa Kultury RC: 
MK ČR E 588, nr Indeksu 42501, ISSN 2570-8708.

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

 GŁ-089

CO W TEATRZE

SCENA POLSKA – CZ. CIESZYN: 
Garderoba damska (25, godz. 
17.30).

CO W KINACH

CZ. CIESZYN – Central: PAW 
Patrol (24, godz. 16.30); Zátopek 
(24, godz. 19.00); Wilk na 100% 
(25, 26, godz. 15.30); Zbožňovaný 
(25, 26, godz. 17.30); Gniazdo (25, 
26, godz. 20.00); Animal Crakers 
(29, godz. 16.30); Piotruś Królik 2 
(30, godz. 16.30); Minuta věčnosti 
(30, godz. 19.00); TRZYNIEC – 
Kosmos: Zbožňovaný (24, godz. 
17.30; 25, 28, godz. 20.00); Wcie-
lenie (24, godz. 20.00); Wilk na 
100% (25, godz. 15.00; 27, godz. 
17.30); Prvok, Šampón, Tečka a 
Karel (25, godz. 17.30); PAW Pa-
trol (26, godz. 15.00); Zátopek 
(26, godz. 17.30; 27, godz. 20.00); 
Jedině Tereza (26, godz. 20.00); 
Gump – pes, který naučil lidi žít 

(28, godz. 17.30); Wcielenie (29, 
godz. 20.00); KARWINA – Cen-
trum: Zbožňovaný (24, godz. 
17.30; 25, 29, godz. 20.00; 26, godz. 
17.30); Shang-Chi i legenda dzie-
sięciu pierścieni (24, godz. 20.00; 
28, godz. 17.15); Wilk na 100% (25, 
godz. 17.30; 26, godz. 15.30); After 
(26, godz. 20.00); Ekspedycja: 
Dżungla (27, godz. 17.30); Prvok, 
Šampón, Tečka a Karel (27, godz. 
20.00); Rodzinka rządzi (28, godz. 
15.00); Zátopek (28, godz. 20.00); 
Magiczne wrota (29, godz. 17.30); 
Nie czas umierać (30, godz. 
18.00); HAWIERZÓW – Cen-
trum: Luca (24, 25, godz. 17.00); 
Muž se zaječíma ušima (24, godz. 
18.00); Gump – pes, který naučil 
lidi žít (24, godz. 19.30); Zátopek 
(25, 26, godz. 18.00); Zbožňovaný 
(25, 26, 29, godz. 19.30); Magiczne 
wrota (26, godz. 10.00); Ekspe-
dycja: Dżungla (27, godz. 17.00); 
Marco (27, godz. 18.00); Szybcy i 
wściekli 9 (27, godz. 19.30); PAW 
Patrol (28, 29, godz. 17.00); Jan 
Werich (28, godz. 18.00); Deníček 
moderního fotra (28, godz. 19.30); 
Matky (29, godz. 9.30); Wyrolowa-
ni (30, godz. 17.00); Festiwal pana 

Ryfkina (30, godz. 18.00); Nie czas 
umierać (30, godz. 19.30); CIE-
SZYN – Piast: Operacja „Mumia” 
(24-30, godz. 14.30).

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 
SM, niedziela, wiadomości regio-
nalne 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.
katowice.pl/Zaolzie.

CO W TERENIE

CZ. CIESZYN-OSIEDLE – MK 
PZKO zaprasza na koncert zespołu 
TA Grupa „Piosenki czarno-białego 
ekranu”. Koncert odbędzie się 29. 9. 
o godz. 16.00 w kawiarni „Avion”. 

Znajdź nas na 
Facebooku



Znajdź nas 
na YouTubie



»Kresy« się odbędą

Po roku przerwy spowodowa-
nej obostrzeniami przeciwe-
pidemicznymi do Czeskiego 
Cieszyna wraca konkurs 

recytatorski „Kresy”. – Mam nadzie-
ję, że tym razem już nic nie stanie 
na przeszkodzie, by zorganizować tę 
edycję i podtrzymać tradycję, która 
trwa od ponad 25 lat – zaznaczył Wła-
dysław Kubień, inicjator oraz dusza 
zaolziańskich eliminacji tego między-
narodowego konkursu organizowa-
nego z myślą o Polakach z zagranicy.

Zaolziańskie „Kresy” odbędą się w 
piątek 12 listopada. Przygotowania 
ruszyły pełną parą. Wiadomo już np., 
że na czele jury stanie tradycyjnie 
aktor i założyciel teatru lalkowego 
w Białymstoku Mariusz Orzełek. 
Polskie Towarzystwo Artystyczne 
„Ars Musica”, które jest jednym z 
organizatorów tego wydarzenia, wy-
słało już też zaproszenia do wszyst-
kich polskich szkół podstawowych 
i średnich na Zaolziu. Teraz chodzi 
o to, by zaczęła się przygotowywać 

również młodzież. Pracy jest nie-
mało, bo każdy recytator powinien 
zaprezentować na „Kresach” dwa 
polskie utwory – mogą być poetyckie 
lub prozaiczne, których łączny czas 
nie przekroczy 5 minut. Zgłoszenia 
przyjmowane są do 1 listopada.

Dzieci i młodzież wystartują w czte-
rech kategoriach wiekowych, uczest-
nicy tej najstarszej, powyżej 16 lat, 
będą walczyli nie tylko o atrakcyjne 
nagrody, ale także o udział w finale.

– Międzynarodowe spotkanie lau-
reatów eliminacji organizowanych w 
ich krajach zamieszkania odbywało 
się zawsze w grudniu w Białymsto-
ku. Ponieważ Podlaski Odział Sto-
warzyszenia „Wspólnota Polska” nie 
otrzymał środków i pozwolenia na 
zorganizowanie finału w tradycyjnej 
formie, odbędzie się on on-line – za-
znaczył Kubień, dodając, że organi-
zatorzy zaolziańskich „Kresów” po-
starają się zrekompensować wyjazd 
do Białegostoku bardziej atrakcyjny-
mi nagrodami.  (sch)

Październik w bibliotece

Tydzień bibliotek to ogól-
nopaństwowe święto 
czytelnictwa i czytelni-
ków, które jest świętem 

„ruchomym” i odbywa się w pierw-
szym tygodniu października, tym 
razem od 4 do 8. To szczególna 
okazja, by zaprezentować tę insty-
tucję jak najszerszemu ogółowi. 
Oddział Literatury Polskiej Biblio-
teki Regionalnej w Karwinie przy-
gotował z tej okazji kilka imprez 
i „prezentów”. Tradycyjnie wszyst-
kim czytelnikom, którzy zalegają 
z opłatą za wypożyczone książki, 
proponujemy amnestię, zaś po-
tencjalnym użytkownikom, którzy 
nie są jeszcze czytelnikami lub 

byli dawno temu, gwarantujemy 
darmowy zapis do którejkolwiek 
filii Biblioteki Regionalnej. Jedno-
cześnie wszystkich zapraszamy do 
wzięcia udziału w imprezach, które 
mają charakter otwarty. 

Tydzień Bibliotek 2021 otworzy 
Bookstart dla rodziców i ich naj-
młodszych pociech (od urodzenia 
do trzeciego roku życia). Startujemy 
z  książkami i zabawami, także pla-
stycznymi w temacie „Kolorowa je-
sień idzie”. Zapraszamy tradycyjnie 
w pierwszy poniedziałek miesiąca, 
tym razem 4 października. Od go-
dziny 9.00 w budynku biblioteki na 
Rynku Masaryka w Karwinie-Frysz-
tacie będą się działy cuda. 

Spotkania Klubu Dyskusyjnego 
od kilku lat odbywają się w pierwszy 
wtorek miesiąca. I tak już 5 paździer-
nika naszym gościem będzie Barba-
ra Kiczmer, która wystąpi z prelek-
cją „Rodzina zastępcza z punktu 
widzenia praktyka-Pěstounská péče 
v praxi”. Zapraszamy do sali kinowej 
budynku biblioteki w Karwinie-Mi-
zerowie o godzinie 17.00. 

Premierowo (jeżeli można użyć 
języka teatru) występujemy do 
czytelników niezdecydowanych 
albo lubiących loterie z zabawą 
pt. Zaryzykujesz i pożyczysz „kota 
w  worku”? Można się spodziewać 
pakietów książek o niespodziewa-
nej tematyce…  (koł)

Amerykanin wystawia w Ostrawie

Projekty słynnego amery-
kańskiego architekta Ste-
vena Holla można oglądać 
w Domu Sztuki GVUO w 

Ostrawie. Wystawa składa się z 12 
prac autora, jedną z nich jest projekt 
sali koncertowej dla Ostrawy. Po-
szczególne prace prezentowane są 
w kilku postaciach – od pierwszych 
szkiców akwarelami, poprzez plany 
budowy, aż po modele budynków. 
Znajdziemy wśród nich na przykład 
Muzeum Sztuk Pięknych w Houston, 
bibliotekę w Malawi, ośrodek opieki 
nad chorymi na raka w Londynie. 

– Wystawa Stevena Holla jest cze-
ską premierą i niezmiernie się cie-

szę, że dzieło świato-
wej sławy architekta 
pokażemy właśnie u 
nas w Ostrawie. Po-
wód jest oczywisty. 
Wśród projektów 
nie brakuje sali kon-
certowej, nad którą 
pracuje aktualnie 
studio Stevena Hol-
la razem z praskim 
biurem Architecture 
Acts – powiedział prezydent Ostra-
wy Tomáš Macura.

 – Prace nad projektem postępują 
w szybkim tempie, dlatego wierzy-
my, że już w przyszłym roku roz-

poczniemy budowę sali koncertowej, 
która będzie częścią składową kom-
pleksowego remontu Domu Kultury. 

Ekspozycję można zwiedzać do 5 
grudnia.  (dc)

• Wizualizacja nowej ostrawskiej sali koncertowej. 
Fot. ARC miasta Ostrawy
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Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej  
z 10 września: 
PROSTE JEST SŁOWO PRAWDY

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów poprawnych rozwią-
zań zostanie rozlosowana książka. 

Rozwiązania prosimy wysyłać na e-mail: 
info@glos.live. Termin upływa w środę 
6 października. Nagrodę książkową za 
poprawne rozwiązanie krzyżówki kombino-
wanej z 10 września otrzymuje Kubelíko-
wa z Hawierzowa-Podlesia. Autorem 
dzisiejszego zadania jest Jan Kubiczek.

Rozwiązaniem krzyżówki jest myśl, której autorem jest Stanisław Jerzy Lec, pseud. literacki Stach, właśc. baron Stani-
sław Jerzy de Tusch-Letz (ur. 6 marca 1909 we Lwowie, zm. 7 maja 1966 w Warszawie) – polski poeta, satyryk, aforysta 
i tłumacz...

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

• Na zaproszenie do naszej zabawy odpo-
wiedział Józef Iwanuszek, który przysłał nam 
współczesne ujęcie siedziby Stowarzyszenia 
Spółdzielczego „Dom Robotniczy” w Trzyńcu. 
Archiwalne zdjęcie pochodzi ze zbiorów Naro-
dowego Archiwum Cyfrowego (www.nac.gov.
pl) przedstawia.
Dziękujemy za współpracę!

...tak jest

Tak było...
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Rozwiązaniem krzyżówki jest przysłowie niemieckie...

POZIOMO:
1. aspiracje, marzenia, dążenia
2. klasztorna grecka góra i półwysep
3. brytyjskie siły powietrzne
4. Federalne Biuro Śledcze w USA
5. album zespołu Zakopower (2011) lub bez obuwia
6. marka modeli samochodów osobowych japońskich firm Isuzu, To-

yoty i Suzuki
7. ...-break, rodzaj dogrywki w tenisie lub siatkówce
8. francuski tytuł arystokratyczny
9. maszynista pociągu lub zawiadowca stacji
10. ROZWIĄZANIE DODATKOWE
11. godło klubu sportowego, oznaka, atrybut

12. „malarz” samochodowy
13. całkowity zanik pamięci albo luki pamięciowe
14. diabełek mieszkający w druku
15. deser zrobiony z żelatyny i aromatów owocowych
16. artystka filmowa lub teatralna

PIONOWO:
AFGANI, ALSZER, BROKOF, CETNAR, CHERRY, CHIRAC, CSURGÓ, 
EBONIT, EFEKTA, IGLICA, JARMUŻ, KOKILA, KONITZ, MALAGA, 
MILLAU, NATAKA, OSTRZE, SREBRO, TUMULT, YAMAHA, WYKŁAD, 
ZBÓJCY

Wyrazy trudne lub mniej znane: ATHOS, EMBLEMAT, GEO


