
REGION:  Agencja Czech-

Tourism poinformowała nie-

dawno, że znacząco wzrosła 

liczba mieszkańców RC, 

którzy urlop spędzają w kra-

ju. Władze województwa 

morawsko-śląskiego pochwa-

liły się natomiast informacją, 

że w drugim kwartale br. nasz 

region odwiedziło o 10 tys. 

turystów więcej niż rok temu. 

W cieszyńskiej części Beskidów 

jednym z najpopularniejszych 

miejsc są Mosty koło Jabłon-

kowa. Odwiedziliśmy ma-

lowniczą miejscowość wczoraj 

i sprawdziliśmy, jak jest z 

ruchem turystycznym.

Wczoraj przed południem po cen-
trum Mostów poruszało się zdecy-
dowanie więcej turystów niż miesz-
kańców wioski. Ciemna chmura 
wisząca nad górami (z której zresztą 
lunął później deszcz) nie zrażała do 
pieszych wycieczek na Girową czy 
Skałkę. Pani w średnim wieku wra-
cała już z lasu z koszykiem pełnym 
dorodnych grzybów. Obok map przy 
parkingu pod Urzędem Gminy za-
trzymała się dziesięcioosobowa gru-
pa młodych ludzi z plecakami, śpi-
worami i namiotami. Zastanawiali 
się, jaką wybrać trasę. Ich celem było 
dotarcie w tym dniu przez góry do 
Polski. – W każdym razie chcę iść 
przez Trójstyk. Najbardziej się cieszę, 
że stanę na granicy trzech państw – 
domagała się jedna z dziewczyn. 
Grupa składała się z osób z różnych 
zakątków Republiki Czeskiej. – Od 
środy wędrujemy po Beskidach, 
wczoraj wyruszyliśmy ze Starych 
Hamrów na piechotę do Mostów, 
przenocowaliśmy kawałek stąd – po-
wiedział naszej gazecie Luděk Míka. 
– Co roku wyruszamy w jakieś góry. 
Tu, w Beskidach, pokonujemy dzien-
nie do 25 km. Więcej nie, bo cały 
czas idzie się albo pod górkę, albo 
w dół. Szumawa, gdzie byliśmy po-
przednio, jest płaska w porównaniu 
z Beskidami. 

Nieco wyżej, w pobliżu dworca, 
zaparkowały samochody trzy młode 
rodziny z Wodzisławia Śląskiego i 
okolicy. Polscy turyści skorzystali ze 
święta Wniebowzięcia Panny Marii, 
które w Polsce jest dniem wolnym 
od pracy i wyruszyli w Beskid Śląsko
-Morawski. – Jeździmy na wycieczki 

na czeską stronę, ale raczej w oko-
lice Rożnowa czy Koprzywnicy. Tu 
wybraliśmy się po raz pierwszy, bo 
już znudziło nam się to, co znamy – 
zdążyła opowiedzieć jedna z mam, 
Katarzyna Mikołajczyk, nim grupa 
składająca się z sześciorga dorosłych 
i sześciorga maluchów wyruszyła na 
Skałkę. 

W kierunku Girowej zmierzała 
para w średnim wieku. Zdeněk Prša-
la z żoną przyjechali z Hradca Kra-
lovej, razem z kilkoma innymi rodzi-
nami ze Wschodnich Czech spędzali 
tygodniowy urlop w jednym z hoteli 
w Łomnej. Okolice Jabłonkowa to 
dla nich nowość. Zdążyli zauważyć 
czesko-polskie napisy, które są dla 
nich rarytasem. – Te wczasy załatwił 
dla nas mój pracodawca. Bardzo nam 
się tutaj podoba, urządzamy piesze 
wycieczki w góry – przekonywał tu-
rysta. Mniej zadowolony był jedynie 
z górskich szlaków, po których leśni-
cy ściągają w dół drzewo i które po 
deszczach toną w błocie. 

Goście z Hradca przekonywali, 
że są zadowoleni z informacji tury-
stycznych, które otrzymali po przy-
jeździe w nasze strony. Do hoteli i 
pensjonatów w Mostach, Łomnej i 
okolicy, ale też do centrów informacji 
turystycznej nie tylko w regionie ja-
błonkowskim, ale też w Istebnej czy 
Wiśle, trafi ają materiały informacyj-
ne m.in. z mosteckiego Gorolskiego 
Centrum Informacji Turystycznej w 
Drzewiónce na Fojstwiu. 

DANUTA CHLUP
Ciąg dalszy na str. 2
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REKLAMA

»CHCESZ POKOJU, 
GOTUJ SIĘ DO WOJNY«

Wczoraj nad Wisłą obchodzone 
było święto Wojska Polskiego oraz 
94. rocznica „Cudu nad Wisłą”. Z 
tej okazji w Alejach Ujazdowskich 
w Warszawie odbyła się uroczysta 
defi lada wojska polskiego. – Nie mo-
żemy żyć złudzeniami, że konfl ikty 
wojenne dzieją się gdzieś daleko. To 
w Europie Rosja anektowała Krym. 
To w Europie zestrzelono pasażer-
ski samolot z dziećmi na pokładzie. 
Wciąż żyjemy w świecie, w którym 
siła znaczy więcej niż prawo. Kon-
fl ikt rosyjsko-ukraiński pokazał wy-
raźnie, że nie wszystkie narody na-
szego regionu mogą żyć bezpiecznie. 
Te wydarzenia niepokoją nas i przy-
wołują trudne, bolesne wspomnie-
nia z historii – mówił prezydent RP 
Bronisław Komorowski przed woj-
skową paradą. Prezydent zaznaczył 
też, że Święto Wojska Polskiego jest 
okazją by przypomnieć, iż wolność 
nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją 
stale chronić, umacniać i cenić. Przy-
pomniał przy tym łacińską sentencję: 
„si vis pacem, para bellum” – chcesz 
pokoju, gotuj się do wojny, wskazując, 
że wciąż jest ono aktualne, zwłaszcza 
w kontekście ostatnich wydarzeń na 
Ukrainie. – Jesteśmy odpowiedzial-
ni za siłę niepodległego państwa 
polskiego, za jego armię. Jeśli chce-
my, by wolnością Polski cieszyły się 
nasze dzieci i wnuki, musimy być 
dziś gotowi, by tę wolność chronić 
i móc o nią skutecznie walczyć, jeśli 
będzie potrzeba – mówił prezydent. 
Dodał, że Polska chce dobrych re-
lacji ze wszystkimi sąsiadami, także 
z sąsiadem rosyjskim, ale chce także 
bezpieczeństwa. – Musimy więc być 
gotowi do obrony Rzeczypospolitej, 
bo nic tak nie zniechęca potencjal-
nego agresora jak silne państwo i od-
ważne społeczeństwo. A odwagi ni-
gdy Polakom nie brakowało, polskie 
wojsko zawsze było zaś dumą narodu 
– podkreślił Bronisław Komorowski. 
 (wik)

ZDARZYŁO SIĘ
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W letni dzień w Mostach

dzień: 18 do 23 0C
noc: 15 do 14  0C
wiatr: 4-6 m/s
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dzień: 17 do 20 0C
noc: 16 do 15 0C
wiatr: 2-4 m/s
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Trzy młode rodziny z Wodzisławia Śląskiego wyruszają z Mostów na Skałkę.
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KRÓTKO

Do niektórych naszych czytelników, 
a także redaktorów „Głosu Ludu” 
dzwoniły w ostatnich dniach osoby, 
które twierdziły, że są przedstawi-
cielami spółki energetycznej ČEZ. 
Oferowały umowę na odbiór gazu 
ziemnego, obiecując ceny o 6 proc. 
niższe od innych dostawców. Ape-
lujemy o wzmożoną czujność.

W przypadku, gdy rozmówca 
okazał zainteresowanie, lecz doma-
gał się, by wpierw mógł dokładnie 
zapoznać się z brzmieniem całej 
umowy na piśmie, telemarketer 
naciskał, by najpierw w trakcie na-
grywanej rozmowy zadeklarował, że 

zgadza się na kupowanie gazu od 
spółki ČEZ. Dopiero po tej dekla-
racji może otrzymać pisemne ma-
teriały. 

– Wyrażenie zgody na odbiór 
gazu w nagrywanej rozmowie te-
lefonicznej może być uważane za 
zawarcie umowy na odległość. Taką 
możliwość przewiduje kodeks cy-
wilny – ostrzega Marcela Reichelo-
vá, przewodnicząca Stowarzyszenia 
Obrony Konsumentów Moraw i 
Śląska. – Od takiej umowy moż-
na, co prawda, odstąpić w trakcie 
14 dni, lecz fi rmy właśnie w takich 
przypadkach zwykle przysyłają 

obiecane szczegółowe brzmienie 
umowy dopiero po upływie tego 
terminu – dodaje. Zwraca też uwagę 
na fakt, że oferta niższej ceny nie-
koniecznie musi być automatycz-
nie korzystna dla klienta, ponieważ 
zwykle wiąże się z niemożliwością 
zmiany dostawcy przez dwa czy trzy 
lata, gdy tymczasem ceny energii na 
giełdach spadają. 

ČEZ odżegnuje się od kon-
trowersyjnych metod sprzedaży, 
choć odpowiedź na pytanie „Głosu 
Ludu”, którą przysłała regionalna 
rzeczniczka ČEZ, Alice Lutišanová, 
jest nieco pokrętna. – Nasza spółka 

kontaktuje się z klientami w formie 
osobistych spotkań, pisemnie, jak 
również telefonicznie. Oferta doty-
cząca konsultacji cen gazu mogła w 
opisanych przypadkach pochodzić 
od naszych pracowników, lecz nie 
można tego stwierdzić z całą pew-
nością. Grupa ČEZ od początku 
roku odnotowuje wzrost liczby skarg 
klientów na niesolidne metody osób 
handlujących energią, którzy w wie-
lu przypadkach podszywają się pod 
naszą spółkę – napisała, zapewniając 
równocześnie, że jej pracodawca nie 
ma zamiaru pozyskiwać klientów 
„za każdą cenę”.  (dc)

Ostrożnie z tańszym gazem 

Województwo morawsko-śląskie od-
wiedza coraz więcej zagranicznych 
turystów. W drugim kwartale br. naj-
więcej odwiedzających przyjechało 
ze Słowacji, Polski, Niemiec, Rosji, 
Włoch i Austrii. Jak mówi wicehet-
man województwa ds. inwestycji i 
ruchu turystycznego, Ivan Strachoň, 
region przyciąga turystów bogactwem 
i różnorodnością przyrody, imprezami 
sportowymi i kulturalnymi, zabyt-
kami technicznymi, warunkami do 
uprawiania sportów ekstremalnych, a 
także wspaniałą kuchnią regionalną i 
dobrym piwem.

– To rosnące zainteresowanie ze 
strony turystów bardzo nas cieszy 
– podkreśla Strachoň. – Możemy im 
zaoferować mnóstwo atrakcji, wyso-
ki poziom usług turystycznych, a do 
przyjazdu zachęcamy ich mnóstwem 

materiałów promocyjnych i infor-
macyjnych. Ci zaś, którzy zamierzają 
region odwiedzić, mogą zaplanować 
swój pobyt na długo przed przyjaz-
dem, korzystając ze stron interneto-
wych województwa – mówi wicehet-
man.

Dodaje, że władze województwa 
popularyzują region m.in. poprzez or-
ganizowanie kilka razy w roku wycie-
czek poznawczych dla przedstawicieli 
zagranicznych biur podróży, wydawa-
nie atrakcyjnych przewodników, map 
turystycznych, rowerowych, dla ama-
torów nart biegowych, a także map 
dotykowych dla osób niewidomych i 
niedowidzących. Wielkim powodze-
niem cieszą się poza granicami regio-
nu również książki kucharskie z prze-
pisami typowych dla tej części Moraw 
i Śląska potraw. (kor)

CHYTRA TAJEMNICA
BUKOWIEC (kor) – W sierpniu 
gmina wyróżni ponownie zasłużo-
nych dla wioski mieszkańców. Każ-
dy z nich otrzyma statuetki, które 
bukowianie nazwali „Chytry gazda” 
i „Chytro gaździna”. Kto jednak 
będzie się mógł nimi w tym roku 
pochwalić, to na razie tajemnica. 
Ujawniona zostanie dopiero podczas 
ceremonii wręczenia statuetek, do 
której dojdzie podczas Dnia Bu-
kowca, który z podtytułem Festiwal 
Placków odbędzie się przy Urzędzie 
Gminy w ostatnią sobotę wakacji. 

*   *   *

AKTYWNI 
DZIAŁKOWCY
BYSTRZYCA (kor) – Coraz ak-
tywniejsza jest miejscowa organiza-
cja Czeskiego Związku Działkow-
ców. Po tym, jak przed dwoma laty 
w swoim ogrodzie, rozciągającym się 
tuż koło Parku PZKO wybudowali 
nową pergolę, podczas tegorocznych 
wakacji zabrali się ostro do odno-
wienia stojącego w nim budynku. 
Odremontowano w nim kuchnię i 
sanitariaty, a także główną salę. Uro-
czyste otwarcie odnowionej siedziby 
odbędzie się 1 września.

*   *   *

NA HULAJNODZE
MOSTY k. JABŁONKOWA (kor) 
– Miłośnicy sportów ekstremalnych, 
którzy chcieliby poczuć solidny 
przypływ adrenaliny, mogą wyjechać 
na Skałkę. W tamtejszym schroni-
sku można wypożyczyć górskie hu-
lajnogi (tzw. monsterroller) i na nich 
zjechać ze stoku. Jak zapewniają 
właściciele schroniska, nie trzeba się 
niczego obawiać – hulajnogi mają 
doskonały system hamulcowy, dzięki 
któremu można łatwo i bezpiecznie 
zwolnić i zatrzymać się w każdej 
chwili.

*   *   *

POTRZEBNA DOTACJA
PIOSECZNA (kor) – Mieszkań-
cy  od dawna narzekają na brak 
sieci kanalizacyjnej. Ścieki z wielu 
domów spływają do przydrożnych 
rowów albo, co gorsza, do poto-
ku Kotelnice. Wójt David Ćmiel 
informuje, że projekt jest gotowy, 
podpisano umowy z właścicielami 
gruntów, przez które prowadzić 
będą główne ciągi kanalizacji. Na 
realizację przedsięwzięcia przyjdzie 
jednak jakiś czas poczekać. Jest to 
kosztowna inwestycja, którą gmina 
sama nie jest w stanie sama sfi nan-
sować. Władze Piosecznej liczą więc 
na dotację z funduszy Unii Europej-
skiej. Będzie się jednak o nią można 
ubiegać dopiero w przyszłym roku.

*   *   *

O TEMPORA, 
O MORES!
CZESKI CIESZY (kor) – Ludzie 
już chyba niczego nie uszanują. 
Mogli się o tym przekonać strażnicy 
miejscy, kiedy anonimowy głos w 
telefonie oznajmił im, że na płycie 
pomnika ofi ar II wojny światowej 
na Konteszyńcu dwójka młodych 
ludzi... uprawia seks. Patrol 
strażników podjechał do pomnika i 
zastał na miejscu dwójkę młodych 
osób, 21-letnią mieszkankę Wędryni 
i o trzy lata młodszego cieszyn-
iaka. Już byli ubrani i odpoczywali. 
Strażnicy po skontrolowaniu do-
kumentów wyprosili dwójkę spod 
pomnika. Strażnicy przyznali, że 
z podobnie karygodnym czynem 
jeszcze się w swojej karierze nie 
spotkali.

Współpraca ponadgraniczna przy-
nosi sukcesy także strażakom. 
Ochotnicze jednostki straży po-
żarnej z dwóch partnerskich gmin: 
Bystrzycy i  Goleszowa, po siedmiu 
latach starań otrzymały informa-
cję, że Unia Europejska dofi nansuje 
ich wspólny projekt. Nosi on nazwę 
„Przeciwpożarowy transgraniczny 
system integracyjny”.

Wiodącym partnerem projektu 
jest Bystrzyca. Wicewójt tej wioski, 
Roman Wróbel, poinformował nas, 
że w gminie nad Głuchówką zosta-
nie przede wszystkim wybudowa-

ne strażackie centrum metodyczne. 
Dotacja umożliwi też zakupienie dla 
bystrzyckiej jednostki OSP nowo-
czesnego samochodu bojowego. 

Goleszowianie natomiast będą 
mogli odnowić jeden z budynków 
gminnych i przebudować go na 
nowoczesną remizę strażacką. Po-
wstanie tam też boisko do ćwiczeń 
bojowych. Zostanie wyposażone w 
nowoczesny sprzęt strażacki, będą się 
tam więc mogły odbywać szkolenia 
oraz zawody jednostek strażaków-
-ochotników z obu brzegów Olzy. 

(kor)

Unijne sikawki

Przejrzyj 

cyfrowe zbiory
Jeśli w weekend wybieracie się sa-
mochodem do Polski, uważajcie. W 
tych dniach policja prowadzi bo-
wiem częstsze niż zwykle kontro-
le drogowe. Nad Wisłą trwa długi 
sierpniowy weekend i z tego powo-
du na polskich drogach pojawiło się 
więcej niż zwykle policjantów. Mun-
durowi sprawdzają stan trzeźwości 
kierujących, stan techniczny pojaz-
dów oraz czy wszyscy podróżujący 
mają zapięte pasy, a dzieci przewo-
żone są w fotelikach. Po drogach 
krążą też nieoznakowane radiowozy 
wyposażone w wideorejestratory. 

– Apelujemy do kierujących o 
rozwagę. Jedźmy ostrożnie, prze-
strzegając przepisów, z prędkością 
dostosowaną do warunków panu-
jących na drodze. Pamiętajmy, że 
bezpieczeństwo na drogach zależy 
przede wszystkim od samych kie-
rowców. Od ich rozwagi, umie-
jętności przewidywania zagrożeń, 
szacunku dla innych kierowców 
– zwracają się do kierowców śląscy 
policjanci, przypominając jedno-
cześnie, że tym razem nie będzie 
żadnej tolerancji dla piratów drogo-
wych.  (wik)

»Bezpieczny weekend«

Coraz prężniej działa Narodowe Ar-
chiwum Cyfrowe, które udostępnia 
archiwalne materiały każdemu za-
interesowanemu. Wśród milionów 
pamiątek zgromadzonych w NAC 
znajdują się archiwalia dotyczące 
m.in. czeskiej części Śląska Cieszyń-
skiego. Aby się o tym przekonać, wy-
starczy zajrzeć na internetową stro-
nę: www.nac.gov.pl.

Narodowe Archiwum Cyfrowe 
rozpoczęło działalność 8 marca 2008 
r. Dziś w zbiorach fotografi cznych 
Narodowego Archiwum Cyfrowe-
go znajduje się ponad 15 milionów 
zdjęć. Obejmują one okres od lat 
czterdziestych XIX wieku aż po cza-
sy współczesne. Miłośnicy historii 
znajdą tam m.in. często unikalne 
fotografi e dokumentujące codzien-

ne życie na Śląsku Cieszyńskim. 
NAC dysponuje również nagraniami 
dźwiękowymi oraz fi lmami. Zbiór 
nagrań dźwiękowych liczy około 30 
tysięcy jednostek z lat 1919-2007. 
Z kolei kolekcja fi lmów to około 
2,4 tysiąca tytułów z lat 1928-1993. 
Niezwykle cenne są zwłaszcza fi lmy 
z lat 20. i 30. XX wieku.

Materiały archiwalne Narodowe-
go Archiwum Cyfrowego udostęp-
niane są każdemu zainteresowa-
nemu. Użytkownik archiwum nie 
musi uiszczać żadnych opłat. Aby 
zapoznać się ze zbiorami Narodowe-
go Archiwum Cyfrowego wystarczy 
skorzystać z systemu zbiory NAC 
on-line. Znajduje się tam 200 tysięcy 
skanów zdjęć oraz ok. 15 tysięcy opi-
sów nagrań. (wik)

Do soboty 30 bm. będzie zamknięte 
dla ruchu skrzyżowanie ul. Havíř-
skiej i Osvobození w Karwinie-No-
wym Mieście. Mogą z niego korzy-
stać tylko autobusy oraz wozy służb 

ratunkowych. Pozostałe pojazdy 
mogą wjechać na skrzyżowanie tylko 
od strony Miejskiego Domu Kultury 
i skręcić w prawo (w kierunku letniej 
pływalni).  (dc)

Skrzyżowanie zamknięte 

Dokończenie ze str. 1
To procentuje. Dyrektorka GO-
TIC-u, Alena Kolčárková, sięgnęła 
po statystykę: w lipcu odwiedziło 
Drzewiónkę, wliczając w to uczest-
ników warsztatów rzemieślniczych, 
1475 osób. W zwykły letni dzień, 
gdy nie ma specjalnej imprezy, po 
informacje, pamiątki czy na wystawy 
zainstalowane na poddaszu przy-
chodzi średnio ok. 45 osób. – Tury-
ści proszą o pomysły na wycieczki, 
pytają, co można robić w Mostach 
i okolicy, gdy pada. Są też częstymi 
uczestnikami naszych „Dni z Rze-
miosłem”. Celowo urządzamy je w 
czwartki, by mogli brać w nich udział 
wczasowicze, którzy przyjeżdżają 
na turnusy od soboty do soboty. W 
ostatni czwartek w „Dniu z Rzemio-
słem” wzięło udział rekordowych 350 
osób. Przychodzą do nas również za-
graniczni turyści, najczęściej Polacy, 
są też Słowacy i Niemcy, ostatnio 
mieliśmy Włochów. Ale to rzadkość 
– relacjonowała Kolčárková. 

Vladimíra Cichá z Czeskiego Cie-
szyna przyszła do „Drzewiónki” ra-
zem z wnuczką. Zwiedziły wystawy, 
w planie miały odwiedziny cukierni 
oraz parku rozrywki koło hotelu 
„Grůň”. – Zwykle chodzimy też na 
Studzieniczne. Mam sześcioro wnu-
ków, co chwila przyjeżdżam tu z jed-
nym z nich. Dojazd pociągiem jest 
idealny – przyznała bywalczyni. 

Mosty mają stosunkowo wiele 
do zaoferowania. Sympatyczny jest 
miejscowy basen letni, znanym ce-
lem rodzin z dziećmi jest ośrodek 
narciarski, oferujący latem zabawę na 
letnim torze saneczkowym, trampo-
linach i innych atrakcjach. Wczoraj 
w czasie naszej wizyty na parkingu 
pod ośrodkiem stało kilkanaście sa-
mochodów, w większości na reje-
stracjach morawsko-śląskich, kilka 
z głębi Czech, jeden polski i jeden 
słowacki. W ośrodku było spokojnie, 
bez kolejek. Jednak to góry są naj-
większą atrakcją miejscowości. 

DANUTA CHLU

W letni dzień w Mostach

Region przyciąga turystów

W Ostrawie zakończył się wczoraj 
pięciodniowy wakacyjny festiwal 
„Folklor bez granic 2014”. Siedem-
nastą już edycję imprezy zorgani-
zowały tradycyjnie stowarzyszenie 
obywatelskie „Folkor bez hranic” 
wspólnie z Zespołem Pieśni i Tańca 
„Hlubina”. 

Miłośnicy kultury ludowej ze stoli-
cy regionu mogli od poniedziałku do 

piątku w różnych miejscach Ostrawy 
podziwiać tańce i pieśni zarówno z 
Czech, Moraw i czeskiej części Ślą-
ska, jak i z czterech krajów świata. 
Nad Ostrawicę przyjechały, na przy-
kład, francuski zespół „Le Cordon 
Camarguais”, białoruski „Lěl”, in-
dyjski „Spandan”. Natomiast polski 
folklor reprezentował Zespół Pieśni 
i Tańca „Ziemia Legnicka”. (kor)

»Folklor bez granic«
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NIE TYLKO URLOPOWE NARZEKANIE
JACEK SIKORA, sikoraj@glosludu.cz

moim zdaniem

»POWIERNIK« – opowieść 
o pragnieniu, które niszczy 

Szukałam w bibliotece książki, któ-
rą przyjemnie by się czytało w cza-
sie urlopu. Odruchowo sięgnęłam 
po jedną z nowości – „Powiernika” 
francuskiej pisarki Hélène Grémil-
lon w tłumaczeniu Wiktorii Me-
lech. Co prawda pod zapowiedzią 
„historii niemożliwej do spełnienia 
miłości, która stała się przekleń-
stwem czwórki bohaterów”, mogła 
się ukrywać zarówno ambitna po-
wieść psychologiczno-obyczajowa, 
jak i zwykły romantyczny kicz, lecz 
postanowiłam zaryzykować. 

Po przeczytaniu pierwszych stro-
nic powieści odniosłam wrażenie, 
że będzie chodziło raczej o tę drugą, 
mniej ciekawą opcję. Do bohaterki, 
pracującej w wydawnictwie litera-
ckim młodej redaktorki Camilli, 
zaczynają przychodzić listy pisane 
przez nieznanego starszego męż-
czyznę, który szczegółowo opisuje w 
nich starą historię swojej niespełnio-
nej miłości. Camille najpierw podej-

rzewa, że to jakiś debiutant stara się 
w ten sposób zainteresować ją swoją 
powieścią, którą chciałby wydać, 
stopniowo jednak zaczyna przeczu-
wać, że te listy dotyczą jej niedawno 
zmarłej matki oraz jej samej. 

W miarę, jak coraz bardziej za-

głębiałam się w lekturze, zaczęłam 
odkrywać walory tej książki. Wyni-
kające zarówno z formy, jak i z tre-
ści. W momencie, kiedy wszystko 
wskazywało na to, że poznałam już 
cały dramat bohaterów, czekała na 
mnie jeszcze jedna wersja wydarzeń, 
zanotowana w pamiętniku jednej z 
głównych postaci. Zaś odpowiedzi 
na najbardziej nurtujące pytania 
znajduje czytelnik w niezwykłym, 
robiącym wrażenie zakończeniu 
powieści, napisanym w formie bia-
łego wiersza. Wchłaniając tekst, 
czuło się lekkość francuszczyzny, 
choć czytałam powieść w polskim 
tłumaczeniu. To zapewne zasługa 
tłumaczki. 

Rozpisałam się o formie książ-
ki, lecz treść zasługuje na jeszcze 
większą uwagę. Autorka przenosi 
nas do Francji tuż przed wybuchem 
II wojny światowej, a następnie do 
okupowanego Paryża. Młoda, bo-
gata mężatka Elisabeth Werner nie 
przejmuje się specjalnie sytuacją 
polityczną. Interesuje ją tylko jed-

no: pragnie własnego dziecka. Nie-
stety, jest bezpłodna. Jej obsesyjne 
pragnienie ściąga nieszczęście na 
wiele osób, a przede wszystkim na 
młodziutką malarkę z rodziny ro-
botniczej, która znajduje u niej azyl 
i dobre warunki do rozwijania swego 
talentu. Annie postanawia urodzić 
dziecko dla swej szczodrej przyja-
ciółki. W tamtych czasach, kiedy 
nie było mowy o sztucznym zapłod-
nieniu, oznacza to jedno: musi mieć 
stosunek z jej mężem. 

Czytelnik nie zdziwi się zapew-
ne, że między Annie a Paulem na-
wiąże się romans i że obie kobiety 
będą walczyły o dziecko, które ma 
przyjść na świat. Paul wyjeżdża na 
front i wkrótce wpada w niemiecką 
niewolę. Ta sytuacja jest Elisabeth 
na rękę. Wmawia mężowi w listach, 
że stał się cud – to ona zaszła w ciążę 
i urodzi jego dziecko. Idąc ślepo za 
swym celem, kobieta nie wstydzi się 
żadnych środków. Udaje ciążę przed 
swym otoczeniem, zaś Annie trzy-
ma w całkowitej izolacji od świata. 

Kontroluje każdy jej krok, w czasie 
ciężkiego porodu nie wezwie nawet 
lekarza, bo przecież nikt nie może 
się dowiedzieć, że dziewczynka, 
która się urodzi, nie jest w rzeczy-
wistości jej córką. Posuwa się coraz 
dalej i dalej, z premedytacją starając 
się doprowadzić dziewczynę do sa-
mobójstwa... 

Czy taka historia może zakończyć 
się szczęśliwie? Nie może, lecz nie 
ma też tragicznego fi nału. Bohatero-
wie po ciężkich przeżyciach prowa-
dzą w miarę normalne życie. Z tym, 
że nie przestają ich dręczyć wyrzu-
ty sumienia, nachodzić myśli, co by 
było, gdyby... Bo niesprawiedliwoś-
cią byłoby twierdzić, że Elisabeth 
jest tylko potworem, a Annie godną 
litości ofi arą. Wszyscy uczestnicy 
tego dramatu są zarówno winnymi, 
jak i ofi arami. I dobrze zdają sobie z 
tego sprawę. Tak, jak to bywa zwykle 
w prawdziwym życiu. I dlatego ta 
szokująca historia jest zarazem tak 
autentyczna. 

DANUTA CHLUP

NASZA RECENZJA 

Lubię codziennie rano w polskiej 
radiowej Trójce posłuchać prze-
glądu polskiej prasy. Po pierwsze – 
człowiek nie musi sięgać po gazetę, 
bo wszystkiego dowie się na gorąco. 
Po drugie zaś w Trójce przeglądowi 
prasy towarzyszy sporo dowcipnych 
komentarzy ze strony zarówno re-
daktorów, jak i słuchaczy. Jeśli jest 
ciekawy temat, to dowcipnych te-
lefonów od budzących się powoli 
rodaków w porannej audycji jest 
sporo. 

Zazwyczaj człowiek też ma temat 
do rozważań przy porannej kawie. Jak 
ja sam w czwartek, kiedy nasłuchałem 
się wielu komentarzy do artykułu pt. 

„Bo palma była za krzywa”. Wciąż 
jeszcze trwa sezon urlopowy, artykuł 
więc dotyczy letnich wyjazdów Po-
laków na zagraniczne wczasy. Kon-
kretnie zaś autorka zajęła się rekla-
macjami, które po powrocie do domu 
składają w biurach podróży niezado-
woleni turyści. Niektóre skargi są tak 
absurdalne, że aż chore.

Chore, bo co można powiedzieć o 
przytaczanych przez autorkę auten-
tycznych skargach, że „okno w samo-
locie nie dało się otworzyć”, że osoby 
z tego samego turnusu są „za grube, 
zadają za dużo pytań i się nie myją”, 
a „Na Wyspie Żółwi nie było żółwi”. 
Pewna matka zaś ponoć skarżyła się, 

że jej córka zaszła w ciążę w hote-
lowym basenie, bo w nim... pływały 
plemniki!

Do cytowania skarg dołączyli 
wkrótce radiosłuchacze, wśród nich 
piloci wycieczek. Podobno zdarzały 
się skargi na zbyt głośno gruchające 
gołębie, na to, że rafa koralowa za bli-
sko była hotelu lub że nie było klima-
tyzacji na hotelowym... balkonie. Te-
lefonujący zaś zgodnie twierdzili, że 
najbardziej denerwujące są reklamacje 
z mocno nacjonalistyczną nutką. Bo 
jakże inaczej można określić skargi na 
to, że w hotelu „za dużo było Rosjan, 
Niemców, Anglików”, którzy w do-
datku „otrzymywali posiłki na więk-

szych talerzach niż Polacy”. Podobała 
mi się reakcja jednego z pilotów, który 
miał powiedział skarżącemu się, że 
przedstawiciele innych nacji po prostu 
chyba nakładają na talerze mniejsze 
porcje i stąd to wrażenie... 

Mniej już spodobały mi się, ba, 
wprost zasmuciły, zdania o tym, iż 
w greckim hotelu nikt nie mówił po 
polsku, za to wszyscy „nam na złość 
posługiwali się doskonale językami 
angielskim i niemieckim”. 

Przy tych ostatnich przykładach 
przypomniałem sobie od razu, że 
aby spotkać się z takimi absurdalny-
mi skargami, nie muszę słono płacić 
i wyjeżdżać nad lub za morze. Spot-

kałem ostatnio przed jednym z cze-
skocieszyńskich sklepów znajomego. 
Był zdenerwowany. Skarżył się, że 
mówił w tym sklepie po polsku, a 
sprzedawczyni przez cały czas od-
powiadała mu wyłącznie po czesku, 
a nie chociażby „po naszymu”. Za-
cząłem bronić dziewczyny, bo wiem, 
że sprowadziła się nad Olzę przed 
kilkoma laty z Pragi. – To mnie nie 
obchodzi. Jestem z polskiej mniej-
szości, mnie się należy... – oponował.

Oponował zaś coraz głośniej, więc 
się pożegnałem. I powiedziałem so-
bie: „To też jest chore”. Tylko w du-
chu jednak, bo a nuż ze skargą i na 
mnie poleci?

Z uwagą śledziłam w ostatnich 
miesiącach artykuły prasowe o zbli-
żających się obchodach powstania 
warszawskiego. A właściwie nie 
tylko te o obchodach i o samym po-
wstaniu. Przy takiej wielkiej okazji 
nie mogło przecież zabraknąć wiel-
kiego słowa: „patriotyzm”. Choć już 
po rocznicowych obchodach, pol-
skie media nadal odmieniają słowo 
to przez wszystkie przypadki. Wy-
gląda to na gorączkowe poszuki-
wania najlepszej defi nicji patrioty-
zmu i desperackie próby ustalenia, 
czy jesteśmy patriotami, skoro nie 
mamy okazji do takich heroicznych 
czynów jak pokolenia minione. Bo 
w końcu jak najlepiej tę defi nicję 
określić, jeśli nie opierając ją o coś 
naprawdę wielkiego, o jakąś naro-
dową świętość?

Przy tej okazji Polacy zaczęli się 
więc bardzo usilnie zastanawiać, czy 
są patriotami, czym jest patriotyzm, 
czym jest dziś, czym był wczoraj, 
jakie obowiązki ma patriota, czy pa-
triota to katolik, i tak dalej, i tak w 
nieskończoność. Widać w tych po-
szukiwaniach wyraźną bezradność, 
a nawet zażenowanie. Bo kto może 
powiedzieć z całym przekonaniem, 

że jest patriotą, skoro ze szkoły wy-
nieśliśmy (przynajmniej moje po-
kolenie) przekonanie, że heroiczne 
czyny, walka i śmierć za ojczyznę 
to podstawowy kanon postaw pa-
triotycznych. Śmierć za ojczyznę? 
To dziś zbyt abstrakcyjne. Ale, o ile 
pamiętam, abstrakcyjne było dla nas 
nawet pojęcie „patriota”.

A czy wiedza i zainteresowanie 
narodową historią, także powsta-
niem w getcie warszawskim, już 
same w sobie nie są postawą patrio-
tyczną? Tylko w tym roku na temat 
powstania warszawskiego ukazało się 
tyle książek, że nie sposób ich wręcz 
zliczyć. Na pierwszej przypadkowo 
otwartej stronie internetowej, pole-
cającej nowo wydane książki na ten 
temat, naliczyłam ich kilkanaście, ale 
w sumie na pewno jest więcej. Różni 
autorzy, bardzo różne gatunki litera-
ckie, różne, chociaż podobne, histo-
rie. Na jednej okładce – w kolorze 
sepii – biegną z karabinami polscy 
żołnierze, na drugiej z okładki śmie-
je się młody chłopak, na innej widać 
smutne, bose i obdarte dziecko, a na 
kolejnej – czarno-białe ruiny War-
szawy i wielką liczbę 44. 

Tymczasem ja sięgnęłam po książ-

kę z bardziej kolorową, choć nieco 
wyblakłą okładką. Na rowerze jedzie 
chłopiec. To Włodek, lat osiem. Jest 
rok 1939...

Na dole okładki widać logo Mu-
zeum Powstania Warszawskiego. 
Książka w zasadzie nie traktuje 
o powstaniu. Ale o wojnie. A 
wiecie, co jest najważniejsze? 
To książka dla dzieci. I nie-
jedyna. Wydawnictwo Li-
teratura we współpracy z 
Muzeum Powstania War-
szawskiego wydało całą 
serię książek poświęco-
nych wojnie widzianej 
oczyma dziecka, za-
tytułowaną „Wojny 
dorosłych – historie 
dzieci”. 

Pierwsze kilka 
stron nie spo-
dobało mi się. 
Same metafo-
ry, a wszyst-
ko jakieś takie 
abstrakcyjne. Już sam 
tytuł: „Zaklęcie na w” sugeruje, 
że nie będzie mowy wprost. Przypo-
mniałam sobie te wszystkie lektury 
szkolne na temat II wojny świato-

wej, czytane jeszcze w 
pods t awówce . 

I opo-
wieśc i 

babci i 
dziadka. 

Ż a d n e 
tam za-

klęcia, po 
prostu woj-

na. Przesła-
nie tamtych 

książek wydało 
mi się bardziej 

dosadne, bardziej 
odsłaniające ok-

rucieństwo wojny. 
Ale doczytałam „Za-

klęcie...” do końca i... 
polecam. Bo „Zaklęcie 

na w” to na pewno dobry 
sposób na „zaklęcie na p”. 

Już samo powstanie takiej 
serii książek dla dzieci to 

jest „coś” (boję się nadużywać 
słowa „patriotyzm”). Szkoda, 

że ja w dzieciństwie nie tra-
fi łam na książki, w których o 

wojnie opowiada się właśnie w 
taki sposób. Ale i tak jestem pa-

triotką... 

Fo
t.
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ZAKLĘCI NA LITERĘ »P« 
ELŻBIETA PRZYCZKO, przyczko@glosludu.cz

felieton
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Betonowy schron znajduje się w Cie-
szynie w pobliżu skrzyżowania ul. 
Sikorskiego z ul. Przerwy-Tetmajera. 
To – według fachowej terminologii 
– tzw. schron skośny do ognia bocz-
nego dwustronnego. – Obiekt został 
zbudowany przez polskie wojsko 
obok byłych koszar naszego 4. Pułku 
Strzelców Podhalańskich. Ogółem 
w Cieszynie i Czeskim Cieszynie 
powstało przed wojną sześć takich 
obiektów. Bunkry po czeskiej stronie 
granicy nadal istnieją, natomiast po 
polskiej dwa zostały już unicestwio-
ne. Jeden zniszczyli Niemcy, zaś dru-
gi zrównano z ziemią w latach 70. Do 
dziś zachowały się natomiast schron 
bojowy pod wiaduktem w Boguszo-
wicach oraz ten przy ul. Sikorskiego 
– wyjaśnił Marcin Kasprzak z Gru-
py Operacyjnej Bielsko-Biała, autor 
publikacji o fortyfi kacjach na Podbe-
skidziu.

NIE MOŻEMY ZAPOMNIEĆ 
O NASZEJ HISTORII

O bunkrze przy ul. Sikorskiego zro-
biło się głośno na początku sierpnia, 
gdy robotnicy zaczęli go wyburzać. 
– Mimo moich paroletnich sta-
rań aby temu zapobiec, rozpoczęto 
niszczenie zabytkowego polskiego 
schronu z 1939 roku. Zapraszam 
wszystkich w niedzielę o godz. 16.00 
na spotkanie w tym miejscu pt. „Zo-
bacz jak niszczą historię”. Schron 
miał nas bronić w 1939 roku przed 
najeźdźcą, przetrwał czas komuny, 
jest niszczony w wolnej Polsce przez 
swoich. Pokażcie, że nie jest to wam 
obojętne – napisał na popularnym 
portalu społecznościowym Krzysztof 
Neścior, pasjonat II wojny światowej 
i założyciel prywatnego Muzeum 4. 
Pułku Strzelców Podhalańskich w 
Cieszynie. Jego apel przyniósł sku-

tek, ponieważ odpowiedziało na nie-
go kilkadziesiąt osób. 

– Spotkaliśmy się w miejscu hi-
storycznym. Większość mieszkań-
ców Cieszyna wie, że ten schron się 
tutaj znajduje. W momencie, kiedy 
rozpoczęto prace związane z jego 
rozbiórką, bardzo wielu ludzi zain-
teresowało się tym tematem. Dziś 
spotykamy się, aby przybliżyć histo-
rię tego schronu, a przede wszystkim 
pokazać, do czego można doprowa-
dzić poprzez ignorancję historyczną 
– mówił w ubiegłą niedzielę Neś-
cior, przewodnicząc spotkaniu przy 

bunkrze. Dodał też. – Nie możemy 
przecież zapomnieć o naszej historii. 
Gdyby przenieść się w czasie o 75 
lat, to obok tego schronu spotkaliby-
śmy ludność cywilną, junaków oraz 
saperów 4. Pułku Strzelców Podha-
lańskich, którzy wykonywali właśnie 
tutaj prace fortyfi kacyjne, które mia-
ły chronić miasto przed najeźdźcą w 
1939 roku.

CHRONIONY NA 
OGÓLNYCH ZASADACH

O tym, w jaki sposób tego typu 
schrony były budowane i w jakim 
celu powstawały, opowiedzieli z kolei 
uczestnikom niedzielnego spotkania 
bracia Dominik i Marcin Kasprza-
kowie – badacze i miłośnicy forty-
fi kacji, autorzy książki „Fortyfi kacje 
z 1939 roku w Bielsku-Białej”. – W 
czasie wojny małe schrony były uzu-
pełnieniem okopów. Miały poprawić 
warunki bytowe żołnierzy. Na terenie 
działania Grupy Operacyjnej Bielsko 
w miastach takich, jak Bielsko-Biała, 
Czechowice-Dziedzice, Pszczyna, 
Skoczów, Cieszyn powstawały po-
zycje, które składały się z tego typu 
obiektów. W samym Cieszynie w 
planach była budowa dziesięciu 
schronów. Do końca sierpnia 1939 
roku takich obiektów powstało tylko 
sześć. Jeżeli więc natrafi my na poje-
dynczy schron, musimy mieć świa-
domość, że nie był to tylko kawałek 
betonu zbudowany od tak, tylko była 
to celowo zrobiona pozycja – tłuma-
czył Marcin Kasprzak.

Schron bojowy przy ul. Sikorskie-
go to obiekt dwustrzelnicowy i – jak 
się okazało – jedyny taki bunkier w 
Cieszynie. – Pozycja cieszyńska zo-
stała opuszczona przez polskie woj-
sko 1 września po południu, jednak 
historia tego obiektu, jego budowy i 
zapału przed wybuchem wojny zo-
stała głęboko w sercach. Pamiętajmy 
też, że to nie pierwsza sytuacja w 
Cieszynie, gdy znika jakiś kawałek 
miasta, historii i nie da się nic zrobić 
– podsumował Krzysztof Neścior.

W rozmowie z „Głosem Ludu” 
Neścior przypomniał z kolei, że 

sprawa schronu przy Sikorskiego 
ciągnie się od dawna. – Pismo w 
sprawie ewidencjonowania zabyt-
ków architektury obronnej zostało 
wysłane po raz pierwszy dokładnie 
10 lat temu. Ówczesny konserwator 
zabytków z Bielska-Białej wyra-
ził duże zainteresowanie tą sprawą. 
Trzy lata temu również burmistrz 
Cieszyna wystosował pismo do 
właściciela terenu z pytaniem, jakie 
ma zamiary wobec schronu. Z kolei 
ja z własnej inicjatywy opracowałem 
kartę ewidencyjną tego obiektu. Po-
wstał wniosek o wpisanie bunkra do 
rejestru zabytków, jednak ostatecz-
nie nie został on umieszczony w tym 
dokumencie. Urzędnicy argumen-
towali to tym, że jest chroniony na 
ogólnych zasadach – przypomniał 
Neścior. 

Ochrona na ogólnych zasadach 
skończyła się tym, że na począt-
ku sierpnia na strop schronu weszli 
robotnicy z młotami udarowymi. 
Zaprotestowali miłośnicy historii, a 
wojewódzki konserwator zabytków 

ostatecznie wydał decyzję o wstrzy-
maniu rozbiórki. Co jednak dalej? 

KONSERWATOR 
POWIEDZIAŁ NIE

Aneta Borowik, zastępca śląskiego 
wojewódzkiego konserwatora za-
bytków w Katowicach, wyjaśniła, że 
wniosek o wpisanie cieszyńskiego 
bunkra do rejestru ewidencji zabyt-
ków rzeczywiście został złożony. 
Wojewódzki konserwator zabytków 
zwrócił się jednak wówczas o opinię 
w tej sprawie do Stowarzyszenia Na 
Rzecz Zabytków Fortyfi kacji „Pro 
Fortalicium”. Stowarzyszenie wydało 
opinię, że w cieszyńskim schronie nie 
ma nic szczególnego, jest typowym 
obiektem obronnym i raczej nie za-
sługuje na wpis do rejestru zabytków 
(który chroni obiekty szczególnie 
cenne). Na podstawie tej opinii śląski 
wojewódzki konserwator zabytków 
wydał decyzję odmawiającą wpisania 
budowli do rejestru zabytków.

– Jednocześnie obiekt nie trafi ł do 
gminnej ewidencji zabytków chro-
niącej obiekty o mniejszej wartości. 
Trudno mi powiedzieć, dlaczego 
tak się stało, ponieważ nie pełniłam 
wtedy żadnych funkcji w śląskim 
urzędzie konserwatora zabytków 
– stwierdziła Borowik.

Ponieważ konserwator odmówił 
objęcia bunkra ochroną, na począt-
ku tego roku Starostwo Powiatowe 
w Cieszynie wydało właścicielce te-
renu, na którym znajduje się schron, 
prawomocne pozwolenie na budowę 
domu. Kiedy okazało się jednak, że 
wyburzenie schronu budzi społeczne 
protesty, prace na wniosek konser-
watora zostały wstrzymane. – Mimo 
to nie mamy narzędzi prawnych, 
by uchylić decyzję na budowę tego 
domu. Szczęśliwie, właścicielka chce 
ten bunkier zachować i wkompono-
wać go w powstający budynek. Inwe-
stycja spowoduje jednak, że schron 
w przyszłości będzie wyglądał nieco 
inaczej. Prawdopodobnie usunięty 
zostanie bowiem fragment połu-
dniowej przypory bunkra. Schron 
zostanie też odremontowany z ze-
wnątrz tak, by wyglądał lepiej niż te-
raz, bo obecnie to bardzo zaniedbany 
obiekt – dodała Borowik. 

(wik, ox.pl)

PIERWSZY BYŁ DWOREK
Protest przeciw zrównaniu z ziemią starego bunkra to nie pierwsza tego 
typu batalia nad Olzą. W 2008 roku studenci Uniwersytetu Śląskiego 
próbowali ratować XIX-wieczny dworek przy ul. Bielskiej. Pisali petycje, 
organizowali protesty. Niestety nic nie wskórali. Dziś w jego miejscu stoi 
supermarket.

Żacy chcieli, żeby konserwator objął dworek ochroną i nie pozwolił na 
jego wyburzenie. Tłumaczyli, że obiekt jest w dobrym stanie technicz-
nym i można go zagospodarować na np. elegancką restaurację. Na płocie 
Uniwersytetu Śląskiego i na dworku wywiesili transparenty: „Nie burzmy 
historii”, „Tak łatwo zburzyć dworek, tak trudno powiedzieć nie”. Wysił-
ki obrońców XIX-wiecznej budowli nic jednak nie dały. Prywatna fi rma 
postawiła na swoim i zrównała dworek z ziemią.

Wydarzenia sprzed sześciu lat przypomniał podczas niedzielnego 
spotkania obrońców cieszyńskiego bunkra Bogdan Słupczyński, aktor, 
reżyser teatralny i animator kultury nad Olzą. – Historia końca cieszyń-
skiego dworku była tragiczna, ponieważ okazało się, że polskie prawo stoi 
w obronie prywatnego właściciela gruntu, na którym znajduje się dany 
obiekt. Dworek nie był wpisany do rejestru zabytków, pomimo że kilka 
osób usiłowało go tam wpisać. Może to jednak zrobić tylko właściciel 
terenu, na którym stoi dany obiekt. W związku z tym dworek, który miał 
bogatą historię, został w biały dzień zburzony. Jeżeli zostawimy sprawę 
tego schronu tylko literze prawa, to tego obiektu również nie będzie – 
przekonywał Słupczyński.  (wik)

RATUJĄ OD ZAPOMNIENIA
Krzysztof Neścior, założyciel prywatnego Muzeum 4. Pułku Strzel-
ców Podhalańskich w Cieszynie, znany jest nad Olzą z akcji na rzecz 
ratowania militarnych pamiątek. W 2003 r. cieszynianin wraz z Sekcją 
Miłośników Militariów Cieszyńskiego Klubu Hobbystów postanowił 
przywrócić świetność polskiemu bunkrowi bojowemu postawionemu w 
Boguszowicach latem 1939 roku. Po tygodniu prac oraz wyniesieniu po-
nad tony ziemi członkowie sekcji odsłonili zapomniany obiekt, a z cza-
sem urządzili w nim izbę pamięci. Wykonali przy tym replikę ciężkiego 
karabinu wz. 30 Browning, w który te schrony były wyposażane. Postarali 
się też o replikę historycznego stołu pod ten karabin.

Boguszowicki bunkier był pierwszym odrestaurowanym w południo-
wej Polsce schronem tego typu. Od momentu zakończenia prac i uro-
czystego otwarcia obiektu w jego pobliżu urządzane są dla młodzieży 
szkolnej tzw. spotkania z ożywioną historią. Co roku w pierwszą sobotę 
września organizowane są tam także pikniki militarne. 

Obecnie Sekcja Miłośników Militariów, Muzeum 4. Pułku Strzelców 
Podhalańskich oraz Macierz Ziemi Cieszyńskiej postawiły sobie kolejne 
ambitne zadanie. Wiosną tego roku Sekcja Miłośników Militariów prze-
jęła bowiem teren dawnego składu amunicji Wojsk Ochrony Pograni-
cza znajdującego się na Małej Łące w Cieszynie. Od kwietnia miłośnicy 
historii i wojskowości w wolnym czasie pracują społecznie, by oczyścić 
zaniedbany i zarośnięty chaszczami teren. Efekty ich pracy już widać, a 
wkrótce miejsce to stanie się centrum praktycznej edukacji dla młodzie-
ży. W miejscu dawnego składu amunicji powstać ma bowiem obiekt, w 
którym będą mogły się szkolić klasy o profi lu wojskowym. Będą spoty-
kali się ludzie zainteresowani historią i obronnością chcący poszerzyć 
własną wiedzę, czy spotkać się z weteranami i posłuchać ich opowieści.
– Jesteśmy w trakcie rozmów z Ministerstwem Obrony Narodowej, 
ponieważ chcemy przejąć od ministerstwa trochę sprzętu wojskowego. 
Dzięki temu młodzież będzie mogła nauczyć się na Małej Łące pod-
staw strzelectwa. W jednej z sal chcemy ponadto urządzić mini ekspo-
zycję poświęconą granicy i oddziałom granicznym, które tutaj służyły w 
okresie powojennym. Chcemy również pokazać naszych współczesnych 
weteranów misji wojskowych ze Śląska Cieszyńskiego – mówi Neścior. 

(wik)

Bunkier wkomponowany w nowy dom! Nowa architektura cieszyńska?

Cieszyniaków bitwa o... schron
Stary cieszyński schron bojowy miał bronić miasto przed wojskami niemieckimi we wrześniu 1939 roku. Niespodziewanie w prawdziwej bitwie wziął udział dopiero 

75 lat później, gdy obecny właściciel postanowił go zburzyć. W obronie bunkra stanęli mieszkańcy i miłośnicy fortyfi kacji. Sprawą zainteresował się wicewojewoda ślą-

ski – Piotr Spyra, potem konserwator wojewódzki, w efekcie zrównanie z ziemią zabytku wstrzymano.
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W ub. niedzielę w siedzibie zboru 
przy frysztackim rynku odbyła się 
sympatyczna uroczystość. Pastor Jan 
Cieślar obchodził 40-lecie służby 
w urzędzie kościelnym, a zarazem, 
wraz z żoną Heleną, 40. rocznicę 
małżeństwa. – Żeniłem się tydzień 
po ordynacji do służby w Kościele 
– uśmiecha się ksiądz, gdy tymcza-
sem jego małżonka częstuje mnie 
jubileuszowym tortem. 

CAŁA RODZINA 
ŻYJE Z BOGIEM 

Jan Cieślar pochodzi z Nydku, ze 
znanej i aktywnej rodziny ewangeli-
ckiej. – Są ludzie, którzy w dorosłym 
życiu dochodzą do wiary, lecz w 
moim przypadku decydującą rolę od-
grywały korzenie rodzinne – nie ma 

wątpliwości pastor. Dziękuje Bogu 
za to, że żyją jeszcze jego rodzice 
(ojciec Oskar skończy w grudniu 97 
lat, matka Helena 89), że dwaj bracia 
i trzy siostry, jak również ich żony i 
mężowie, są aktywni w Kościele. A 
przede wszystkim, że drogą wiary 
zmierzają również syn i dwie cór-
ki, i wychowywane są w niej wnuki. 
– Problemy nie omijają również ro-
dzin pastorów, czasem ich dzieci 
buntują się, zwłaszcza jeśli wycho-
wywane są pod presją. U nas tego, na 
szczęście, nie było. Może dlatego, że z 
dziećmi zawsze otwarcie mówiliśmy 
o problemach, nie wywieraliśmy też 
na nie nacisku przy wyborze szkoły 
czy partnera – dzieli się refl eksjami. 
Podkreśla, że ważne jest ekume-

niczne podejście. Dlatego nie widzi 
problemu w tym, że syn Daniel oże-
nił się z aktywną katoliczką, również 
jedna z córek ma męża wywodzącego 
się z katolickiego środowiska.     

Jan Cieślar zdawał maturę w 1969 
roku. W Czechosłowacji właśnie 
dobiegał końca krótki okres odwil-
ży politycznej. Absolwent polskiego 
gimnazjum w Czeskim Cieszynie 
był pod wrażeniem odrodzonej, 
bogatej działalności dużego zboru 
ewangelickiego w Bystrzycy, którego 
był członkiem. Również w swym ży-
ciu zawodowym chciał aktywnie słu-
żyć Bogu. – Z naszego rocznika trzej 
zgłosiliśmy się na teologię – prócz 
mnie znany obecnie ksiądz katoli-
cki Adam Rucki oraz Rudolf Sikora, 

który jest proboszczem parafi i kato-
lickiej w Gnojniku. Dyrektor gim-
nazjum nie cieszył się z tego, bo to 
nie było mile widziane przez komu-
nistyczne władze – wspomina jubilat. 

DO HUTY 
ZAMIAST DO KOŚCIOŁA 

Teologię ewangelicką studiował w 
Bratysławie, przez rok miał możli-
wość studiowania w Polsce. Kiedy 
po ordynacji miał rozpocząć pracę 
pastora, spotkał go zawód: władze 
komunistyczne odmówiły udzielenia 
mu zgody państwowej. Ta sytuacja 
trwała przez ponad trzy lata. Przez 
jakiś czas pracował w Hucie Trzy-
nieckiej, potem na dwa lata został 
powołany do wojska, po powrocie 
zatrudnił się na kopalni. Gdy wresz-
cie doczekał się upragnionej zgody, 
został wikarym w Suchej Średniej. 
Z tego niedużego zboru młody pa-
stor został przeniesiony do Ligotki 
Kameralnej. Tamtejszy zbór był w 
rozkładzie, ponieważ pastor Stani-
sław Kaczmarczyk stracił zgodę pań-
stwową na wykonywanie pracy dusz-
pasterskiej. Przez dwa lata były tam 
tylko zastępstwa, wiele ludzi prze-
stało chodzić do kościoła lub jeździ-
ło gdzie indziej. Pod kierownictwem 
ks. Cieślara parafi a na nowo zaczę-
ła rozkwitać, przybyło młodzieży. 
– Organizowaliśmy wspólne wyjaz-
dy i spotkania młodzieżowe z sąsied-
nimi zborami. To było komunistom 
cierniem w oku. Urząd Bezpieczeń-
stwa miał nas nieustannie na oku. Po 
pięciu i pół latach pracy w Ligotce 
odebrali mi zgodę państwową. List 
informujący mnie o tym otrzyma-
łem w styczniu 1984 roku, na moje 
33. urodziny – wspomina ks. Cieślar. 
– Przez rok pracowałem w kotłow-
niach w Hawierzowie, znam więc to 

miasto od strony podziemi – śmie-
je się z tego do dziś. – Dzięki Bogu 
pod presją społeczną – ludzie zebrali 
tysiące podpisów na moje poparcie 
– po roku mogłem wrócić do pracy 
duszpasterskiej. Na krótko poszed-
łem do Stonawy, potem, w 1985 
roku, objąłem parafi ę w Karwinie. 

Dziś budynek na rynku, wraz z 
wchodzącym w jego skład kościo-
łem, dobrze się prezentuje, a tutejszy 
zbór ewangelicki jest żywym orga-
nizmem. W momencie, gdy ks. Cie-
ślar rozpoczynał tu służbę, była to 
niemal ruina. Okazało się, że został 
wysłany raczej do likwidacji parafi i, 
niż do jej ożywienia. Na szczęście 
wkrótce nadszedł przełomowy 1989 
rok, który wszystko zmienił. Ruszyła 
odbudowa budynku, ożywiło się ży-
cie zborowe. W Karwinie rodziła się 
Diakonia Śląska, która jest dziś dużą 
samodzielną organizacją działającą 
przy Kościele ewangelickim, odbyły 
się duże ewangelizacje na stadionie 
oraz międzynarodowa konferencja 
misyjna. 

– To był okres wielkiego zrywu, 
wielkich nadziei i oczekiwań. Niektó-
re z nich były nierealne. Kto spodzie-
wał się, że coś spadnie nam z nieba, 
musiał się poczuć zawiedziony. To, co 
dobre, zawsze wymaga wytężonej, sy-
stematycznej pracy – ocenia dziś ks. 
Cieślar. – Od tamtego czasu upłynę-
ło 25 lat. Wiele się zmieniło, trzeba 
przede wszystkim bardzo się starać, 
by dziś zainteresować młodzież. Nie-
którzy ludzie w Kościele chcą walczyć 
przeciwko negatywnym zjawiskom, 
które docierają z zewnątrz. Ja uwa-
żam, że zamiast walczyć, powinniśmy 
spokojnie zwiastować Ewangelię. 
Słowo Boże samo owocuje. 

DANUTA CHLUP

Dobro wymaga wytężonej pracy 
Jan Cieślar od 19 lat prowadzi zbór Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A. W. w Karwinie. Można by z tego wywnioskować, że jego życie płynie spokojnie. Ale nie za-

wsze tak było. Władze komunistyczne dwukrotnie zabroniły pastorowi wykonywania pracy duszpasterskiej. 

Pastor Jan Cieślar jest również muzykiem. Chętnie siada przy fortepianie w kościele. 

Długomiłowice – ta miło brzmiąca i nieco 
erotyczna nazwa od razu wpadła mi w oko. 
Przeczytałam ją na tablicy wjazdowej do wio-
ski. Pod Długomiłowicami fi gurowała jej nie-
miecka forma – Langlieben. Niemieckie nazwy 
od kilku lat są obecne na Opolszczyźnie. Teraz 
zobaczyłam je z bliska.

Jechałam z rodziną na wczasy w Karkonosze. 
Choć naszym celem były czeskie Jánské Lázně, 
wybraliśmy drogę przez Polskę. W Boguminie 
przekroczyliśmy granicę, na powrót do Czech 
wjechaliśmy we wschodnioczeskim Nachodzie, 
sąsiadującym z polskim uzdrowiskiem Kudo-
wa-Zdrój. Wbrew pesymistycznym uwagom 
niektórych znajomych („Ojej, czy to rozsądne 
jechać przez Polskę? Wiadomo, jakie są pol-
skie drogi!”), byłam zadowolona z tego wyboru. 
Owszem, prędkości nie dało się rozwinąć, bo w 
większości chodziło o teren zabudowany, nato-
miast na jakość jezdni w żadnym wypadku nie 
mogliśmy narzekać. 

Niedaleko Kędzierzyna-Koźla przy wjeździe 
do jednej z miejscowości przywitała nas polsko-
niemiecka tablica: Ciężkowice – Czienskowitz. 
Była pierwsza, ale nie ostatnia. W sumie na 
naszej trasie naliczyliśmy dwanaście miejsco-
wości z dwujęzycznymi napisami – prócz wspo-
mnianych Ciężkowic były to: Polska Cerekiew 
(Gross Neukirch), Długomiłowice (Langlie-
ben), Reńska Wieś (Reinschdorf ), Większy-
ce (Wiegschütz), Pokrzywnica (Nesselwitz), 
Twardawa (Twardawa), Zwiastowice (Sch-
westerwitz), Biedrzychowice (Friedersdorf ), 
Stare Kotkowice (Alt Kuttendorf ), Głogówek 

(Oberglogau) i Mochów (Mochau). Warto 
zwrócić uwagę na konsekwencję: niemiecka na-
zwa (w przypadku Twardawy) została umiesz-
czona na tablicy, pomimo że wcale nie różni się 
od polskiej. 

Te kilkanaście miejscowości – gmin i ich so-
łectw, przez które przejeżdżaliśmy – to była tyl-
ko kropla w morzu dwujęzycznych nazw wpro-
wadzonych w ostatnich latach w Polsce. W maju 
br. fi gurowały w rejestrze gmin prowadzonym 
przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 
742 nazwy kaszubskie (w woj. pomorskim), 342 
nazwy niemieckie (w woj. opolskim i śląskim), 
30 nazw litewskich i 27 białoruskich (w woj. 
podlaskim) oraz 9 nazw łemkowskich (w woj. 
małopolskim). W sumie tak zwane dodatkowe 
nazewnictwo było stosowane w 54 gminach, a 
w ich ramach w 14 miastach i 725 wsiach, prócz 
tego w ich częściach, przysiółkach i osadach.  

Polska ustawa o mniejszościach narodowych 
i etnicznych w następujący sposób reguluje sto-
sowanie dwujęzycznego nazewnictwa: „Nazwy 
miejscowości niezamieszkanych, obiektów fi -
zjografi cznych oraz ulic, placów itp. w językach 
mniejszości mogą być ustalone tylko w gmi-
nach, w których mniejszość, w której języku ma 
być ustanowiona nazwa, stanowi co najmniej 20 
proc. mieszkańców. W przypadku miejscowości 
zamieszkanych, nazwy mniejszościowe mogą 
być ustalane również dla gmin nie spełniają-
cych wymogu ilościowego liczby zamieszku-
jącej jej mniejszości. Dla takich miejscowości 
można wprowadzić nazwę dodatkową, o ile w 
wyniku konsultacji, których zasady i tryb prze-

prowadzenia określa rada gminy, za taką nazwą 
opowie się ponad 50 proc. mieszkańców”.  To 
znaczy, że 20-procentowy próg nie jest dogma-
tem. Wiele zależy od mieszkańców i wybiera-
nych przez nich samorządów. 

Ponieważ jakiś czas temu czytałam o incy-
dentach związanych z zamazywaniem niemie-
ckich tablic w Polsce, byłam zaskoczona, że 
wszystkie te, które mijałam po drodze, były w 
nieskazitelnym stanie, bez śladów czyszczenia 
czy prostowania pogiętej przez wandali bla-
chy. Jak widać, niszczenie tablic nie jest więc 
nagminne, lecz chodzi jedynie o pojedyncze 
ekscesy. Po powrocie z urlopu zadzwoniłam do 
burmistrza Głogówka, Andrzeja Kałamarza. 
– Do sporadycznych przypadków zamazywa-
nia tablic dochodziło na samym początku, po 
ich wprowadzeniu. Od tego czasu jest spokój 
– dowiedziałam się. – U nas Rada Gminy gło-
sowała o dwujęzycznych nazwach dla każdego z 
sołectw osobno. Wprowadziliśmy je tylko tam, 
gdzie ludność niemiecka osiąga 20 procent, 
natomiast w tych miejscowościach, gdzie żyje 
przede wszystkim ludność napływowa z tere-
nów wschodnich, nie wieszaliśmy tych tablic. 
Dlatego u nas odbyło się to bezkonfl iktowo – 
przekonywał samorządowiec. 

Co nie znaczy, że wprowadzanie dwujęzycz-
nego nazewnictwa (proces rozpoczęty w 2006 
roku ciągle nie dobiegł końca), odbywa się bez 
problemów. Nie wszędzie władze samorządowe 
są mu przychylne. Na stronie internetowej To-
warzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców 
na Śląsku Opolskim można znaleźć artykuły 

nt. problemów towarzyszących wprowadzaniu 
niemieckiego nazewnictwa w poszczególnych 
gminach. Działacze Towarzystwa piszą o roz-
czarowaniu decyzjami radnych w tej czy innej 
miejscowości, którzy odrzucili wnioski o dwuję-
zyczność, argumentując mniej więcej w ten spo-
sób: „Dwujęzyczne tablice dzielą społeczeństwo, 
a w obliczu licznych inwestycji w gminie są one 
niepotrzebne”. – Tablice są szansą, a nie zagro-
żeniem. Są elementem promocji wielojęzyczno-
ści. Wielojęzyczność jest stanem przyrodzonym 
w Europie i na świecie. Ale nie uzyskamy jej 
wyłącznie chęcią przedstawicieli języków słab-
szych, musi być wola wspierania takiej wielo-
kulturowej wielojęzyczności ze strony przedsta-
wicieli języków silniejszych – stwierdził prezes 
TSKN, Norbert Rasch, sięgając po argumenty, 
którymi operują również Polacy na Zaolziu, kie-
dy uzasadniają dwujęzyczność. 

Niemcy są najliczebniejszą mniejszością na-
rodową w Polsce. W Spisie Powszechnym w 
2011 roku narodowość niemiecką zadeklarowa-
ło blisko 148 tys. osób, w tym 44,5 tys. jako tak 
zwaną jedyną identyfi kację. 

DANUTA CHLUP

Po polsku i po niemiecku 

Jedna z dwujęzycznych nazw miejscowości na 
Śląsku Opolskim. 
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Ks. Kazimierz Suchanek obchodził przed ro-
kiem 85. urodziny. Był pastorem w Błędowi-
cach, Cierlicku, Stonawie oraz w Gutach. W 
tej ostatniej parafi i powstawała większość 
z wystawianych w Avionie fotografi i. Dziś 
mieszka w domu spokojnej starości, niemniej 
zjawił się na wernisażu. – Przyszedłem, żeby 
obejrzeć wyniki ten nowej sesji zdjęciowej, w 
której też brałem zresztą udział. Chciałem tak-
że spotkać się z przyjaciółmi, których zdjęcia 
robiłem przed pół wiekiem w Gutach czy Sto-
nawie – podkreśla.

– Zaczęło się od tego, że otrzymałem od 
żony w prezencie aparat fotografi czny. Intere-
sowałem się wprawdzie sztuką, lubiłem oglądać 
obrazy, rysunki, ale nigdy nie spodziewałem się, 
że zajmę się fotografi ą na poważnie – mówi. 

Wspomina, że pracował wówczas w stolicy 
Słowacji, w biurze projektowym fi rmy Ener-
goprojekt. Ukończył wprawdzie studia na 
Ewangelickim Wydziale Teologicznym w Bra-

tysławie, niemniej w latach 50. został objęty 
zakazem wykonywania zawodu duszpasterza. 
– W Energoprojekcie mieliśmy solidną ciem-
nię, miałem do niej dostęp i praca ze zdjęciami 
szybko mnie wciągnęła. W końcu zaś mogłem 
powrócić na Zaolzie i pełnić posługę duszpa-
sterską. A że byłem pastorem w wielu parafi ach, 
mogłem poznać wielu ludzi. Miałem więc spo-
ro modeli, i to bardzo dobrych. Najważniejsze 
zaś było to, że mogłem z tymi swoimi mode-
lami rozmawiać na co dzień. Mogłem poznać 
historię ich życia. Dzięki temu później mogłem 
nie tylko zrobić ich portret, ale też zamknąć w 
tych portretach ich dusze – mówi ks. Suchanek.

Wyjaśnia, że bohaterowie jego zdjęć nigdy 
podczas tych małych sesji zdjęciowych nie po-
zowali. – Byli tacy, jacy byli, tacy są też na zdję-
ciach. Dlatego koledzy zawsze mi zazdrościli. 
Mawiali: „Tobie to dobrze. Powiesz z ambony, 
że potrzebujesz modeli, i nikt z parafi an ci nie 
odmówi” – żartuje. – Prawda jest jednak taka, 
że znałem tych ludzi, ufali mi, kiedy wyciąga-
łem z torby aparat. Do dziś na tych zdjęciach 
żyją, chociaż wielu z nich nie ma już wśród nas. 
Pozostali jednak „Bliscy memu sercu”, jak na-
zwali wydany album tych zdjęć moi młodsi ko-
ledzy, Radek Krygiel i Roman Chmiel. I „Bli-
scy sercu”, jak nazwał tę wystawę rekonstrukcji 
Marian Siedlaczek – stwierdza.

Dodaje, że wystawa, którą przygotował 
Marian Siedlaczek, bardzo mu się podoba. 
– Przyznam jednak, że z początku nie za bar-
dzo pociągał mnie ten pomysł. Teraz jednak, 
gdy mogę oglądać efekt tej pracy, to jestem 
wprost zachwycony. To zestawienie moich sta-
rych i jego nowych zdjęć mnie zafascynowało. 
Znowu powróciły tamte czasy. Powrócili do 
mnie ludzie sprzed pół wieku... – podkreśla ks. 
Kazimierz.

– Kiedy oglądałem album „Bliscy memu sercu”, 
urzekły mnie te portrety wręcz magnetycznie, 
musiałem bezustannie do nich wracać – mówi 
Marian Siedlaczek, kiedy pytam go, dlacze-
go postanowił powtórzyć sesję fotografi czną 
sprzed pół wieku, z udziałem żyjących jeszcze 
bohaterów zdjęć, które stworzył ks. Kazimierz 
Suchanek na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego 
wieku.

Opowiada, że wspomnianą publikację wydali 
członkowie Zaolziańskiego Towarzystwa Fo-
tografi cznego Radek Krygiel i Roman Chmiel. 
– Wcześniej, o dziwo, nie znałem ani księdza 
Kazimierza, ani jego twórczości. Nie wiedzia-
łem, że był bardzo aktywnym członkiem Pionu 
Fotografi cznego Sekcji Literacko-Artystycznej 
Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. 
Od razu jednak przy pierwszym zetknięciu się 
z tymi zdjęciami w tym albumie po prostu się 
nimi zafascynowałem. Lubię takie fotografi e: 
czarno-białe, nieprzekłamane, bardzo szczere. 
Na zdjęciach ks. Kazimierza w dodatku widać, 
że powstawały dzięki ogromnemu zaufaniu na 
linii; fotograf i osoba fotografowana. 

Dodaje, że ks. Suchanek, jako duszpasterz i 
artysta, musiał spędzić sporo czasu w Gutach, 
żeby zdobyć zaufanie parafi an. – Z tych zdjęć 
przebija wielkie serce i skromność księdza. To 
nie są zdjęcia robione na pokaz, które wysyła 
się na konkursy i festiwale. Poza tym widać na 
tych fotografi ach szczerość bohaterów fotogra-
fi i. Te zdjęcia są prawdziwsze od obrazów, które 
malowali kiedyś mistrzowie. I są ponadczasowe. 
Rzadko można się spotkać z takim podejściem, 
no i wynikiem pracy fotografa – podkreśla.

Mówi, że często zaglądał do albumu, a z 
ZTF zorganizowali trzy wystawy ks. Suchan-
ka: w Teatrze Cieszyńskim, w Zamku Cieszyn, 
ostatnią zaś przed rokiem w Kawiarni i Czy-

telni Avion|Noiva, z okazji 85. urodzin autora. 
– Na niej pojawił się jeden z bohaterów tamtych 
zdjęć, Janek Myrdacz. Dowiedziałem się, że 
zna wielu ludzi, których fotografował wtedy ks. 
Kazimierz. Umówiliśmy się, że zorganizujemy 
nową sesję zdjęciową – wspomina Siedlaczek.

Udało mu się dotrzeć do szóstki osób, zna-
leźć miejsca, w których mogłyby powstać nowe 
zdjęcia. – Zeszliśmy się w Gutach na farze 
ewangelickiej u pastora Vlastimila Ciesara, 
przyjechał ks. Suchanek. Pomogli też przyja-
ciele. Potrzebowaliśmy, na przykład, zdobyć 
odpowiedni motocykl. Ten wypożyczyliśmy u 
kolegów motocyklistów z Ustronia. Przyjechali 
na dwóch motorach, a my, oczywiście, wybra-
liśmy ten większy, czarną hondę. Ona też jest 
„bohaterem” jednej fotografi i. Sami żywi bo-
haterowie z początku wprawdzie nie do koń-
ca wiedzieli, o co mi chodzi, byli nieśmiali, ale 
ostatecznie się zgodzili. No i udało się. Efekt 
tej sesji można oglądać w Avionie – dodaje 
Siedlaczek.

Kiedy mówimy o zdjęciach ks. Suchanka, wspo-
minamy zawsze Guty. To zdjęcie powstało jed-
nak nie pod górami, lecz na zaolziańskich „do-
łach”, w Stonawie. – Było to niedaleko Kopalni 
9 Maja, miałem wówczas chyba sześć lat, może 
nawet nie chodziłem jeszcze do szkoły. Nie pa-
miętam, to już tyle lat... – wyjaśnia pan Janusz. 

– Ta hałda to było ulubione miejsce naszych 
zabaw w indian, „szandarów” i złodziei. Tam 
też często chodziliśmy na spacery z wujkiem 
Kazimierzem, a że zawsze miał przy sobie apa-
rat, wciąż pstrykał. Miło sobie przypomnieć 
tamte czasy – opowiada. Dziś ma 57 lat. Od 
1975 roku mieszka w Czeskim Cieszynie. Ma 

córkę, która studiuje w Pradze wzornictwo. On 
zaś pracował przez jakiś czas w fi rmie telefo-
nicznej. Obecnie jest przedsiębiorcą prywat-
nym.

Miło wspomina sesję po pół wieku od sto-
nawskiego zdjęcia. – Z robieniem zdjęć nie 
było problemów, kilka pstryknięć. Gorzej było 

ze znalezieniem odpowiedniego miejsca. Uda-
ło nam się takie w końcu odkryć tu w Cieszy-
nie, przy wiadukcie kolejowym przed rzeźnią, 
gdzie widać w tle podobny komin do tego ze 
Stonawy. Kiedy zobaczyłem to nowe zdjęcie, 
pomyślałem przez chwilę, że czas się zatrzy-
mał. Tylko ja się postarzałem – mówi.

Pani Krystyna jest siostrą Janusza Jarmolika, 
którego ks. Kazimierz przed laty „zatrzymał 
w czasie” na stonawskiej hałdzie. Razem z 
bratem chodziła do szkoły w Suchej, zdjęcie 
przy studni powstało zaś przed ich rodzinnym 
domem w Stonawie. – Miałam wtedy chy-
ba sześć lat, dokładnie jednak nie pamiętam. 
Ks. Suchanek jest bowiem moim wujkiem, nasz 
dom był zresztą także jego domem rodzinnym, 
a podobnych zdjęć zrobił mnie i bratu sporo. 
To tylko jedno z nich – podkreśla.

Wspomina, że ich dom stał wówczas na 
wzgórzu, a studnia była głęboka na 25 metrów. 
Dziś już tego budynku nie ma, wraz ze studnią 

pochłonęły go szkody górnicze. – W moim ży-
ciu też się sporo zmieniło. Przeprowadziliśmy 
się do Czeskiego Cieszyna, i w tym mieście 
mieszkam teraz również z moim mężem. Przez 
całe życie zaś pracuję jako księgowa. W róż-
nych fi rmach – opowiada.

Ponieważ stonawski dom i studnię pochło-
nął czas, wspólnie z Marianem Siedlaczkiem 
musieli poszukać innego miejsca do zdję-
cia. Znaleźli je w czeskocieszyńskich Alejach 
Masaryka, niedaleko mieszkania pani Krysi. 

– Wrota są niby inne niż w domu rodzinnym w 
Stonawie, ale jednak podobne. Podoba mi się 
to zdjęcie – dodaje.

Bliscy naszym sercom powrócili po latach
W czeskocieszyńskiej Czytelni i Kawiarni Avion|Noiva można do 11 września zwiedzać wystawę „Bliscy sercom. Rekonstrukcje”. Są na niej prezentowane zdjęcia, 

które dzieli blisko pół wieku. Zostali jednak na nich utrwaleni ci sami ludzie, w tych samych sceneriach. Autorem tych starszych zdjęć jest nestor zaolziańskich fotogra-

fi ków, ks. Kazimierz Suchanek, który tworzył je na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku w Gutach i Stonawie. Tych nowych zaś Marian Siedlaczek, prezes Zaol-

ziańskiego Towarzystwa Fotografi cznego.

Ks. KAZIMIERZ SUCHANEK: 
»Powrócili do mnie ludzie sprzed pół wieku«

JANUSZ JARMOLIK, 
czyli »Janusz na stonawskiej hałdzie«

MARIAN SIEDLACZEK: 
»Te portrety urzekły mnie magnetycznie«

KRYSTYNA PIWKO,
czyli »Krysia przy studni«
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Pani Haliny nie było na wernisażu wystawy. 
– Mieszkam obecnie w Mostach koło Jabłon-
kowa, a pracuję we Frydku-Mistku, jako pra-
cownik państwowy. Sporo czasu spędzam więc 
w drodze i na taką fajną imprezę zabrakło mi 
niestety czasu – dowiaduję się.

Halina Turoń 
ma dwójkę dzieci 
i troje wnuków. W 
Mostach mieszka 
od 32 lat, wyprowa-
dziła się z Gutów w 
20. roku życia, po 
ślubie. Tamte cza-
sy w rodzinnej wsi 
wspomina bardzo 
ciepło. – Na zdjęciu 
mam chyba osiem 
albo dziesięć lat, 
powstało w guckiej 
szkole, a we wtorki 
po lekcjach ks. Su-
chanek nauczał nas 
religii. Zdjęć robił 
wówczas sporo, to 
moje jakoś prze-
trwało – śmieje 
się. Mówi, że czę-
sto pytano ją, jak 
brzmiało zdanie, 
którego fragment 
widzimy za nią na 
tablicy. – „Ten jest 
on syn mój miły, 
w którym mi się 
upodobało” – cytuje 
bez zawahania pani 
Halina.

Opowiada, że 
Marianowi Sied-
laczkowi udało się 
do niej dotrzeć 
przez Jana Myr-
dacza. – Od razu 
zgodziłam się na 

zrobienie nowego zdjęcia, nie mogła jednak 
wziąć z powodu pracy udziału w ofi cjalnej sesji. 
Dlatego Marian musiał przyjechać do Gutów 
dodatkowo. Cieszę się, że się na to zgodził, bo 
nowe zdjęcie też jest piękne – nie ma wątpli-
wości.

Janek Myrdacz 
podczas nowej sesji 
zdjęciowej najbar-
dziej pomógł Ma-
rianowi Siedlacz-
kowi. Na starym 
zdjęciu widać go 
przykucniętego za 
motocyklem i jeśli 
chodzi o bohaterów 
fotografi i udostęp-
nionych na nowej 
wystawie, jest naj-
starszy. – Niedaw-
no skończyłem 63 
lata, a wtedy byłem  
przed dwudziestką. 
Do dziś mieszkam 
w Gutach, nieda-
leko Domu PZKO 
– dowiaduję się.

Był wówczas ucz-
niem zawodówki 
Huty Trzyniec i w 
tym zakładzie póź-
niej pracował przez 
całe życie, przy wy-
sokich piecach. Fa-
scynowali się z ko-
legami motorami. 
Dumny właściciel 
maszyny ze starego 
zdjęcia podobno 
codziennie wyjeż-
dżał na stromy gu-
cki kopiec. Słyszała 
to cała wieś, bo rura 
wydechowa była mocno zdezelowana. Fotogra-
fi a powstała na farze ewangelickiej, nowa kilka-
set metrów dalej, pod lasem. Na współczesnym 
zdjęciu jest honda wypożyczona z Ustronia, w 
stanie wprost idealnym.

– Pamiętam, że ks. Suchanek miał wówczas 
aparat od jeszcze starszego fotografa-nestora, 
Jana Grabowskiego z Ligotki Kameralnej. Ks. 

Kazimierz zaszczepił mi też fotografi cznego 
bakcyla. Przez całe życie robiłem zdjęcia i po-
magałem Zaolziańskiemu Towarzystwu Foto-
grafi cznemu w zorganizowaniu pierwszej ich 
wystawy fotografi i pastora. Dlatego też stara-
łem się teraz pomagać Marianowi zorganizo-
wać nową sesję. Z jej wyniku jestem strasznie 
zadowolony – podkreśla.

Pan Jerzy jest bratem Janka Myrdacza. Także 
on nie mógł dotrzeć na piątkowy wernisaż. 
– Niestety, stan zdrowia mi na to nie pozwala. 
Mam 57 lat, a przyznano mi już częściową rentę 
inwalidzką – wyjaśnia w rozmowie telefonicznej.

Na zdjęciu ks. Suchanka ma osiem lub 
dziewięć lat. – Pastor zebrał nas całą grupkę 
dzieciaków na farę, gdzie przez cały dzień ro-
bił nam różne zdjęcia. W pewnej chwili zoba-
czył, że żuję gumę. „Jurek, weź, a nacióngnij te 
gume”, powiedział i wziął do ręki aparat. No 
i tak już zostałem na zawsze uwieczniony na 
zdjęciu, „ze żwikaczkóm”, jak się u nas mówi. 

Marian to ujęcie powtórzył. Jest guma do żu-
cia, a nawet marynarka podobna – śmieje się 
pan Jurek. Opowiada, że mieszka obecnie w 
Trzyńcu-Tarasie, na osiedle przeprowadził się z 
Gutów w 1983 roku. Przez całe życie pracował 
jako strażak zawodowy, przez osiemnaście lat 
przeprowadzał też kontrolę stanu technicznego 
gaśnic przeciwpożarowych na terenie Trzyńca.

– Cieszę się, że powróciły te stare zdjęcia, 
przypominające nasze dzieciństwo. Wtedy 
człowiek nie miał problemów z ciśnieniem, nie 
musiał biegać po lekarzach... Te nowe też mi 
się bardzo podobają – kończy rozmowę.

Wilhelm Górny, podobnie jak większość boha-
terów zdjęć, miał na tych starych około sześciu 
lat. Wiluś uwielbiał wtedy konie, lecz w pewien 
wieczór wigilijny zapomniał jedną z klaczy, 
Gretę, wprowadzić na noc do stajni. W końcu, 
na szczęście, udało mu się ją znaleźć. W nocy 

zaś podkradł się pod stajnię, by podsłuchiwać, 
czy nie skarży się na niego, była to przecież 
Wigilia, ludzkim głosem. 

– Zdjęcie powstało w 1972 roku, koń żył 
jeszcze później osiem lat. Do nowej sesji mu-
sieliśmy więc poszukać nowego konia. Znaleź-
liśmy go również w Gutach, w stadninie nad 
centrum wioski. Jest to już jednak koń czystej 

krwi arabskiej, nazywa się Imray Ibn Iman, a 
ludzie zwą go Rejkiem – wyjaśnia pan Wil-
helm. Marian Siedlaczek przypomina, że konia 
ujeżdżała panna Klara, która zgodziła się im na 
chwilę rumaka udostępnić.

Dziś Wilhelm Górny ma 48 lat. Mieszka już 

wprawdzie w Trzyńcu, ale zapewnia, że w Gu-
tach nadal spędza sporo czasu. Przez całe życie 
pracuje jako maszynista pociągów towarowych 
Huty Trzyniec, dziś w jej warsztatach mecha-
nicznych. Nie ożenił się, żyje z przyjaciółką, 
razem wychowali dwójkę jej dzieci. – A ta wy-
stawa bardzo mi się podoba. – dodaje.

JACEK SIKORA

HALINA TUROŃ, 
czyli »Halinka przy tablicy«

JERZY MYRDACZ, 
czyli »Jurek z gumą do żucia«

JAN MYRDACZ, 
czyli »Gucki motocross«

WILHELM GÓRNY, 
czyli »Przyjaciele«

– te zdjęcia dzieli blisko pół wieku
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www.glosludu.cz
Aktualizowany 

serwis o Polakach 
na Zaolziu
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Wilgoć w domu, 
mokre piwnice?
Pojawia się pleśń, grzyb 
i nieprzyjemny zapach?
Straszą wysokie koszty 

ogrzewania?

Mamy dla Państwa 
skuteczne rozwiązanie!

Wizyta rzeczoznawcy z dokładną 
analizą przyczyn zawilgocenia 
oraz oferta cenowa – gratis!

Stosujemy wyłącznie najlepsze 
materiały z gwarancją producenta 
– to gwarantowana jakość usługi!

www.ajesucho.cz
e-mail: ajesucho@seznam.cz

tel.: 608 772 213
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www.palirna-stonava.cz             
Stonawa 334

Tel. 596 422 010
      737 841 306

Przyjmujemy zamówienia
Miłe czekanie z internetem 

i telewizją przy kawie

Sezon 2014
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Młodsza księgowa / księgowa
Miejsce pracy: powiat rybnicki

Wymagania:
 wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 znajomość zagadnień księgowych i podatkowych (VAT, CIT),
 dobra znajomość pakietu MS Office,
 zdolności analityczne,
 umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów,
 rzetelność, dokładność i samodzielność,
Mile widziane:
 doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości,
 komunikatywna znajomość języka angielskiego, 
Główne zadania:
 ewidencja zdarzeń gospodarczych w systemie SAP,
 archiwizacja dokumentów,
 przygotowywanie płatności w systemie SAP,
 kontrola i uzgadnianie sald kont rozrachunków,
  sporządzanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdawczości statystycznej (NBP, 

GUS, VAT),
  inne zadania księgowe zlecone przez Głównego Księgowego lub Kierownictwo 

Spółki.
Oferujemy:
 możliwość rozwoju zawodowego,
 pracę w młodym zespole,
 ciekawe, rozwojowe projekty,
  wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji 

i umiejętności praktycznych
Prosimy o złożenie CV i listów motywacyjnych na adres: 

praca@ nwrkarbonia.com
Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwa-

rzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 

o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”. 
Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się 

z wybranymi kandydatami.

Starszy Specjalista ds. Controllingu 
Miejsce pracy: powiat rybnicki

Wymagania:
 Wykształcenie wyższe w zakresie rachunkowości lub finansów; 
  5-7 lat doświadczenia zawodowego, z tego co najmniej 2-3 lata na podobnym stanowi-

sku, najlepiej zdobyte w międzynarodowej firmie produkcyjnej;
  Bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości zarządczej (management accounting) 

i controllingu, w tym zasad budżetowania i rozliczania kosztów;
 Samodzielność w działaniu, umiejętność współpracy w międzynarodowym zespole;
 Nastawienie na realizację celów, duża motywacja do pracy i wysiłku zawodowego;
 Bardzo dobra znajomość praktyczna zaawansowanych funkcji Excel;
 Komunikatywna znajomość języka angielskiego;
  Umiejętność pracy w systemie SAP i/ lub udział we wdrożeniu w obszarze CO SAP bę-

dzie dodatkowym atutem;
Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie za:
 Sporządzanie budżetów i prognoz – rachunek zysków i strat, bilans, cash flow.
  Wykonanie analiz finansowych, interpretacja odchyleń od budżetów i prognoz 

oraz utrzymywanie dyscypliny budżetowej.
 Przygotowywanie i ocenę modeli ekonomicznych efektywności inwestycji.
 Kontrolę wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę projektów.
 Terminowe i rzetelne raportowanie do Zarządu Spółki oraz Centrali Grupy.
 Realizowanie ustalonej polityki, procedur i zasad księgowo-rachunkowych.
 Doradztwo merytoryczne dla Zarządu.
Oferujemy: 
 możliwość rozwoju zawodowego,
 pracę w młodym zespole,
 ciekawe, rozwojowe projekty,
 wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i umiejętności praktycznych.

Prosimy o złożenie CV i listów motywacyjnych na adres: praca@nwrkarbonia.com
Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarza nie 

moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 

o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”. 
Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się 

z wybranymi kandydatami.

Inspektor ds. Controllingu
Miejsce pracy: powiat rybnicki

Wymagania:
 Wykształcenie wyższe w zakresie rachunkowości lub finansów; 
  Znajomość zasad rachunkowości zarządczej (management accounting) 

i controllingu, w tym zasad budżetowania i rozliczania kosztów;
  Samodzielność w działaniu, umiejętność współpracy w międzynarodowym zespo-

le;
 Nastawienie na realizację celów, duża motywacja do pracy i wysiłku zawodowego;
 Dobra znajomość praktyczna zaawansowanych funkcji Excel;
Mile widziane:
 Komunikatywna znajomość języka angielskiego; 
  Umiejętność pracy w systemie SAP i/ lub udział we wdrożeniu w obszarze CO 

SAP;
 Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie brała udział w:
 Sporządzaniu budżetów i prognoz (rachunek zysków i strat, bilans, cash flow).
  Wykonywaniu analiz finansowych, interpretacji odchyleń od budżetów i prognoz 

oraz utrzymywaniu dyscypliny budżetowej.
 Przygotowaniu i ocenie modeli ekonomicznych efektywności inwestycji.
 Kontroli wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę projektów.
 Terminowym i rzetelnym raportowaniu do Zarządu Spółki oraz Centrali Grupy.
 Realizowaniu ustalonej polityki, procedur i zasad księgowo-rachunkowych.
Oferujemy: 
 możliwość rozwoju zawodowego,
 pracę w młodym zespole,
 ciekawe, rozwojowe projekty,
  wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji 

i umiejętności praktycznych.
Prosimy o złożenie CV i listów motywacyjnych na adres: praca@nwrkarbonia.com
Prosimy o załączenie do aplikacji następując ej klauzuli: “Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 
o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”. 

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się 
z wybranymi kandydatami.
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Ogłoszenia do 
»Głosu Ludu« 

przyjmowane są 
w dni powszednie:
W redakcji „Głosu Ludu“ przy 
ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn 
w godz. 8.30-15.30, tel. 558 731 766 
e-mail: ogloszenia@glosludu.cz

W firmie Hudeczek Service, 
sp. z o.o. – Studio Graficzne, 
Hudeczek Service sp. z o.o., 
Olbrachcice, Stonawska 340, 
w godz. 8.00-15.00. 
e-mail: ad.servis@hudeczek.cz.

W Odd. Literatury Polskiej 
Biblioteki w Karwinie-Frysztacie 
(przy rynku) w po, wt: 8.00-12.30, 
13.00-18.00, czw: 13.00-18.00, 
pt: 8.00-12.30, 13.00-17.00.
Tel.: 596 312 477 
e-mail: knih-k1pl@rkka.cz

UWAGA
Ogłoszenia do „Kroniki rodzinnej” 
należy przysyłać bądź przynosić 
osobiście do redakcji do godz. 12.00 
dnia poprzedzającego wydanie ga-
zety. W przypadku nekrologów cze-
kamy do godz. 13.30, prosimy jed-
nak wcześniej zgłosić telefonicznie  
fakt zamówienia ogłoszenia.
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Odrodzenie niepodległej Polski 
oraz poważne osłabienie Niemiec w 
1918 roku zapoczątkowały kilkulet-
ni okres walki górnoślązaków o po-
łączenie się z   Macierzą. Zmagania 
te, przybierające różnorodne formy 
i przebiegające na wielu płaszczy-
znach, swój najbardziej dobitny wy-
raz znalazły w trzech zbrojnych po-
wstaniach. 

Józef Grzegorzek z Bytomia wraz 
z Zygmuntem Wizą 11 stycznia 
1919 roku w Katowicach powoła-
li Główny Komitet Wykonawczy 
POW, który trafi ł na grunt już dosta-
tecznie przygotowany, gdyż w wielu 
miejscach Górnego Śląska tworzone 
były związki organizacji bojowych. 
Już 11 lutego 1919 roku doszło do 
pierwszej narady członków Głów-
nego Komitetu, na nim Józef Dreyza 
został wybrany prezesem, po dobro-
wolnym ustąpieniu Grzegorzka, po-
nadto zaprzysiężono komendantów 
powiatowych. Dreyza przeniósł się 
do Sosnowca, gdzie kontynuował 
przerwaną działalność jako szef 
Wydziału Spraw Wojskowych przy 
ekspozyturze poznańskiej Naczelnej 
Rady Ludowej, gdzie wraz z po-
rucznikiem Zygmuntem Psarskim 
rozprzestrzeniali wpływy Naczel-
nej Rady Ludowej na Śląską Polską 
Organizację Wojskową, której celem 
było teraz skupienie zaprzysiężonych 
członków oraz gromadzenie broni i 
środków materiałowych. Siły militar-
ne POW rosły dość szybko, w kwiet-
niu 1919 roku organizacja liczyła już 
ponad 10 tys. członków, z każdym 
miesiącem przybywało ochotników, 
już latem 1919 roku POW liczyła 
około 15 tysięcy osób.

Także istotny wpływ na rozwój 
organizacji wywierały w tym okresie 
wydarzenia międzynarodowe, m.in. 7 
maja 1919 roku obradująca w Paryżu 
Rada Najwyższa wręczyła delegacji 
niemieckiej projekt traktatu pokojo-
wego, w którym przyznawano Polsce 
Górny Śląsk z okręgiem przemysło-
wym i Opolem, na co kategorycznie 
nie zgodziła się strona niemiecka. To 
spowodowało, że władze niemieckie 
wzmogły terror, rozpoczęły się aresz-
towania.

Taka sytuacja spowodowała, że 
już 18 czerwca 1919 roku doszło do 
narady komendantów powiatowych 
POW pod przewodnictwem Józefa 
Dreyzy w Piotrowicach, na której 
postanowiono, że w nocy z 22 na 
23 czerwca 1919 roku wybuchnie 
powstanie na Śląsku. Wybuch po-
wstania w takiej chwili mógł spo-
wodować poważne komplikacje w 
sytuacji międzynarodowej, dlatego 
Wojciech Korfanty rozpoczął ener-
giczne zabiegi, aby nie dopuścić do 
wybuchu powstania. Natychmiasto-
wy przyjazd z Poznania do Sosnow-

ca spowodował, że rozkazy o roz-
poczęciu działań zbrojnych zostały 
cofnięte. Część działaczy sprzeciwiła 
się Korfantemu i doprowadziła w 
Piotrowicach do powołania Do-
wództwa Głównego POW Górnego 
Śląska pod przywództwem Alfonsa 
Zgrzebnioka.

Wybuch I Powstania Śląskie-
go wiążę się jednak bezpośrednio 
z aresztowaniem w Pawłowicach 
głównych działaczy Polskiej Orga-
nizacji Wojskowej, którzy jak Józef 
Dreyza byli nieprzychylni wybucho-
wi powstania. Aresztowanie spowo-
dowało, że w ręce niemieckie dosta-
ły się ważne dokumenty zawierające 
rozmieszczenie i stan liczebny sił 
polskich na Śląsku. Epizod pawło-
wicki miał szczególne znaczenie dla 
Górnego Śląska, inicjatywę przejęli 
ludzie, którzy nie byli związani z 
żadną wojskową organizacją bojową. 
Na ich czoło wysunął się Maksymi-
lian Iksal, który wydał rozkaz, aby z 
16 na 17 sierpnia 1919 roku rozpo-
cząć w powiecie pszczyńskim i ryb-
nickim działania bojowe. 17 sierpnia 
do działaczy Polskiej Organizacji 
Wojskowej dotarła wiadomość o 
aresztowaniu Józefa Grzegorzka, 
co spowodowało, że pozostali dzia-
łacze, w tym Jan Przybyłek, podjęli 
decyzje o rozszerzeniu walk na po-
zostałe powiaty

Z tym wiąże się problem uchodź-
ców górnośląskich, którzy w 1919 
roku schronili się na Śląsku Cieszyń-
skim. Pierwsza ich grupa pojawiła 
się w Piotrowicach już w styczniu 
1919 r. W Piotrowicach uchodźcy 
znajdowali nieraz gościnę w prywat-
nych domach, wiadomo, że udzielili 

im schronienia obywatele Piecha-
czek, Konieczny i Gajdziok

Ogólne zebranie uchodźców, któ-
rych regularne oddziały powstańcze 
w Piotrowicach liczyły 350 osób, 
zdecydowało rozpocząć powstanie, 
a moment jego wybuchu wyznaczy-
ło na godzinę 2.00 dnia 17 sierpnia. 
Grupa ochotników z piotrowickiego 
obozu pod dowództwem Maksymi-
liana Iksala zaatakowała placówkę 
Grenzschutzu w Gołkowicach. 

Następnie powstańcy uderzyli na 
Godów, ale tam na skutek przewagi 
niemieckiej, zdobyli tylko dworzec, 
po czym zmuszono ich do odwro-
tu. Dla piotrowckich uchodźców 18 
sierpnia był drugim z  kolei dniem 
walki. Tym razem zaatakowali 
Niemcy – ich 18-osobowy oddział 
uderzył na Piotrowice i Piersną. 
Dzięki pomocy wojska atak szczęś-
liwie odparto. W działania zbrojne 
włączyła sie grupa ochotników ze 
Strumienia, na czele z  M. Witcza-
kiem i Janem Wyglendą. Pierwszą 
wspólnie przeprowadzoną akcją była 
wyprawa na Pielgrzymowice. Zo-
stała zdobyta siedziba sztabu kpt. 
Reichenbacha oraz znaczne zaso-
by żywności i broni. Były to jednak 
tylko przygrywki do wydarzeń 20 
sierpnia. Tego dnia stuosobowy od-
dział z  Piotrowic uderzył ponow-
nie na Godów. Dzięki sprawnemu 
dowodzeniu i niesłychanej brawu-
rze powstańców odniesiono pełny 
sukces. W tym czasie jednak inny 
oddział Grenzschutzu skorzystał 
z okazji – uderzywszy na odsłonięty 
obóz w Piotrowicach uprowadził 40 
osób, a samą miejscowość ostrzelał.

Chociaż ofi cjalne zakończenie 

I Powstania Śląskiego datuje się na 
24 sierpnia, w rejonach przygranicz-
nych starcia trwały jeszcze przez 
kilka tygodni. 26 sierpnia Grenz-
schutz w ubraniach cywilnych dotarł 
do Piotrowic, gdzie otoczył grupę 
uchodźców, kilku przy tym zabijając, 
a resztę w liczbie 15 osób biorąc do 
niewoli. Pościg okazał się niesku-
teczny, a same Piotrowice zostały 
ostrzelane przez artylerię. Dwa dni 
później powstańcy z  tego regionu 
uderzyli na niemiecką placówkę w 
Małych Gorzyczkach, którą zupeł-
nie roznieśli zabijając 11 Niemców. 
Piotrowice zostały zaatakowane raz 
jeszcze 1 września, kiedy kompa-
nia Grenzschutzu wspierana autem 
pancernym stoczyła potyczkę z  po-
wstańcami i wojskiem. 

W połowie września powoli likwi-
dowano obozy, a problem uchodź-
ców rozwiązała umowa amnestyjna 
z 1 września 1919 r., na mocy której 
większość z  nich wróciła na Górny 
Śląsk.

Opr. Stanisław Gawlik

* * *

Autor korzystał z  następujących 
materiałów: Krzyszof Szelong, 
„Uchodźcy górnośląscy w roku 1919 
na Śląsku Cieszyńskim”, Zeszyty 
Naukowe Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej im. Powstańców Śląskich w 
Opolu 1990 r.; Tomasz Sanecki – 
Mój Historyczny Blog.

BANDERIA KONNA 
(1926-1938)

Organizacja hodowlano-sportowa w Czeskim 
Cieszynie powstała na bazie cieszyńskiego To-
warzystwa Gimnastycznego „Sokół” ok. 1913 r. 
jako straż przednia pochodów, w których prze-
brani jeźdźcy na koniach stanowili ich atrakcję. 
Reaktywowana po I wojnie światowej przez 
Karola Buzka i Jana Tempera w ramach Towa-
rzystwa Rolniczego w Cz. Cieszynie. W 1926 r. 
uzyskała status samodzielnego stowarzyszenia, 
współpracowała jednak nadal z Towarzystwem 
Rolniczym. BK dzieliła się na górską i nizinną 
(granatową). Najliczniejsze oddziały istniały w 
Sibicy, Ropicy, Końskiej, Łyżbicach, Nawsiu, 
Gnojniku, Cierlicku Górnym, Żukowie Gór-
nym. W 1935 r. skupiała 90 członków. Działal-
ność Towarzystwa koncentrowała się wokół na-
stępujących form: hodowla koni wyścigowych, 
udział w aukcjach, utrzymywanie stadnin i 
wypożyczanie wierzchowców miłośnikom jeź-
dziectwa, organizacja crossów hippicznych wo-
kół Cz. Cieszyna z okazji Dożynek Krajowych 
Towarzystwa Rolniczego (o puchar Konsula 
Generalnego RP w Morawskiej Ostrawie), or-
ganizacja zabaw ludowych kończących karna-
wał. Towarzystwo miało duże zasługi na polu 
odnowienia tradycji ludowych oraz propagandy 
stroju laskiego i męskiego stroju ludowego ze 
Śląska Cieszyńskiego.

Organizacja rozwinęła się szczególnie, gdy 
konsulem generalnym był Leon Malhomme  – 
w czasie sprawowania takiej funkcji w Opolu 

założył tu I Klub Jazdy Konnej (1931-1932). 
30 członków BK brało udział w II Zjeździe 
Polaków z Zagranicy w Warszawie. Po II woj-
nie światowej organizacja nie wznowiła swojej 
działalności. Prezesami Towarzystwa byli: Pa-
weł Kajzar (od 1924 r.), Jan Pawlas (od 1934 
r.), Jan Lazar (od 1935 r.).

Antoni Steuer

* * *

BANK KREDYTOWY 
W JABŁONKOWIE 

(1921-1939)
Jedna z Kas Zaliczkowych na Śląsku Cieszyń-
skim. Został założony po I wojnie światowej, 
w 1921 r. Brak źródeł nie pozwala na poznanie 
genezy jego założenia, bowiem w tym czasie 
istniało w Jabłonkowie już kilka instytucji pie-
niężnych zarówno polskich, jak i czeskich. Fakt, 
że BK w latach 20. wstąpił do Związku Spółek 
Zarobkowych i Gospodarczych świadczy o 
tym, że była to instytucja zrzeszająca większość 
członków z szeregów miejscowej ludności pol-
skiej, a sama instytucja miała charakter polski. 
Posiadane dane z lat 30. pozwalają przynaj-
mniej trochę przybliżyć działalność BK. Okres 
kryzysu gospodarczego w pierwszej połowie lat 
30. udało mu się przetrzymać, choć negatywne 
skutki kryzysu znacznie zmniejszyły jego ak-
tywność. W drugiej połowie lat 30. praca BK 
znów nabierała rozpędu. Liczba członków w 
latach 1930-1936 nie uległa większej zmianie. 

W 1930 r. liczył Bank 253, w 1936 r. – 229 
członków. Liczba książeczek wkładkowych 
także utrzymywała się na niezmienionym po-
ziomie: 381 i 368. Doszło natomiast do znacz-
nego obniżenia rocznego obrotu kasowego w 
tym okresie, z 676 336 koron w 1930 r. do 289 
110 koron w 1936 r.

BK istniał do 1939 r. W okresie okupacji 
hitlerowskiej przechodził różne reorganizacje, 
równające się w praktyce z jego likwidacją. Po 
II wojnie światowej działalność BK w Jabłon-
kowie nie została już wznowiona.

Stanisław Zahradnik

* * *

BETEZDA
Zespół zakładów dobroczynnych w Ligotce 
Kameralnej, prowadzonych przez Stowarzy-
szenie Ewangelickich Niewiast w Cz. Cieszy-
nie, z których pierwszy założył jeszcze przed I 
wojną światową ks. senior Karol Kulisz (budy-
nek B. został oddany do użytku w 1917 r., był 
przeznaczony na przytułek dla bezdomnych 
starców). W 1923 r. dobudowano do niego jed-
ną część. Do 1936 r. B. dała schronienie 370 
opuszczonym starcom, dzieciom oraz nieule-
czalnie chorym. W 1936 r. w Betezdzie prze-
bywało 68 podopiecznych z 39 gmin. Środki na 
utrzymanie B. ESN czerpało głównie z daro-
wizn (ofi ary zborowników), wsparcia Dom Be-
tezdy w Ligotce Kameralnej gmin oraz pensji 
kas brackich i zapomóg osób przebywających 

w przytułku. Poszczególne koła ESN przeka-
zywały co roku 50 procent składek na utrzy-
mywanie zakładów. W latach 1934-1937 w 
wyniku budowy, dzięki staraniom ks. Jana Uni-
ckiego, nowego zakładu Sarepta ukształtował 
się cały zespół zakładów dobroczynnych.

Po wybuchu II wojny światowej oba zakłady 
zostały przyjęte przez Schlesische Altershei-
me in Breslaua, Stowarzyszenie Ewangelickich 
Niewiast rozwiązano. Po zakończeniu wojny 
kierownictwo zakładów objął ks. Pavel Janeczek, 
który mianował zarządcę Josefa Komberca. Z 
początkiem 1948 r. Wydział Senioralny Koś-
cioła i Powiatowy Komitet Narodowy (ONV) 
mianowały kierownikiem zakładów ks. Włady-
sława Santariusa, który prowadził je bezpłatnie 
i z wielkim poświęceniem. W 1949 r. dzięki 
zabiegom ks. Unickiego udało się na drodze 
sądowej odzyskać majątek i dokonać zmian w 
księgach wieczystych. Właścicielem zakładów 
był Kościół ewangelicki. Zakłady otrzymały 
nazwę: Ewangelicki Augsburskiego Wyznania 
Zaklad Socjalny w Ligotce Kameralnej. Do-
datkowo można było używać nazw Betezda i 
Sarepta. Zakłady otrzymały statut zatwierdzo-
ny przez KNV w Ostrawie z dnia 28 III 1950 
r. Do 30 VI 1956 roku zakładami kierował ks. 
Santarius, a w okresie od 1 VII 1956 r. do 31 
XII 1949 r. ks. Oskar Kożdoń. Na mocy uchwa-
ły Powiatowego Komitetu Narodowego z dnia 
20 XI 1959 r. z dniem 1 I 1960 r. zarząd nad 
zakładami powierzono Arnoštovi Švehelce.

Zenon Jasiński

Wojciech Korfanty

Kolekcjonerska moneta upamiętniają-
ca wszystkie trzy powstania.

Pierwszy śląski zryw
Miejscowe Koło PZKO, Sekcja Historii Regionu przy Zarządzie Głównym PZKO, Stowarzyszenie Pożytku Publicznego Koegzy-
stencja, Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Powstaniec Śląski” organizują jutro w Domu PZKO w Piotrowicach uroczystość i piknik 
dla upamiętnienia 95. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego. Początek o godz. 15.00. Co wiadomo na temat zrywu ślązaków?

Leksykon Polaków (17)
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TVP 1 
5.55 Wakacje z Jedynką - SpongeBob 
Kanciastoporty 6.30 Cudowne miejsca 
- Wielkie Sanktuaria Polski - Trzebni-
ca 6.55 Pełnosprawni 7.15 Las bliżej 
nas 7.35 Rok w ogrodzie 8.05 Dzień 
dobry w sobotę 8.35 Naszaarmia.pl 
9.00 Polskie drogi 10.50 Wiadomości 
naukowe 11.00 Natura w Jedynce - 
Zabójcze meduzy 12.05 Okrasa łamie 
przepisy - Francuskie inspiracje 12.35 
Naturalnie zakręceni 13.10 Jaka to 
melodia? (teleturniej) 13.45 Chichot 
losu 14.30 Real w Warszawie 14.40 
Lekkoatletyka: Mistrzostwa Euro-
py - Zurych 17.00 Teleexpress 17.25 
Eska Music Awards 2014 - nominacje 
17.35 Komisarz Alex (s.) 18.30 Ojciec 
Mateusz (s.) 19.20 Real w Warszawie 
19.30 Wiadomości 20.10 Kronika 
ME w lekkiej atletyce - Zurych 2014 
20.20 Eska Music Awards 2014 - no-
minacje 20.30 Piłka nożna - Super 
Mecz: Real Madryt - ACF Fiorenti-
na 22.50 Agent pod przykryciem (s.) 
23.55 Ręka nad kołyską. 

TVP 2 
6.00 Dziedzice faraonów 7.00 M jak 
miłość (s.) 8.00 Pytanie na śniadanie 
10.45 Sztuka życia (s.) 11.15 Czar-
ne chmury (s.) 12.20 Ogniem i mie-
czem 13.20 Bliskie i groźne spotkania 
Steve’a 14.00 Familiada (teleturniej) 
14.40 Rodzinka.pl (s.) 15.15 Słowo 
na niedzielę 15.25 Alternatywy 4 (s.) 
16.40 Lekkoatletyka - Mistrzostwa 
Europy - Zurych 18.00 Panorama 
19.05 Postaw na milion 20.05 XIX 
Festiwal Kabaretu w Koszalinie 2013 
21.10 Kabaretowe wakacje z duchami 
2014. Jak oni straszą? 22.20 Wyścig 
śmierci 0.10 Nagroda Grammy 2014 
1.25 Adwokat zbrodni. 

TV KATOWICE 
7.00 Nożem i widelcem 7.25 Uczen-
nica 8.30 Przystanek Ziemia 9.00 
Męska strefa 9.30 W ZOO dookoła 
świata 9.45 Zapiski Łazęgi - Między-
zdroje 2010 - historia miasta z molem 
w tle 10.00 Eurodekada 10.15 Ciocia 
Jabłonka i Wujek Seler z Krainy Wi-
taminy 10.30 Lis Leon 11.15 Dwa 
żywioły, dwie pasje 11.35 Podróże z 
góralem 12.00 Rączka gotuje - Ustroń 
- Czantoria 12.50 Strefa Country - 
Amerykańskie po polsku 13.30 Eu-
rosąsiedzi 13.50 Astroregion 14.20 
Naturalnie tak 15.40 Mazury na każ-
dą kieszeń 16.00 Przywrócić naturze 
16.15 Reportaż z regionu - Żniwa jak 
życie 16.30 Podwodna Polska - Go-
rączka złota 17.00 Męska strefa 17.30 
Bytom - rozwój z tradycją 18.00 Rącz-
ka gotuje 18.30 Aktualności 19.30 Z 
humorem po unijnym nadzorem 20.15 
Muzyka moja miłość - Aleksander 
Bardini 21.00 Naturalnie tak 21.45 
Eurosąsiedzi 22.00 Aktualności Wie-
czorne 23.05 Naturalnie tak 23.15 
Wyklęci i zapomniani.  

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.35 
Jeźdźcy smoków 8.35 Scooby-Doo i 
Brygada Detektywów 10.05 Ewa go-
tuje (mag.) 10.45 Aloha, Scooby-Doo 
(fi lm USA) 12.15 Disco pod Gwiaz-
dami - Płock 2014 14.20 Twoja twarz 
brzmi znajomo 16.25 13. posterunek 
(s.) 17.15 Hell’s Kitchen - piekiel-
na kuchnia (mag.) 18.50 Wydarzenia 
19.30 Świat według Kiepskich (s.) 
20.05 Disco pod gwiazdami. Płock 
2014 - koncert 22.05 Maksimum ry-
zyka (fi lm USA) 0.15 Gala boksu za-
wodowego w Międzyzdrojach 1.15 
Pandorum (fi lm kopr.). 

TVC 1 
6.15 Szalenie zakochani (s.) 7.10 Po-
dróż po Holandii 7.40 Eliška i jej ro-
dzina (s.) 8.45 Kiedy słońce traci blask 
(s.) 9.35 Wszystko-party 10.20 Her-
cules Poirot (s.) 12.00 Tydzień w re-
gionach 12.25 Hobby naszych czasów 

12.50 Spostrzeżenia z zagranicy 13.00 
Wiadomości 13.05 Strach ma wielkie 
oczy (bajka) 14.20 O róży z brokatu i 
słowiku z masy perłowej (bajka) 15.00 
Tajemnica deszczowego skarbu (fi lm) 
16.15 Zdaj się na mnie (fi lm) 17.30 
Dynastia Novaków (s.) 18.20 Chło-
paki w akcji 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Cuda natury 
21.15 Za kurtyną z Jiřiną 22.10 Gdzie 
się podziała siódma kompania? (fi lm) 
23.40 Życie przed oczami (fi lm). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Dom pełen zwie-
rząt 6.35 Samochodziki 7.05 Mikoła-
jek (s. anim.) 7.15 Show Garfi elda (s. 
anim.) 7.30 Studio Kolega 9.00 Nasza 
wieś 9.20 Ta nasza kapela 10.05 Po 
czesku 10.15 Pamięć marmuru 10.45 
Ciche skrzydła 11.45 Stulecie latania 
12.35 Koniec defi lady (s.) 13.35 Kró-
lewskie pałace 14.30 Downton Abbey 
(s.) 16.05 Lud Himba przed i za ka-
merą 17.00 Kamera w podróży 17.50 
Cudowna planeta 18.45 Wieczo-
rynka 18.55 Doktor Who (s.) 19.40 
Po królewskiej drodze z profesorem 
F. Dvořákiem 20.00 Człowiek bez 
gwiazdy (fi lm) 21.25 Zdobyć Wood-
stock (fi lm) 23.25 Californication (s.) 
23.55 Pojedynek przywódców. 

NOVA 
5.55 Oggy i karaluchy (s. anim.) 
6.10 Żółwie Ninja (s. anim.) 6.30 
Liga Szpaków (s. anim.) 7.00 Tom & 
Jerry (s. anim.) 7.25 Król dżungli (s. 
anim.) 7.50 Pingwiny z Madagaska-
ru (s. anim.) 8.15 Królewna Śnież-
ka i Śpiąca Królewna (bajka) 9.25 
Dwóch i pół (s.) 9.50 Drużyna spe-
cjalnej troski (fi lm) 12.05 Pelikan ma 
alibi (fi lm) 13.30 Zamieńmy się żo-
nami 14.55 Akademia policyjna VI 
(fi lm) 16.35 Fantomas (fi lm) 18.45 
Dzwoń do TV Nova 19.30 Wiado-
mości 20.20 Lekarz znad jeziora hi-
popotamów (fi lm) 22.45 Bez smyczy 
(fi lm) 0.45 Oko za oko (fi lm). 

PRIMA 
6.00 Wiadomości 6.40 Jake i piraci z 
Nibylandii (s.) 7.10 Mała syrenka (s. 
anim.) 7.45 Tron: Rebelia (s. anim.) 
8.15 Salon samochodowy 9.25 Top 
Gear 2011 10.30 High School Musical 
II (fi lm) 12.45 Opowieści na dobranoc 
(fi lm) 14.55 Noc pianisty (fi lm) 16.50 
Morderstwa w Midsomer (s.) 18.55 
Wiadomości 19.55 VIP wiadomości 
20.15 Kochamy Czechy 22.00 Tunel 
(fi lm) 0.25 Butch i Sundance - lata 
młodości (fi lm). 

NIEDZIELA 17 sierpnia
 

TVP 1 
6.05 Wakacje z Jedynką - Sponge-
Bob Kanciastoporty 6.35 My Wy 
Oni 7.00 Transmisja Mszy Świętej z 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 
Krakowie-Łagiewnikach 8.00 Tydzień 
8.25 Wakacje z Jedynką - Kung Fu 
Panda Legenda o niezwykłości 8.55 
Lekkoatletyka - Mistrzostwa Europy 
- Zurych 9.15 Ziarno 9.45 Lekkoat-
letyka - Mistrzostwa Europy - Zurych 
10.05 Janosik (s.) 11.05 Lekkoatletyka 
- Mistrzostwa Europy - Zurych 11.25 
Latoteka 11.55 Między ziemią a nie-
bem 12.00 Anioł Pański 12.10 Między 
ziemią a niebem 12.55 Jeździectwo - 
Grand Prix Wolnej Polski - Ciekocin-
ko 14.20 Agata Młynarska rozmawia 
14.50 Lekkoatletyka - Mistrzostwa 
Europy - Zurych 17.00 Teleexpress 
17.25 Komisarz Alex (s.) 18.20 Jaka 
to melodia? (teleturniej) 18.55 Słodkie 
życie (s.) 19.20 Wiadomości naukowe 
19.30 Wiadomości 20.05 Kronika ME 
w lekkiej atletyce - Zurych 2014 20.20 
Eska Music Awards 2014 - nominacje 
20.25 Zakochana Jedynka - Kogel - 
Mogel 22.20 Agent pod przykryciem 
(s.) 23.30 Bezmiar sprawiedliwości. 

TVP 2 
6.00 M jak miłość (s.) 6.55 Zmienni-
cy (s.) 9.25 Papież Franciszek w Korei. 

Msza św. na zakończenie Azjatyckich 
Dni Młodzieży 11.15 Wojciech Cej-
rowski - boso przez świat - Ekwa-
dor znaczy równik 11.40 Serial - O 
mnie się nie martw - felieton 11.50 
Gwiazdy w południe - 1920. Bitwa 
Warszawska 14.00 Familiada (tele-
turniej) 14.35 Rodzinka.pl (s.) 15.40 
Na dobre i na złe (s.) 16.40 Lekkoat-
letyka - Mistrzostwa Europy - Zurych 
18.00 Panorama 18.55 Dzięki Bogu 
już weekend 20.10 Lato Zet i Dwójki 
2014 22.20 Czas honoru (s.). 

TV KATOWICE 
7.00 Nożem i widelcem 7.20 Rok w 
Puszczy - Białowieski Park Narodowy 
8.10 Oglądam sobie ptaszki 8.30 Re-
portaż z regionu 9.00 Misja. Integracja 
9.15 Rok w ogrodzie 9.45 Mój pies i 
inne zwierzaki 10.00 Producenci 10.15 
Śląskie na 10.35 Rączka gotuje 11.00 
Telekurier 11.35 Opowieści o toreb-
kach 12.50 W rytmie disco 13.15 Ty-
dzień 13.50 Glob - Magazyn Nowości 
Naukowych 14.20 Echa tygodnia - kraj 
14.35 Rok w Puszczy - Białowieski 
Park Narodowy 15.25 10 lat WPR w 
Polsce 15.40 Mazury na każdą kie-
szeń 16.30 Było, nie minęło - kronika 
zwiadowców historii 17.00 Kultowe 
rozmowy - prof. Marek Harat 17.30 
Z Telewizją Katowice dookoła świa-
ta - Kanada 18.00 Męska strefa 18.30 
Aktualności 18.50 Czas na jazdę 19.25 
Gwarowy koncert życzeń 20.10 A życie 
toczy się dalej... 20.45 Gramy dla Was 
21.00 Echa tygodnia - kraj 21.15 Dla 
niesłyszących - Dziennik Regionów 
21.45 Reportaż z regionu - Gaz nad 
Rawką 22.00 Aktualności Wieczorne 
23.05 Echa tygodnia - kraj 23.15 Rok 
w Puszczy - Białowieski Park Narodo-
wy 0.05 Oglądam sobie ptaszki. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.55 
Jeźdźcy smoków 9.00 Scooby-Doo! 
Ahoj piraci! 10.40 Lenny - cudow-
ny pies (komedia USA) 12.20 2001. 
Odyseja komiczna (komedia kopr.) 
14.25 Disco pod gwiazdami. Płock 
2014 16.25 Miodowe lata (s.) 17.45 
Nasz nowy dom 18.50 Wydarze-
nia 19.30 Świat według Kiepskich 
(s.) 20.05 Twoja twarz brzmi znajo-
mo 22.10 CSI: Kryminalne zagadki 
Miami (s.) 23.10 Głosy 2 0.10 Harry 
Brown (fi lm bryt.). 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.30 Sza-
lenie zakochani (s.) 7.25 Kawiarenka 
wcześniej urodzonych 8.00 Zdaj się na 
mnie (fi lm) 9.15 Śladami gwiazd 9.45 
Kalendarium 10.00 Kamera na szlaku 
10.30 Obiektyw 11.00 Grzechy dla 
widzów powieści kryminalnych (s.) 
12.05 Z Televarieté 13.00 Wiadomo-
ści 13.05 Bliźniaki (bajka) 14.10 Gdzie 
mieszka szczęście (bajka) 15.00 Osada 
Gawronów (fi lm) 16.10 Sprawa mar-
twych kolegów (fi lm) 17.35 Dobra 
Woda (s.) 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Ach, te mor-
derstwa! (s.) 21.40 Wóz albo przewóz 
(s.) 22.55 Komisarz Moulin (s.). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.10 Dzieci z Bullerbyn 
(s.) 6.35 Samochodziki 7.00 Mikoła-
jek (s. anim.) 7.15 Show Garfi elda (s. 
anim.) 7.30 Studio Kolega 9.00 Cze-
chosłowacki tygodnik fi lmowy 9.15 
Poszukiwania czasu utraconego 9.35 
Pamiętniki I wojny światowej 10.30 
Historia świata 11.20 Królestwo na-
tury 11.50 Braterstwo tajemniczych 
mangust 12.20 Nieposkromiona Ame-
ryka 13.10 Dokument 13.35 Wędrów-
ki wodniaków 13.50 Słowo na niedzie-
lę 13.55 Religie świata 14.55 Dzikie 
Chiny 15.45 Podróż po Holandii 16.10 
Cel podróży: Nurkowanie 17.05 Pla-
neta Ocean 17.50 Predatorzy gwiaz-
dami fi lmowymi: Rekin Biały 18.45 
Wieczorynka 18.55 Doktor Who (s.) 
19.40 Po królewskiej drodze z profeso-
rem F. Dvořákiem 20.00 Szpiegu, wróć 

(fi lm) 21.40 Lew w zimie (fi lm) 23.50 
Amerykańskie stulecie Olivera Stone’a 
0.50 Nowe odkrycia w starym Egipcie. 

NOVA 
6.05 Oggy i karaluchy (s.) 6.10 Żół-
wie Ninja (s. anim.) 6.35 Liga Szpa-
ków (s. anim.) 7.05 Tom & Jerry (s. 
anim.) 7.25 Looney Tunes Show (s. 
anim.) 7.50 Kung Fu Panda: Legenda 
o niezwykłości (s. anim.) 8.20 Kasia i 
strachy (s.) 8.50 Weekendowe wakacje 
9.35 Truman Show (fi lm) 11.35 Zaci-
sze z meblami (fi lm) 13.30 Grand Prix 
Republiki Czeskiej 15.00 Jaś Fasola 
15.30 Agenci NCIS (s.) 16.25 Hitch: 
Najlepszy doradca przeciętnego faceta 
18.50 Gospoda (s.) 19.30 Wiadomości 
20.20 Zaginiony Świat: Park Jurajski 
(fi lm) 22.50 Dzień próby (fi lm) 1.15 
Zacisze z meblami (fi lm). 

PRIMA 
6.00 Wiadomości 7.05 Jake i piraci z 
Nibylandii (s.) 7.35 Mała syrenka (s. 
anim.) 8.05 Tron: Rebelia (s. anim.) 
8.35 Dzieci Hitlera 9.45 M.A.S.H. (s.) 
10.45 Rosemary & Th yme (s.) 11.50 
Miłość z Wenecji (fi lm) 13.50 Big Ben 
(s.) 16.00 Morderstwa w Midsomer 
(s.) 18.05 Pr. kulinarny 18.55 Wiado-
mości, wiadomości kryminalne 19.55 
VIP wiadomości 20.15 Opowieści z 
Narnii: Lew, czarownica i stara szafa 
(fi lm) 23.20 Wycieczka szkolna (fi lm) 
1.30 Zwykli Amerykanie (s.). 

PONIEDZIAŁEK 18 sierpnia
 

TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 8.25 Wakacje 
z Jedynką - SpongeBob Kanciastopor-
ty 8.50 Wakacje z Jedynką - Stawiam 
na Tolka Banana 10.20 Rodzinna opo-
wieść o Wojciechu Korfantym 10.50 
Miejsce z historią - Nowy Wiśnicz 
11.10 Przystań (s.) 12.00 Wiadomo-
ści 12.10 Agrobiznes 12.45 Natura w 
Jedynce - Zdumiewające Indie 13.50 
Wszystko przed nami 15.00 Wiado-
mości 15.15 Polskie Wakacje - Pod Ta-
trami 15.30 Klan (s.) 16.00 MacGyver 
(s.) 17.00 Teleexpress 17.30 Życie nad 
rozlewiskiem (s.) 18.30 Ranczo (s.) 
19.30 Wiadomości 20.25 Mistrzowie 
komedii - Żandarm i kosmici 22.10 
Wojna i pamięć - Godzina „W” 23.40 
Bałtycki Festiwal Piosenki Karlshamn 
2014 0.45 MacGyver (s.). 

TVP 2 
6.00 Dla niesłyszących - Lokatorzy 
6.35 Coś dla Ciebie 7.00 M jak miłość 
(s.) 8.00 Pytanie na śniadanie 11.00 
Barwy szczęścia (s.) 11.35 Na dobre i 
na złe (s.) 12.35 Familiada (teleturniej) 
13.05 Ja to mam szczęście! (s.) 13.40 
Wojciech Cejrowski - boso przez świat 
14.15 Szkoła życia (s.) 15.00 Rodzin-
ka.pl (s.) 16.05 M jak miłość (s.) 17.00 
Kabaretowy Klub Dwójki na waka-
cjach - Szczecin 2012 18.00 Panorama 
18.50 Jeden z dziesięciu 19.30 Ja to 
mam szczęście! (s.) 20.10 XIII Mazur-
ska Noc Kabaretowa - Mrągowo 2011 
21.25 07 zgłoś się - Złocisty 23.10 Czy 
świat oszalał? - Złowroga charyzma 
Adolfa Hitlera 0.15 Huragan 

TV KATOWICE 
6.30 Naturalnie tak 6.35 Co u nas? 
6.40 Echa tygodnia - kraj 7.00 Co 
niesie dzień 7.30 Aktualności Flesz 
Poranne 7.40 Poranek z TVP Kato-
wice 8.00 Dla niesłyszących - Teleku-
rier extra 8.30 Dzika Polska - Między 
nami jajami 9.00 Co niesie dzień 9.30 
Co u nas? 9.35 Aniołki (s.) 10.10 
Gaz nad Rawką 10.35 Astroregion 
11.10 Uczennica 12.20 Telewizyjny 
przewodnik po kraju - Para w Polskę 
12.55 Agrobiznes 13.25 FAMA 2001 
- Finał wieńczy FAMĘ 14.25 Dzien-
nik regionów - tematy dnia 14.35 
Ireneusz Engler - Drogi do wolności 
15.45 Gaz nad Rawką 16.00 Teleku-
rier 16.25 Dziennik regionów - tema-
ty dnia 16.35 Święta wojna - Kapitan 
Ochłap 17.10 Oj nie ma jak Lwów 
- Lwowski sport 17.30 Aktualno-

ści Flesz 17.34 Szerokie tory - Jeden 
dzień z życia fryzjera w Tibilisi 17.59 
Szerokie tory - Jeden dzień z życia 
biznesmena w Azerbejdżanie 18.30 
Aktualności 20.00 Mama, tata równi 
w pracy 20.28 Schlesien Journal 20.40 
Co, gdzie, kiedy? 21.00 Echa dnia 
21.15 Dla niesłyszących - Dziennik 
Regionów 21.40 Echa dnia - komen-
tarze 22.00 Aktualności Wieczorne 
22.40 Telekurier 23.10 Ireneusz En-
gler - Drogi do wolności. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.15 
13. posterunek (s.) 9.00 Malanowski 
i Partnerzy (s.) 10.00 Dzień, który 
zmienił moje życie (s.) 11.00 Dlacze-
go ja? 12.00 Nasz nowy dom 13.00 
Trudne sprawy 14.00 Miodowe lata 
(s.) 14.45 Dzień, który zmienił moje 
życie (s.) 15.50 Wydarzenia 16.15 
Interwencja (mag.) 16.40 Dlaczego 
ja? 17.40 Trudne sprawy 18.50 Wy-
darzenia 19.30 Świat według Kiep-
skich (s.) 20.10 Punisher (fi lm kopr.) 
22.45 Reakcja łańcuchowa (fi lm 
USA) 0.55 Zemsta kobiety w śred-
nim wieku (fi lm USA). 

TVC 1 
6.00 Szalenie zakochani (s.) 6.59 Stu-
dio 6 8.45 Córki McLeoda (s.) 9.30 
Listonoszki 9.50 Cuda natury 11.05 
Zawodowcy (s.) 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Hercules Poirot (s.) 
13.20 Rodzina Horaków (s.) 14.15 
Zauroczenie (s.) 15.15 Pr. rozrywkowy 
16.20 Wszystko o gotowaniu 16.40 
Podróżomania 17.10 Wszystko-party 
17.55 Wiadomości regionalne 18.25 
AZ kwiz 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.00 Eden (s.) 21.00 
Chłopaki w akcji 21.30 Reporterzy 
TVC 22.10 Zawodowcy (s.) 23.05 
Hercules Poirot (s.) 23.55 Policja kry-
minalna Paryż (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Wszystko o 
gotowaniu 8.50 Kamera w podróży 
9.40 Lud Himba przed i za kamerą 
10.50 Cudowna wyspa 11.45 Operacje 
Navy SEALs 12.35 Czechosłowacki 
tygodnik fi lmowy 12.45 Tajemnice 
płci 13.40 Złoty świat w Złotych Gó-
rach 14.05 Odkrywanie prawdy 14.55 
Nauka na własnej skórze 15.50 CIA 
kontra terroryści 16.35 Święty Graal 
w Ameryce 17.25 Moja rodzina (s.) 
17.55 Odkrywanie prawdy 18.45 Wie-
czorynka 18.55 Doktor Who (s.) 19.40 
Spostrzeżenia z zagranicy 19.50 Wia-
domości w j. migowym 20.00 Koniec 
defi lady (s.) 21.05 Zapora Hoovera 
21.55 Raz, dwa, trzy (fi lm) 23.45 Łanie 
(fi lm) 1.20 Nasza wieś. 

NOVA 
5.59 Śniadanie z TV Nova 9.00 
Ubezpieczalnia Szczęście (s.) 10.05 
Zaginiony Świat: Park Jurajski (fi lm) 
12.25 Tescoma ze smakiem 12.30 
Sue Th omas (s.) 13.30 Bez śladu (s.) 
14.25 Prawo i porządek: Zbrodniczy 
zamiar (s.) 15.20 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 16.35 Dwóch i pół 
(s.) 17.00 Popołudniowe wiadomości 
17.25 Kryminalne zagadki Las Vegas 
(s.) 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści 20.20 Policja kryminalna Anděl (s.) 
21.25 Mentalista (s.) 22.20 Kryminal-
ne zagadki Miami (s.) 23.15 Prawo i 
porządek: Sekcja specjalna (s.). 

PRIMA 
6.00 Strażnik Teksasu (s.) 6.55 Alf 
(s.) 7.45 M.A.S.H. (s.) 8.30 Powroty 
do domu (s.) 9.55 Napisała: morder-
stwo (s.) 10.55 Julie Lescaut (s.) 13.10 
Strażnik Teksasu (s.) 14.10 Obwód 
Wolff a (s.) 15.10 Siska (s.) 16.25 Ko-
misarz Rex (s.) 17.30 Popołudniowe 
wiadomości 18.00 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości, wiadomości kry-
minalne 19.55 VIP wiadomości 20.15 
Powroty do domu (s.) 21.30 Top Star 
magazyn 22.35 Dom handlowy (s.) 
23.55 Pr. rozrywkowy 1.00 Morder-
stwa w Kitzbuhel (s.). 

PROGRAM TV
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CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Tři 
bratři (16-18, godz. 15.30, 17.45); 
Transformers: Zanik (16-18, godz. 
20.00); Kung fu panda 2 (17, godz. 
10.00); KARWINA – Centrum: 
Tři bratři (16, 17, godz. 15. 30); 
Strażnicy Galaktyki (16, 17, godz. 
17.30); Niezniszczalni 3 (16, godz. 
20.00); Magia w blasku księżyca 
(17, 18, godz. 20.00); TRZYNIEC 
– Kosmos: Tři bratři (16, 17, godz. 
17.30); Niezniszczalni 3 (16, 17, 
godz. 20.00); Na skraju jutra (18, 
godz. 17.30); Zejtra napořád (18, 
godz. 20.00); BYSTRZYCA: 
Tajemnica Filomeny (16, godz. 
19.00); CZ. CIESZYN – Cen-
tral: Matrix (17, godz. 15.45, 17.45, 
20.00); CIESZYN – Piast: Tarzan. 
Król dżungli (16-18, godz. 15.00); 
Transformers. Wiek zagłady (16-18, 
godz. 17.00); Step up: All in (16-18, 
godz. 20.15).

CO W TERENIE
BŁĘDOWICE – MK PZKO 
zaprasza na 45. Dożynki Śląskie 
30. 8. o godz. 14.00 do ogrodu Domu 
PZKO. Wystąpią: zespoły „Vonička” 
i „Błędowice” oraz kapele „Jagar”, 
„Kamraci i Chórek”. Atrakcje oraz 
specjały kuchni śląskiej zapewnione.
Kluby Kobiet i Seniora MK 
PZKO zapraszają na spotkanie 20. 8. 
o godz. 15.00 do Domu PZKO.
CIERLICKO, STANISŁOWI-
CE – Kluby Kobiet oraz Seniora 
przypominają wszystkim zgłoszo-

nym, iż odjazd na wycieczkę Pszczy-
na – Chybie jest w czwartek 21. 8. z 
rynku w Cierlicku o godz. 7.00. Au-
tobus pojedzie w kierunku Cieszyna 
i będzie zatrzymywał się na poszcze-
gólnych przystankach, gdzie można 
zaczekać.

CZ. CIESZYN – Czytelnia i ka-
wiarnia Avion|Noiva zaprasza w 
piątek 22. 8. o godz. 17.30 na kon-
cert zespołu „Hammond Kwartet”. 
Występują Jiří Hendrych (organy 
Hammonda), Janusz Lasota (kon-
trabas), Petr Litwora (perkusja), 
Štěpán Gažík (gitara). Wejściówki 
60 kc. Organizatorzy proszą o rezer-
wację miejsc.

DO ŹRÓDŁA OLZY – Jak co 
roku 9. 9. wyruszamy autokarem 
o godz. 9.00 z Czeskiego Cieszy-
na z placu za dworcem autobuso-
wym. Chętnych do wzięcia udziału 
proszę o zgłaszanie się pod nr. tel. 
777 293 601 lub 558 736 994. Uwa-
ga tylko jeden autokar!

KLUB 99 – Spotyka się w ponie-
działek 18. 8. o godz. 11.00 w Domu 
PZKO w Błędowicach.

PIOTROWICE – MK PZKO, 
Sekcja Historii Regionu przy ZG 
PZKO, Stowarzyszenie Pożytku 
Publicznego Koegzystencja o. p.s., 
Grupa Rekonstrukcji Historycz-
nej „Powstaniec Śląski” zapraszają 
na Uroczystość i Piknik dla upa-
miętnienia 95. rocznicy wybuchu I 
Powstania Śląskiego 17. 8. o godz. 
15.00 w Domu PZKO Piotrowice. 
Powstanie rozpoczęło się w nocy z 
16 na 17 sierpnia 1919 roku. Było 

wynikiem niezadowolenia z terroru i 
represji jakie miały miejsce po I woj-
nie światowej. Choć wydarzenia do-
tyczyły konfl iktu polsko-pruskiego, 
to decyzja o wybuchu zapadła właś-
nie w gospodzie obok PZKO. Krót-
ką prezentację wydarzeń z przed 95 
lat przedstawi Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej „Powstaniec Śląski”. 
Będzie również konkurs dla dzieci 
– dla mniejszych gotowe karty do 
malowania, starsze będą malowały 
lub coś tworzyły same. Na piknik 
po uroczystości zostali zaproszeni 
Łucznicy z Karwiny. Każdy będzie 
mógł spróbować sił w tym sporcie.

PTTS „BŚ” – Zaprasza na wyciecz-
kę Nydek – Beskidek – Wielki So-
szów, która odbędzie się we wtorek 
19. 8. Odjazd pociągu z Cz. Cieszy-
na o godz. 7.22 do Bystrzycy. Inf. tel. 
552 321 402, 604 879 793.

STONAWA – MK PZKO zawia-
damia, że na wycieczkę do Wisły 
w sobotę 23. 8. odjeżdżamy o godz. 
7.30 sprzed Domu PZKO. Radzi-
my, by uczestnicy nie zapomnieli o 
wcześniejszej wymianie koron na 
złote! Organizatorzy.

OFERTY
CZYSZCZENIE STUDNI, tel. 
+420 605 929 616. GL-420

KUCHNIE, ZABUDOWY 
WNĘK i pozostałe meble, atrakcyj-
ne ceny, pomiar i projekt gratis. Tel. 
+480 501 097 953.  GL-388 

ANTYKI KUPIĘ – meble przed-
wojenne, obrazy, zegary, odznacze-

nia, srebra, militaria, stare zdjęcia, 
pocztówki i wiele innych, tel. 0048 
605 255 770.  GL-308

MALOWANIE DACHÓW 
BLASZANYCH i eternitowych 
włącznie z materiałem, czyszczenie 
myjką WAP. Cena umowna. Tel. 
734 486 799.  GL-441

MALOWANIE DACHÓW i 
PŁOTÓW, skrobanie, 3 x lakier, 
120 kc/m2 z farbą. Balicki, 732 383 
700, 558 742 469. Przyjmuję zamó-
wienia na malowanie pokoi na sezon 
zimowy.  GL-393

ETERNITOVÉ STŘECHY – 
ruční nátěry nebo strojové stříkání 
střech. Plech, eternit, pálené tašky, 
šindel. Profi barvy, profi přístup. 
Záruka až 5 let.www.stresnirekon-
strukce.cz, tel. 775 524 815.  GL-282

ŽALUZIE S MONTÁŽÍ, tel. 
604 192 092.  GL-292

OFERTA PRACY
PSP GRÓDEK PRZYJMIE do 
przedszkola kwalifikowaną nauczy-
cielkę. Praca w roku szkolnym 2014-
2015 na 0,6 etatu. Dokładniejszych 
informacji udziela pan Kulik, tel.: 
736 175 031.  GL-469

WYSTAWY
CZ. CIESZYN – Czytelnia i ka-
wiarnia Avion|Noiva zaprasza na 
wystawę Kazimierza Suchanka i 
Mariana Siedlaczka pt. „Bliscy na-
szym sercom. Rekonstrukcje”. Wy-
stawa czynna do 11.  9.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-

SKIEJ, SALA WYSTAW w Cz. 
Cieszynie, Praska 3/14: do 31. 12. 
wystawa pt. „Nasza Klara w dzień 
szyje, w nocy pruje”; stała ekspozycja 
„Obrazki z przeszłości Śląska Cie-
szyńskiego”. Czynne: po-pt: 8.00-
16.30.
SALA WYSTAW w Hawie-
rzowie, Pavlovova 583/2: do 9. 11. 
wystawa pt. „Miejsca pielgrzymkowe 
na ziemi cieszyńskiej”. Czynna: wt-
pt: 8.00-16.30, so: 9.00-13.00, nie: 
13.00-17.00.
SALA WYSTAW w Karwinie, 
Rynek Masaryka: do 31. 8. wysta-
wa pt. „Myśliwość”; stała ekspozy-
cja „Migawki z historii Karwiny”. 
Czynne: wt-pt: 8.00-16.30, so: 9.00-
13.00, nie: 13.00-17.00.
SALA WYSTAW w Jabłon-
kowie, Rynek Mariacki 14: do 
7. 9. wystawa pt. „Garnuszki babu-
ni”; wystawa stała „Z przeszłości Ja-
błonkowa i okolicy”. Czynne: wt-pt: 
8.00-16.30.

CO ZA OLZĄ
GALERIA SZTUKI „PULS”, ul. 
Głęboka 25/111, Cieszyn: do 28. 8. 
letnia wystawa malarstwa Włodka 
Janoty. W ramach wystawy odbędą 
się spotkania z autorem w dniach 19 
i 28 sierpnia w godz. 16.00-18.00.
INSTYTUT SZTUKI UNI-
WERSYTETU ŚLĄSKIEGO 
W CIESZYNIE, Galeria 36,6: do 
29. 8. wystawa Cieszyńskiego To-
warzystwa Fotografi cznego pt. „Pre-
zentacje CTF 2014”.
KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, 
Mennicza 46, Cieszyn: do 13. 9. 
wystawa pt. „Klasztor bez bibliote-
ki jest jak twierdza bez zbrojowni”. 
Czynna: wt-pt: w godz. 8.00-18.00, 
so: godz. 9.00-15.00.
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ŻYCZENIA

WSPOMNIENIA

Niech Ci znikną wszystkie troski,

żyj nam w zdrowiu i miłości.

Dnia 18 sierpnia obchodzi zacny jubileusz – 80. urodziny

pani DANUTA BIAŁOŻYT
z Gródku. Z tej okazji dużo zdrowia, energii, optymizmu 
i pogody ducha oraz jeszcze wielu przebytych kilometrów 
życzą najbliżsi.  GL-484

Dnia 17. 8. 2014 obchodziłby 95. urodziny emerytowany 
dyrektor polskiej szkoły w Gnojniku

śp. KAROL FILIPIEC

O chwilę wspomnień proszę synowie Karol i Zbyszek z 
rodzinami.  GL-485

Umarłych wieczność dotąd trwa,

dokąd pamięcią im się płaci. 
    Wisława Szymborska

Dnia 16 sierpnia 2014 minie piąta rocznica śmierci naszej 
Kochanej Mamusi i Babci

śp. GERTRUDY GATTNAR

z Karwiny. Z miłością i szacunkiem wspominają najbliżsi.
 RK-120

Dnia 16. 8. 2014 obchodziłby 90. urodziny nasz Kochany

śp. FRANCISZEK FRANEK

z Czeskiego Cieszyna-Sibicy. O chwilę wspomnień pro-
szą najbliżsi.  GL-486

Ludzie, których kochamy,

zostają na zawsze, bo zostawili

ślady w naszych sercach.

Dnia 18 sierpnia przypomnimy sobie 1. bolesną rocznicę 
śmierci

śp. inż. PAWŁA GAJDACZA
Z miłością i szacunkiem wspominają żona oraz córki 
z rodzinami.  GL-482

Umarłych wieczność dotąd trwa,

dokąd pamięcią im się płaci...
    W. Szymborska

Dnia 15. 8. 2014 obchodziłby swoje 70. urodziny

śp. EDUARD KANIA
z Lutyni Dolnej 

Dnia 10. 8. 2014 minęła 22. rocznica Jego śmierci. 
O chwilę wspomnień i modlitwę prosi rodzina.  GL-478

Tęskno tu jakoś, smutno, nijako,

choć taka piękna pora.

Nic nie odeszło, nic nie umarło,

tylko ten listek z jawora.
   Henryk Jasiczek

Dziś, 16. 8. 2014, mija 7. rocznica śmierci naszego Kochanego

śp. MUDr. MARIANA PALOWSKIEGO

Z miłością wspominają żona oraz synowie z rodzinami.  GL-480

Dnia 17. 8. 2014 obchodziłby 80. urodziny nasz Mąż, Oj-
ciec, Dziadek i Pradziadek

ERWIN GAŁĘZIOK

z  Cierlicka. O chwilę wspomnień proszą żona i córki 
z rodzinami.  GL-483

Wieczorny dzwon, wieczorny dzwon

pochwycił duszę moją,

i uniósł ją do lubych stron,

gdzie gwiazdy we łzach stoją...

Dnia 20. 8. 2014 modlitwą i zapaloną świecą wspomina-
my dziesiątą rocznicę śmierci naszej Najdroższej

śp. MARTY MALIŃSKIEJ-TANNENBERG
rodaczki ze Stonawy. Z żalem, miłością wspominają 
najbliżsi.  GL-481

Bo Tobie zaufała dusza moja.
   Ps. 57,2

Dnia 19. 8. 2014 minie 10. rocznica śmierci Drogiego

śp. mgr. ks.  KAROLA SANTARIUSA

długoletniego pastora Zboru Ewang. A.W. Oldrzychowice i konseniora 
Górnego Senioratu. Z szacunkiem i wdzięcznością wspomina rodzina oraz 
zborownicy.  AD-045

Ogłoszenia do 
»Głosu Ludu« 

przyjmowane są 
w dni powszednie:
W redakcji „Głosu Ludu“ przy 
ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn 
w godz. 8.30-15.30, tel. 558 731 766 
e-mail: ogloszenia@glosludu.cz
W firmie Hudeczek Service, 
sp. z o.o. – Studio Graficzne, 
Hudeczek Service sp. z o.o., 
Olbrachcice, Stonawska 340, 
w godz. 8.00-15.00. 
e-mail: ad.servis@hudeczek.cz.
W Odd. Literatury Polskiej 
Biblioteki w Karwinie-Frysztacie 
(przy rynku) w po, wt: 8.00-12.30, 
13.00-18.00, czw: 13.00-18.00, 
pt: 8.00-12.30, 13.00-17.00.
Tel.: 596 312 477 
e-mail: knih-k1pl@rkka.cz

Nowo powstała spółka 
z branży motoryzacyjnej 

poszukuje do pracy 
w Czeskim Cieszynie

 asystenta/asystentkę  
do spraw biurowych

Wymagania:
biegła znajomość języka pol-
skiego i czeskiego w słowie i piś-
mie
min. wykształcenie średnie
dyspozycyjność
zdolności organizacyjne
prawo jazdy gr. B
W razie zainteresowania prosimy 

o przesłanie danych wraz z CV 
pod adres:

puh.darmag@interia.pl,
tel. 739 286 792.

G
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KS BYSTRZYCA
Drużyna trenera Miloša Kolonič-
nego uciekła w czerwcu grabarzowi 
spod łopaty. Dosłownie i w przenośni. 
Gdyby nie męska decyzja działaczy 
drugoligowej Karwiny o rezygnacji 
z prowadzenia swojej czwartoligo-
wej „B” drużyny, w Bystrzycy futbol 
byłby już z siódmoligowym znakiem 
jakości. – Wszyscy odetchnęliśmy z 
ulgą. Taki sezon jednak nie może już 
się więcej powtórzyć – powiedział 
„Głosowi Ludu” były prezes klubu, 
Zdeněk Gabzdyl. W nowym sezo-
nie w fotelu prezesa klubu zasiądzie 
Pavel Wawrzacz, sztab szkoleniowy 
pozostaje tymczasem bez zmian. By-
strzyczanie w punktacji rewanżowej 
rundy ubiegłego sezonu zajęli szóstą 
lokatę, zepsuli jednak jesienną run-
dę i ciężko im było odrobić straty do 
zespołów ze środkowych rejonów 
tabeli. Rozpoczynający się dziś nowy 
sezon jest więc szansą na rehabilita-
cję. Bystrzycy brakował do czerwca 
typowy łowca bramek, ale to rychło 
może się zmienić na lepsze. Prze-
wlekłą kontuzję wyleczył strzelec 
od Boga, Lukáš Noga. Z nim ekipa 
spod Czantorii będzie mocniejsza. 
Do nowych twarzy w klubie należą 
zaś Kantor (wypożyczenie z Trzyń-
ca), Ćmiel (Piosek), do aktywnej pił-
ki wrócił po przerwie Očadlík. 

DATYNIE DOLNE
Piłkarze tego klubu wywalczyli za-
służony awans do grona szóstoli-
gowców. Mało który klub z naszego 
regionu może się pochwalić taką 
progresją formy, a także sportowe-
go zaplecza. W Datyniach powstaje 
właśnie nowy areał sportowy, który 
służyć będzie nie tylko miejscowym 
piłkarzom, ale również innym spor-
towym subiektom. Na czas realiza-
cji budowy zespół znajdzie azyl na 
stadionie dywizyjnego Hawierzowa, 
z którym skądinąd utrzymuje przy-
jacielskie stosunki. W ramach let-
nich przygotowań drużyna zaliczyła 
turniej w Śmiłowicach. W meczu o 
trzecie miejsce podopieczni trenera 

Viléma Pištěka pokonali 3:1 Ol-
brachcice. Bramki zdobyli Tomašák, 
Psík i Kubiena. Zespół nie doznał w 
przerwie większych zmian. Kluczo-
wi piłkarze, tacy jak Petr Tomašák 
(były młodzieżowy reprezentant RC, 
pomocnik Banika Ostrawa – przyp. 
autor), pozostali w Datyniach. 

LUTYNIA DOLNA
Drużyna Sokoła przystępuje do se-
zonu z pokorą. O wzmocnieniach 
kadrowych w skromnych dolnolu-
tyńskich warunkach nie mogło być 
mowy. Trener Lubomír Begany dmu-
chał raczej na zimne, by szkielet ze-
społu pozostał w miarę bez większych 
zmian. Niestety sytuacja kadrowa 
drużyny u progu nowego sezonu jest 
niezbyt wesoła. W meczach o punk-
ty zabraknie fi lara drużyny, Vanečki, 
który zdecydował się na operację 
swojego kontuzjowanego kolana. W 
zespole brakuje też Szkuty, utalento-

wany młody piłkarz wybrał bowiem 
grę w piątoligowym Boguminie. Z 
przyczyn zawodowych trener Bega-
ny nie może też tymczasowo liczyć z 
Twrdym i Kudlíkiem. Obaj piłkarze 
pracują za granicą, ale według na-
szych informacji, w trakcie jesienne-
go sezonu powinni wrócić do domu. 
Wzmocnienia są raczej kosmetycz-
ne – z Dziećmorowic wypożyczono 
Jurkę, treningi z drużyną wznowił 
też Aksteiner. – Trochę boję się tego 
sezonu, bo sam nie do końca wiem, 
czego mogę się spodziewać po tym 
zespole. Rozegraliśmy niewiele me-
czów kontrolnych, w dodatku często 
w lekko improwizowanym składzie. 
Raz nawet z trampkarzem w bramce 
– stwierdził trener Lubomír Begany. 

BANIK OLBRACHCICE
Mało który zespół w szóstej lidze 
ma tak wymagających kibiców, jak 
Banik Olbrachcice. Po słabym wio-

sennym sezonie 2013/2014 trener 
Tomáš Vychopeň musiał odpowia-
dać na setki trudnych pytań. - Nie 
było łatwo, bo też rewanżową rundę 
ubiegłego sezonu potraktowaliśmy 
niechlujnie. W pierwszym rzędzie 
zabrakło nam kondycji, a bez do-
brego przygotowania fi zycznego nie 
można marzyć o sukcesie – powie-
dział nam Vychopeň, który po głęb-
szej analizie ubiegłego sezonu zdołał 
przekonać włodarzy klubu do dal-
szej współpracy. Wspólnego języka 
nie znalazł z trenerem tylko Marek 
Pařík, który postanowił spróbować 
szczęścia w siódmoligowej Suchej 
Górnej. Wróciła natomiast ikona 
Banika, Jaromír Goj, który w ubie-
głym sezonie bronił barw Stonawy. 
– Jardę można wykorzystać nie tyl-
ko w ataku, ale także w obronie. Po 
odejściu Tomáša Věčorka (aktualnie 
w Boguminie – przyp. autor) brako-

wało nam w Olbrachcicach takiego 
uniwersalnego piłkarza – podkreślił 
Vychopeň. Do staro-nowych twarzy 
w zespole należą Karel Hromada 
(eks Czeski Cieszyn) i bramkarz 
Kamil Směták (zastąpi Jačka, który 
zakończył piłkarską karierę). – Do 
nowego sezonu trenowaliśmy trzy 
razy w tygodniu. Na treningach 
pojawiły się nowe elementy, sporo 
było też biegów długodystanso-
wych. Mam nadzieję, że wytrzyma-
my z siłami 90 minut, a nie jak w 
poprzednim sezonie, kiedy to już w 
70. minucie niektórzy piłkarze do-
słownie umierali na boisku – dodał 
olbrachcicki szkoleniowiec. 

KS STONAWA
Stonawianie stawiają w tym sezonie 
w większej mierze na młodość. Tre-
ner Dušan Kohut nie boi się obarczać 
odpowiedzialnością generację mło-
dych piłkarzy, których w Stonawie i 
okolicy nie brakuje. W zeszłym se-
zonie drużyna atakowała fotel lidera, 
do końca bijąc się o awans do piątej 
ligi. Jak będzie tym razem? – Do 
gry w Mistrzostwach Województwa 
musimy być w stu procentach przy-
gotowani. Wolę parę spokojnych se-
zonów w szóstej lidze, konsolidację i 
przemyślany plan awansu do wyższej 
klasy – ocenił długoletni prezes sto-
nawskiego klubu, Jiří Frait. Zaplecze 
ekonomiczne, jak również kadrowe 
należy w Stonawie do najlepszych 
w regionie. Kibice automatycznie 
oczekują więc dobrych wyników. 
W nowym sezonie klub ponownie 
należy do faworytów rozgrywek. 
Zmiany nie były pokaźne, były jed-
nak przemyślane. Wrócił bramkarz 
Janovský, z Dziećmorowic pozyska-
no ofensywnego pomocnika Aniola. 
W drużynie utrzymano Škulania, 
którym zainteresowane były również 
okoliczne kluby. A wspomniana na 
wstępie młoda generacja? W spa-
ringach z korzystnej strony pokazali 
się Macko, Szwed, coraz lepiej grają 
bracia Zachatowie. 

JANUSZ BITTMAR

RUSZA NOWY SEZON PIŁKARSKI W I A KLASIE – GRUPIE B

Gwiazdą rozgrywek Martin Lukeš
Lato w pełni, a wraz z nim także pełnowymiarowy przekrój piłkarskich rozgrywek. W naszym regionie ruszają dziś m.in. ulubione przez kibiców mecze w ramach I 

A klasy, grupy B. Z debiutanckim przysmakiem rozpoczną sezon 2014/2015 piłkarze Datyń Dolnych, którzy awansowali do szóstej ligi z I B klasy. Cudem zaś ura-

towali się w rozgrywkach gracze Bystrzycy, których ze strefy spadkowej wyprowadziła decyzja... Karwiny o likwidacji swojej „B” drużyny. Czarnym koniem I A klasy 

– grupy B mogą zaś być piłkarze Wracimowa. Zespół, który w poprzednim sezonie pełnił raczej rolę chłopców do bicia, doznał w letniej przerwie kluczowych zmian. 

Gwiazdą drużyny, a także całych rozgrywek mogłby zostać były kapitan Banika Ostrawa, Martin Lukeš. 

SPORT
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Martin Lukeš został w nowym sezonie piłkarzem Wracimowa. To najbardziej medialny transfer tych rozgrywek.

PIŁKA NOŻNA 
FNL: Karwina – Kolín (dziś, 10.15). 
MŚLF: Orłowa – Líšeň (dziś, 
16.30). 

*   *   *
DYWIZJA: Przerów – Piotrowice 
(dziś, 16.30), Hawierzów – Wałaskie 
Międzyrzecze (jutro, 10.15). 

*   *   *
M I S T R Z O S T WA  W O J E -
WÓDZTWA: Dziećmorowice – 
Pusta Polom (dziś, 17.00), Wędrynia 
– Bogumin, Frydlant – Czeski Cie-
szyn (jutro, 17.00). 

*   *   *
I A KLASA – gr. B: Datynie Dolne 
– Wracimów, Lutynia Dolna – Bru-
szperk (dziś, 17.00), Bystrzyca – Ol-
brachcice, Frensztat p. Radhoszczem 
– Stonawa (jutro, 17.00). 

*   *   *
I B KLASA – gr. C: Sn Orłowa 
– Dobra (dziś, 10.15), Gnojnik – 

Luczina, ČSAD Hawierzów – Ja-
błonków, Sucha Górna – Inter Pio-
trowice, Mosty – Śmiłowice (dziś, 
17.00), Nydek – Żuków Górny, 
Piosek – Stare Miasto k. F-M (jutro, 
17.00). 

*   *   *
MISTRZOSTWA POWIATU 
FRYDEK-MISTEK: Oldrzycho-
wice – Dobra B, Palkowice – Gró-
dek, Toszonowice – Baszka (dziś, 
17.00), Noszowice – Niebory (jutro, 
17.00). 

*   *   *
MISTRZOSTWA POWIATU  
KARWIŃSKIEGO: Sj Pietwałd 
– Bogumin B, Banik Rychwałd – Sn 
Hawierzów, Dąbrowa – TJ Pietwałd, 
Sj Rychwałd – Wierzniowice, Za-
błocie – L. Piotrowice B, L. Łąki – 
V. Bogumin (dziś, 17.00), F. Orłowa 
– Slavia Orłowa B, G. Błędowice – 
Olbrachcice B (jutro, 17.00). 
 (jb)

TRZYNIEC – KOSZYCE  4:0
Tercje: 1:0, 1:0, 2:0. Bramki i asysty: 19. Dravecký (Kindl, 
Žejdl), 38. Polanský (Trončinský), 51. Cienciala (Růžička, 
Linhart) , 55. Irgl (Adamský, Polanský). Trzyniec: Hrubec 
– Linhart, Roth, Doudera, Trončinský, Galvas, Nosek, Zíb 
– Rufer, Plíhal, Kreps – Adamský, Polanský, Irgl – Kindl, 
Žejdl, Dravecký – Hrňa, Růžička, Cienciala – Matuš. 

CZEREPOWEC – WITKOWICE  5:3
Tercje: 1:2, 3:1, 1:0. Bramki i asysty: 7. Czernow (Ka-
garlitskij, Mons), 24. Stoljarow (Kazakowcew), 30. Czer-
now (Mons, Kagarlitskij), 35. Kazakowcew (Stoljarow), 
46. Kazakowcew – 12. J. Káňa (Němec, Svačina), 15. J. 
Káňa (Němec, Svačina), 37. Húževka (Burger). Witko-
wice: Dolejš – Stehlík, Šenkeřík, L. Kovář, Čerešňák, 
Klok, Štencel, Pastor, Dudáš – Húževka, Burger, Šedivý 
– Svačina, Němec, J. Káňa – Zdráhal, Kolouch, Kucsera – 
Szturc, Hlinka, Vandas.

Wczoraj (po zamknięciu numeru) zakończyły się me-
cze Trzyńca z Czerepowcem i Witkowic z Koszycami. 
 (jb)

Hokejowy Steel Cup

Z meczu Trzyńca z Koszycami.
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