
Powrót do korzeni
WYDARZENIE: Trzy tysiące fanów polskiego i czeskiego rocka raczyło się w sobotę muzyczną ucztą na 
„Dolańskim Grómie” w Karwinie. Polskich barw broniły zespoły RusT, Ørganek i Lady Pank (na zdjęciu), z Pragi 
przyjechał David Koller. „Głos” był partnerem medialnym imprezy. 

Janusz Bittmar

Ten festiwal z roku na rok 
zyskuje na jakości. Podczas 
jubileuszowej, dziesiątej 

edycji wszystko dopisało: pogoda, 
artyści, pozytywnie nastawieni 
słuchacze. „Dolański Gróm” w tym 
roku przeniósł się z powrotem na 
teren karwińskiej przystani, sym-
bolicznie powracając do swoich 
korzeni. – Nie chcemy być impre-
zą dla megalomanów. W naszych 
założeniach to ma być festiwal 
rodzinny, przyjazny i bezpieczny 
– powiedział „Głosowi” w imieniu 
organizatorów Marek Matuszyń-
ski z MK PZKO w Karwinie-Frysz-
tacie.  Na pierwszy ogień, tuż po 
16.00 zagrała młoda polska forma-
cja RusT. Energiczny hard rock z 
wyraźnymi wpływami amerykań-
skiej grupy Soundgarden rozkręcił 
imprezę, przygotowując podwaliny 
pod występ wyczekiwanej pierw-
szej gwiazdy z Polski – Tomasza 
Organka ze swoim zespołem Ørga-
nek. 

– Gramy w Czechach dopiero po 
raz drugi, ale chciałbym więcej i 
więcej – zakrzyczał ze sceny Orga-
nek, którego koncerty w ramach 
Męskiego Grania nad Wisłą są w 
tym roku ponownie wyprzedane. 
Karwiński koncert był więc okazją 
również dla fanów z Polski, żeby 
„poszaleć w ogniu Mississippi”, czy 
powspominać „wiosnę”. Tak – w 
Karwinie nie zabrakło dwóch naj-
popularniejszych utworów z reper-
tuaru grupy – „Mississippi w ogniu” 
i „Wiosna”. Ten pierwszy zabrzmiał 
dwukrotnie, bo również na bis na 
zakończenie set listy polskiej for-
macji. Tomasz Organek przygoto-
wuje w tym roku wydanie reedycji 
albumu „Czarna Madonna”, na któ-
rym znajdzie się również piosenka 
„Niemiłość”. Na Dolańskim Grómie 
nowy utwór z ważnym przekazem 
społecznym zabrzmiał pod koniec 
koncertu. – Nie bądźmy obojętni 
wobec znieczulicy społecznej, a 
także przemocy i agresji – zaapelo-
wał wokalista ze sceny. 

Po nietypowej, dłużącej się pró-
bie dźwiękowej, tuż po 20.00 na 
scenie pojawił się David Koller. 

Lider kultowej czeskiej formacji 
Lucie tym razem zagrał ze swo-
im własnym bandem, serwując 
słuchaczom przekrój twórczości 
zarówno grupy Lucie, jak też wła-
snych, solowych dokonań. W oto-
czeniu znakomitych muzyków – z 
gitarzystą Michalem Pelantem na 
czele – Koller dał z siebie wszystko. 
Tylko pozazdrościć takiej kondycji 
fizycznej, gdyż Koller na przemian 
śpiewał, biegał po scenie i grał na 
perkusji – zmieniając się ze swoim 
synem Adamem. Energia zapako-
wana w nowoczesnym pudełku – 
oto znak firmowy Davida Kollera, 
który nawet kultowe piosenki z re-
pertuaru Lucie wykonuje z ostrym, 
rockowym pazurem.  I co ważne – 
próba dźwiękowa zdała egzamin. 
Nawet najgłośniejsze kompozycje 
nie katowały uszu. Podobnie jak 
Organek, również Koller ustosun-
kował się do obecnej sytuacji spo-
łeczno-politycznej, dedykując iro-
nicznie utwór „Na mě zapomeň” 
premierowi RC, Andrejowi Babišo-
wi. Ten utwór pojawił się na pierw-
szej solowej płycie Kollera z 1993 
roku, ale jak widać i słychać, jest 
aktualny do bólu. 

Aż trudno w to uwierzyć, ale do-
piero po 29 latach Karwina docze-
kała się powrotu polskiej formacji 
Lady Pank. Janusz Panasewicz i 
spółka w Czechach występują czę-
sto, ale z jakiegoś dziwnego po-
wodu Karwinę omijali do soboty 
szerokim łukiem. – Postawiliśmy 
na Lady Pank z kilku powodów, 
ale jednym z najważniejszych była 
właśnie nostalgia za zespołem, 
który w ostatnich latach koncer-

tował w Ostrawie, Hawierzowie 
czy Ołomuńcu, ale w Karwinie nie 
– powiedział nam Leszek Koch, 
menedżer Dolańskiego Grómu. 
Na początek muzycy zaserwowali 
wybuchową piosenkę „Kryzyso-
wa narzeczona”, a po niej „Zam-
ki na piasku” i w szybkim tempie 
kolejne wielkie przeboje grupy, 
założonej w 1981 roku we Wrocła-
wiu.  Lady Pank nie pozostawili w 
Karwinie nic przypadkowi. Już na 

sześć godzin przed koncertem zo-
stał uruchomiony punkt sprzedaży 
gadżetów z logo kultowej polskiej 
formacji. – Jak świeże bułeczki idą 
zwłaszcza t-shirty – zdradził nam 
sprzedawca Jacek. I faktycznie – w 
trakcie koncertu sporo osób skaka-
ło pod sceną, a także w bezpiecz-
niejszej dla uszu odległości w efek-
townych, czarnych koszulkach.  
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Główni 
bohaterowie 
Grómu
Bez tej drużyny Dolański 
Gróm byłby uboższy o 
wrażenia kulinarne. Ekipa 
gastronomiczna z MK 
PZKO w Karwinie-Frysz-
tacie w komplecie. 
Fot. ZBIGNIEW MIKESZ
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Zdjęcia: ARC

W OBIEKTYWIE...

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

Witold Kożdoń 
kozdon@glos.live

Zdeněk Svěrák
czeski reżyser i scenarzysta fi lmowy

CYTAT NA DZIŚ

•••

Nie jesteśmy pracownikami fi rmy, 

ale obywatelami kraju

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ...

• Kultowy targ przy dworcu kolejowym w Boguminie. Tu można było pra-
wie wszystko kupić.  Fot. WIESŁAW PRZECZEK

Piątek był najdłuższym dniem w roku. Rozpoczęło się astronomicz-
ne lato i nastał czas urlopowych wojaży. Pamiętajcie jednak, że 

jeśli co chwila wrzucacie do Internetu zdjęcia pokazujące, jak wypo-
czywacie, wasi znajomi prawdopodobnie są… wściekli. Udowodniły to 
badania.

Żyjemy w czasach, gdy wielu z nas nie potrafi  powstrzymać się od 
relacjonowania własnego życia w mediach społecznościowych. Nic 
więc dziwnego, że każdy egzotyczny wyjazd obowiązkowo musi się 
doczekać internetowej galerii. Tyle, że naukowcy dowiedli, iż więk-
szość naszych facebookowych „przyjaciół” irytuje się, gdy zalewamy 
internet zdjęciami z wakacji.

Do takich wniosków doszli autorzy badań, jakie zleciła grupa Avi-
va, będąca jedną z największych instytucji fi nansowych nad Wisłą, 
ubezpieczającą m.in. turystów. Postanowiła ona sprawdzić, jak lu-
dzie reagują na publikowane w mediach społecznościowych zdjęcia 
znajomych z wakacji. I okazało się, że aż 73 procent badanych uważa 
seryjne publikowanie takich fotek za denerwujące i nieprzyjemne. 
Co ciekawe, większość z tych, którzy nachalnie chwalą się zdjęciami 
z wakacji, nie zdaje sobie sprawy, że ich publikacje mogą być irytują-
ce. Z drugiej strony jednak, co dziesiąty z internautów przyznaje, że 
wrzuca je do sieci właśnie po to, by wzbudzić u innych zazdrość.

A gdzie najchętniej się fotografujemy? Z ankiety Avivy wynika, że 
najczęściej jest to balkon w naszym wakacyjnym hotelu. Lubimy też 
trzymać krzywą wieżę w Pizie, czyli robić fotki na tle zabytków i prze-
różnych widoczków. W czołówce najczęstszych zdjęć z wakacji znala-
zły się także: pierwszy drink oraz lokalne zwierzęta. Miano najbardziej 
irytującej fotki zdobyło jednak selfi e z plaży, a konkretnie zdjęcie „pa-
rówkowatych nóg” (to kadr, w którym uda wyglądają jak parówki).

Czytelnikom „Głosu” życzę więc, by tego lata nie dali się wepchnąć 
w wakacyjny szablon i zaskoczyli swych facebookowych znajomych 
jakąś niebanalną fotką. Na przykład zdjęciem z deszczowych Beski-
dów.  

NASZ »GŁOS«

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

CZESKI CIESZYN
W ubiegłym tygodniu mia-
sto zakończyło wymianę 
fl oty pięciu strażackich 
pojazdów, jakimi na co 
dzień poruszają się cze-
skocieszyńskie, ochotnicze 
straże pożarne. Jako ostat-
nia wzbogaciła się o nowy 
pojazd jednostka z Żukowa 
Górnego. Tamtejsi strażacy 
od lat jeździli starą Avią, 
teraz mają do dyspozycji 
nowoczesny lekki wóz stra-
żacki na podwoziu Renault 
Master. Auto może być 
wykorzystywane do gasze-
nia pożarów, ale także przy 
usuwaniu skutków powodzi, 
w trakcie interwencji dro-
gowych oraz w wielu innych 
nietypowych akcjach. Kosz-
towało 1 646 600 koron, 
jednak miastu udało się 
uzyskać dotację na zakup z 
województwa morawsko-
śląskiego w wysokości 450 
tys. koron.  (wik)

JABŁONKÓW
W czwartek, w święto 
Bożego Ciała, jabłonkowski 
proboszcz, ks. Jan Kiwak 
uroczyście konsekrował 
wyremontowaną kaplicę 
św. Antoniego z Padwy na 
Witaliszowie. Kapliczkę z 
1850 roku zniszczyła ro-
snąca obok stara lipa, która 

runęła w niedzielę 10 
marca, w czasie wichu-
ry, jaka przeszła tego 
dnia nad Beskidami. 
Fundusze na remont 
zebrali jabłonkowscy 
parafi anie.  (wik)

HAWIERZÓW
Straż Miejska przeprowa-
dziła w czerwcu nocną 
kontrolę lokali gastrono-
micznych, której celem 
było sprawdzenie, czy 
wśród gości niemających 
jeszcze osiemnastu lat są 
nietrzeźwi. Strażnicy dotarli 
łącznie do ponad dziesięciu 
punktów w mieście. Skupili 
się przy tym nie tylko na 
restauracjach i klubach, 
ale także na miejscach pu-
blicznych. Niemal wszystkie 
przeprowadzone przez 
nich kontrole dały wynik 
negatywny. Tylko w jednym 
przypadku 17-letnia dziew-
czyna wydmuchała w alko-
mat 1,21 promila alkoholu. 
W nocnych działaniach 
strażnikom miejskim towa-

rzyszył prezydent Hawie-
rzowa Josef Bělica.  (wik)

KARWINA
Konsul generalna RP w 
Ostrawie Izabella Wołłej-
ko-Chwastowicz przybyła 
przed tygodniem do Kar-
winy z ofi cjalną wizytą. 
Szefowa konsulatu spotkała 
się z prezydentami miasta 
Janem Wolfem i Andrzejem 
Bizoniem. Głównymi tema-
tami rozmów polityków były 
wzajemna współpraca w 
dziedzinie ochrony środowi-
ska, a zwłaszcza powietrza, 
wymiana kulturalna, a także 
rozwój współpracy z re-
prezentantami mniejszości 
polskiej żyjącej w Karwinie. 
 (wik)

KARWINA

CZESKI CIESZYN

JABŁONKÓW

HAWIERZÓW

wtorek

środa

czwartek

dzień: 27 do 29 C 
noc: 16 do 14 C 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 30 do 32 C 
noc: 20 do 18 C 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 26 do 28 C 
noc: 20 do 18 C 
wiatr: 2-4 m/s

DZIŚ...

25
czerwca 2019

Imieniny obchodzą: 
Łucja, Prosper
Wschód słońca: 4.38
Zachód słońca: 20.57
Do końca roku: 189 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Stoczniowca 
Dzień Marynarza
Przysłowia: 
„Na początku lata ranne 
grzmoty są zapowiedzią 
rychłej słoty”

JUTRO...

26
czerwca 2019

Imieniny obchodzą: 
Jan, Paweł
Wschód słońca: 4.38
Zachód słońca: 20.57
Do końca roku: 188 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Pomocy Ofi arom Tortur
Dzień Kota Garfi elda 
Przysłowia: 
„Jak w czerwcu pogoda 
służy, rolnik tylko oczy 
mruży”

POJUTRZE...

27
czerwca 2019

Imieniny obchodzą: 
Maria, Władysław
Wschód słońca: 4.38
Zachód słońca: 20.57
Do końca roku: 187 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Walki z Cukrzycą
Przysłowia: 
„Czerwiec mokry po 
zimnym maju, chłopom w 
jesieni będzie jak w raju”

POGODA

E-STREFA

Budząca obawy 
wśród mieszkańców 
Żywocic budowa 
obwodnicy 
Hawierzowa oraz 
nawiązującego na 
nią przedłużenia 
hawierzowskiej ulicy 
Długiej była tematem 
czwartkowej 
burzliwej debaty 
w miejscowym 
ośrodku Tennis 
Hill. Na spotkanie 
z wiceprezydentami Hawierzowa, 
Bogusławem Niemcem i Ondřejem 
Baránkiem, przyszły dziesiątki żywociczan.

Beata Schönwald Mająca przeciąć Żywocice na 
wpół droga szybkiego ruchu 
I/11 oraz tzw. przedłużona 

Kłótnia o (nie)   potrzebną obwodnicę

Długa, która ma też prowadzić 
przez tę dzielnicę, od kilku miesię-
cy wywołują wśród mieszkańców 
ostry sprzeciw oraz stały się pod-
stawą do wszczęcia akcji petycyj-
nej. Władze miasta postanowiły 
dać kres „spekulacjom” i na pu-
blicznym spotkaniu wyjaśnić, jak 
się sprawy mają. – Jeszcze nic nie 
jest pewne, dlatego petycja prze-
ciw budowie drogi jak na razie nie 

ma żadnego sensu. Obecnie trwają 
przygotowania studium technicz-
no-ekonomicznego. Od jego wy-
niku będzie później zależało, czy 
Dyrekcja Dróg i Autostrad przystą-
pi do budowy obwodnicy, czy nie. 
Studium ma być gotowe w lutym 
przyszłego roku. Dopiero wtedy 
będzie miało sens o tej sprawie 
dyskutować, bo na razie tak na-
prawdę nie ma o czym – uspokajał 
Niemiec.

Uczestniczący w spotkaniu 
mieszkańcy Żywocic byli jednak 
odmiennego zdania. Przekonywa-
li, że właśnie teraz jest odpowiedni 
czas, żeby dać czerwone światło 
obwodnicy, a nie – jak sugerował 
wiceprezydent – czekać, czy budo-
wa drogi okaże się rentownym dla 
Dyrekcji Dróg i Autostrad przedsię-
wzięciem, czy też nie. – Uważam, 
że miasto nie powinno wspierać 
tej budowy. Komu potrzebna jest 
ta droga? Jakie przyniesie korzy-
ści? – pytał Martin Šigut. Podobne 
pytanie zabrzmiało później jeszcze 
kilka razy. Satysfakcjonującej od-
powiedzi pytający się jednak nie 
doczekali. 

Chociaż Niemiec próbował ar-
gumentować przeładowanym 
dużym rondem koło dworca ko-
lejowego oraz frekwencją ruchu 

kołowego na kopcu błędowickim, 
nie przekonał rozgoryczonych 
żywociczan. – Żywocice to oaza 
spokoju, a wy chcecie, żeby prowa-
dziła tędy czteropasmowa droga. 
Hawierzów nie potrzebuje obwod-
nicy, ponieważ ruch tranzytowy 
nie prowadzi przez miasto, ale 
samochody z  Rudnej jadą przez 
Suchą Górną i Stonawę. Paradok-
salnie więc obwodnica zamiast 
ulżyć miastu, sprowadzi do niego 
tiry i ciężarówki. Kiedy 20 lat temu 
planowano tę drogę, sytuacja była 
inna. Działały kopalnie, a mia-
sto liczyło 90 tys. mieszkańców 
– przekonywali. Chcieli też wie-
dzieć, czemu miasto obstaje przy 
tej poważnej inwestycji drogowej, 
skoro Dyrekcji Dróg i Autostrad 
na niej nie zależy. Inaczej nie wa-
runkowałaby bowiem jej budowy 
współudziałem fi nansowym mia-
sta w budowie przedłużenia ulicy 
Długiej.

Przedstawiciele Hawierzowa, 
aczkolwiek deklarowali, że miasto 
interesują poglądy żywociczan, nie 
dali się przekonać. Twierdzili, że 
obwodnica ma powstać dla dobra 
mieszkańców. – Nam chodzi o cały 
Hawierzów, a na przykład miesz-
kańcy Błędowic chcą tej drogi – ar-
gumentowali.  

• Komu potrzebna jest ta droga? – py-
tał jeden z mieszkańców. 
Fot. BEATA SCHÖNWALD

Apollo i Dafne 
wrócili do Wrocławia
Polskie ministerstwo kultury 

odzyskało szesnastowieczny 
obraz „Historia Apolla i Dafne” 
autorstwa Abrahama Bloema-
erta. Dzieło pochodzące z 1592 
r. zostało w piątek uroczyście 
przekazane Muzeum Narodowe-
mu we Wrocławiu. – Jesteśmy 
świadkami powrotu jednego z 
najcenniejszych obrazów, jaki 
kiedykolwiek znajdował się w 
dawnych zbiorach wrocławskich 
– stwierdził Piotr Oszczanowski, 
dyrektor Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu. Powrót obrazu to 
także pierwszy przypadek w hi-
storii, kiedy dzieło sztuki będą-
ce polską stratą wojenną zostało 
odzyskane w wyniku wygranego 
procesu cywilnego.

Obraz Abrahama Bloemaerta do 
wybuchu II wojny światowej znaj-
dował się w zbiorach Śląskiego 
Muzeum Sztuk Pięknych we Wro-
cławiu, będąc chlubą tamtejszej 
kolekcji malarstwa europejskiego. 
W czerwcu 1942 r. wraz z innymi 
zbiorami trafi ł do składnicy mu-
zealnej w kościele klasztornym oo. 
Cystersów w Kamieńcu Ząbkowic-
kim, gdzie szczęśliwie przetrwał 
wojnę. Niestety po jej zakończeniu 
część zbiorów uległa rozproszeniu, 
zniszczeniu lub została zrabowa-
na przez Armię Czerwoną. Inne 
dzieła padły ofi arą kradzieży. Losy 
obrazu Bloemaerta pozostawały 
nieznane do 2009 r., kiedy to nie-
spodziewanie został zaoferowany 
do zakupu Muzeum Narodowemu 
we Wrocławiu. Negocjacje z ów-
czesną posiadaczką obiektu nie 
przyniosły rezultatu. Polski resort 
kultury skierował więc sprawę 
na drogę sądową, która jest jedną 
z najbardziej żmudnych i złożo-
nych dróg restytucji. – Chciałbym 

szczególnie podkreślić, że jest to 
pierwszy wygrany proces cywilny 
o dzieło sztuki będące polską stratą 
wojenną – stwierdził wiceminister 
kultury i dziedzictwa narodowego 
Jarosław Sellin.

Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego RP nie ustaje w 
wysiłkach, by odnajdywać utraco-
ne dzieła sztuki i na powrót włą-
czać je do macierzystych zbiorów. 
Okazuje się przy tym, że gros utra-
conych na skutek II wojny świato-
wej dzieł sztuki nie zostało wywie-

zionych za granicę, lecz pozostało 
w Polsce i po latach są odnajdywa-
ne właśnie na terenie kraju. Po II 
wojnie światowej w wyniku zmian 
granic Polska na mocy podpisa-
nych umów zyskała zaś prawo do 
dóbr kultury znajdujących się w 
publicznych kolekcjach na tere-
nach, które wcześniej do niej nie 
przynależały. Tym samym straty 
wojenne z kolekcji publicznych 
Wrocławia, Szczecina czy Gdańska 
są dziś polskimi stratami wojenny-
mi.  (wik)

Mało wody 
– dużo piwa?
Sporo osób uważa, że najlepszym 

napojem na upały jest dobrze 
wychłodzone piwo. Jednak jego 
produkcja wiąże się ze stosunko-
wo dużym zużyciem wody, której 
niedobór coraz bardziej daje się 
we znaki. Kierownictwo browaru 
Radegast w Noszowicach przeko-
nuje, że udało mu się obniżyć zuży-
cie wody w ostatniej dekadzie o 40 
proc. i obecnie należy do browarów 
z najniższym zapotrzebowaniem 
na wodę w świecie. 

– W 2018 roku osiągnęliśmy prze-
łomowy wynik, który będzie trud-
ny do pokonania zarówno w skali 

kraju, jak i świata. Zużycie 2,51 hl 
wody do produkcji jednego hekto-
litra piwa oznacza najlepsze osią-
gnięcie w historii naszego browaru 
– powiedział Ivo Kaňák, menedżer 
browaru. Dodał, że oszczędność 
jest efektem zakrojonych na szero-
ką skalę projektów hydrotechnicz-
nych, realizowanych w Noszowi-
cach w ostatnich dziesięciu latach. 

Kierownictwo Radegasta zwraca 
uwagą, że w światowym browarnic-
twie zużywa się średnio 4-5 hl wody 
do produkcji 1 hl piwa, najlepsze 
czeskie browary obniżyły zużycie 
wody do 3 hektolitrów.  (dc)

Budowa rozpocznie się latem

• W niedzielę odbyła się w Gutach uroczysta plenerowa msza połączona z 
procesją z okazji święta Bożego Ciała. Pod koniec uroczystości ks. proboszcz 
Kazimierz Płachta pobłogosławił miejsce, gdzie w trakcie tego lata rozpocznie 
się budowa repliki spalonego przed dwoma laty kościółka pw. Bożego Ciała. 
(dc)  Fot. Facebook/Diecezja ostrawsko-opawska

2000
książek kupili mieszkańcy Bogumina w plenerowym antykwariacie, który zorgani-
zowała w ub. tygodniu Biblioteka Miejska. Bibliotekarki przygotowały na sprzedaż 
3,5 tys. książek. Ceny, wahające się od jednej korony do pięćdziesięciu, zdecydo-
wanie zachęcały do kupna. Wśród nabywców był także burmistrz Bogumina, Petr 
Vícha. Zdradził, że przyszedł po kryminały. Biblioteka zarobiła przeszło 10 tys. 
koron. Przeznaczy je na wyposażenie kącika dla dzieci.  (dc)

Największy protest 
od rewolucji
Ćwierćmilionowy tłum pro-

testował w niedzielę w Pra-
dze na Letnej przeciwko rządom 
wspieranego przez prezydenta 
Miloša Zemana, premiera Andre-
ja Babiša. Według szacunkowych 
obliczeń, chodziło o najpotężniej-
szą demonstrację od aksamitnej 
rewolucji w 1989 roku. Operator 
T-mobile mówi o udziale aż 283 
tys. osób.

Trzygodzinowy protest został 
zorganizowany przez stowarzy-
szenie „Milion chwil dla demokra-
cji”. Uczestnicy, którzy zjechali do 
stolicy z całego kraju, nawoływali 
do dymisji zarówno premiera, jak 
i minister sprawiedliwości, Marię 
Benešową, oraz domagali się nie-
zależnego sądownictwa. Kolejna 

demonstracja na Letnej ma odbyć 
się 16 listopada. 

– Człowiek odnosi wrażenie, że 
czym więcej pieniędzy dajemy, 
tym bardziej ludzie są niezado-
woleni. To dziwna sytuacja – sko-
mentował wczoraj niedzielny pro-
test na Letnej premier RC Babiš. 

Niezadowolenie mas w RC za-
uważyły również zagraniczne me-
dia. O protestach wymierzonych 
w osobę, Andreja Babiša, który 
pomimo poważnych oskarżeń nie 
odstępuje z funkcji, informowały 
nie tylko najważniejsze tytuły pra-
sowe u sąsiadów – w Niemczech, 
Austrii, Polsce i na Słowacji, ale 
także media rosyjskie i amerykań-
skie. 

 (sch)  
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Powrót do korzeni
Dokończenie ze str. 1

Dla fanów Lady Pank to najpięk-
niejszy mundurek świata. – Przy-
jechaliśmy z Krakowa. O tym 
festiwalu dowiedzieliśmy się z 
Internetu – zdradziła nam gło-
wa rodziny Adamskich, Mariusz. 
Cała czwórka ubrana w… koszulki 

z napisem „Lady Pank”. – W Kar-
winie jesteśmy po raz pierwszy. 
Nawet nie wiedziałem, że impre-
zę organizują tutejsi Polacy. Do-
wiedziałem się o tym przy okazji. 
To godne podziwu – dodał pan 
Mariusz. 

Dolański Gróm nie mógłby się 
odbyć bez wsparcia ze strony 
ofi arnych wolontariuszy i pracy 
wielu aktywnych członków MK 
PZKO w Karwinie-Frysztacie. W 
pocie czoła troszczyła się o fe-
stiwalowych gości m.in. zgrana 

drużyna gastronomiczna. Na te-
renie festiwalu można też było 
spotkać umięśnionych członków 
ekipy logistycznej. My złapali-
śmy w ferworze pracy Patryka 
Kocha. – Na przestrzeni lat zdo-
byłem już pewne doświadczenie, 

ale wciąż się uczę. Pod względem 
logistycznym wszystko musi być 
pozapinane na ostatni guzik – 
powiedział „Głosowi”. I było. 
Włącznie z efektownym pokazem 
sztucznych ogni w fi nale.  

 (jb)

• Festi wal otwierał poznański zespół hardrockowy RusT z charyzmatycznym wokalistą Mi-
chałem Przybylskim.

• Tomasz Organek tym razem nie na Mę-
skim Graniu, ale na Dolańskim Grómie.

• Jubileuszową edycję festi walu o północy za-
kończył pokaz sztucznych ogni.

• Janusz Panasewicz z zespołem Lady 
Pank wrócił do Karwiny po 29 latach.

• Słuchać koncertów można było w pięknych okoliczno-
ściach parkowej przyrody również na trawie.

• Nie ma jak placki! Wolontariusze dbali 
o żołądki festi walowiczów. 
Zdjęcia: SZYMON BRANDYS (8), ZBIGNIEW MIKESZ (1)

• Szybkie zdjęcia z koncertu i pozdrowienia dla znajo-
mych, którzy nie dojechali?

• David Koller reprezentował w Karwinie czeski 
gwiazdozbiór.

Klucz do wyobraźni i... sukcesu
Wakacje u niezbyt lubianej cio-

ci Andzi mogą zmienić się w 
pełną przygód i tajemnic podróż w 
czasie. Wiedzą o tym postacie i ak-
torzy musicalu „Klucz” w reż. Se-
bastiana Chmiela wystawianego na 
scenie Teatru im. A. Mickiewicza w 
Cieszynie. Spektakl otwiera drzwi 
do świata naszej wyobraźni, a cały 
projekt stowarzyszenia „Teatr na 
Dłoni” pomaga spełniać dziecięce 
marzenia po obu stronach granicy.

„Klucz” to opowieść o marze-
niach dwójki młodych odkrywców 
– Andzi i Florku, których pewnego 
dnia rozdziela nieodwzajemnione 
uczucie dziewczyny. Wynalezienie 
przez nich wehikułu czasu oraz 
nieszczęśliwa miłość kończy się 
zniknięciem Florka. Tę tajemnicę 
kilka lat później odkrywa piątka 
rodzeństwa na wakacjach u cioci. 
Przenoszą się w czasie, podróżują 
do Egiptu, do Królowej Jadwigi, 
pojawiają się też na statku pirac-
kim. – Tutaj historia i bajkowość 
przeplatają się z teraźniejszością – 
wyjaśnia reżyser Sebastian Chmiel. 
– To sztuka z morałem, przepełnio-
na miłością i przeznaczona dla ca-
łych rodzin. 

W musicalu występuje blisko 60 
młodych utalentowanych aktorów 
wybranych w castingach. Autorzy 
przedstawienia celowo starali się 
dotrzeć do dzieci i młodzieży z obu 
stron Olzy. – Moi rodzice znaleźli 
w „Głosie” ogłoszenie o castingu, 
zgłosiłam się, udało mi się i dlate-
go jestem teraz tutaj – nie ukrywa 
swojej radości Dorota Bartnicka z 
Polskiego Gimnazjum im. J. Sło-
wackiego w Czeskim Cieszynie, 
która gra w sztuce elfa i pirata. 
–  Dzięki temu przedsięwzięciu 
mogę się rozwijać, robić to, co ko-
cham, a ponadto podszkolić swój 
język. Praca na scenie to moje ma-
rzenie na przyszłość. 

Na scenie jako kapłan Faraona 
i Gapa pojawia się również Mateo 
Rucki z Polskiej Szkoły Podstawo-
wej im. W. Szymborskiej w Wędry-
ni. – Gapa jest jednym z członków 
drużyny harcerskiej, która poszu-
kuje zaginionego Floriana. Pro-
blem w tym, że ta moja postać ścią-
ga na siebie kłopoty i nie może się 
odnaleźć w świecie. Za to kapłan 
jest poważny, umie zachować zim-
ną krew i ostrzega Faraona przed 
zagrożeniem. Te dwie postacie na 

szczęście w żadnej scenie nie wy-
stępują równocześnie. Dobrze, że 
w kulisach są panie garderobiane, 
które szybko zmieniają mój strój 
i jestem gotowy do kolejnego wyj-
ścia przed publiczność – tłumaczył 
„Głosowi” młody aktor, którego 
podczas spektakli przedpremie-
rowych wspierała liczna grupa 
uczniów z wędryńskiej podstawów-
ki. Na cieszyńskiej scenie pojawili 
się również bracia Kochaniewiczo-
wie – Joachim i Tymoteusz – z PSP 
w Czeskim Cieszynie. 

Próby do musicalu odbywały się 
przez cały rok szkolny. Niektórzy 
przyjeżdżali na nie z odległości 
ponad 100 km. – Teatr łączy ludzi. 
Tutaj są aktorzy od 7. do 20. roku 
życia i wszyscy stanowią fanta-
styczną wielką rodzinę. Nie mamy 
granic! – mówił reżyser.

Dorota i Mateo zagrali już w 
pierwszym realizowanym w Cieszy-
nie musicalu „Zwycięzcy”, którego 
premiera odbyła się przed rokiem. 
„Klucz” jest już piątym autorskim 
projektem „Teatru na dłoni”. Mu-
zykę do przedstawienia stworzył 
Mateusz Walach, scenografi ę Iwona 
Franek, a scenariusz napisała Marta 

Gzowska-Sawicka. Po wakacjach – 7 
września – stowarzyszenie planuje 
castingi do kolejnego musicalu nad 
Olzą. – Oni rzeczywiście mają wielką 
pasję. Nie uczymy ich tylko sceny, 
chcemy ich nauczyć życia, tego, że 
kluczem do sukcesu jest pogodzenie 
ich teraźniejszości – obowiązków 
szkolnych – z pasją: tańcem, piosen-
kami, aktorstwem. Spędzają z nami 
mnóstwo czasu i wiem, że udało 
nam się rozkochać tę młodzież w 
scenie – dodaje Chmiel.

Fragmenty „Klucza” można było 
już zobaczyć na cieszyńskim rynku 
w ramach „Święta Trzech Braci”, a 
pokazy przedpremierowe odbyły 

się we wtorek i środę. Z kolei w paź-
dzierniku nastąpi wznowienie obu 
zrealizowanych w Cieszynie musi-
cali, a od września młodzi aktorzy 
ruszą w trasę koncertową po całej 
Polsce. – Rozpoczyna się dla nich 
gigantyczna przygoda – pokreślił 
Sebastian Chmiel, który sam speł-
nił swoje dziecięce marzenie. Już 
jako 7-latek na wyjazdach wakacyj-
nych bawił się bowiem w reżysera, 
śpiewał i tańczył. Po latach pojawił 
się w kilku produkcjach telewi-
zyjnych: był fi nalistą „X Factora”, 
„Szansy na sukces”, „Idola”. – Jeśli 
coś kocha się na maksa, to to się 
spełnia!  (szb)

• Dorota Bartnicka z Lesznej Dolnej wystąpiła w „Kluczu” w roli pirata. 
Fot. SZYMON BRANDYS

Tradycja ma swoje reguły gry
Noc Kupały, Sobótka, Święty Jón albo po prostu przesilenie letnie. Noc z 23 na 24 czerwca posiada wiele imion i wiąże się z wieloma różnymi 
tradycjami. Organizatorzy Międzynarodowego Świętojańskiego Festi walu Folklorystycznego w Bystrzycy od dwunastu lat starają się przypominać 
przynajmniej niektóre z nich.

Beata Schönwald

Ten festiwal to nie tylko gwiaz-
dy występujące na scenie, 
ale także edukacja. Kiedy bo-

wiem po raz pierwszy organizowali-
śmy Międzynarodowy Świętojański 
Festiwal Folklorystyczny w Bystrzy-
cy, ludzie nie mieli zielonego pojęcia 
o tym, jakie zwyczaje wiążą się z naj-
dłuższym dniem i najkrótszą nocą w 
roku. Dlatego chylę dziś czoła przed 
zespołem folklorystycznym „By-
strzyca”, który już wcześniej robił 
własne świętojańskie imprezy – po-
wiedział „Głosowi” wójt Bystrzycy 
oraz konferansjer imprezy w jednej 
osobie, Roman Wróbel. Zaznaczył 
również, że chociaż program ar-
tystyczny i oferta gastronomiczna 
imprezy są bardzo bogate, to orga-
nizatorzy – Gmina Bystrzyca, MK 
PZKO w Bystrzycy, zespół „Bystrzy-
ca” i inni – nie próbują konkurować 
z popularnym Gorolskim Świętem w 
Jabłonkowie.

Sobotni XII Międzynarodowy 
Świętojański Festiwal Folklory-
styczny rozpoczął się tradycyjnie od 
pokazu rzemiosł ludowych. Wróbel 
w towarzystwie miejscowej kapeli 
„Bez miana” zaprosił obecnych do 
spaceru wśród stoisk, w których re-
gionalni sprzedawcy oferowali takie 
specjały, jak „miodula” i „smreków-
ka”, sery owcze i kozie, napary z ziół, 
pierniczki miodowe, ale też ślimaki 
i kawę. Po pokazie zabrzmiał Hymn 
Świętojański, dając jasny sygnał, że 
na scenie koło Domu PZKO może 
zacząć się dziać. I rzeczywiście, 
dziać się zaczęło, tyle że nie tylko na 
scenie, na której rozpoczął swój wy-
stęp na lokalną ludową nutę mały 
bystrzycki „Trowniczek”, ale także 
na niebie. Nie pomogła bowiem za-
intonowana przez wójta kilka minut 

wcześniej piosenka „Nie lyj dysz-
czu, nie lyj”. Trwająca przez pół go-
dziny ulewa przegoniła większość 
publiczności. Tylko ci najbardziej 
wytrwali obejrzeli do końca pro-
gram przygotowany przez zespoły 
„Trowniczek”, „Łączka”, „Bystrzyca” 
i „Gróniczek”. Kolejni wykonawcy 
(ZPiT „Olza”, „Zaolzi”, „Zaolzioczek” 
i Vlasta Mudrikowa) mieli pod tym 
względem już więcej szczęścia. 
Kiedy zaś na scenę wyszła gwiazda 
tegorocznej festiwalowej edycji, sło-
wacki zespół „Puľs”, słońce wyjrzało 
już na dobre. – Profesor Kadłubiec 
wspominał dziś podobną sytuację, 
która miała miejsce na Gorolskim 
Święcie. Lało jak z  cebra, szalała 
niesamowita burza, tak, że wszyst-
ko stanęło, a potem Zespół Pieśni i 

Tańca „Śląsk” dał koncert nad kon-
certami. My też dzisiaj zmokliśmy, 
ale oczekujemy, że „Puľs” da dzisiaj 
koncert nad koncertami – przeko-
nywał Wróbel.

Nie mylił się. Godzinny występ 
tego renomowanego zespołu przy-
kuł publiczność do miejsc, raz po 
raz wywoływał fale spontanicznych 
oklasków i głośnych przejawów 
niekłamanego zachwytu. Nic więc 
dziwnego, że widownia nie pozwoli-
ła „Puľsowi” zejść ze sceny bez tańca 
na bis i jako podziękowanie zadedy-
kowała mu gremialne „Sto lat”.  

Punktem kulminacyjnym sobot-
niego festiwalu było rzucanie wian-
ków w wody rzeki Głuchówki. Obrzą-
dek przygotował zespół „Bystrzyca” 
pod kierunkiem Ewy Nemec, któ-

ry od lat pielęgnuje tradycję wicia 
wianków, rzucania ich na wodę i 
na tej podstawie wróżenia, która z 
dziewcząt w ciągu najbliższego roku 
wyjdzie za mąż. Po nim wystąpiła na 
scenie fantastyczna słowacka „Hr

dza”. – Cieszę się, że ludzie zostali 
z nami do końca, że tańczyli, bawi-
li się, grali i śpiewali wspólnie przy 
ognisku aż do godziny pierwszej po 
północy – podsumowała Irena On-
draszek z Gminy Bystrzyca.   

Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

Prof. Daniela Kadłubca, 
etnografa i folklorysty
Dlaczego w XXI wieku warto 
jeszcze obchodzić Świętego 
Jóna? 
– Generalnie pozwo-
lę sobie zacytować 
mleczarza Tewje ze 
„Skrzypka na da-
chu”. Powiedział tak: 
„Gdybyśmy nie mieli 
tradycji, bylibyśmy tak chwiejni jak 
skrzypek na dachu”. Z tego wynika, że 
tradycje są naszymi korzeniami, które 
nas identyfi kują, stanowią o naszej 
sile, które mówią o tym, kim jesteśmy 
i jak długo tu jesteśmy jako ludzie, na-
ród, społeczność. A zatem im bardziej 
świat tonie w chaosie, im bardziej roz-
mywają się wartości, tym istotniejszą 
rolę w naszym życiu odgrywa trady-
cja, ponieważ ma swoje reguły gry.

PYTANIE DO...
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Architekt stoi na początku
POLSKI BIZNES (33)

W gimnazjum moim marzeniem 
była architektura okrętów, 
chciałem iść na studia do Pol-

ski – przyznaje Czesław Mendrek. Polityka 
pokrzyżowała plany maturzysty, ponieważ 
w 1982 roku, kiedy wybierał kierunek stu-
diów, w Polsce obowiązywał stan wojenny i 
młodzież z Czechosłowacji nie mogła podej-
mować tam studiów. W tej sytuacji Mendrek 
zgłosił się na „zwykłą” architekturę do Brna. 

Po pomyślnym skończeniu studiów i od-
byciu służby wojskowej pracował w dużym 
przedsiębiorstwie „Stavoprojekt” w Ostra-
wie, w grupie architekta Chobota. Wtedy 
projektowano jeszcze po staremu, grafi cz-
ne programy komputerowe były w zalążku. 
Podstawowymi narzędziami pracy architek-
ta był długi, drewniany, nachylany pulpit 
z przymocowaną za pomocą cienkiej linki 
linijką (tak zwanym „korbikiem” – od nazwi-
ska słynnego francuskiego architekta Le Cor-
busiera) oraz gruby, miękki ołówek.

Po 1989 roku moloch „Stavoprojekt” się 
rozpadł, a poszczególne zespoły architektów 
poszły własnymi drogami. W kilka lat póź-
niej Czesław Mendrek założył wraz z dwoma 
wspólnikami fi rmę BMCH. W tej chwili jest 
jej jedynym wspólnikiem, lecz od kilkunastu 
lat ściśle współpracuje na zasadach partner-
skich z architektką Andreą Šacherową. Firma 
nie ma stałych pracowników, poszczegól-
ni architekci oraz studenci w ramach stażu 
współpracują z BMCH na zasadach własnej 
działalności gospodarczej lub umowy o dzie-
ło. Pracownia Mendreka najpierw znajdo-
wała się w Ostrawie, później w Cierlicku, a 
jeszcze później przeniosła się do Czeskiego 
Cieszyna. 

Dla każdego okresu działalności spółki 
charakterystyczne było jakieś duże zlecenie. 

– Początkowo, w latach 90., pracowaliśmy 
na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości. Robi-
liśmy projekty nowych gmachów sądowych 
w Ostrawie, Frydku-Mistku, Hawierzowie – 
mówi Mendrek. – Później pracowaliśmy dla 
branży opieki społecznej, projektowaliśmy 

modernizacje ostrawskich domów 
seniora. 

Praca atelier Mendreka coraz 
bardziej zbliżała się do regionu cie-
szyńskiego. Realizował i nadal re-
alizuje projekty dla Huty Trzyniec-
kiej – renowację willi „Johana”, 
pensjonatu na Kozińcu, w ub. roku 
modernizację budynku dyrekcji. 

Dalszym partnerem Mendre-
ka jest miasto Czeski Cieszyn. Od 
2006 roku, kiedy rozpoczęła się 
rewitalizacja nabrzeży nad Olzą, 
fi rma BMCH otrzymała różne zna-
czące zlecenia. – Projektowaliśmy 
całą kawiarnię „Avion”, włącznie 
z wnętrzami, także nabrzeże Olzy 
na odcinku od Strzelnicy po most 
kolejowy – przyznaje Mendrek. 
Kolejnymi zleceniami na terenie 
Czeskiego Cieszyna, choć w tym 
wypadku wojewódzkimi, jest pro-
jekt sali gimnastycznej w Gimna-
zjum Józefa Bożka oraz projekt 
renowacji Muzeum Ziemi Cieszyń-
skiej. 

Projekty architektoniczne zamawiają u 
Mendreka także prywatni inwestorzy, zarów-
no ze sfery biznesu. Zgłaszają się też osoby 
prywatne, które budują domy jednorodzin-
ne. – Projekty domów jednorodzinnych, choć 
mniejsze, są dla mnie równie ważne, a pod 
względem emocjonalnym nawet ważniejsze 
– przekonuje architekt. – Robiliśmy ich do tej 
pory kilkadziesiąt, przeważnie w okolicach 
Czeskiego Cieszyna – w Ligotce Kameralnej, 
w Cierlicku-Grodziszczu, Trzyńcu, Wielopo-
lu, Trzanowicach... 

Mendrek wyjaśnia, że pierwszym etapem 
współpracy z inwestorem jest naszkicowanie 
wstępnej koncepcji, nad którą toczy się dys-
kusja, w trakcie której porównywane i dopa-
sowywane są wyobrażenia inwestora oraz wi-
zja i propozycje architekta. Kolejnym etapem 
jest studium architektoniczne, gdzie wygląd 
zewnętrzny i wewnętrzny budynku jest już 

szczegółowo opracowany. Klient może do-
datkowo zamówić wizualizację lub fi lmik, 
aby lepiej wyobraził sobie przyszły budynek. 
Toczy się dyskusja o materiałach, o kosztach, 
które w niejednym przypadku są decydują-
cym czynnikiem. Dokumentację na potrzeby 
urzędu budowlanego opracowują później ze-
społy inżynierów techników współpracują-
cych z BMCH. Firma w większości przypad-
ków załatwia klientowi także pozwolenie na 
budowę. 

Mendrek uważa, że architekt stoi na po-
czątku procesu, w którym ważne są także na-
stępne ogniwa. Aby powstał dobry projekt, 
potrzeba z jednej strony oświeconego inwe-
stora, który umie zdefi niować to, czego chce 
i zaangażuje się w przygotowanie projektu, 
następnie zespołu projektantów – techni-
ków, którzy prawidłowo przygotują projekt, 
i wreszcie fi rm budowlanych, które dobrze 
zrealizują budowę.  (dc)

Kwesti onariusz fi rmowy

Rok założenia: 1992

Branża: architektoniczna 

Liczba pracowników: 0

Kontakt: 
BMCH s. r. o., Czeski Cieszyn, Strzelnicza 28

Tel. 722 922 540

e-mail: cmendrek@seznam.cz

www.atelierbmch.wixsite.com

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar 

Planując urlop za granicą, nie 
wolno zapominać o odpowied-

nim ubezpieczeniu. Dobra polisa 
przyda się nie tylko wtedy, gdy 
mamy zamiar wypoczywać bardzo 
aktywnie, a więc wędrując, wspi-
nając się, nurkując, skacząc... Na-
wet siedzenie w cieniu pod palmą 
może okazać się niebezpieczne dla 
zdrowia, jeżeli ktoś ma pecha, a na 
dodatek jest uczulony na przykład 
na ukąszenia jakiegoś egzotycz-
nego owada. Takie zaś przypa-
dłości, jak zapalenie wyrostka ro-
baczkowego czy ból zęba w żaden 
sposób nie wiążą się z konkretną 
szerokością geografi czną ani spo-
sobem wypoczynku. Innymi sło-
wy – ubezpieczenie potrzebne jest 
wszystkim, co jednak nie zmienia 
faktu, że osobie wybierającej się na 
wspinaczkę w austriackie Alpy bę-
dzie potrzebna inna polisa, aniżeli 
turyście zamierzającemu spędzić 
tydzień w nadmorskim hiszpań-
skim kurorcie. 

Bez ubezpieczenia wybiera się 
dziś za granicę ktoś całkowicie po-
zbawiony wyobraźni. Następstwa 
takiej beztroski mogą być jednak 

katastrofalne. Wybór optymalnej 
polisy da nam pewność, że w razie 
nieprzewidzianych zdarzeń (wy-
padku, choroby) ubezpieczyciel 
pokryje wszystkie wynikające z 
tego koszty. A w niektórych pań-
stwach mogą one być bardzo wyso-
kie. Jeżeli chcemy w czasie urlopu 
uprawiać sporty wodne lub wspi-
naczkę, powinniśmy koniecznie 
zwrócić uwagę na zapisy w umo-
wie ubezpieczeniowej dotyczące 
kwestii ratownictwa i ewentualne-
go przewiezienia do kraju. Koszty 
akcji ratunkowej w rejonie Morza 
Śródziemnego mogą sięgać nawet 
140 tys. koron. Najdroższe jest za-
angażowanie helikoptera – taka 
akcja pochłonie ponad 4 tys. euro. 
Dobra polisa jest po prostu nie-
zbędna. Bardzo ważne są fi nanso-
we limity ubezpieczenia. Jeżeli wy-
bieramy się do kraju, gdzie  opieka 
lekarska jest bardzo droga (USA, 
Kanada, Singapur, Australia), war-
to zdecydować się na limit co naj-
mniej 3 milionów koron. Tylko 
wtedy będziemy czuć się naprawdę 
bezpiecznie.

Podróżując do któregoś z kra-

jów europejskich, powinniśmy 
przede wszystkim zabrać ze sobą 
Europejską Kartę Ubezpieczenia 
Zdrowotnego (Evropský průkaz 
zdravotního pojištění). Jej wła-
ścicielom przysługuje pierwsza 
pomoc i świadczenia medyczne w 
niezbędnym zakresie. Karta jest 
jednak akceptowana głównie w 
publicznych placówkach medycz-
nych, nigdy też nie pokryjemy z 
jej pomocą na przykład kosztów 
transportu poszkodowanej osoby 
do kraju czy kosztów usług asy-
stenckich. Jej właściciel na przy-
kład musi też dopłacić do usługi 
medycznej tyle, ile pacjent miej-
scowy. Jak z tego wynika, wyjazd 
za granicę z samą tylko kartą bez 
uszytego na miarę ubezpieczenia 
turystycznego wiąże się ze sporym 
ryzykiem. 

Jak wynika z danych Czeskiego 
Związku Towarzystw Asystenc-
kich (ČAAS), w ubiegłym roku 
skorzystało z usług asystenckich 
za granicą ok. 85 tys. czeskich tu-
rystów. Najwięcej w Chorwacji, 
Włoszech, Austrii, na Słowacji, w 
Grecji, Hiszpanii, Turcji, Egipcie 

i Tunezji. Ale także np. w Stanach 
Zjednoczonych czy Tajlandii. W 
najbardziej odległych ośrodkach 
turystycznych koszt leczenia i 
transportu do kraju mogą osiągać 
iście astronomiczne sumy. Wie 
o tym na przykład pewien moto-
cyklista ubezpieczony w Czeskiej 
Ubezpieczalni, który uległ wypad-
kowi w Wietnamie. Wpierw trzeba 
było go przetransportować do spe-
cjalistycznego szpitala w Tajlandii, 
a potem drogą lotniczą do domu. 
Opieka lekarska, pobyt w szpitalu 
i wreszcie transport do kraju kosz-
towały 4 miliony koron. Za innego 
klienta, 84-letniego mężczyznę, ta 
sama ubezpieczalnia zapłaciła po-
nad milion koron. Mężczyzna zła-
mał nogę w czasie pobytu na Wy-
spach Zielonego Przylądka. Tam 
udzielono mu podstawowej pomo-
cy, potem trzeba go było przewieźć 
do kraju, gdzie został poddany 
operacji. Z kolei pewien klient 
Czeskiej Ubezpieczalni Przemy-
słowej w Portugalii został trafi ony 
twardą piłeczką w nos. Konieczny 
był zabieg i krótki pobyt w szpita-
lu. To w sumie kosztowało ok. 400 

tys. koron. Ci wszyscy pechowcy 
bez odpowiedniego ubezpieczenia 
znaleźliby się w niemałych tarapa-
tach, być może do końca życia nie 
wygrzebaliby się z długów. 

Na koniec parę przykładów 
ilustrujących koszty leczenia na 
świecie. I tak za pomoc lekarską 
w przypadku banalnego na pozór 
schorzenia, jakim jest zapalenia 
ucha środkowego, w Hiszpanii za-
płacimy w przeliczeniu 3500 ko-
ron, w Grecji o 500 koron mniej, 
zaś w Bułgarii – 2000 koron. Jeżeli 
zdarzy nam się złamać rękę w Sta-
nach Zjednoczonych, bez odpo-
wiedniego ubezpieczenia zapłaci-
my za pomoc lekarską co najmniej 
50 tys. koron (w Szwajcarii o 10 tys. 
koron mniej). Operacja wyrostka 
robaczkowego w Republice Domi-
nikańskiej to dla nieubezpieczo-
nego wydatek – bagatelka – 250 
tys. koron. W Hiszpanii za taki sam 
zabieg zapłacimy ok. 100 tys. ko-
ron. Jeżeli dopadnie nas poważna 
choroba w USA, niezbędna pomoc 
i transport do kraju w asyście leka-
rza pochłoną co najmniej milion 
koron.  

Bez ubezpieczenia? Za duże ryzyko

Fot. DANUTA CHLUP

Jajecznica z »pięciorzutem«
Wygląda na to, że sezon tegorocznych ja-

jecznic zamknęli członkowie PZKO w 
Łąkach. W niedzielne słoneczne popołudnie 
23 czerwca przy boisku miejscowego klubu pił-
karskiego Lokomotywa zapłonęła tzw. szwedz-
ka pochodnia, czyli ognisko w naciętym odpo-
wiednio pniu drzewa, na którym stanął potem 
wielki gar ze skrojonym boczkiem.

Ale nim to nastąpiło, to po raz pierwszy w 
historii łączańskich jajecznic odbył się kon-
kurs dla pań, nazwany przez prezesa Stani-
sława Pribulę „pięciorzutem nowoczesnym”. 
Zadaniem uczestniczek było trafi enie do 
wiklinowego kosza styropianowymi jaja-
mi „smoczymi” i „czarcimi”, starym butem 
męskim (lewym), telefonem komórkowym 
(również leciwym już modelem) oraz – uwa-
ga! – wałkiem. Podczas wykonywania rzutów 
uczestniczki musiały trzymać między udami 
miotłę, jak to były zwykłe czynić czarownice.

Główną nagrodą była butelka „Jägerme-
istra”, którą zdobyła dziennikarka i fotore-
porterka „Zwrotu” Beata Tyrna znana jako 
Indi, co pokazuje, że żurnaliści niejednokrot-
nie potrafi ą namieszać podczas wszelakich 
imprez. Jak to jest, że tę nagrodę wygrała 
pani redaktor, a nie któraś z członkiń miej-
scowego koła?!

– Szwindel to nie był – odpowiada 
ze śmiechem prezes Pribula i dodaje:
– Te babki trzeba troszkę rozruszać, bo chło-
pi to się trochę więcej ruszają, oni zawsze 
gdzieś – tu prezes wskazał na sklecony z 
dwóch słów bufet – jeszcze sobie chodzą…

A kiedy już przyjdą do stołów z tym co trze-
ba, oddają się wspomnieniom, gdyż tamtej-
sze koło PZKO jest na swój sposób przesiąk-
nięte nostalgią. Warto nadmienić, że około 
60 procent jego członków nie mieszka w 
zniszczonych przez rabunkową gospodarkę 
węglową Łąkach, ale przeprowadziło się czy 
to do pobliskiej Ligoty Alodialnej, czy Koco-
będza, do którejś z dzielnic Karwiny lub da-
lekich Piotrowic, a także do jeszcze dalszego, 
położonego u stóp Beskidów Nawsia. Stam-
tąd przyjechał na niedzielną jajecznicę Tade-
usz Filipczyk, który jest łączaninem, choć od 
lat wszyscy kojarzą go z Goroliją.

– Muszę powiedzieć, że mnie tu ciągnie 
niesamowicie – mówi słynny konferansjer 
„Gorolskigo Święta”. – Starego psa ciągnie 
do swojego gniazda. Tu długie lata byłem za-
stępcą prezesa PZKO i przewodniczącym Sto-
warzyszenia Rodziców i Przyjaciół Szkoły. I 
jak by to powiedzieć… Tak człowiek wzrósł z 

tym terenem, z tymi ludźmi, że niekiedy jest 
mi strasznie tęskno. A czym mi jest więcej ro-
ków, to tym bardziej ta tęsknica mnie bierze. 
Każdego roku staram się tu przyjeżdżać.

I przyjeżdża wraz z małżonką, również łą-

czanką. Przyjeżdżają tu i inni, którzy pamię-
tają czasy, kiedy Łąki ciągnęły się od Podobo-
ry aż po Darków, a teraz ich serce bije gdzieś 
na skraju wsi podczas kameralnych pezetka-
owskich imprez.  (jot)

• Mieszanie to podstawa. Fot. jot

Rozdają dobrą jakość i radość
Polski Zespół Śpiewaczy „Hutnik” obchodził w sobotę w trzynieckim Domu Kultury „Trisia” 65. urodziny. Do 
wspólnego jubileuszowego koncertowania zaprosił Chór Miasta Wrbna pod Pradziadem.

Beata Schönwald

Pierwsza część koncertu na-
leżała do jubilata. – To pro-
gram wybrany z różnych sali 

koncertowych. Te utwory śpiewa-
liśmy zarówno w okolicy, jak i w 
miejscach bardziej odległych – jako 
pierwszy zespół z Europy Środko-
wo-Wschodniej w katedrze Win-
chester, w fi lharmonii berlińskiej, 
w bazylikach w Krakowie czy w Fil-
harmonii Koszalińskiej – zdradził 
„Głosowi” jeszcze przed wyjściem 
na scenę dyrygent i kierownik ar-
tystyczny „Hutnika”, Cezary Drze-
wiecki. Chórowi akompaniowała 
na fortepianie Beata Drzewiecka.

Sobotnią galę jubileuszową 
„Hutnika” prowadziła gościnnie 
chórzystka „Canticum Novum”, 
Krystyna Pękała. – William Sha-
kespeare raz powiedział, że kiedy 
dzielimy się żalem z drugim czło-
wiekiem, żal staje się o połowę 
mniejszy. Kiedy zaś dzielimy się 
radością, rośnie ona dwukrotnie. 
Jak zatem musi rosnąć radość 
„Hutnika” dzielącego się swymi 
emocjami z wami wszystkimi ze-
branymi dziś na widowni – prze-
konywała, dodając, że 65 lat to 
niemała liczba, a zespół – jako że 
nie należy do leniwych – wyko-
rzystał każdą godzinę pracy jak 
najowocniej. Dowodem na to było 
m.in. zdobycie w 2017 roku Złote-
go Dyplomu i Pucharu na X Festi-
walu Chóralnym „Gaude Cantem” 
w Bielsku-Białej. 

Urodzinowy koncert „Hutnika” 
był okazją nie tylko do zaprezen-
towania znakomitej formy śpie-
waczej, ale także do nagrodzenia 
kwiatami najbardziej wytrwałych 
i doświadczonych chórzystów. Z 
pań była to Halina Hławiczka, któ-
ra zapisała się do zespołu w 1962 
roku, z panów – urodzony w 1937 
roku Tadeusz Kornuta. – Chociaż 

słuchacz traktuje chór jako całość, 
liczy się każdy indywidualny głos, 
każda minuta poświęcona z oso-
bistego czasu pojedynczych człon-
ków zespołu – zaznaczyła Pękała. 
Z kolei dyrygent Cezary Drzewiec-
ki w rozmowie z „Głosem” wyraził 
się tak pod adresem swoich śpie-
waków. – Zespół jest znakomity, 
bardzo zdyscyplinowany i chętny 
do śpiewania. Podziwiać należy to, 
że wymieszany jest rocznikowo. 
Śpiewają u nas zarówno 30-latki, 
jak i 80-latki. Wszystkie lata były 
dla chóru bardzo pracowite, bo też 

słynie on z tego, że dużo koncertuje 
– podsumował.

W drugiej części sobotniego wy-
darzenia muzycznego wystąpił 
Chór Miasta Wrbna pod Pradzia-
dem. Do Trzyńca przyjechał na 
zasadzie rewizyty, jako że rok temu 
PZS „Hutnik” gościł w Wrbnie na 
festiwalu. Chór pod batutą Leoša 
Sekaniny wykonał również jeden 
polski utwór. W fi nale natomiast 
oba zespoły połączyły siły i zaśpie-
wały „Ave verum” Mozarta. 

Ostatnie tony melodii nie ozna-
czały jednak końca obchodów ju-

bileuszowych. Do jubilata ustawiła 
się bowiem długa kolejka tych, któ-
rzy chcieli chórowi podziękować, 
a zarazem złożyć życzenia. Nie za-
brakło wśród nich senatora Jerze-
go Cieńciały, przedstawicieli Pol-
skiego Związku Chórów i Orkiestr, 
Czeskiej Unii Śpiewaczej, Zarządu 
Głównego PZKO oraz zaprzyjaźnio-
nych chórów. 

Prezydent Miasta Trzyńca, Věra 
Palkovska, która zaraz po pierwszej 
części koncertu zaintonowała dla 
„Hutnika” „Sto lat”, zapewniła chór 
o przychylności ze strony miasta. 

– Dziękuję wam, że rozdajecie ra-
dość za pośrednictwem muzyki, że 
cieszycie nasze serca i reprezentu-
jecie nas. W imieniu własnym i w 
imieniu miasta Trzyńca mogę wam 
obiecać, że nadal chętnie będziemy 
was wspierać – przekonywała. 

Obchodom 65-lecia trzynieckie-
go polskiego chóru towarzyszyła 
mini wystawa, na której zostały 
pokazane wyśpiewane przez „Hut-
nik” dyplomy i puchary, ale też 
afi sze festiwali i koncertów, na któ-
rych zespół ten miał okazję wystę-
pować. 

• Polski Zespół Śpiewaczy „Hutnik” 
oraz konferansjerka Krystyna Pękała. 
Fot. BEATA SCHÖNWALD
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S P O R T Sam Kendricks,  
zwycięzca Złotych Kolców 2019 w skoku o tyczce

To był skok w kosmos. Czułem się 
w Ostrawie znakomicie 

Zdjęcia: MICHAŁ CHWIEDUK

Fot. mfkkarwina

W SKRÓCIE

Złote Kolce w obiektywieMARCIN LEWANDOWSKI: 
Cały czas się uczę
13 czerwca, w dniu swoich 32. urodzin, poprawił w Oslo o ponad trzy sekundy rekord 
Polski należący od 43 lat do Bronisława Malinowskiego. Marcin Lewandowski zameldował 
się w ostrawskim mityngu Złote Kolce w roli lidera światowej listy w biegu na milę w tym 
sezonie. – Oczekiwania były spore, ale spisałem się gorzej niż podczas Ligi Diamentowej. 
Niemniej dziękuję kibicom za wsparcie – powiedział w rozmowie z „Głosem”. 

Janusz Bittmar

Marcin Lewandowski 
był jednym z wielkich 
przegranych ubiegło-

tygodniowej imprezy lekkoatle-
tycznej Złote Kolce (Zlatá tretra) 
w Ostrawie. Nietypowy bieg na 
milę, którego próżno szukać w 
programie mistrzostw świata ani 
Europy, trafił do najbardziej me-
dialnej ramówki Złotych Kolców 
– na godz. 19.40. Biegacze mieli 
jednak pecha, bo właśnie w tym 
czasie nad Miejskim Stadionem 
w Ostrawie-Witkowicach przeszła 
burza z deszczem. A w fatalnych 
warunkach Lewandowski musiał 
się zadowolić czwartą lokatą. Na 
skąpanego w strugach deszczu 
Marcina Lewandowskiego zacze-
kałem cierpliwie przed wejściem 
do prowizorycznej przebieralni. 
Czekanie się opłaciło.

W biegu na milę deszcz rozda-
wał karty. Jak się biega w takich 
warunkach?
– Mam swoje lata, a jednak wciąż 
się uczę. Była całkowicie inna po-
goda, niż zazwyczaj. Przyznam 

się, że mocno utrudniła mi rywa-
lizację, ale to samo chyba mogą 
powiedzieć pozostali protagoni-
ści tego biegu. Gratuluję rywalom 
miejsca na podium, ja niestety 
pobiegłem poniżej swoich moż-
liwości. Szkoda, że nie udało się 
wygrać. To był specyficzny bieg. 
Wolny i początkowo myślałem, 
że to ślamazarne tempo jest mi 
na rękę, ale było zgoła przeciw-
nie. Niestety dla mnie było za 
wolno i wtedy każdy jest szybki 
na ostatnich metrach. Mój styl 
zakłada, że przyspieszam w koń-
cówce, jednak tym razem nie tyl-
ko ja przyspieszyłem, ale wszyscy 
mieli spory zapas sił. I wyszło, jak 
widzisz na tablicy z wynikami. 
Czwarte miejsce, czyli najgorsze 
z możliwych dla samopoczucia 
zawodnika. Jednak lepiej dostać 
taką nauczkę tutaj w Ostrawie, 
niż na mistrzostwach świata. Tam 
oczywiście wystartuję na swoim 
koronnym dystansie 1500 m. I 
może zabrzmi to zbyt skromnie, 
ale wciąż jestem takim „świeża-
kiem” na tym dystansie. Nadal 
zdobywam doświadczenie, a mila 
to świetna okazja to rozpracowa-
nia taktyki pod kątem półtora 

kilometra. Mila to przecież 1609 
metrów z małym hakiem. 

13 czerwca wygrałeś „milę ma-
rzeń” podczas Ligi Diamentowej 
w Oslo. Poprawiłeś rekord kraju i 
chyba też swoje samopoczucie w 
tym sezonie…
– Nie ma co się oszukiwać, wy-
nik poszedł w świat, ale do for-
my jeszcze daleko. W treningach 
jestem jeszcze daleko do tyłu, ale 
to wiąże się również z faktem, że 
tegoroczne mistrzostwa świata są 
zaplanowane w późnym terminie, 
dopiero na przełomie września 
i października, a więc trzeba się 
do tego dostosować. Porównując 
sezon 2019 z poprzednimi moż-
na powiedzieć, że jestem dopiero 
w takim kwietniowym okienku 
treningowym, a w rzeczywistości 
mamy już drugą połowę czerwca. 

Mistrzostwa świata w stolicy Ka-
taru, w Dosze, to twój cel numer 
jeden w tym sezonie?
– Tak, ale chciałbym je zarazem 
potraktować jako dobry spraw-
dzian przed przyszłorocznymi 
igrzyskami olimpijskimi w Tokio. 
To wszystko, co dzieje się w tym 

sezonie, jest tylko po drodze do 
Tokio. Tegoroczne mistrzostwa 
świata są elementem układanki, 
żeby ta forma była idealna właśnie 
podczas igrzysk. 

Czy wciąż jeszcze zdarzają się 
takie sytuacje, że kanapowi ki-
bice sportu mylą cię z piłkarzem 
Robertem Lewandowskim?
– Nie, jedyni, którzy jeszcze mają 
z tym kłopot, to celnicy na bram-
kach gdzieś na lotniskach. Każdy 
się pyta, czy jestem spokrewniony z 
Robertem Lewandowskim, a przy-
trafiło mi się nawet, że chcieli selfie 
ze mną, bo myśleli, że jestem na-
pastnikiem Bayernu Monachium. 
To w sumie śmieszne. Wiadomo, 
nie obrażam się na nikogo. Nic złe-
go mi się nie dzieje (śmiech). 

Z tym nazwiskiem mógłbyś 
spokojnie po zakończeniu kariery 
biegacza rozpocząć przygodę z 
futbolem, tak jak zresztą dawny 
bohater Złotych Kolców, jamajski 
sprinter Usain Bolt…
– Raczej nie. Nie chcę robić z siebie 
pajaca. Jestem profesjonalistą i ro-
bię to, co wychodzi mi najlepiej. A 
klauni są od czegoś innego.  

• Marcin Lewandowski podczas tegorocznych Złotych Kolców. Fot. MICHAŁ CHWIEDUK

Udany 
sparing

KARWINA – 
ŻYLINA 4:3
Do przerwy: 1:0. Bramki: 61. i 70. 
Galuška, 38. Ramirez, 55. Tusjak 
– 64. Gerebenits, 77. Anang, 
86. Kopas. Karwina (I połowa): 
Hrdlička – Ilko, Stropek, Rundić, 
Benamar – Smrž – Oršula, Bu-
kata, Weber, Guba – Ramirez. (II 
połowa): Pastornický – Krivák, 
Dramé, Holiš, Tusjak – Janečka 
– Wala, Lingr, Petráň, Galuška – 
Vystavnij.
Piłkarze Karwiny w pierwszym 
ostrym sprawdzianie formy przed 
startem nowego sezonu Fortuna 
Ligi pokonali na głównym boisku 
w Raju słowacką Żylinę. Trener 
Karwiny, František Straka, sko-
rzystał z szerokiej ławki piłkarzy, 
ale w miarę upływu czasu nad 
Olzą trzeba będzie dokonać cięć 
kadrowych. Czy tej układance 
towarzyszyć będzie ból głowy, 
przekonamy się niebawem. Z 
nowych zawodników w sobot-
nim meczu z korzystnej strony 
pokazali się m.in. obrońca Pavel 
Ilko (Trzyniec) i napastnik Michal 
Petráň (Pardubice). Bramkę po 
powrocie z gościnnych występów 
w słowackiej Senicy zdobył we-
nezuelski snajper Eric Ramirez. 
Jutro o godz. 10.30 karwiniacy 
zmierzą się w drugim meczu 
kontrolnym z Górnikiem Zabrze. 
Spotkanie na głównej płycie 
stadionu Górnika będzie okazją 
do przetestowania kolejnych 
piłkarzy. (jb)    

NIESAMOWITY KUBICA. Robert 
Kubica zajął 18. miejsce podczas 
Grand Prix Francji. Jego bolid 
Formuły 1 spisał się tradycyjnie 
słabo w wyścigu, ale zabłysnął 
w… boksie. Polak w czasie zjazdu 
spędził w boksie zaledwie 1,97 
sekundy. Na oficjalnym profilu 
zespołu Williamsa, w barwach 
którego startuje w tym sezonie 
Kubica, wynik ten został nazwany 
„niesamowitym”. Jak się okazuje, 
to najlepszy rezultat „pit-stop” w 
dotychczasowym sezonie i drugi 
najlepszy w historii. Kubica stracił 
0,05 sekundy do Felipe Massy. 
 (jb)
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CO W TEATRZE

SCENA CZESKA – CZ. CIESZYN: 
1+ 1 = 3 (25, godz. 10.00);
SCENA „BAJKA” – CZ. CIESZYN: 
Pinokio (26, godz. 10.00); 
: Labutě ze země Erin (27, godz. 
10.00).

CO W KINACH

HAWIERZÓW – Centrum: Sekret-
ne życie zwierząt domowych 2 (25, 
26, godz. 16.00); Narodziny gwiaz-
dy (25, 26, godz. 17.30); Godzilla 2 
(25, 26, godz. 19.00); Avengers (25, 
26, gody. 20.00); Velké dobrodru-
žství Čtyřlístku (27, godz. 16.00); 
Słońce też jest gwiazdą (27, godz. 
17.30); Yesterday (27, godz. 19.00); 
Annabelle (27, godz. 20.00); KAR-
WINA – Centrum: Szkoła melanżu 
(25, godz. 17.00); Faceci w czerni (26, 
godz. 19.30); Velké dobrodružství 
Čtyřlístku (27, godz. 17.15); Aven-
gers (7, godz. 19.00); Yesterday (28, 
godz. 17.45); Annabelle (28, godz. 
20.00); TRZYNIEC – Kosmos: 
After (25, godz. 17.30); John Wick 3 
(25, godz. 20.00); X-Men (26, godz. 
17.30); Szkoła melanżu (26, godz. 
20.00); Yesterday (27, godz. 17.30); 
Annabelle (27, godz. 20.00); CZ. 
CIESZYN – Central: Niewidzialni 
(26, godz. 17.30); Trautmann (27, 
godz. 17.30); CIESZYN – Piast: Po-
kemon. Detektyw Pikachu (25-27, 
godz. 16.00); Trzy kroki od siebie 
(25-27, godz. 18.00); Laleczka (25, 
26, godz. 20.15).

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM, 
niedziela, wiadomości regionalne 
od godz. 6.00; powtórka na antenie 
ČT2, niedziela od godz. 19.20.

POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 
105,3 MHz.
RADIO KATOWICE: „U Polaków 
za Olzą” – niedz. godz. 8.10 na 103 
FM; powtórka: pon. godz. 23.05.
CO W TERENIE
BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i Se-
niora zaprasza 26. 6. o godz. 15.00 
na spotkanie klubowe do Domu 
PZKO.
CZ. CIESZYN – MK PZKO Cz. Cie-
szyn-Centrum zapraszają uczest-
ników wycieczki do Trójmiasta na 
spotkanie, które odbędzie się w 
środę 26. 6. o godz. 17.00 w Domu 
PZKO przy ul. Bożka.
KARWINA-RAJ – Klub Seniora 
MK PZKO zaprasza członków na 
spotkanie 25. 6. o godz. 15.30.
KOSZARZYSKA – Macierz Szkol-
na zaprasza na tradycyjny Festyn 
Ogrodowy w piątek 28. 6. o godz. 
15.00 na Dołku. Program dzieci pt. 
„Lato w dżungli”, atrakcje festyno-
we, wspaniała loteria, DJ Bartnicki.
ORŁOWA-PORĘBA – Zarząd MK 
PZKO zaprasza członków i sym-
patyków w niedzielę 30. 6. o godz. 
14.00 do ogrodu obok Domu PZKO 
na Festyn Ogrodowy, na którym 
wystąpi Zespół „Olzanki” z Olzy 
(RP) oraz zagra Old Boys Band. 
Smaczny bufet i atrakcje zapew-
nione.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 25. 6. na 
wycieczkę z serii „Leśne kościoły” 
– Spowiedzisko w Lesznej. Zbiórka 
na moście obok „Celmy”. Odjazd 
autobusu o godz. 9.00. Wycieczkę 
prowadzi i informacji udziela Sta-
nisław Pawlik +48 606 133 123.
 zaprasza 2. 7. na wtorkową wy-
cieczkę z Morawki na Orkuhlicę 
i do Łomnej Górnej. Połączenia: 
pociągiem z Cz. Cieszyna do Fryd-
ku-Mistku o godz. 6.41, przesiadka 
do autobusu do Raszkowic, hotel 
„Ondráš” o godz. 7.36, następnie 
autobusem Morawka-Uspolka 
godz. 8.22. Wycieczkę przygotował 

i poprowadzi Tadeusz Farnik, tel. 
776 046 326.

OFERTY

CYKLINOWANIE BEZPYŁOWE, 
parkiet, deska, odnawianie schodów. 
Mocne lakiery. Tel. +48 666 989 914.
 GŁ-301

MALOWANIE DACHÓW – blacha, 
dachy z papy (ipa), skrobanie, 3 x 
lakier pędzlem. Tel. 732 383 700.
MALOWANIE PŁOTÓW wszelkiego 
gatunku. Tel. 732 383 700. Balicki.
 GŁ-353

CZYSZCZENIE I MALOWANIE 
DACHÓW I ELEWACJI.  
www.nater-strech.cz.  
Tel. 776 051 335. GŁ-200
PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do 
domu – zadzwoń: +48 609 852 057. 
Uszczelniamy wszystkie rodzaje 
dachów. GŁ-036

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, KONGRES POLA-
KÓW, ul. Grabińska 33: do 28. 6. 
wystawa pt. „Stanisław Moniusz-
ko, twórca oper i pieśni narodo-
wych”. Czynna: od wtorku do piąt-
ku w godz. 8.00-15.00. 
BIBLIOTEKA REGIONALNA 
KARWINA, Oddział Literatury 
Polskiej, Rynek Masaryka w 
Karwinie -Frysztacie: do 30. 7. 
wystawa pt. „Plastycy SAP 2019”. 
Czynna w godzinach otwarcia pla-
cówki.
TRZYNIEC, GALERIA MIASTA, 
ul. Lidická 541: do 20. 7. wystawa 
Viktora Freša pt. „Ego-ecology”. 
Czynna w godz. otwarcia biblio-
teki.
 do 30. 6. wystawa T. Kotrby pt. 
„Family Demons”. Czynna w go-
dzinach otwarcia placówki.
MIEJSKI DOM KULTURY, 
Osvobození 1639/43, Karwina: 

do 26. 6. wystawa kolekcji pa-
pierowych modeli Ferrari Mila-
na Paulusa. Czynna: po, śr, pt: w 
godz. 9.00-15.00, wt, czt: w godz. 
9.00-19.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Ja-
błonkowie, Rynek Mariacki 14: 
do 29. 3. 2020 wystawa pt. „Wałasi 
na Śląsku Cieszyńskim”; stała eks-
pozycja pt. „Z przeszłości Jabłon-
kowa i okolicy”. Czynne: po-pt: 
godz. 8.00-16.00; nie: godz. 13.00-
17.00.
 SALA WYSTAW w Karwinie-
-Frysztacie, Rynek Masaryka 
10: do 31. 7. wystawa obrazków 
na szkle. Czynna: po-pt: w godz. 
8.00-16.00; nie: w godz. 13.00-
17.00.
 SALA WYSTAW w Orłowej-
-Lutyni, Polna 964: do 30. 6. 
wystawa pt. „Neklidné hranice”; 
stała ekspozycja pt. „Orłowa – 
przeszłość i teraźniejszość”. Czyn-
ne: po-pt: godz. 8.00-16.00; nie: 
godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Pietwał-
dzie, Do Muzeum: do 28. 2. 2020 
wystawa pt. „Obrazki z historii 
Pietwałdu”. Wystawa: po-pt: godz. 
8.00-16.00, nie: godz. 13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ

MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃ-
SKIEGO, Galeria Wystaw Cza-
sowych, T. Regera 6, Cieszyn: 
zaprasza 28. 6. o godz. 16.00 na 
wernisaż wystawy Jana Wałacha 
pt. „Obrazy i muzyka”.
 Sala Rzymska: zaprasza 28. 
6. o godz. 16.00 na wernisaż wy-
stawy pt. „Cieszyn na kartach 
wielkiej polityki – w 240. rocznicę 
podpisania Pokoju Cieszyńskie-
go”.
WIEŻA PIASTOWSKA i ROTUN-
DA św. Mikołaja, Cieszyn: Czyn-
ne codziennie w godz. 9.00-19.00.

PROGRAM TV

W piątek 28 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej 
odbędzie się kolejna prezentacja w ramach cyklu „Cymelia i osobliwości w zbiorach Książnicy 
Cieszyńskiej”. Spotkanie zostanie poświęcone postaci Heleny Michejdowej z domu Rusz. 
Poprowadzi je dr Aleksandra Golik-Prus.

I N F O R M A T O R 

WTOREK 25 CZERWCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Mor-
derstwo (s.) 9.45 Losy gwiazd 10.45 
Wszystko-party 11.30 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Druga 
młodość (s.) 13.40 Wszystko, co lubię 
14.05 Wieczorek kawalerski (film) 
15.10 Losy gwiazd 16.10 Napisała: 
Morderstwo (s.) 17.00 Podróżomania 
17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości re-
gionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Jedziemy nad morze 
(film) 21.35 Columbo (s.) 23.05 Tag-
gart (s.) 0.15 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Rodzina kangurów 
i inne młode 9.55 Królestwo natu-
ry 10.20 Cudowna Ameryka 11.15 
Mroczne tajemnice Facebooka 11.55 
Echa festiwalu 12.25 Klucz 12.55 Nie 
poddawaj się 13.50 Chcesz je? 13.55 
Podróżować w powietrzu 14.25 Histo-
ria świata 15.15 Odkrywanie prawdy 
16.00 Najważniejsze operacje II woj-
ny światowej 17.00 Tysiące smaków 
ulicy 17.50 Europejskie zamki i pałace 
18.45 Wieczorynka 18.55 Przez ucho 
igielne 19.20 Moc pieniądza 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Pancerniki 20.50 Reżyser z 
fajką 21.45 Pavel Wonka 23.00 Histo-
rie.cs 23.50 Popierajcie swego szeryfa 
(film). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica 
(s.) 9.45 Policja Modrava (s.) 11.00 Co 
o tym sądzą Czesi 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Krok za krokiem 
(s.) 12.50 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 14.05 Detektyw Monk 
(s.) 15.55 CSI: Kryminalne zagadki 
Miami (s.) 16.57 Popołudniowe wia-
domości 17.25 Co o tym sądzą Czesi 
18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Policja krymi-
nalna Anděl (s.) 21.30 Comeback (s.) 
22.40 Zabójcza broń (s.) 23.35 Bez 
śladu (s.) 0.35 Detektyw Monk (s.). 
PRIMA 
6.15 Puchaty patrol (s. anim.) 6.40 
My Little Pony (s. anim.) 7.25 M.A.S.H. 
(s.) 9.25 Policja w akcji 10.20 Moja 
zwariowana rodzina (film) 12.15 Po-
łudniowe wiadomości 12.25 Policja 
Hamburg (s.) 13.25 Lekarz z gór (s.) 
14.25 Komisarz Rex (s.) 16.35 Popo-
łudniowe wiadomości 16.50 Policja 
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 
Rodzina Krejzów (s.) 21.35 Wydział 
zabójstw (s.) 22.55 Top Star magazyn 
23.40 Policja w akcji 0.35 Komisarz 
Rex (s.). 

ŚRODA 26 CZERWCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Chcącemu nie dzieje 
się krzywda (film) 10.35 Wszystko, 
co lubię 11.00 Śladami gwiazd 11.30 
AZ kwiz 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Druga młodość (s.) 13.40 
Pr. rozrywkowy 14.40 Columbo (s.) 
16.10 Napisała: Morderstwo (s.) 17.00 
Podróżomania 17.30 AZ kwiz 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.00 3 plus 1 
z Miroslavem Donutilem 21.30 Szpi-
tal na peryferiach (s.) 22.25 Doktor 
Foster (s.) 23.20 Sprawy detektywa 

Murdocha (s.) 0.05 Kryminolog (s.) 
1.05 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Korea Południo-
wa 9.55 Prywatny kosmos 11.20 Eva 
Braun 12.15 Szalona wojna 13.10 Jed-
ną nogą w absolucie 13.35 Nasza wieś 
14.05 Ta nasza kapela 14.35 Folklo-
rika 15.00 Kwartet 15.30 Ujadanie 
psów w oddali 16.25 Telewizyjny 
klub niesłyszących 16.55 Sprawa dla 
ombudsmanki 17.20 Reżyser z fajką 
18.15 Granica w sercu 18.45 Wieczo-
rynka 18.55 Babel 19.20 Nieznana 
Ziemia 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Kamera w podróży 
21.00 Podróż po Bangladeszu 21.30 
Europejskie zamki i pałace 22.25 Hi-
storia świata 23.15 Kicz (film) 0.40 
Cienie nad jeziorem: Chińska dziew-
czyna (s.) 1.40 Słońce północy (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica 
(s.) 9.50 Policja kryminalna Anděl 
(s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00 
Południowe wiadomości, sport, pogo-
da 12.30 Krok za krokiem (s.) 12.50 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
14.05 Detektyw Monk (s.) 15.55 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Po-
licja kryminalna Anděl (s.) 21.30 Co-

meback (s.) 22.40 Zabójcza broń (s.) 
23.35 Bez śladu (s.) 0.35 Detektyw 
Monk (s.). 
PRIMA 
6.15 Puchaty patrol (s. anim.) 6.40 
My Little Pony (s. anim.) 7.25 M.A.S.H. 
(s.) 9.25 Policja w akcji 10.25 Kłopoty 
z mamą (film) 12.15 Południowe wia-
domości 12.30 Policja Hamburg (s.) 
13.30 Lekarz z gór (s.) 14.30 Komi-
sarz Rex (s.) 16.35 Popołudniowe wia-
domości 16.50 Policja w akcji 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 
19.55 Top Star 20.15 Numer alarmo-
wy (s.) 21.35 Show Jana Krausa 22.45 
Mroczny Kraj (s.) 0.00 Policja w akcji 
1.00 Komisarz Rex (s.). 

CZWARTEK 27 CZERWCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Mor-
derstwo (s.) 9.45 Narzeczony się 
nie stawił (film) 10.30 List do ciebie 
11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Kiedy słońce nie 
pomaga (s.) 13.20 Pr. rozrywkowy 
14.10 Benefis orkiestry Karla Vlacha 
15.20 Wszystko-party 16.05 Napisa-
ła: Morderstwo (s.) 17.00 Podróżoma-
nia 17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 3plus 1 z Miroslavem Do-
nutilem 21.15 Opowiadania filmowe 
22.30 Columbo (s.) 0.00 Doktor Fo-
ster (s.) 0.55 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Tysiące smaków 
ulicy 9.50 Kraina wina 10.25 Najważ-
niejsze operacje II wojny światowej 
11.25 Magazyn chrześcijański 11.50 
Chcesz je? 12.00 Podróżować w po-
wietrzu 12.30 Odkrywanie prawdy 
13.15 Pancerniki 14.00 Tajemnice 
Bermudzkiego Trójkąta 14.45 Nie-
znani bohaterowie 15.15 Mordercą z 
zawodu 16.40 Historie.cs 17.25 Ro-
dzina kangurów i inne młode 18.15 
Podróż po Bangladeszu 18.45 Wieczo-
rynka 18.55 Przygody nauki i techniki 
19.25 Tajemnice starożytnego Egiptu 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Ratujemy Wenecję 20.55 
Kraina wina 21.50 Sarajewo (film) 
23.30 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica 
(s.) 9.50 Policja kryminalna Anděl 
(s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Krok 
za krokiem (s.) 12.50 Przychodnia 
w różanym ogrodzie (s.) 14.05 De-
tektyw Monk (s.) 15.55 Agenci NCIS 
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomo-
ści 17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Policja kryminalna 
Anděl (s.) 21.30 Kochanki (s.) 22.40 
Cop Out: Fujary na tropie (film) 0.50 
Detektyw Monk (s.). 
PRIMA 
6.15 Puchaty patrol (s. anim.) 6.40 My 
Little Pony (s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 
9.25 Policja w akcji 10.25 Lotta szuka 
miłości (film) 12.15 Południowe wia-
domości 12.30 Policja Hamburg (s.) 
13.30 Lekarz z gór (s.) 14.30 Komi-
sarz Rex (s.) 16.35 Popołudniowe wia-
domości 16.50 Policja w akcji 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 
19.55 Top Star 20.15 Rodzina Krejzów 
(s.) 21.35 Grupa z pensjonatu 22.45 
Tak jest, szefie! 23.50 Policja w akcji 
0.50 Komisarz Rex (s.). 

WALUTY

BENZYNA

Ceny paliw na stacjach  
z dnia 24. 6. 2019

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  5,02 zł
ON  4,97 zł
LPG 2,03 zł

 Cieszyn, Circle K
E95  5,21 zł
ON  5,12 zł
LPG 2,12 zł

 Cieszyn, Shell
E95  5,21 zł
ON  5,12 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  5,17 zł  
ON  5,07 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  33,50 kc  
ON  32,90 kc  (szb)

Kursy walut w kantorach  
z dnia 24. 6. 2019

Cieszyn, ul. Zamkowa
  kupno sprzedaż
CZK  0,162 0,168
EUR  4,230 4,300
USD  3,730 3,850

Bielsko-Biała, CH Auchan
  kupno sprzedaż
CZK  0,164 0,170
EUR  4,210 4,310
USD  3,700 3,820

 Czeski Cieszyn, dworzec
  kupno sprzedaż
PLN 5,950 6,120
EUR 25,300 26,100
USD 22,300 23,100

Ogłoszenia do »Głosu«  
przyjmowane są w dni powszednie:

• W redakcji „Głosu” przy ul. Strzelni-
czej 28, Czeski Cieszyn w godz. 8.30-
15.30, tel. 558 731 766 e-mail: info@
glos.live • W firmie Hudeczek Service, 
sp. z o.o. - Studio Graficzne, Hudeczek 
Service sp. z o.o., Olbrachcice, Stonaw-
ska 340, w godz. 8.00-15.00, e-mail: ad.
servis@hudeczek.cz. • W Odd. Literatu-
ry Polskiej, Biblioteki w Karwinie-Frysz-
tacie (przy rynku) w po: 13.00-18.00, 
wt: 8.00-12.30, 13.00-18.00, czw: 8.00-
12.30, 13.00-18.00, pt: 8.00-12.30, 
13.00-17.00. Poza godzinami otwarcia 
złożenie ogłoszenia można uzgodnić 
(telefonicznie pod nr.: 596 312 477 lub 
724 751 002, e-mail: knih-k1pl@rkka.cz.

POLECAMY

• Jedziemy nad morze
Wtorek 25 czerwca, godz. 20.00,  
TVC 1

• Sarajewo
Czwartek 27 czerwca, godz. 21.50,  
TVC 2

• Szpital na peryferiach
Środa 26 czerwca, godz. 21.30,  
TVC 1

WSPOMNIENIA

W dniu 26 czerwca 2019 minie dwadzieścia lat, kiedy 
odszedł od nas na zawsze Drogi Ojciec 

śp. TEODOR TOMAN 
z Hawierzowa

O chwilę wspomnień prosi córka z rodziną.
 GŁ-360

Spoczywaj w Panu, boś w Panu żyła.
Dnia 26 czerwca 2019 minie 10. rocznica śmierci

śp. STANISŁAWY TOPIARZ
z Sibicy

zaś we wrześniu obchodziłaby 100 lat
O chwilę wspomnień i modlitwę proszą siostra Zyta, 
Urszula z rodziną oraz siostrzeńcy Irena, Zbyszek i Ro-
man z rodzinami. GŁ-364

NEKROLOGI

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

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjacół i znajomych, że 21. 6. 2019 w dniu 
swoich 88. urodzin, w gronie najbliższych, zmarł nasz 
Kochany Ojciec, Teść, Dziadek, Pradziadek i Wujek

śp. BRONISŁAW BATOREK
emerytowany pracownik spółdzielni „Jednota-Jed-

ność” w Cz. Cieszynie i „Jednota” Frydek-Mistek
zamieszkały w Czeskim Cieszynie, Úvoz 20

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w czwartek 
27. 6. 2019 o godz. 13.00 w kościele rzymskokatolickim 
w Alejach Masaryka w Cz. Cieszynie. Zmarły następnie 
będzie pochowany w grobie rodzinnym na centralnym 
cmentarzu w Czeskim Cieszynie. W smutku pogrążona 
rodzina. GŁ-368

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…
 Ks. Twardowski

Z sercem pełnym bólu i smutku zawiadamiamy, że 
w  dniu 23 czerwca 2019 odszedł od nas na zawsze 
w wieku 88 lat nasz Ukochany Ojciec, Brat, Teść, Dzia-
dek, Pradziadek, Kuzyn i Wujek

śp. ALFRED KOŁORZ
z Datyń Dolnych

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w czwartek 27. 6. 
2019 o godz. 15.30 w kościele ewangelickim w Hawie-
rzowie-Błędowicach. Po obrzędzie nastąpi odprowa-
dzenie Zmarłego na wieczny spoczynek na miejscowy 
cmentarz. W smutku pogrążona rodzina. GŁ-367

Z żalem zawiadamiamy wszystkich krewnych i znajo-
mych, że dnia 23. 6. 2019 zmarł w wieku 84 lat nasz 
Kochany Ojciec, Teść, Dziadek, Szwagier i Wujek 

Mgr OSWALD SIWEK
długoletni pedagog Gimnazjum im. Juliusza 

Słowackiego w Orłowej i Technikum Maszynowego 
w Karwinie

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w czwartek 
27. 6. 2019 godz. 13.00 z sali obrzędów pogrzebowych 
w Suchej Górnej. Zasmucona rodzina. RK-079

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 18 czerwca 
2019 w wieku 91 lat zmarł nasz Kochany Ojciec, Dzia-
dek, Wujek i Kuzyn

śp. ks. KAZIMIERZ SUCHANEK
Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w środę 26 
czerwca 2019 o godz. 13.00 z kościoła ewangelickiego 
w Hawierzowie-Błędowicach. Zasmucona rodzina.
 GŁ-370

Zasmuceni wiadomością o śmierci nieodżałowanej pamięci 

ALFREDA KOŁORZA
niezłomnego polskiego patrioty, współzałożyciela Ruchu Politycznego 
Coexistentia-Wspólnota, przekazujemy wyrazy szczerego współczucia 
i słowa wsparcia dla całej Jego Rodziny. Członkowie Polskiej Sekcji Na-
rodowej Coexistentia – Wspólnota. GŁ-369

Zapraszają do The Voice of Polonia
Znasz język polski i lubisz śpiewać? A może 

masz już na koncie wokalne sukcesy i szu-
kasz kolejnych doświadczeń? Jeśli tak, to mię-
dzynarodowy konkurs polskiej piosenki „The 
Voice of Polonia” jest dla ciebie. W tym roku od-
będzie się trzecia edycja tej imprezy, nad którą 
honorowy patronat objął marszałek Senatu RP 
Stanisław Karczewski. 

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w tym 
wydarzeniu, do 30 września wyślij organiza-
torom swoje dwa nagrania. Wypełnij także 
formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 
www.thevoiceofpolonia.eu. Spośród zgłoszo-
nych kandydatur profesjonalne jury wybierze 

ósemkę wokalistów. 
Wystąpią oni w wiel-
kim finale w Brukseli, 
w którym do jury do-
łączy gwiazda polskiej 
muzyki rozrywkowej. 
W poprzednich edy-
cjach konkursu byli 
to Marek Piekarczyk 
oraz Maria Sadowska. 
Kto przyjedzie tym razem na razie pozostaje ta-
jemnicą.

Jeden z uczestników brukselskiego finału od-
bierze nagrodę specjalną Polskiego Radia. Kon-

kurs wspiera również Stowarzyszenie Artystów 
Wykonawców SAWP, które funduje osobną na-
grodę w wysokości 1000 euro. Będzie więc o co 
walczyć.  (wik)

POLECAMY
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UŚMIECHNIJ SIĘ NASI DZIAŁACZE

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

Fot. BEATA SCHÖNWALD

MICHAŁ TUROŃ

Pochodzę z Gródka i mieszkam w Gródku. 
Moja działalność społeczna związana jest 

głównie z Polskim Towarzystwem Turystyczno-
-Sportowym „Beskid Śląski”, a ostatnio również z 
Polskim Towarzystwem Artystycznym „Ars Mu-
sica”. Poza tym jestem członkiem Miejscowego 
Koła PZKO w Gródku, gdzie przez niedługi czas 
działałem także w zarządzie. Najdłużej związa-
ny jestem jednak z „Beskidem Śląskim”. W 1996 
roku, kiedy miałem 11 lat, zacząłem chodzić z 
mamą na wycieczki organizowane przez „Be-
skid”. W dwa lata później zapisałem się do tej or-
ganizacji, zaś w styczniu br. po raz pierwszy wsze-
dłem w skład jej zarządu. Odpowiadam za galerię 
na stronie internetowej PTTS oraz jestem gotowy 
pomóc tam, gdzie będzie to potrzebne. W ramach 
„Beskidu Śląskiego” zwykle uczestniczę w wy-
cieczkach dwudniowych lub trzydniowych, ale 
czasami też decyduję się na wycieczkę autokaro-
wą. Turystyka górska jest moją największą pasją, 
dlatego jako pracownik administracyjny Polskie-
go Gimnazjum w Czeskim Cieszynie regularnie 
biorę udział w wymarszach sylwestrowych orga-
nizowanych przez dyrekcję tej placówki. Chociaż 
ze względu na struny głosowe nigdy nie będę do-
brym śpiewakiem, zaangażowałem się również w 
działalność PTA „Ars Musica”. Najpierw byłem 
członkiem zarządu, a od ostatniego Zebraniu 
Walnego pełnię funkcję skarbnika. Sprawy finan-
sowe nie są mi obce. Na Wydziale Handlu i Przed-
siębiorczości w Karwinie ukończyłem studia w 
zakresie administracji publicznej, a również moja 
praca zawodowa związana jest z tą branżą. (sch) 

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy 
przysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsyłania upływa w piątek 5 sierpnia 2019 r. 

Nagrodę książkową za rozwiązanie zadań z 11 czerwca 2019 otrzymuje Irena Walczysko z Trzyńca. Autorem 
dzisiejszych łamigłówek jest Jan Kubiczek.



Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 11 czerwca: BLASKU
Rozwiązanie minikwadratu magicznego I z 11 czerwca: 1. TRAN 2. ROTA 3. ATAK 4. NAKO
Rozwiązanie minikwadratu magicznego I z 11 czerwca: 1. MISIA 2. IBER 3. SETI 4. ARIA

ROZETKAMINIKWADRAT MAGICZNY I

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Rozwiązaniem dodatkowym jest dokończenie fraszki Jana Izydora Sztaudyngera: 
„Chcesz być szczery?
A masz wariackie...”

1. pozycja szczęki względem żuchwy
2. ptak na wiśni 

lub czereśni
3. bardzo cicha 

mowa
4. teren otoczo-

ny wodą
5. wypływa 

na łowisko 
kutrem

6. odnoga rzeki 
lub część 
ciała powyżej 
łokcia 

7. argentyński 
step

8. instrument 
dobosza

9. pisklę wśród 
ptactwa do-
mowego

10. ciężarówka z 
Czech

11. pływalnia pod 
dachem

12. miasto w ob-
wodzie ode-
skim

13. barwna papu-
ga australijska

14. kraj Kleopatry

Wyraz trudne 
lub mniej znane: 
ARABA, ARCYZ

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. oznacza wysokość na 
mapie

2. między śniadaniem a 
kolacją

3. syberyjski las
4. Adam dla kolegów

Wyrazy trudne lub mniej 
znane: KOTA

1 2 3 4

1

2

3

4

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. okres godowy zwierząt
2. fragment, urywek lub 

inaczej WC
3. ojczysty lub obcy
4. program komputerowy 

na smartfony i tablety

Wyrazy trudne lub mniej 
znane: APKA

1 2 3 4

1

2

3

4


