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Kino Na Granicy 
z certyfikatem
WYDARZENIE: Tego lata, po covidowej przerwie, wracają do nas wielkie wydarzenia kulturalne. W Jabłonkowie 
szykują się do Gorolskigo Święta, w Karwinie pracują nad Dolańskim Grómem, a w Cieszynie i Czeskim 
Cieszynie zapraszają na Kino Na Granicy. Nadal jednak sen z powiek spędza organizatorom „tląca się” epidemia 
koronawirusa.

Witold Kożdoń

W skomplikowanej sytu-
acji znaleźli się zwłasz-
cza gospodarze i uczest-

nicy Kina Na Granicy. To największy 
przegląd filmów z Polski, Czech i 
Słowacji i jedyne takie wydarzenie 
organizowane od ponad dwóch de-
kad po dwóch stronach granicy. 
Niestety w zeszłym roku pandemia 
koronawirusa zmusiła organizato-
rów do odwołania imprezy, a jej te-
goroczna edycja długo stała pod zna-
kiem zapytania. Ostatecznie festiwal 
organizowany zwykle na przełomie 
kwietnia i maja został przeniesiony 
na okres wakacji. Rozpocznie się 30 
lipca i potrwa do 4 sierpnia. 

Podmiana terminu została wymu-
szona zmianą dat innych znanych 
imprez filmowych, zwłaszcza Mię-
dzynarodowego Festiwalu Filmo-
wego w Karlowych Warach, który 
niespodziewanie wszedł w kolizję z 
nadolziańskim przeglądem. – Aby 
Kino na Granicy mogło zaoferować 

widzom program z udziałem cze-
skich twórców filmowych, zdecy-
dowaliśmy się więc na przesunięcie 
festiwalu na termin wcześniejszy, 
niż wstępnie zakładana druga poło-
wa sierpnia – tłumaczył wiosną Mar-
tin Novosad, dyrektor programowy 
Kina na Granicy po stronie czeskiej. 

– Kino Na Granicy nigdy się nie 
poddaje. Przyzwyczailiśmy się do 
wymuszanych różnymi sytuacja-
mi zmian terminów, a także zmian 
programu imprezy, ale emocje po-
zostają niezmienne – przekonywał 
z kolei Łukasz Maciejewski, dyrektor 
programowy przeglądu po polskiej 
stronie granicy. – Wierzę, że na po-
czątku sierpnia uda nam się spotkać 
w Cieszynie, najlepszym miejscu na 
przełamywanie barier, dobrą rozmo-
wę i świetne kino – dodał.

Na przełomie lipca i sierpnia orga-
nizatorzy festiwalu spodziewają się 
nad Olzą od półtora tysiąca nawet 
do czterech tysięcy gości. Problem 
w tym, że sytuacja epidemiologiczna 
cały czas jest bardzo dynamiczna, 
tymczasem impreza ma charak-

ter międzynarodowy. Do Cieszyna 
przyjadą więc nie tylko miłośnicy 
dobrego kina z Polski i Czech. Spo-
dziewani są także goście ze Słowa-
cji i Węgier. – Grupa chcących być z 
nami rośnie bardzo ambitnie, co nas 
mocno zaskakuje. Okazuje się jed-
nak, że po roku rozłąki z kinem lu-
dzie chcą do nas wracać, więc mamy 
nadzieję, że miłośnicy dobrego kina 
przyjadą przygotowani i zaszczepie-
ni – stwierdza Marta Radwaniak, 
główna koordynatorka festiwalu.

To ważne, ponieważ by w pełni 
skorzystać z festiwalowej oferty, 
trzeba się poruszać po obu stronach 
granicy. Taką możliwość, bez dodat-
kowych utrudnień, daje obecnie je-
dynie zaszczepienie się. – Uczulamy 
więc na to i zachęcamy do szczepień. 
Tak, byście mogli być z nami w 100 
procentach. Wróćmy razem do nor-
malności – apelują organizatorzy, 
choć mają wątpliwości, czy ich proś-
ba odniesie pożądany skutek. 

– Mamy świadomość, że w Polsce 
około 30 procent społeczeństwa nie 
chce się stosować do pandemicz-

nych obostrzeń. Te osoby raczej się 
nie zaczczepią i nie będą okazywały 
żadnych dokumentów związanych 
ze szczepieniami. Pytanie więc, co 
z nimi robić – zastanawia się Piotr 
Kumor, festiwalowy koordynator ds. 
działań mających na celu zapobie-
ganie oraz przeciwdziałanie zakaże-
niom COVID-19 i jednocześnie opie-
kun polskich wolontariuszy. – Nie 
chcemy wchodzić na żadną ścieżkę 
wojenną. Próbujemy przyjmować 
ich argumenty, stosując się jednak 
do obowiązującego prawa, musimy 
pewnych rzeczy wymagać – stwier-
dza.

I tak dokumentem otwierającym 
wszystkie festiwalowe drzwi będzie 
funkcjonujący od początku lipca 
Unijny Certyfikat COVID. Jego po-
siadacze unikną obowiązku odbycia 
kwarantanny lub przejścia dodatko-
wego testu. Dodatkowo, w trakcie 
festiwalu będą też respektowane 
papierowe potwierdzenia zaszcze-
pienia. – Problem jednak w tym, że 
epidemia koronawirusa się nie skoń-
czyła, a my musimy śledzić sanitar-

ne obostrzenia po dwóch stronach 
granicy – mówi Piotr Kumor, choć 
podkreśla, że do obecnych pande-
micznych rygorów organizatorzy 
festiwalu są bardzo dobrze przygoto-
wani. – Niestety nie możemy wyklu-
czyć, że w ciągu trzech tygodni, ja-
kie dzielą nas od festiwalu, sytuacja 
jeszcze się zmieni i to raczej na mi-
nus niż na plus. Dla przykładu teraz 
w Polsce na widowni można zająć 75 
procent miejsc. Tyle że nie wiadomo, 
czy ta liczba nie spadnie niespodzie-
wanie na przykład do 50 procent. 
Pamiętajmy bowiem, że w zeszłym 
roku kultura została zamknięta jako 
pierwsza. Niewykluczone też, że ko-
lejne zmiany w epidemicznych prze-
pisach wejdą w życie 1 sierpnia, a to 
oznacza, że pojawią się już w trakcie 
trwania festiwalu. Mimo tych na-
szych obaw cały czas pracujemy nad 
tym, by przygotować festiwal tak, by 
spełniał on wszelkie, zarówno cze-
skie jak i polskie wymogi epidemicz-
ne – zaznacza Piotr Kumor. „Głos” 
jest jednym z partnerów medialnych 
imprezy.  

Nowości i retrospektywy
Na tegoroczny program Kina na Granicy złożą się 
premiery i nowości filmowe z Polski, Czech i 
Słowacji, a także retrospektywy twórców, 
cykle tematyczne, dyskusje i spotkania 
literackie. Gościem specjalnym festi-
walu będzie Janusz Gajos, który nad 
Olzą spotka się z publicznością.
Widzowie obejrzą nie tylko najbardziej roz-
poznawalne filmy Janusza Gajosa, ale także te 
mniej znane. Z kolei bohaterem retrospektywy 
reżyserskiej będzie Andrzej Żuławski. W Cieszynie 
widzowie obejrzą m.in. jego „Błękitną nutę”, „Diabła”, 
„Kosmos” czy „Na srebrnym globie”. 
Nie lada gratką dla fanów kina będzie także retrospektywa poświęcona Mi-
lošowi Formanowi, słynnemu czeskiemu reżyserowi, laureatowi dwóch Osca-
rów i trzech Złotych Globów. Gospodarze festiwalu pokażą wszystkie klasyki 
Formana, a oprócz najbardziej znanych filmów także jego wczesne obrazy, jak 
„Czarny Piotruś”, czy „Pali się moja panno”. Tegoroczne Kino Na Granicy upa-
miętni ponadto postać Václava Havla, pisarza i dramaturga, działacza antyko-
munistycznego, ostatniego prezydenta Czechosłowacji i pierwszego prezyden-
ta Czech. Widzowie zobaczą filmy skupione również wokół tej postaci.

• Większość wydarzeń Kina Na Grani-
cy odbywa się w zamkniętych pomiesz-
czeniach, a to nie ułatwia pracy organi-
zatorom festiwalu. Fot. mat. prasowe
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Richard Branson, 
po odbyciu pierwszego w historii komercyjnego lotu 
do granicy między atmosferą ziemską i kosmosem

CYTAT NA DZIŚ

•••
Wyobraźcie sobie świat, w którym 

ludzie z każdego miejsca na Ziemi 

mieliby równy dostęp do kosmosu. 

Witajcie u zarania nowej ery kosmicznej

W I A D O M O Ś C I

W OBIEKTYWIE...

Fot. ARC Kancelarii Prezydenta RP

Fot. DANUTA CHLUP

Zapraszamy do odwiedzenia naszego ar-
chiwum krótkich materiałów filmowych.

E-STREFA

„Wsiąść do pociągu byle jakiego…” tą piosenkę Maryli 
Rodowicz znam od dziecka. Zawsze fascynowała mnie 
emanująca z niej beztroska. „Nie dbać o bagaż, nie dbać 

o bilet…” Po prostu, ot, tak, wsiadam i jadę. Dokądś. Bez planów, za-
mawiania biletów, w nieznane.

Odkąd sięgam pamięcią, nasze rodzinne podróże wakacyjne za-
wsze były dobrze zaplanowane. Tato miał zamówiony dla nas hotel 
oraz posprawdzane wszystkie połączenia pociągowe i autobusowe 
tak, że nawet ewentualne opóźnienia nie mogły nas zaskoczyć. Nie 
było miejsca na improwizację, pozostawał jednak pociąg (nie mieli-
śmy auta), w którym w tych czasach można było jeszcze stanąć przy 
otwartym oknie i kontemplować wakacyjną swobodę. Jeszcze dziś na 
każdym większym dworcu kolejowym czuję dreszczyk emocji świado-
ma możliwości, jakie dają pociągi ruszające w niekoniecznie siną dal. 
Kiedy założyłam własną rodzinę, ów nawyk dobrze zaplanowanych 
wczasów mi pozostał. Pojechać z dwójką dzieci dokądś na chybił trafił 
nie wchodziło w grę. Chcieliśmy mieć pewność, że miejsce będzie do-
bre, a cena niewygórowana. Wsiadaliśmy w samochód i po dokładnie 
ustalonej trasie realizowaliśmy nasz wakacyjny plan.

Chociaż należę do osób, które wracając z jednego wyjazdu, myślą 
już o kolejnym, w tym roku spełni się moje marzenie z piosenki Mary-
li Rodowicz. Ponieważ na wakacje pojedziemy dopiero na przełomie 
sierpnia i września, planowanie czegokolwiek z uwagi na pandemię 
mija się z celem. Ja się z tego cieszę. Przede mną czas oczekiwania na 
niewiadome, nieznane, niezaplanowane, a zatem fantastyczne. Byle 
tylko było wsiąść do jakiego pociągu.  

ZDANIEM... Beaty Schönwald

beata.schonwald@glos.live

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

CZESKI CIESZYN
Polskie Gimnazjum im. 
Juliusza Słowackiego 
zachęca na swoich por-
talach internetowym 
i facebookowym do 
udziału w głosowaniu 
na najlepsze gimnazjum 
2021 roku „Gympl Roku 
2021”. W prestiżowej 
ankiecie, która ma na 
celu uzyskanie informacji 
nt. poszczególnych pla-
cówek z pozycji ucznia, 
mogą wziąć udział zarów-
no obecni uczniowie, jak 
i absolwenci. Wskazówki, 
jak wystawić ocenę swo-
jemu gimnazjum, można 
znaleźć na stronie inter-
netowej www.gymplroku.
cz. Głosowanie trwa do 
31 bm. 
 (sch) 

KARWINA
Miejski Klub Seniora w 
Łąkach wyszedł z cieka-
wą inicjatywą. Jest nią 
stworzenie pierwotnej 
mapy tej części miasta, 
a dawniej samodzielnej 
wioski. W tym celu zwra-
ca się do osób związa-
nych z Łąkami o udostęp-
nienie fotografii nieistnie-

ją-
cych 
już domów, 
których kopie 
chce wykorzystać 
w przygotowaniach 
mapy. Bliższych in-
formacji udzieli Pavel 
Gebauer po nr. tel. 
608 339 036.
 (sch)

ŁOMNA DOLNA
Gmina na mocy decyzji 
samorządu komunalnego 
oraz uchwały morawsko-
śląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Ostrawie 
ogłosiła na początku bm. 
własną zbiórkę publiczną 
na rzecz południowomo-
rawskich miejscowości 
spustoszonych przez 
tornado. Do 31 sierpnia 
mieszkańcy mogą wpła-
cać pieniądze trzema 
sposobami: w gotówce 
do skarbonki umieszczo-
nej w urzędzie gminnym, 
na tzw. listy zbiorcze, 
które dostępne są rów-
nież w budynku gminy, 
oraz na specjalne konto 
otwarte w Czeskiej Kasie 
Oszczędności.
 (sch)

TRZYNIEC
Szpital na Sośnie roz-
począł przyjmowanie 
zgłoszeń do szkoły ro-
dzenia, która ruszy zaraz 
po wakacjach. Z powodu 
pandemii jej działalność 
została na pewien czas 
wstrzymana. W czasie 
wykładów uczestniczki 
dowiedzą się, jak przygo-
tować się na poród, jak 
opiekować się noworod-
kiem itp. Prócz tego we-
zmą udział w ćwiczeniach 
w sali gimnastycznej i 
basenie. Istną „perełką“ 
będzie kurs hipnoporodu, 
który poprowadzi jedyny 
w RC ginekolog-położnik 
i certyfikowany hipnoty-
zer w jednej osobie Petr 
Nádvorník. Zgłoszenia 
należy kierować pod ad-
res regina.slowik@nemtr.
cz. (sch)

wtorek

środa

czwartek

dzień: 25 do 31 ºC 
noc: 23 do 18 ºC 
wiatr: 2-3 m/s

dzień: 25 do 29 ºC 
noc: 22 do 19 ºC 
wiatr: 1-4 m/s

dzień: 19 do 24 ºC 
noc: 21 do 18 ºC 
wiatr: 1-2 m/s

DZIŚ...

13
lipca 2021

Imieniny obchodzą:  
Małgorzata, Sara
Wschód słońca: 4.50
Zachód słońca: 20.51
Do końca roku: 171 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Frytek
Przysłowie: 
„W lipcu się kłosek 
korzy, że niesie dar boży, 
a najpierwsza Małgorzata, 
sierp w zboże założy”

JUTRO...

14
lipca 2021

Imieniny obchodzą:  
Angelina, Kamil, Marcel, 
Stella
Wschód słońca: 4.51
Zachód słońca: 20.50
Do końca roku: 170 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Łapania Za Pupę
Przysłowie:
„Upały lipcowe wróżą 
mrozy styczniowe”

POJUTRZE...

15
lipca 2021

Imieniny obchodzą:  
Bonawentura, Dawid, 
Henryk, Roksana, 
Włodzimierz
Wschód słońca: 4.52
Zachód słońca: 20.49
Do końca roku: 169 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Bez Telefonu 
Komórkowego
Przysłowie:
„W lipcu pszczeli rój, nie 
opłaci trudu znój”

POGODA

KARWINA

CZESKI CIESZYN

ŁOMNA DOLNA

Osoby, które 
zarejestrowały się 
na szczepienie 
przeciw COVID-19, 
ale nie mają jeszcze 
przydzielonego 
terminu, będą miały 
skrócony odstęp 
między dwiema 
dawkami. Drugą 
dawkę otrzymają 
już po upływie 21 
dni. Zmiana dotyczy 
najczęściej stosowanej 
w RC szczepionki 
Pfizer/BioNTech 
i będzie obowiązywała 
od czwartku. 

Danuta Chlup Minister zdrowia RC Adam 
Vojtěch w poniedziałek po-
informował o zmianie. Na 

pytanie agencji ČTK o szczepienia 

TRZYNIEC

Pierwszoklasiści 
otrzymają tornistry

Także tegoroczni uczniowie 
klas pierwszych polskich szkół 

podstawowych w RC otrzymają 1 
września tornistry z wyprawka-
mi. Poinformował o tym prezes 
Macierzy Szkolnej w RC Tadeusz 
Smugała. Projekt „Bon Pierwszaka” 
realizowany jest przez Fundację 
„Pomoc Polakom na Wschodzie” ze 

środków Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów w ramach konkursu 
„Polonia i Polacy za Granicą 2021”. 
W tornistrach, prócz potrzeb szkol-
nych, dzieci znajdą m.in. książkę 
„Cudowny chleb” Józefa Ondrusza. 
Na zdjęciu zeszłoroczni pierwszo-
klasiści z Trzyńca z tornistrami z 
Polski.  (dc)

Nie będzie »najlepszych« 
pielęgniarek 
Siódma edycja projektu „Siostra 

Roku Województwa Morawsko-
Śląskiego” będzie miała odmienną 
formę od dotychczasowej. Tym 
razem nie będzie plebiscytu i wy-
łaniania najlepszych pielęgniarek 
w poszczególnych kategoriach. 
Impreza będzie miała charak-
ter podziękowania pracownikom 
wszystkich wojewódzkich placó-
wek służby zdrowia. 

– Pandemia koronawirusa po-
twierdziła, jak ważna i niezastąpio-
na jest rola pielęgniarek, lekarzy i 
pozostałych pracowników służby 
zdrowia. Osoby te stały się boha-
terami ostatnich miesięcy, wobec 
czego nie da się wybrać indywidu-

alnych „zwycięzców” – uzasadnił 
decyzję hetman Ivo Vondrák. 

Wieczór galowy pt. „Dziękuje-
my pracownikom służby zdrowia” 
odbędzie się 7 października w auli 
Wyższej Szkoły Górniczej. 

– Najważniejszym punktem gali 
będzie przedstawienie, poprzez 
sylwetki wybranych pracowni-
ków, codziennego funkcjonowa-
nia wszystkich 17 szpitali woje-
wódzkich oraz jabłonkowskiego 
sanatorium. Zapoznamy się także 
z szeroką działalnością pogotowia 
ratunkowego – zapowiedział wice-
hetman ds. służby zdrowia Martin 
Gebauer. 

 (dc)

Prezydenci oglądali 
»Zygmunta«
W niedzielę, 11 

lipca, pre-
zydenci Polski i Li-
twy wraz z małżon-
kami wzięli udział 
w uroczystościach 
z okazji 500-le-
cia zawieszenia 
Dzwonu Zygmunt. 
Pary prezydenckie 
uczestniczyły we 
mszy św. w bazyli-
ce archikatedralnej 
św. Stanisława i św. 
Wacława na Wawe-
lu w Krakowie. Przywódcy państw 
złożyli podpisy w księdze pamiąt-
kowej oraz obejrzeli Akt Unii Krew-
skiej. Ten spisany na pergaminie 
w języku łacińskim dokument za-
początkował chrystianizację Litwy 
oraz jej zbliżenie z Polską. Proces 
uwieńczony został w 1569 r. zawar-
ciem Unii Lubelskiej, na mocy któ-
rej powstała Rzeczpospolita Oboj-
ga Narodów.

Na Wawelu prezydenci i ich mał-
żonki złożyli też kwiaty przed gro-

bami królów Władysława Jagiełły 
i Zygmunta Augusta oraz przed 
grobem Marii i Lecha Kaczyńskich. 
Weszli ponadto na Wieżę Zygmun-
towską. – Dzwon Zygmunt jest 
świadkiem naszej historii, ale też 
jest świadkiem wspaniałej historii 
polsko-litewskiej. Ta rocznica na 
nowo wskazuje, że dla relacji pol-
sko-litewskich historia jest funda-
mentem współpracy – stwierdził 
prezydencki minister Wojciech Ko-
larski.  (wik)

Chcą zacieśniać współpracę
Konsulat Generalny RP w Ostra-

wie gościł pod koniec czerwca 
przedstawicieli świata biznesu z 
Czech i Polski. Podczas specjalnie 
zorganizowanej konferencji po-
ruszono wiele istotnych kwestii. 
Zastanawiano się m.in. nad uru-
chomieniem specjalnego centrum 
doradczo-informacyjnego dla przed-
siębiorców z obu stron granicy.

–  Z Czeską Izbą Gospodarczą 
współpracujemy od wielu lat, ale 
teraz nasza współpraca zacieśnia 
się. Okazuje się, że wielu przedsię-
biorców chciałoby prowadzić firmy 
w Czechach, ale i Czesi chcą otwie-
rać swoje biznesy w Polsce. I stąd 
pomysł na cykl konferencji – mó-
wił  w trakcie czerwcowego spotka-

nia w ostrawskim Konsulacie RP 
Krzysztof Dybiec, prezes Izby Go-
spodarczej w Wodzisławiu Śląskim.

Wydarzenie odbyło się w ramach 
realizowanego przez Wodzisławską 
Izbę Gospodarczą unijnego projek-
tu. – Dzięki pozyskanym fundu-
szom staramy się m.in. określić, 
jakie są potrzeby przedsiębiorców 
po obu stronach granicy. Jesteśmy 
też po szkoleniu dotyczącym uru-
chamiania firm w Czechach – in-
formował Krzysztof Dybiec.

Konsul generalna RP w Ostrawie 
Izabella Wołłejko-Chwastowicz za-
znaczyła zaś, że głównym tematem 
ostrawskiej konferencji było uru-
chomienie centrum informacyjne-
go dla polskich i czeskich firm. – To 

owoc współpracy konsulatu oraz 
izb gospodarczych w Karwinie i 
Wodzisławiu Śląskim. Chcemy po-
magać inwestorom z Polski, a także 
czeskim firmom zainteresowanym 
inwestycjami w województwie ślą-
skim. Dawniej konsulat wspierał 
takie projekty, chcemy więc powró-
cić do tej tradycji – mówiła konsul 
Izabella Wołłejko-Chwastowicz.

Kolejna międzynarodowa kon-
ferencja w ramach projektu „Cen-
trum informacyjno-doradcze RC-
-RP (CID)” odbędzie się 28 lipca w 
Wodzisławiu Śląskim. Podsumu-
je ona dziesięć miesięcy badań i 
analiz nad możliwością powstania 
centrum doradztwa biznesowego 
na czesko-polskiej granicy.  (wik)

dzieci w wieku 12-15 lat minister 
sprecyzował, że wszystkie, także 
te, które otrzymały już pierwszą 
dawkę, drugą dostaną po 21 dniach. 
Szczepionka produkowana przez 
Pfizer/BioNTech jest jedyną, którą 
obecnie można podawać dzieciom.  

Szybkie szczepienia nastolat-

ków mają 
u ł a t w i ć 
ro z p o c z ę -
cie nowego 
roku szkol-
nego. W 
pierwszych 
d n i a c h 
w r z e ś n i a 
niezaszcze-
p i e n i 
uczniowie 
będą trzy-
k r o t n i e 
testowani. 
Zaszczepie-
ni obiema 
d a w k a m i 
nie będą 
musieli ro-
bić testów. 

Rejestra-
cję dzieci w 
wieku 12-15 
lat urucho-
miono na 
p o c z ą t k u 
lipca. Do 
ub. soboty 

rodzice zarejestrowali w systemie 
szczepień tylko ok. 13 proc. z nich. 
To oznacza, że ok. 390 tys. osób 
w tej kategorii w ogóle jeszcze nie 
zgłoszono na szczepienia.  Jednym 
z powodów może być fakt, że rodzi-
ce musieliby dopasować wakacyj-
ne terminy szczepień potomków 

do terminów wyjazdów na urlopy, 
obozy i kolonie. 

Informacja o skróceniu odstę-
pów między szczepieniami prepa-
ratem Pfizer/BioNTech pojawiła 
się w sytuacji, kiedy Republika 
Czeska, zgodnie z planem, zaczę-
ła otrzymywać mniejsze dostawy 
szczepionek. 

– W czerwcu docierało do RC od 
500 tys. do 670 tys. dawek tygo-
dniowo, w lipcu liczba ta spadła do 
ok. 350 tys. – przyznał pod koniec 
ub. tygodnia premier Andrej Babiš. 
Zarazem dodał, że objętość do-
staw pozwala na pokrycie potrzeb. 
W niektórych regionach spadek 
liczby szczepionek spowodował 
wydłużenie czasu oczekiwania na 
przydzielenie terminu, natomiast 
w województwie morawsko-ślą-
skim problem ten się nie pojawił. 

– Od początku lipca otrzymu-
jemy o połowę mniejsze dostawy, 
niemniej w chwili obecnej wystar-
czą one na pokrycie zapotrzebowa-
nia w naszym województwie. W tej 
chwili zainteresowanie szczepie-
niami lekko spada. Skraca się za-
tem czas oczekiwania na terminy 
szczepień. Wykorzystamy tę obję-
tość szczepionek, którą mamy, lecz 
z drugiej strony nie powinno nam 
ich zabraknąć – opisała sytuację w 
regionie morawsko-śląskim rzecz-
niczka Urzędu Wojewódzkiego w 
Ostrawie Nikola Birklenowa.  

Druga szczepionka po trzech tygodniach

• Zmiany w schemacie szczepień doty-
czą szczepionki Comirnaty produkowa-
nej przez Pfizer/BioNTech. 
Fot. pixabay.com

• W Mostach koło Jabłonkowa rusza w tym tygodniu cykl organizowa-
nych w Centrum Informacyjnym Drzewionka na Fojstwiu „Dni Rzemiosła”. 
Pierwszy z serii warsztatów zaplanowano na czwartek 15 lipca. Tematem 
będzie pokrzywa. Będzie też można wysłuchać rozmowy Petra Poloczka o 
ziołach. Nie zabraknie najrozmaitszych gier, zabaw i konkursów.
Tekst i foto: „Zwrot”

Remont mostów  
przez Odrę w Ostrawie
Poważne ograniczenia ruchu czekają na kierowców ko-
rzystających z ulicy Opawskiej w Ostrawie. W czwartek 
rozpocznie się remont dwóch mostów nad Odrą. Prace 
potrwają 13 miesięcy i pochłoną przeszło 71 mln koron. 
Budowa będzie w 85 proc. dofinansowana z funduszy 
unijnych. 
Ulica Opawska, nawiązująca do ul. 28 Października, jest 
drogą czteropasmową, jedną z głównych arterii w mie-
ście. Łączy Ostrawę z Porubą.  
– Stan techniczny obu mostów nad Odrą w Ostrawie-No-
wej Wsi zaczął się pogarszać. Dlatego będzie konieczny 
kompleksowy remont, którego nie da się przeprowadzić 
bez ograniczeń ruchu. Będą one podobne jak w zeszłym 
roku i przed dwoma laty, kiedy remontowano mosty 
kolejowe w Swinowie. To znaczy, że w każdym etapie 
remontu będzie przejezdny jeden pas w obu kierunkach 
oraz jeden specjalny pas dla autobusów – poinformo-
wał wicehetman województwa morawsko-śląskiego ds. 
transportu Radek Podstawka. 
 (dc)

Odsłonili fragment murów miejskich
Na podwórzu jednej 
z kamienic przy ul. 
Zamkowej w Cieszynie 
odsłonięto nieznany 
wcześniej fragment 
muru, który prawdo-
podobnie jest pozosta-
łością historycznych 
fortyfikacji łączących 
cieszyński zamek z 
Bramą Frysztacką, 
stanowiącą element 
umocnień średnio-
wiecznego miasta. Jak 
informuje Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach, niecodziennego 
odkrycia dokonano podczas rutynowych prac zabezpiecza-
jących osunięty mur oporowy.
Zdaniem specjalistów wiele wskazuje, że odkryta konstruk-
cja pochodzi prawdopodobnie sprzed połowy XVII wieku, 
co potwierdzają historyczne ryciny obrazujące tę część 
miasta.  (wik)

W SKRÓCIE...

• Fragment odsłoniętych po-
zostałości dawnych murów 
miejskich. Fot. ARC Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków
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»Jeszcze będzie  
porządna watra!«
Przy ognisku przed świetlicą MK PZKO w Łomnej Dolnej, w kameralnym towarzystwie, w sobotę – spragnieni 
rozmów na żywo – spotkali się członkowie i sympatycy Koła. Było to ich pierwsze spotkanie po długiej przerwie 
spowodowanej pandemią.

Szymon Brandys

Im prościej, tym lepiej. Tutaj nie 
chodzi o wielką imprezę z wy-
stępami, tylko spotkanie ludzi, 

którzy dawno się nie widzieli. Naj-
ważniejsze, byśmy mogli ze sobą 
na żywo porozmawiać i dowiedzieć 
się, co się u kogo zmieniło – wyja-
śniał „Głosowi” prezes Koła Adam 
Kolasa. 

Choć samo Koło i wioska są nie-
wielkie, to jednak znalazły się takie 
osoby, które nie widziały się nawet 
przez ponad rok. Jedną z nich jest 

Jolanta Szczuka. – Bardzo mi bra-
kuje życia towarzyskiego, czeka-
łam na ten dzisiejszy moment. Po 
takim czasie u każdego może się 
dużo zmienić, ale raczej nie aż tak, 
żebyśmy się nie poznawali – zaczy-
na ze śmiechem. – Choć ja już dzi-
siaj słyszałam, że trochę jakby od-
młodniałam – dodaje młoda mama 
i przyznaje, że choć z Łomnej sama 
nie pochodzi, to czuje się tutaj bar-
dzo dobrze. 

Przy ognisku, bez towarzyszą-
cych mu zawsze gajd, ale za to z 
kiełbasą na kiju, stanął także Ot-
mar Kantor. – Ludzie są podzie-

leni, przede wszystkim w kwestii 
szczepień, niektórzy jeszcze boją 
się spotykać, inni z kolei zleniwieli. 
Wierzę jednak w to, że z tego małe-
go płomyka nadziei będzie jeszcze 
porządna watra – wtrąca do roz-
mów.  

W czasie pandemii łomniań-
skim pezetkaowcom udało się 
zorganizować tylko dwa wydarze-
nia – kolędowanie na wozie oraz 
kulig na Kamienity. – Niestety nie 
mogliśmy wystąpić z naszym tra-
dycyjnym wielkanocnym przed-
stawieniem, nie spotykaliśmy się 
też na próbach, wierzę jednak, że 

w przyszłym roku od lutego za-
czniemy przygotowania – dodaje 
Kolasa. 

Do najbliższych i najważniej-
szych planów Koła należy „Gorol-
ski Święto” i przygotowanie sto-
iska z gastronomią. Po zebraniu 
organizacyjnym, które odbyło 
się w MK PZKO w Jabłonkowie w 
zeszłym tygodniu, wiadomo, że 
wszyscy zainteresowani czekają 
obecnie na konkretne wytyczne 
z czeskiego sanepidu w sprawie 
organizacji imprez oraz na rozwój 
sytuacji epidemicznej. – Bardzo 
chcemy, nawet w ograniczonym 

zakresie, otworzyć naszą „budę” – 
mówi prezes. 

Powrót do normalności i wzno-
wienie działalności społecznej po 
długim okresie stagnacji to duże 
wyzwanie dla całego społeczeń-
stwa. Na Zaolziu jednak czynni-
kiem, który ma duże znaczenie 
w przywracaniu aktywności, jest 
misyjność. – Mamy dorobek, który 
trzeba pielęgnować. Mam nadzieję, 
że ludzie wrócą – kończy Adam Ko-
lasa i wraca do ogniska. Kiełbaski 
powinny już być gotowe, chwila 
nieuwagi i mógłby odpaść główny 
punkt programu.  

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Wtopieni w wystawę impresjonistów  

Pierwsze dni lipca sprzyjały od-
wiedzinom Pragi. Nie tylko dla-

tego, że pogoda dopisała, ale przede 
wszystkim ze względu na fakt, że w 
stolicy Czech nie było tłoku – pande-
mia nadal hamuje napływ zagranicz-
nych turystów, natomiast prażanie, 
korzystając z długiego weekendu, 
wyjechali z miasta. 

Większość naszych czytelników 
niejednokrotnie była w Pradze i zna 
stołeczne muzea i zabytki. Ale nad 
Wełtawą wciąż można odkrywać coś 
nowego. Moim największym tego-
rocznym odkryciem była nowator-
sko pojęta wystawa obrazów francu-

skich impresjonistów oraz czeskiego 
kubisty, na którego twórczość wpły-
nął późny impresjonizm. Oto oni: 
Claude Monet, Pierre-Auguste Reno-
ir, Vincent van Gogh, Edgar Degas, 
Paul Signac i Bohumil Kubišta. Ich 
dzieła można podziwiać w Forum 
Karlin. 

„Bylo nebylo, Van Gogh, Monet, 
Renoir…” nie jest wystawą w ścisłym 
znaczeniu tego słowa. Nie przecho-
dzimy z sali do sali, aby obejrzeć 
kolejno obrazy poszczególnych ma-
larzy – to obrazy przychodzą do nas i 
z wszystkich stron nas otaczają. Sta-
jemy się częścią wielowymiarowej, 

multimedialnej prezentacji. Dzieła 
mistrzów wyświetlane są równo-
cześnie na dużych i mniejszych 
powierzchniach. Oglądając je z róż-
nych perspektyw, dostrzegamy za-
równo piękno całej kompozycji, jak i 
najmniejsze szczegóły. 

Cały pokaz, podbarwiony od-
powiednio dobraną muzyką, trwa 
mniej więcej godzinę, później płyn-
nie rozpoczyna się od nowa. Ale nikt 
nie pilnuje, czy dokładnie po godzi-
nie opuścimy salę. Kto chce, może 
zostać nieco dłużej. 

Na wystawie widać przeważnie 
ludzi młodych. Spacerują, siadają 

na podłodze lub na ustawionych w 
kilku miejscach praktykablach. A 
ponieważ wybrałam się do Forum 
Karlin razem z córkami, w tym z na-
stolatką, mogę potwierdzić, że taki 
nowatorski sposób prezentacji dzieł 
mistrzów trafia do młodzieży, często 
niezbyt zainteresowanej klasyczny-

mi wystawami. To naprawdę dobry 
sposób, jak przybliżyć młodym sztu-
kę. 

Wystawę można oglądać w hali 
Forum Karlin do niedzieli 1 sierpnia. 
Bilety należy rezerwować interneto-
wo na konkretną godzinę. 

 (dc)

• Zwiedzający multimedialną wystawę stają się jej częścią. Zdjęcia: DANUTA CHLUP •••
Ten sam typ spektakularnej wystawy jest obecnie 
z powodzeniem prezentowany w wielu stolicach 

świata. Jestem dumny z tego, że mogę tę nową 
koncepcję przedstawić w Republice Czeskiej.”

Serge Grimeaux, producent wystawy

Wakacyjne propozycje 
Ośrodka Dokumentacyjnego
W czeskocieszyńskiej siedzibie Kongresu Polaków w Republice Czeskiej można w lipcu obejrzeć aż trzy wystawy czasowe. Są one poświęcone 
Konstytucji 3 maja, Joachimowi Lelewelowi oraz Wacławowi Grodzieckiemu, duchownemu i kartografowi ze Śląska Cieszyńskiego. Ośrodek 
Dokumentacyjny KP zrealizował je zaś dzięki funduszom Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej oraz Województwa Morawsko-Śląskiego.

Witold Kożdoń

Ekspozycja „Joachim Lelewel i 
jego dorobek naukowy” była 
wcześniej prezentowana w 

siedzibie Zarządu Głównego Polskie-
go Związku Kulturalno-Oświatowe-
go, a więc to już jej druga odsłona. 
Dla odmiany wystawa „Konstytucja 
3 maja i jej znaczenie” gościła w Pol-
skiej Szkole Podstawowej w Czeskim 
Cieszynie oraz Gimnazjum im. Juliu-
sza Słowackiego – przypomina Ma-
rian Steffek z Ośrodka Dokumenta-
cyjnego Kongresu Polaków w RC.

Na wystawie poświęconej Konsty-
tucji 3 maja można obejrzeć repro-
dukcje najsłynniejszych obrazów 
przedstawiających uchwalanie przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 
1791 roku pierwszej w Europie i dru-
giej na świecie Ustawy Rządowej. Za-
prezentowano na niej fragmenty tek-
stu, a także twórców i sygnatariuszy 
dokumentu. 

– Nie zabrakło oczywiście wątków 
cieszyńskich, ponieważ zamieszcza-
my na przykład wzmianki prasowe 
informujące o uroczystościach stule-
cia uchwalenia konstytucji na Śląsku 
Cieszyńskim. Przybliżamy ponadto 
współczesne obchody tego święta w 
naszym regionie. Prezentujemy też 
okolicznościowe znaczki, medale i 
plakietki – mówi Marian Steffek.

Dla odmiany trzecia z wystaw, 
zatytułowana „Wacław Grodziecki, 
duchowny i kartograf ze Śląska Cie-
szyńskiego”, nie była dotąd nigdzie 
prezentowana. – To jej pierwsza od-
słona, a pracowałem nad nią z prze-
rwami kilka miesięcy. Zająłem się zaś 
postacią Wacława Grodzieckiego, po-
nieważ 14 września minie 430. rocz-
nica jego śmierci – stwierdza Marian 
Steffek.

Wacław Grodziecki urodził się 
około 1535 r. w Grodźcu w rodzinie 
starosty cieszyńskiego Macieja Gro-
dzieckiego z Brodów i Heleny Staro-
wiejskiej. Wacław miał jeszcze dwóch 
braci: Jana, późniejszego biskupa 
ołomunieckiego i Henryka, który zo-
stał starostą cieszyńskim. W latach 
1550-1555 studiował w Akademii Kra-
kowskiej matematykę i filozofię, uzy-
skując tytuł bakałarza. W Krakowie 
Grodziecki poznał wielu wybitnych 
uczonych epoki odrodzenia, zaczął 
się także interesować kartografią. W 
1556 r. został opiekunem syna kasz-
telana oświęcimskiego Jana Komo-
rowskiego – Krzysztofa, z którym 
wyjechał w europejską podróż, pod-
czas której w Lipsku i Wittenberdze 
słuchał m.in. wykładów Filipa Me-
lanchtona, znanego reformatora re-
ligijnego. W tym czasie Wacław Gro-
dziecki skończył też pracę nad mapą 
Polski. Następnie razem ze swoim 
podopiecznym wyjechał do Padwy, a 

później do Rzymu, gdzie 
przebywał wtedy jego 
starszy brat Jan. 

W latach 1561-1564 
Wacław Grodziecki 
kontynuował studia w 
Krakowie, uzyskując 
dyplom magistra sztuk 
wyzwolonych. Następ-
nie objął stanowisko 
kanonika w kapitule 
wrocławskiej, a kilka 
lat później został kano-
nikiem w kapitule oło-
munieckiej i dziekanem 
kolegiaty w Brnie. W 
1572 r., gdy jego brat Jan 
został biskupem ołomu-
nieckim, Wacław otrzy-
mał posadę scholastyka 
ołomunieckiego i pre-
pozyta brneńskiego. 

Po śmierci brata w 
1574 r. Wacław Grodziecki wyjechał 
z Ołomuńca do Brna, gdzie był dzie-
kanem tamtejszej kolegiaty. – Pro-
wadził skromne i spokojne życie, 
pracując m.in. nad udoskonaleniem 
swojej mapy. Zmarł 14 września 1591 
r. w Brnie, a został pochowany w ka-
tedrze św. Wacława w Ołomuńcu – 
przypomina Marian Steffek, dodając, 
że dziełem życia Grodzieckiego stała 
się jedna z najlepiej opracowanych 
i najbardziej rozpowszechnionych 
map w dziejach Polski. 

– Po raz pierwszy została ona wyda-
na w 1558 r. nakładem Jana Oporina 
w Bazylei. Częścią mapy była broszu-
ra w języku łacińskim zawierająca list 
autora dla króla Polski Zygmunta II 
Augusta, list polecający Filipa Melan-
chtona oraz indeks 724 nazw geogra-
ficznych – informuje Marian Steffek. 

Dzieło Wacława Grodzieckiego 
obejmuje ziemie Królestwa Polskie-
go, jego terytoria lenne oraz znaczną 
część Wielkiego Księstwa Litewskie-
go aż do rzeki Dniepr. Przez długi 

czas uchodziło ono za najlepszą 
mapę ziem polskich. Było często 
wznawiane i przerabiane, a swą 
popularność zawdzięcza m.in. za-
mieszczeniu go w atlasie „Theatrum 
Orbis Terrarum” Abrahama Orteliu-
sa z 1570 r. Teraz słynną mapę można 
także zobaczyć na wystawie w sie-
dzibie Kongresu Polaków w RC przy 
ul. Grabińskiej 458/33 w Czeskim 
Cieszynie. Ekspozycja jest czynna od 
wtorku do piątku w godz. 8.00-15.00, 
a zakończy się 28 lipca. 

• Marian Steffek zachęca do obejrze-
nia ekspozycji poświęconej Wacławo-
wi Grodzieckiemu. Fot. WITOLD KOŻDOŃ

Wędryńskie klubowiczki wyruszyły poznać nieznane
Po tak długim koronawirusowym 
lockdownie, kiedy życie kulturalne 
i towarzyskie całkowicie zamarło, 
nie było trzeba nikogo prosić ani 
przekonywać do wzięcia udziału w 
wycieczce. Tym razem wędryńskie 
klubowiczki postanowiły zwiedzić 
czesko-polskie pogranicze, które 
kryje wiele atrakcji różnego rodzaju.

Ostatni dzień czerwca. 38 chęt-
nych poznać nowe, dotychczas 
nieznane miejscowości pojechało 
w kierunku Opawy. Uczestnicy wy-
cieczki od samego początku byli 
pełni humoru i oczekiwania. Po-
goda przez cały dzień dopisywała, 
była słoneczna, nie upalna, w sam 
raz do zwiedzania. Trasa wycieczki 

prowadziła najpierw do Grodźca 
Golęszyckiego, czyli Hradca nad 
Morawicą, gdzie naszym celem 
było zwiedzenie tamtejszego zam-
ku. Zamek ten od 2001 roku jest 
zapisany na listę zabytków dzie-
dzictwa narodowego. Na terenie 
zamku można obejrzeć tzw. „Biały 
Zamek”, który został przebudowa-
ny w wieku XVII w stylu renasanso-
wym. Obok, w wieku XIX, powsta-
ła budowla w stylu neogotyckim 
„Zamku Czerwonego”. 

W „Białym Zamku“ można zwie-
dzić starannie urządzone komnaty 
z pierwotnymi meblami i obraza-
mi. Ciekawy wykład przewodnicz-
ki zaspokoił i tych najbardziej wy-

magających. Zamek otacza park w 
stylu angielskim, w którym można 
pospacerować albo wyjść na „Białą 
Wieżę”, z której rozciąga się piękny 
widok na okolicę. Kolejnym punk-
tem programu naszej wycieczki 
była Opawa. Miasto posiada kilka 
ciekawostek historycznych, np. 
secesyjny ratusz, Muzeum Ziemi 
Śląskiej, Szlak Planetarny wokół 
miasta, kościół z wieku XIV. W na-
szym wypadku przewidziany czas 
indywidualny nie był już przezna-
czony na zwiedzanie, ale został 
wykorzystany na zaspokojenie na-
szych apetytów, bo człowiek kiedy 
głodny, to zły.

Następnie trasa naszej wycieczki 
prowadziła do Nowego Dwora, żeby 

tam zwiedzić jeden z najpiękniej-
szych ogrodów botanicznych w Re-
publice Czeskiej, specjalizujący się 
w dendrologii. Ogród został założo-
ny na początku wieku XX. Można w 
nim obejrzeć 7000 rodzajów drzew, 
krzewów, ziół i kwiatów, z pięciu 
kontynentów. Przewodniczka swój 
ciekawy wykład uzupełniła o naj-

różniejsze ciekawostki dotyczące 
poszczególnych okazów botanicz-
nych. W przepięknej scenerii, pełni 
podziwu dla dotąd przeważnie nie-
znanych nam roślin, zakończyliśmy 
nasze wojaże, które polecamy i in-
nym. (M. R.)

• Uczestnicy wycieczki. Fot. ARC

• 1. Jolanta Szczuka z niektórymi znajomymi z 
PZKO nie widziała się ponad rok. Na spotkanie 
przyszła z rodziną. 
• 2. – Dla kogo była ta Kofola? – Roman Niedoba 
świetnie odnalazł się w roli barmana. 
• 3. Prezes Koła Adam Kolasa (z prawej) i gospo-
darz świetlicy Tomasz Jopek zadbali o ogień.
• 4. Główny punkt programu sobotniego spotka-
nia w Łomnej – ognisko. 
• 5. Dorośli niech sobie rozmawiają przy ognisku, 
a dzieci w piknikowym nastroju na kocu. 
Zdjęcia: SZYMON BRANDYS

1

4

2 3

5



Głos   |   wtorek   |   13 lipca 20216   ♩ ♩    7 Głos   |   wtorek   |  13 lipca 2021H I S T O R I A P U B L I C Y S T Y K A

Życie z cukrzycą nie jest łatwe
NASI LEKARZE

Cieszyński kronikarz i burmistrz Alojzy 
Kaufmann (1772-1847) w swojej kronice 
wyliczył Bilowickich pośród 19 rodów, 
które mieszkały w mieście nad Olzą od XVII 
wieku.

Trochę dziwne, że tak ważna 
familia nie doczekała się 
jeszcze rozprawy nauko-

wej. Jedną z przyczyn jest utrud-
niony dostęp do archiwów para-
fialnych w polskiej części Śląska 
Cieszyńskiego. Gdyby w Polsce 
digitalizacja nie przebiegała w 
żółwim tempie, to być może mie-
libyśmy opracowaną genealogię 
Bilowickich, bo już w 2001 roku 
na jednym z forów genealogicz-
nych o materiały pytał jeden z 
potomków rodziny po kądzieli. 
W ciągu najbliższych dwóch lat 
część metryk, w tym najstarsze 
księgi z parafii św. Marii Magda-
leny w Cieszynie, powinno zostać 
udostępnionych w ramach Cy-
frowego Archiwum Archidiecezji 
Krakowskiej, zatem może za jakiś 
czas doczekamy opracowania na 
temat Bilowickich.

Dwóch dominikanów, 
dwóch burmistrzów
Przypuszczalnie protoplastą cie-
szyńskiej linii rodu był Maksymi-
lian Bernard Bilowicki, kuśnierz 
pochodzący z Wałaskiego Mię-
dzyrzecza. W 1696 roku przyjął 
prawa miejskie Cieszyna, stając 
się pełnoprawnym obywatelem 
miasta. W najstarszej księdze 
przyjęć do prawa miejskiego po-
jawia się jeszcze trzech Bilowic-
kich, zapewne jego potomków. 
Byli to kuśnierz Franciszek Józef 
(1720) oraz piekarze Jan (1722) i 
Józef (1761).

W opracowaniach na temat 
dziejów Cieszyna w XVIII wieku 
można odnaleźć informacje na 
temat dominikanów Leopolda i 
Antoniego Bilowickich. Dwóch 
przedstawicieli rodu pełniło 
funkcję burmistrza. Byli to Fran-
ciszek (urzędował w latach 1750-
1761) oraz Maksymilian (lata urzę-
dowania 1787-1791).

Jeśli chodzi o Maksymiliana, 
był on właścicielem ogrodów w 
Cieszynie. Bywali w nich dyplo-
maci prowadzący rozmowy w 
sprawie zakończenia bawarskiej 
wojny sukcesyjnej. Kiedy w 1779 
roku podpisali pokój, ogrody Bi-
lowickiego nazwano Parkiem 
Pokoju. Z ciekawostek genealo-
gicznych: Bilowicki był ojcem 
chrzestnym Franciszka Śniegonia 
(1809-1891), jedynego biskupa cie-
szyńskiego.

Proboszcz jabłonkowski
Spośród Bilowickich żyjących 
w XIX wieku kilku zasługuje na 
uwagę historyków. Na początku 
tego stulecia we władzach miej-
skich Cieszyna zasiadał Karol 
Bilowicki. Stan duchowny wy-
brał Józef (1812-1878), który był 
kolejno proboszczem w Ligocie 
(tej koło Bielska), proboszczem w 
Ustroniu, wreszcie proboszczem 
i dziekanem w Jabłonkowie. W 
ligockich czasach w 1849 roku 

namawiał wiernych do prenu-
merowania „Tygodnika Cieszyń-
skiego”, redagowanego przez 
Pawła Stalmacha. Udzielał się 
charytatywnie, wymieniano go 
też w gronie dobrodziejów Czy-
telni Katolickiej w Jabłonkowie. 
Jak pisano w „Gwiazdce Cieszyń-
skiej”, „umarł po długiej chorobie 
w kąpielach Piszczańskich na Wę-
grzech, gdzie udał się na kurację”.

W pomoc bliźnich angażowała 
się Ludmiła Bilowicka z Cieszyna, 
o czym donosiła lokalna prasa. W 
1890 roku razem z Anielą Brzeską 
zajmowała się zbiórką na rzecz 
dotkniętych klęską nieurodzaju 
i posuchy rolników w Galicji, a 
w 1915 roku na sieroty, których w 
latach I wojny światowej nie bra-
kowało.

Edward Bilowicki (1826-1902) 
urodził się w Cieszynie. Według 
metryki ślubu z 1853 roku był 
kupcem w Ustroniu. Wedle wspo-
mnienia pośmiertnego przez wie-
le lat mieszkał w Cieszynie (czyli 
zdaje się wrócił do rodzinnego 
miasta), a zmarł w Jabłonkowie. 
Publikował na łamach niemiec-
kich gazet wydawanych w Cieszy-
nie: „Silesii” i „Neue Schlesische 
Zeitung”.

Twórca Niemców
Bilowiccy, podobnie jak wiele bo-
gatych cieszyńskich mieszczań-
skich rodzin, byli Niemcami – a 
raczej stali się nimi na przestrzeni 
XIX wieku. Nazwisko zapisywano 
zwykle w formie Bilowitzky. W 
arkuszach spisowych dostępnych 
on-line na stronie Archiwum 
Krajowego w Opawie odnalazłem 
przedstawicieli tego rodu miesz-
kających na terenie dzisiejszej 
Republiki Czeskiej. Karolina Bi-
lowicka, urodzona w 1859 roku w 
Skoczowie, w 1890 roku mieszka-
ła w Mistku. Z kolei Ryszard Bi-
lowicki, urodzony w 1857 roku w 
Ustroniu, w 1921 roku żył w Opa-
wie. Oboje deklarowali się jako 
Niemcy.

Leopold Bilowicki (ur. 1859) 
był nauczycielem w szkole w Cie-
szynie na Saskiej Kępie. W czasie 
spisu w 1900 roku pełnił funkcję 
komisarza. „Gwiazdka Cieszyń-
ska” zarzucała mu, że z miejsco-
wych Polaków robił Niemców. 
Przywoływano historię Franciszki 
Hanzlówny z Kaczyc, która chcia-
ła zadeklarować język ojczysty 
polski (w czasach austriackich 
język uważano za podstawowy 
wyznacznik narodowości), ale 
Bilowicki zapisał niemiecki, bo 
chodziła do niemieckiej szkoły 
prowadzonej przez boromeuszki. 
Podobnie miał zrobić w przypad-
ku 5 chłopaków, także uznając, że 
przecież chodzą do niemieckiej 
szkoły. Nawet jeżeli oskarżenia, 
że Bilowicki „robił Niemców” nie 
są prawdziwe, to tego typu fał-
szerstwa spisowe zdarzały się.

Jednak waśnie narodowe wa-
śniami narodowymi, a życie swo-
je. Henryk Giełdanowski, w 1891 
roku prezes Czytelni Ludowej w 
Cieszynie, polskiego stowarzysze-
nia, ożenił się z Emilią Bilowicką. 
Na łamach „Dziennika Krakow-
skiego” pisano z oburzeniem, że 
„nie przeszkadzało mu (…) dopu-
ścić do błogosławieństwa w języ-
ku niemieckim”.

Poza tym część Bilowickich 
czuła się Polakami. Przykładem 

może być Leopold Bilowicki 
(1884-1952), uczeń gimnazjów w 
Cieszynie, Złoczowie (obecnie na 
Ukrainie) i Lwowie, który ukoń-
czył studia lekarskie na Uniwer-
sytecie Lwowskim. Wspólnie z 
żoną Marią podjął pracę w Zło-
czowie. Udzielał się społecznie, 
w okresie międzywojennym or-
ganizował miejscowy oddział 
Ligi Morskiej Kolonialnej. Po 
II wojnie światowej mieszkał w 
Gdańsku.

Koniec  
cieszyńskiej historii
W zestawieniu burmistrzów Cie-
szyna, opublikowanym w 1992 
roku przez Witolda Iwanka, przy 
Franciszku Bilowickim, urzędują-
cym w połowie XVIII wieku, autor 
zanotował: „rodzina jego miesz-
kała w Cieszynie do 1945 r.”. Zdaje 
się, że jako Niemcy musieli opuścić 
miasto nad Olzą. W ten sposób po 
około 250 latach dobiegła końca 
cieszyńska historia Bilowickich. 

NASZE RODY /73/

Michael Morys-Twarowski Bilowiccy

Skąd ten ród?
Protoplasta cieszyńskiej linii Bilowickich pochodził z Wałaskiego Mię-
dzyrzecza, gdzie zachowały się księgi metrykalne od 1652 roku. Na ich 
podstawie być może uda się ustalić dalsze informacje na temat pocho-
dzenia tego rodu.

Gdzie doczytać?
 Z Witold Iwanek, „Burmistrzowie Cieszyna”, „Kalendarz Cieszyński 

1993”, Cieszyn 1992 (publikacja dostępna w Śląskiej Bibliotece 
Cyfrowej)

 Z „Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych. T. 2.”, red. 
Idzi Panic, Cieszyn 2010.

 Z Bilowicki – genealogia, http://przodkowiezcieszyna.blogspot.
com/2015/06/bilowicki-genealogia.html (materiały do genealogii rodu 
Bilowickich).

Skąd to 
nazwisko?
Nazwisko Bilowicki 
pochodzi od morawskiej 
miejscowości Bílovice.

Krystyna Poloček związała swoje życie 
zawodowe z karwińskim szpitalem. I 
to podwójnie. Jako lekarz pracuje na 

oddziale noworodków oraz prowadzi gabinet 
specjalistyczny w zakresie endokrynologii i 
diabetologii dziecięcej. Głównym tematem 
naszej rozmowy jest cukrzyca.

Czym zajmuje się dziecięcy endokrynolog i 
diabetolog?
– Leczeniem chorób endokrynologicznych, 
takich jak niedoczynność nadnerczy, zabu-
rzenia wzrostu i rozwoju płciowego, a także 
chorób metabolicznych związanych np. z 
zaburzeniami przemiany wapnia i magnezu 
oraz leczeniem cukrzycy. Dzieci chore na 
cukrzycę tworzą znaczącą grupę naszych pa-
cjentów. 

Co sprawiło, że pani zainteresowała się tym 
problemem?
– Kiedy po powrocie z urlopu macierzyń-
skiego wróciłam do pracy w szpitalu, do-
stałam na komendę oddział większych 
dzieci, czyli od 2 do 18 lat. Tam spotkałam 
się z wieloma przypadkami dzieci chorych 
na cukrzycę. Po zdiagnozowaniu problemu 
dzieci trafiają bowiem do szpitala, gdzie 
rozpoczyna się leczenie. Pacjent uczy się, 
jak i kiedy przyjmować insulinę, jakiej prze-
strzegać diety itp. Tak się złożyło, że w tym 
czasie nasza ordynatorka, która specjalizo-
wała się w dziedzinie endokrynologii i dia-
betologii dziecięcej, poszła na zwolnienie 
lekarskie. Musiałam więc przejąć część jej 
obowiązków zarówno na oddziale, jak i w 
gabinecie. Wciągnęło mnie to. Najpierw zro-
biłam atestację z endokrynologii ogólnej, a 
potem dodatkową atestację z endokrynolo-
gii i diabetologii dziecięcej. Od 2007 roku 
samodzielnie prowadzę ten gabinet. Prócz 
tego trzy lata temu otrzymaliśmy status 
małego centrum diabetologii dziecięcej, 
co w niektórych sprawach daje mi większe 
pole manewru. 

Co to takiego małe centrum diabetologii 
dziecięcej?
– Duże centra działają przy szpitalach uni-
wersyteckich. Najbliżej takie centrum jest 
w Ostrawie. Od małego różni się zapleczem 
technicznym, personalnym oraz stosowa-
nymi metodami leczenia. To, że mogę być 
jego częścią – raz w tygodniu prowadzę tam 
gabinet – to duży atut. Zdobywam nowe do-
świadczenia, uczę się rzeczy, z którymi na 
peryferii nigdy bym się nie spotkała. To póź-
niej owocuje w pracy w małym centrum, któ-
rych tak naprawdę też nie jest zbyt wiele. Nie 
licząc Karwiny, najbliższe jest w Ostrawie-Fi-
fejdach, a potem w Opawie. 

Mówiła pani, że znaczną grupę pacjentów 
tworzą cukrzycy. Na czym polega ta choro-
ba i jej leczenie?
– Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że ist-
nieją dwa typy cukrzycy. Cukrzyca pierw-
szego typu polega na tym, że organizm sam 
nie produkuje insuliny i żeby przeżyć, musi 
pobierać ją z zewnątrz. U dzieci najczęściej 
występuje właśnie ten rodzaj. Natomiast u 
dorosłych zwykle spotykamy się z cukrzycą 
drugiego typu, którą można leczyć tabletka-
mi.

Jak cukrzyca ogranicza życie chorego?
– Cukrzyk przez całe życie musi liczyć, czyli 
ciągle pilnować poziomu cukru we krwi i na 
tej podstawie dostosowywać dawkę insuliny 
do ilości przyjętego pokarmu. Jeśli robi to 
sumiennie – co najpierw jest bardziej sprawą 
rodziców niż pacjenta, to może dożyć wy-
sokiego wieku bez jakichkolwiek komplika-
cji. W przeciwnym razie w dorosłości może 
spodziewać się poważnych problemów, jak 
utrata wzroku, uszkodzenie nerek czy koń-
czyn dolnych. Szkopuł w tym, że cukrzyca 
nie boli i na pozór nic się nie dzieje. Kiedy 
jednak pojawią się poważne objawy, zwykle 
jest za późno i skutki są tragiczne. Chociaż w 
wieku dziecięcym tak istotne zmiany raczej 

nie zachodzą, pro-
filaktycznie kontro-
lujemy oczy, nerki i 
unerwienie kończyn 
dolnych. 

Czy u dzieci wystę-
pują ataki cukrzy-
cowe?
– Tak samo jak u 
dorosłych mogą 
wystąpić jako efekt 
nagłego spadku lub 
nagłego podwyższe-
nia poziomu cukru 
we krwi. Takie ataki 
zdarzają się też np. 
nastolatkom, kiedy 
na prywatce przeho-
lują z alkoholem. 

Znaczy, że cukrzyk w ogóle nie powinien 
używać alkoholu?
– Raczej nie, a jeśli już, to powinien go „zaja-
dać” i pilnować poziomu glukozy. Życie z cu-
krzycą nie jest łatwe, bo przez cały czas trze-
ba być czujnym. Z drugiej strony pacjenci, 
którzy dobrze się troszczą o swoją cukrzycę, 
mogą prowadzić normalne życie. Cukrzyka-
mi są wyczynowi sportowcy, nawet maratoń-
czycy oraz przedstawiciele wielu wymagają-
cych profesji.

Na czym polega dobra troska o cukrzycę? 
Na regularnym przyjmowaniu insuliny?
– Kluczem do sukcesu jest utrzymywanie ta-
kiego poziomu glukozy jak u zdrowego czło-
wieka. To jest możliwe dzięki całodobowemu 
monitoringowi poziomu cukru we krwi oraz 
przyjmowaniu odpowiednich dawek insuli-
ny, którą podaje się za pomocą tzw. pena lub 
pompy insulinowej. Korzyścią tego drugiego 
rozwiązana jest to, że pompa, naśladując pracę 
trzustki, na bieżąco dostarcza organizmowi po-
trzebną dawkę insuliny. Pompę ustawia lekarz 

indywidualnie dla każdego chorego tak, że ten, 
teoretycznie nie jedząc przez cały dzień, będzie 
miał stabilne cukry. Ponieważ jednak nieprzyj-
mowanie pokarmu nie jest możliwe, pacjent 
sam musi korygować dawki insuliny w zależno-
ści od ilości przyjmowanych węglowodanów. 
Pompy nowej generacji potrafią robić to same. 
To duży postęp i ułatwienie zarazem. (sch)

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Urlop: cztery tygodnie i więcej
Znowelizowany w ubiegłym 

roku kodeks pracy wpro-
wadził nowe regulacje prawne 
dotyczące m.in. urlopów wy-
poczynkowych, w szczególno-
ści zaś sposobu jego ustalania. 
Obliczanie urlopu i zasady jego 
faktycznego wykorzystania od 
stycznia bieżącego roku opierają 
się na systemie godzinowym ty-
godniowego czasu pracy. Autorzy 
nowych rozwiązań utrzymują, że 
nowe reguły są bardziej sprawie-
dliwe. Tak czy owak, aby się w 
nich rozeznać, trzeba mocno się 
natrudzić. To, do czego przywy-
kliśmy, już nie obowiązuje. To, 
co kilka miesięcy temu weszło w 
życie, laikowi może jawić się jako 
nieprzenikniony gąszcz niezro-
zumiałych przepisów. Cała na-
dzieja w dobrej księgowej. Musi 
ona wiedzieć np., że jeżeli tydzień 
pracy liczy 40 godzin, mamy w 
razie czterotygodniowego urlopu 
możliwość korzystania z niego w 
wymiarze 160 godzin – 40x4. W 
wypadku pracowników z krót-
szym czasem pracy zastosowanie 
mają takie same reguły. Mówiąc 
pokrótce – długość urlopu jest po 
nowemu określana w godzinach.  

•••
Wymiar urlopu wyrażony w ty-
godniach pozostał bez zmian, 
pracownikowi przysługują mini-
malnie cztery tygodnie urlopu w 
roku kalendarzowym. Wiele firm 
jednak daje pracownikom dodat-
kowy, piąty tydzień urlopu. Do 
pięciotygodniowego wypoczynku 
mają też prawo pracownicy sfery 
budżetowej, przedsiębiorstw pań-
stwowych, organizacji samorządo-
wych, różni urzędnicy państwowi. 
Nauczycielom przysługuje urlop 
ośmiotygodniowy. Osoby prowa-
dzące własną działalność gospo-
darczą też mogą oczywiście korzy-
stać z urlopu, tyle tylko, że nikt im 
nie zapłaci za czas słodkiego nie-
róbstwa żadnego wynagrodzenia. 
Mogą wypoczywać nawet przez 
kilka miesięcy, jeżeli ktoś w tym 
czasie poprowadzi ich biznes. To 
jednak z zagwarantowanym urlo-
pem płatnym ma niewiele wspól-
nego.

•••
Za okres urlopu wypoczynkowego 
pracownikowi przysługuje tzw. wy-
nagrodzenie urlopowe. Jego wyso-
kość jest uzależniona od wysokości 

przeciętnego zarobku uzyskanego 
przez pracownika w poprzednim 
kwartale. Jeżeli więc idziemy na 
urlop we wrześniu, wynagrodze-
nie urlopowe obliczone zostanie 
na podstawie płacy otrzymanej 
od kwietnia do czerwca. Wliczane 
są do tej kwoty wszystkie nadzwy-
czajne premie i bonusy. Może się 
jednak stać, że pracownik będzie 
musiał zwrócić część wynagrodze-
nia urlopowego. Zobowiązany jest 
do tego wtedy mianowicie, gdy już 
w pierwszym półroczu wykorzy-
sta cały przysługujący mu w roku 
kalendarzowym urlop, zaś przed 
końcem roku z jakiegoś powodu 
dojdzie do rozwiązania jego umo-
wy o pracę.

•••
Nowelizacja kodeksu pracy po-
szerza listę zawodów, których 
wykonywanie gwarantuje pra-
cownikowi dodatkowy urlop. I 
tak z dodatkowego wolnego tygo-
dnia mogą cieszyć się m.in. pra-
cownicy, którzy są narażeni na 
bezpośrednie ryzyko zakażenia 
z powodu kontaktu z materiała-
mi zakaźnymi, jeżeli wykonują tę 
pracę przez co najmniej połowę 

ustalonego tygodniowego czasu 
pracy. A także ci, którzy są naraże-
ni na szkodliwe promieniowanie 
jonizujące w miejscu pracy, zaj-
mują się bezpośrednim leczeniem 
lub obsługą chorych psychicznie 
lub osób upośledzonych umy-
słowo przez co najmniej połowę 
ustalonego tygodniowego czasu 
pracy, są zatrudnieni w służbie 
więziennej, gdzie mają bezpośred-
ni kontakt z oskarżonymi lub ska-
zanymi przez co najmniej połowę 
ustalonego tygodniowego czasu 
pracy, pracują jako ratownicy me-
dyczni przez co najmniej połowę 
ustalonego tygodniowego czasu 
pracy. Dłuższy urlop przysługu-
je ludziom wykonującym szcze-
gólnie niebezpieczne prace pod 
ziemią (wydobycie kopalin, drą-
żenie tuneli), a także – to nowość 
– pracownikom zajmującym się 
czyszczeniem kanałów i szamb. 
Dłuższy urlop przysługuje też np. 
profesjonalnym strażakom.

•••
Republika Czeska pod względem 
długości urlopu wypoczynkowego 
na tle innych krajów europejskich 
raczej niczym się nie wyróżnia. 

Warto dodać jednak, że są kraje, 
gdzie pracownicy mogą wypoczy-
wać znacznie dłużej. Na wyjątko-
we wakacje w Europie mogą liczyć 
pracownicy francuscy – ich urlop 
to średnio 32 dni w roku, w dodat-
ku przy najczęściej 35-godzinnym 
tygodniu pracy. Nie mają powodu 
do narzekań np. Niemcy czy Sło-
weńcy, którzy mają 29 dni płatne-
go urlopu w roku, obywatele Luk-
semburga, Estonii i Litwy (28 dni 
urlopu), Węgrzy (27 dni urlopu), 
mieszkańcy Cypru (27 dni urlopu). 
Jak wynika z danych Eurostatu, 
najniższy wymiar urlopu to 18 dni 
w roku i dotyczy pracowników w 
Irlandii. O jeden dzień więcej przy-
sługuje pracownikom w Holandii. 
Belgowie mają 20 dni urlopu, Nor-
wegowie – 21 dni. Z kolei w Stanach 
Zjednoczonych kwestia urlopów 
nie jest prawnie uregulowana. 
Trudno w to uwierzyć, ale do dziś 
całkiem spora część Amerykanów 
w ogóle nie korzysta z płatnego 
urlopu. Zwyczajowo jednak praco-
dawcy zapewniają tam pracowni-
kom ok. 15 płatnych dni wolnych 
w ciągu roku. Zaś w Kanadzie pra-
cownikom przysługuje zaledwie 10 
dni płatnego urlopu.  

Kwestionariusz

Uczelnia: Uniwersytet Masaryka Brno
Specjalizacja: pediatria, endokrynologia 

ogólna, endokrynologia i diabetologia 
dziecięca 

Rok rozpoczęcia praktyki: 1992
Praktyka zawodowa: Oddział Dziecięcy 

Szpitala w Karwinie-Raju, przychodnia 
diabetologii dziecięcej na klinice pedia-
trii Szpitala Uniwersyteckiego w Ostra-
wie-Porubie

Kontakt: tel.596383247, email :polocko-
va@spka.cz

• Notka prasowa o śmierci Marii Bilowickiej z Cieszyna, która ukazała się w „Nowym Czasie” w 1883 roku – nr 4. 
Zdjęcia: ARC

• Metryka ślubu Józefa Bilowickiego z 1761 roku. Źródło: parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cie-
szynie, Metryki ślubów, t. 6.

• Krystyna 
Poloček przy 
ultrasono-
grafie, który 
wykorzy-
stuje m.in. 
do badań 
tarczycy. 
Fot. BEATA 
SCHÖNWALD
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Fot. ARC

S P O R T 
S P O R T

Roberto Mancini, 
selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Włoch po zwycięstwie w finale EURO 2020

Trochę mi szkoda Anglii 

RETROSKOP 

Juventus Turyn, FC Barcelona, 
Real Madryt, a wcześniej m.in. 

Broendby Kopenhaga – to tylko 
niektóre przystanki w karierze pił-
karskiej bohatera poprzedniego wy-
dania Retroskopu – czarodzieja duń-
skiego futbolu Michaela Laudrupa. 

Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku 
ten piłkarz nie miał sobie równych 
jeśli chodzi o ofensywnych, kreatyw-
nych pomocników na Starym Kon-
tynencie. A Wy pamiętacie, bo znów 
moja skrzynka pocztowa o mało nie 
pękła z nadmiaru poprawnych od-
powiedzi. Poprzednie pytanie padło 
na kanwie mistrzostw Europy 2020, 
w których Dania była czarnym ko-
niem, ale teraz już wiemy, jak to się 
wszystko skończyło… Duńczycy, 
którzy w ćwierćfinale pokonali Cze-
chów, w półfinale przegrali z Angli-
kami golem z karnego, którego nie 
powstydziłby się nawet słynny ilu-
zjonista David Copperfield. 

Przed nami kolejne pytanie w 
ramach „lotnej premii”, a to ozna-
cza, że za tydzień do jednego z Was 
ponownie uśmiechnie się szczę-
ście w postaci vouchera do sieci 
sklepów Sportisimo. Ta rubryka 
była z Wami w czasach pandemii i 
z powodu dużego zainteresowania 
pozostaje z Wami w dalszym ciągu. 

PYTANIE NR 64
W dzisiejszym numerze jeszcze jed-
na foto-zagadka z boisk piłkarskich, 
druga z rzędu z zagranicznych archi-
wów. Tym razem brytyjskich. Angli-
cy, którzy jeszcze nie przetrawili nie-
dzielnej przegranej w finale EURO 
2020, mogą na otarcie łez wspomi-
nać piękny finał mundialu… 1966. 

Fani angielskiego futbolu z pew-
nością wiedzą, że piłkarze z ojczy-
zny futbolu tylko raz w historii się-
gnęli po złoto mistrzostw świata. 
Stało się tak w 1966 roku podczas 

pamiętnego 
finału na 
We m b l e y, 
w którym 
A n g l i c y 
p o k o n a l i 
N i e m c ó w 
4:2. Dwie 
bramki dla 
gospodarzy 
zdobył w 
tym frapu-
jącym me-
czu piłkarz, 
który na archiwalnym zdjęciu w 
środku dumnie podnosi puchar dla 
zwycięzców. Jego kluczową bramkę 
na 3:2 w dogrywce okrzyknięto „go-
lem-widmo”, do dziś bowiem kibice 
zastanawiają się, czy piłka przekro-
czyła linię bramkową, czy też nie. 
Wtedy nie było jeszcze systemu 
wideo-weryfikacji, czyli najczęściej 
przeklinanego ostatnio Var-u. Ten 

sam zawodnik dołączył w dogrywce 
na Wembley jeszcze gola na 4:2, a 
Niemcy wracali do domu na tarczy. 
Jak było na kolejnych z rzędu mun-
dialach, wiadomo. To zazwyczaj 
Anglicy wracali w złych humorach. 

Na odpowiedzi czekam do naj-
bliższej niedzieli pod adresem 
e-mailowym: bittmar@glos.live. 

 (jb)

Lewandowski: nazwisko, które zobowiązuje
Odliczamy dni do rozpoczęcia 

Letnich Igrzysk Olimpijskich 
w Tokio, przypatrując się przy oka-
zji wyczynom polskich pewniaków 
w reprezentacji. Do gwiazd biało-
-czerwonej wyprawy w Tokio nale-
ży Marcin Lewandowski i to bynaj-
mniej nie z racji swojego nazwiska. 
Przy każdej okazji pochodzący ze 
Szczecina lekkoatleta powtarza 
bowiem, że z piłkarzem Robertem 
Lewandowskim łączy go tylko na-
zwisko, nic więcej. 

Marcin Lewandowski, który w 
piłkę grał tylko jako młody chło-
pak na podwórku, w karierze spor-
towej postawił na biegi i dobrze 
postąpił. Podczas piątkowej Ligi 
Diamentowej w Monako zawodnik 
specjalizujący się w biegach dłu-

godystansowych czasem 3:30,42 
poprawił własny rekord Polski w 
biegu na 1500 m i to o ponad se-
kundę!

Ten wynik dał mu wprawdzie do-
piero szóste miejsce w finałowym 
biegu w Monako, ale dla Lewan-
dowskiego liczą się głównie igrzy-
ska. – Tokio to dla mnie najważniej-
sza impreza w tym sezonie. Nie ma 
dla mnie ważniejszej, postaram się 
dać z siebie wszystko – stwierdził 
podczas majowych Złotych Kolców 
w Ostrawie, gdzie pobiegł najlepiej 
ze wszystkich, podobnie jak w kra-
jowym czempionacie. Tam osią-
gnął na mecie wynik 3:49.49.  

W bardzo szybkim biegu w Mona-
ko, będącym przedsmakiem tego, 
co będzie się działo w Tokio, zwy-

ciężył Kenijczyk Timothy Cheru-
iyot, który osiągnął najlepszy rezul-
tat tego roku na świecie – 3:28,28. 
Igrzyska w Tokio odbędą się jednak 
paradoksalnie bez udziału Cheru-
iyota, który przegrał krajowe kwa-
lifikacje olimpijskie. Lewandow-
skiemu nie znikną jednak z drogi 
inni wielcy mistrzowie, jak choćby 
drugi podczas Ligi Diamentowej 
w Monako reprezentant Hiszpanii 
Mohamed Katir (3:28,76) i trzeci w 
tym samym biegu Norweg Jakob 
Ingebrigtsen (3:29,25). 

Prawdziwych mężczyzn poznaje 
się nie po tym, jak zaczynają, ale 
jak kończą. Marcin Lewandowski 
chciałby szczyt formy ustawić pod 
kątem igrzysk w Tokio, a my moc-
no trzymamy kciuki.  (jb)

• Marcin Lewandowski podczas Złotych Kolców w Ostrawie. 
Fot. MICHAŁ CHWIEDUK

Kacper Zych: Procentują 
treningi i coś więcej
Pierwszoligowi piłkarze Karwiny wrócili w weekend ze zgrupowania w Ustroniu. Wrócili nad Olzę z nową 
gwiazdą: 19-letnim napastnikiem Kacperem Zychem, który w dotychczasowych meczach kontrolnych spisywał się 
rewelacyjnie. Dla polskiego wychowanka MFK Karwina to może być przełomowy sezon w karierze. 

Janusz Bittmar

Szkoleniowiec Karwiny Jo-
zef Weber zaprosił Kacpera 
Zycha na zgrupowanie w 

Ustroniu podobnie jak dwóch in-
nych młodych zawodników z dru-
żyny U19 – Jana Holzera i Juraja 
Teplana. Przekaz jest więc bardzo 
konkretny: nadchodzi młodość. 
Z jaką intensywnością nadejdzie, 
o tym przekonamy się dopiero w 
meczach o pierwszoligowe punkty 
zbliżającego się sezonu 2021/2022, 
ale jedno jest pewne – najbliżej gry 
w podstawowej jedenastce Kar-
winy znajduje się właśnie Kacper 
Zych. Młody polski napastnik po 
raz pierwszy wpisał się na letnią li-
stę strzelców w sparingu z Opawą, 
wygranym 1:0. Weber wprowadził 
tego piłkarza na boisko w drugiej 
połowie z prostym zadaniem – 
strzelenia zwycięskiego gola. Zych 
odwdzięczył mu się za zaufanie 
z nawiązką, zdobywając po akcji 
Matěja Juráska swoją pierwszą 
bramkę w barwach seniorskiej 
drużyny. Dwie kolejne dołączył w 
spotkaniu z Zagłębiem Sosnowiec, 
wygranym 3:1. Jak czuje się młody 
chłopak w roli wschodzącej gwiaz-
dy zespołu?

– Na razie dmucham na zimne i 
z pokorą podchodzę do gry w bar-
wach pierwszej drużyny. Dla mnie 
to duża nobilitacja i duże zobowią-
zanie wobec trenera, który dał mi 
szansę – stwierdził Zych, którego 
idolami są Robert Lewandowski 
i Romelu Lukaku. W każdym z 
pięciu meczów kontrolnych, do 
których włączył się ten 19-latek, 
karwiniacy pokazali ofensywny, 

agresywny futbol. Zych lubi poje-
dynki jeden na jeden, nie boi się 
też jednak męskiej gry. – Procentu-
ją treningi, na których daję z siebie 
wszystko. I coś więcej, poza kla-
sycznym planem. Pochwalił mnie 
już trener, a to zawsze dodatkowa 
motywacja do jeszcze lepszej pracy 
– zaznaczył polski napastnik, który 
w sparingu z Zagłębiem Sosnowiec 
spotkał się na boisku z innym wy-
chowankiem młodzieżowej akade-
mii MFK Karwina, Maciejem Am-
brosiewiczem. Ten jednak zagrał 
po stronie Zagłębia. 

W ostatnim meczu kontrolnym, 
zremisowanym 3:3 pojedynku z 

GKS Tychy, Kacper Zych zmienił w 
60. minucie Michala Papadopulo-
sa. Na boisko wtargnęła młodość 
za doświadczenie, ale niewyklu-
czone, że w pierwszoligowym sezo-
nie obaj napastnicy zagrają wspól-
nie w jednym ataku. Trener Jozef 
Weber lubi zmieniać schematy gry, 
nie boi się też ofensywnego futbo-
lu z trójką napastników z przodu. 
Zych, który do tej pory zaliczył kil-
kanaście pierwszoligowych minut, 
pozostaje z „A” drużyną również 
w tym tygodniu. – Wygląda to co-
raz lepiej. Z pierwszym zespołem 
trenuję już od dawna. Zacząłem 
treningi w zeszłym roku, z tym że 

grałem w drużynie U-19. Pod ko-
niec rozgrywek, jak już było pewne 
utrzymanie, to trener dał mi szansę 
debiutu w lidze. Bardzo się z tego 
cieszę. Pierwszy mecz na Slavii, 
a potem końcówki dwóch innych 
ligowych gier – Zych wrócił wspo-
mnieniami do końcówki sezonu 
2020/2021.  

W najbliższą sobotę piłkarze 
zmierzą się w sprawdzianie gene-
ralnym przed startem sezonu ze 
słowackim Rużomberokiem. W 
tym spotkaniu Jozef Weber chciał-
by już mniej eksperymentować, 
a bardziej skupić się na dopiesz-
czeniu i dopięciu na ostatni guzik 

szczegółów dotyczących pierwszej 
kolejki Fortuna Ligi. Karwiniacy 
w sezonie 2021/2022 na pierwszy 
ogień zagrają 24 lipca na wyjeździe 
z Pardubicami. U siebie zaprezen-
tują się po raz pierwszy w następny 
weekend, kiedy to podejmą Hradec 
Kralowej (31. 7.).  

Ostatnie sparingi
GKS TYCHY – 
MFK KARWINA 
3:3
Do przerwy: 0:1. Bramki: 62. i 84. 
Kargulewicz, 73. Staniucha – 17. 
Jean Mangabeira, 64. Šindelář, 
74. Svoboda. Karwina: Neuman 
(46. Ciupa) – Křapka, Eduardo 
(60. Šindelář), Buchta, Bartošák 
(60. Stropek) – Jean Mangabeira 
(60. Jursa), Nešický (70. Tavares) 
– Čmelík (60. Svoboda), Qose (46. 
Mikuš), Siniawskij (60. Jurásek) – Pa-
padopulos (60. Zych).

ZAGŁĘBIE 
SOSNOWIEC – 
MFK KARWINA 1:3
Do przerwy: 1:0. Bramki: 25. Sob-
czak – 64. i 71. Zych, 53. Siniawskij. 
Karwina: (I polowa): Bolek – Stropek, 
Buchta, Šindelář, Bartošák – Jean 
Mangabeira, Jursa – Mikuš, Qose, 
Jurásek - Papadopulos. (II połowa): 
Neuman – Křapka, Eduardo, Dramé, 
Kokovas – Túlio, Nešický – Čmelík, 
Svoboda, Siniawskij – Zych.
Następny: Rużomberok – Karwina 
(sobota, 17.00).

• Kacper Zych (z prawej) 
radzi sobie w barwach 
Karwiny coraz lepiej. 
Fot. MICHAŁ CHWIEDUK

5
tyle minut zajmuje po-
dróż z Kończyc Małych 
na stadion w Karwinie-
-Raju. Właśnie w Kończy-
cach Małych mieszka na 
co dzień Kacper Zych.

Hurkacz:  
To pozytywny występ
Serb Novak Djokovic został trium-
fatorem wielkoszlemowego turnie-
ju tenisowego na kortach w Wim-
bledonie. W finale utytułowany 
Djokovic pokonał włoską sensację 
turnieju, Matteo Berrettiniego w 
czterech setach 6:7(4), 6:4, 6:4, 6:3 
i szósty raz wygrał Wimbledon. W 
„Głosie” wracamy jednak do innego 
sensacyjnego wyczynu w tegorocz-
nym Wimbledonie – półfinałowego 
udziału Polaka Huberta Hurkacza, 
który walkę o finał przegrał właśnie 
ze swoim włoskim rówieśnikiem. 
Wrocławianin pomimo porażki 
tryskał pozytywną energią, zdając 
sobie doskonale sprawę z tego, że 
Wimbledon 2021 otworzył nowy 
rozdział w jego tenisowej karierze. 
– Dobrze się czułem, wychodząc 
na ten mecz. To był mój pierwszy 
półfinał Wielkiego Szlema, więc 
nie miałem żadnych oczekiwań w 
stosunku do siebie. Niestety, nie 
serwowałem dziś najlepiej. Serwis 
jakoś bardzo mi dziś nie pomagał. 
Matteo z kolei zagrał fantastyczne 
spotkanie. Szkoda, że tak się stało, 
ale brawa dla niego za supermecz 
– swierdził Hurkacz na konferencji 
prasowej. – Na pewno to bardzo 
pozytywny występ. Cieszę się, że 
zagrałem kilka naprawdę fajnych 
meczów na Wielkim Szlemie, co 
mi się nigdy wcześniej nie udało. 
Zyskałem dzięki temu dodatkową 
motywację, chęć polepszania się. 
Na pewno mam apetyt na jeszcze 
więcej. Bycie tutaj, granie na tym 
korcie centralnym przy pełnych 
trybunach dostarczy mi na pewno 
jeszcze większej motywacji oraz 
chęci dochodzenia daleko w takich 
turniejach i wygrywania ich – pod-
kreślił.
Hurkacz przegrał z Berrettinim w 
miarę gładko 3:6, 0:6, 7:6 (7-3), 
4:6, ale kolejne wyzwania przed 
Polakiem. Najbliższa poprzeczka 
do pokonania – jesienny wiel-
koszlemowy US Open, najbliższy 
cel – dobry start w zbliżających się 
igrzyskach olimpijskich w Tokio. 
W igrzyskach zabraknie na pewno 
Djokovica, jak również Szwajcara 
Rogera Federera. 
 (jb)

Jak to piękne  
być Włochem
Za nami piłkarskie mistrzostwa Europy. Świętują Włosi, którzy w finale pokonali Anglików 
2:1 w rzutach karnych, sięgając po drugi w historii startów złoty medal EURO. Rozpaczają 
natomiast Anglicy, dla których srebro to słaba pociecha, tym bardziej, że posiadali 
w niedzielę wszystkie atuty – włącznie z domową atmosferą na Wembley. 

Janusz Bittmar

Rozpacza nie tylko 
Anglia. Polacy jesz-
cze nie rozdrapali 

wszystkich ran po fatal-
nym występie w turnieju, 
z którego odpadli już w 
fazie grupowej. O tym, czy 
nie lepiej odpaść zaraz w 
grupie i zaoszczędzić so-
bie mega-rozczarowania 
w finale, powinni najlepiej 
wiedzieć sportowi psycho-
logowie. Anglia płacze, 
ale z drużyną, jaką uda-
ło się stworzyć na EURO 
2020, może mierzyć wy-
soko również w przyszłorocznych 
mistrzostwach świata w Katarze. 
Trener Gareth Southgate dysponu-
je ambitnym, młodym zespołem, 
który w zasadzie nie potrzebuje 
dodatkowego domeblowania, tak 
jak polska husaria portugalskiego 
trenera Paulo Sousy. Łzy szczęścia 
polały się natomiast we Włoszech. 
We wszystkich domach, w każdym 
zakątku tego pięknego kraju, w któ-
rym futbol to druga religia. 

Bohaterem Włoch został bram-
karz Gianluigi Donnarumma, który 
w finałowej serii jedenastek obronił 
trzy rzuty karne, dzięki czemu na 
stałe zapisał się w historii swojej 
reprezentacji. Następca Gianluigi 
Buffona jest młodym bramkarzem, 
ale w finałowym starciu z Anglią 

bronił tak, jak gdyby regularnie 
uczestniczył w wielkich imprezach. 
21-latek na pewno nie pozostanie 
w AC Milan, ale z dużym prawdo-
podobieństwem trafi do najbogat-
szego klubu planety, francuskiego 
Paris St. Germain zarządzanego z 
pieniędzy arabskich szejków. Po 
złotym finale EURO 2020 włoscy 
kibice z pewnością wybaczą mu 
zmianę klubowego adresu. Zresztą 
ten czempionat wykreował kilku in-
nych bohaterów, traf chciał, że jed-
nym z nich jest również bramkarz 
– Czech Tomáš Vaclík. Golkiper, 
który w dużym stopniu przyczynił 
się do tego, że podopieczni trenera 
Jaroslava Šilhavego przebili się do 
ćwierćfinału imprezy, z klubu FC 
Sewilla przeprowadził się w lipcu do 

greckiego Olympiakosu Pireus. Dla 
32-letniego bramkarza grecka liga 
jest szansą na regularne występy, o 
których w barwach Sewilli mógł tyl-
ko pomarzyć. A regularność w przy-
padku bramkarza, nawet w słabszej 
lidze, ma kluczowe znaczenie. 

Piłka nożna podobno zrodziła 
się w Anglii, ale to Włosi obecnie 
grają najbardziej namiętnie. A z tą 
kolebką futbolu nie do końca jest 
tak, jak piszą w Wikipedii. Ostatnie 
badania pokazują, że w piłkę noż-
ną po raz pierwszy zagrali Indianie 
w Ameryce Południowej, używając 
do tego futbolówki wykonanej z 
kauczuku. Podobno gdzieś w oko-
licach Peru w czasach, kiedy na 
Starym Kontynencie też strzelano 
karne, ale z łuku.  

Włoska prasa w euforii
Jak zawsze energiczni włoscy 
dziennikarze od poniedziałku 
prześcigają się w komplementach 
pod adresem piłkarskiej reprezen-
tacji Roberta Manciniego. Poniżej 
zamieszczamy najbardziej pompa-
tyczne przyczynki wydziobane z 
włoskich gazet. Chcemy wierzyć, 
że kiedyś takich pięknych słów 
doczekamy się też pod adresem 
polskich piłkarzy w prasie nad 
Wisłą.

„La Gazzetta  
dello Sport”
Italia jest królową Europy. Wygrała 
zasłużenie. W meczu z Anglią po-
trafiła odrobić straty, gdy wydawał 
się on już przegrany. Jesteśmy 
wielcy, a to jest dopiero początek. 

„Corriere della Sera”
Jak to pięknie być Włochem. Co 
za noc. Co za fiesta. Zasługujemy 
na wszystko; na to mistrzostwo 
Europy i także na resztę. To nasz 
nowy czas, który potwierdza, że 
nadal jesteśmy w stanie wygry-
wać i być szczęśliwi; nareszcie łzy 
radości, szalona zabawa i piękne 
myśli, a potem słodka świado-
mość, że jesteśmy zjednoczeni i 
mocni. 

„Libero”
Europa jest nasza, dziękujemy 
Azzurri. Dziękujemy, panowie 
Bonucci i Chiellini.

• Włoska euforia. Fot. ARC
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CO NA ANTENIE

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

CO W KINACH

CZ. CIESZYN – Central: Wyrolo-
wani (14, 15, godz. 16.30); TRZY-
NIEC – Kosmos: Matky (13, godz. 
20.00); Czarna wdowa (14, godz. 
20.00); Chyby (15, godz. 17.30); 
Escape room: Najlepsi z najlep-
szych (15, godz. 20.00); KARWINA 
– Centrum: Matky (13, godz. 19.00; 
15, godz. 20.00); Szybcy i wściekli 9 
(14, godz. 19.00); Twój Vincent (15, 
godz. 17.30). 

CO W TERENIE

KARWINA-RAJ – Klub Seniora 
MK PZKO zaprasza członków na 
spotkanie 13. 7. o godz. 15.00.
LESZNA DOLNA – MK PZKO za-
prasza dzieci w wieku od 6 do 12 
lat na imprezę pn. „Z książką na 
wakacjach”, która odbędzie się w 
sobotę 17. 7. w godz. 8.00-18.00 w 
Domu PZKO. Na dzieci czeka dużo 
zabawy i niespodzianek, posiłek 
całodniowy zapewniony. Opłata od 
dziecka 100 kc. Zgłoszenia przyj-
mowane są do 16. 7. do godz. 14.00 
pod nr. tel. 604 145 436.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 14. 7. na 
spacer od drewnianego kościółka 
w Marklowicach Dolnych do zam-
ku w Piotrowicach i po parku zam-
kowym (około 4 km). W Marklowi-
cach spotykamy się po godz. 10.00. 
Informacje o odjazdach pociągów 
na www.ptts-beskidslaski.cz. Kie-
rownik Józef Piec, tel. 732 610 598.
 zapraszamy 17. 7. na wycieczkę 
po trasie: Valašské Meziříčí – Po-
ličná – Píšková sedlo - Jarcovská 

Gula – Poličná – Valašské Meziříčí. 
Odjazd pociągu pośpiesznego EC 
Trzyniec centrum o godz. 7.19, z Cz, 
Cieszyna o godz. 7.28, z Karwiny o 
godz. 7.43 do Hranic na Morawach, 
tam przesiadka do pociągu osobo-
wego do VM 8.54. Z Hawierzowa 
autobusem o godz. 7.00 wprost do 
VM. Start z dworca kolejowego we 
Val. M o godz. 9.30. Prowadzi Nelka 
Macura, tel. 777 858 441.

OFERTY

PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do 
domu – zadzwoń: +48 609 852 057. 
Uszczelniamy wszystkie rodzaje da-
chów. GŁ-374

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, KONGRES POLA-
KÓW, ul. Grabińska 458/33: do 
28. 7. wystawy „Konstytucja 3 Maja 
i jej znaczenie”, „Wacław Grodziec-
ki, duchowny i kartograf ze Śląska 
Cieszyńskiego” oraz „Joachim 
Lelewel i jego dorobek naukowy”. 

Czynne od wtorku do piątku w 
godz. 8.00-15.00.
ZARZĄD GŁÓWNY PZKO, ul. 
Strzelnicza 28 korytarz wejścio-
wy, Cz. Cieszyn: do 23. 7. wystawa 
pt. „Eliza Orzeszkowa i jej twór-
czość literacka”. Czynna w godzi-
nach otwarcia budynku. 
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, 
SALA WYSTAW w Cz. Cieszynie, 
ul. Główna 15: do 28. 7. wystawa 
pt. „100 lat Czeskiego Cieszyna”. 
Czynna: wt-nie: w godz. 9.00-17.00; 
nie: w godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Hawierzo-
wie-Żywocicach, Padlých hr-
dinů 220/47A: do 31. 8. wystawa 
pt. „Wiklina, słoma”. Czynna we 
wtorki w godz. 8.00-16.00.
MUZEUM HUTY TRZYNIECKIEJ 
i MIASTA TRZYŃCA, DUŻA GA-
LERIA, ul. Frýdecká 387: do 18. 
11. wystawa pt. „Historia jednego 
miasta”. Czynna: wt-pt: w godz. 
9.00-17.00, nie: w godz. 13.00-17.00.
 GALERIA „Na schodach”: do 
15. 8. wystawa Jindřicha Štraita 
pt. „Ludzie Huty Trzynieckiej II”. 
Czynna: wt-pt: w godz. 9.00-17.00, 
nie: w godz. 13.00-17.00.

PAŃSTWOWE POWIATOWE AR-
CHIWUM KARWINA, Fryštátská 
55, Karwina-Frysztat: do 31. 12. 
wystawa pt. „Z trógły naszej star-
ki”. Czynna: po, wt, śr, pt: w godz. 
8.00-14.00,

CO ZA OLZĄ

KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, ul. 
Mennicza 46, Cieszyn: do 2. 10. 
wystawa pt. „Ars belli – Sztuka woj-
ny”. Czynna: wt-pt: w godz. 10.00-
18.00; so: w godz. 9.00-15.00.
WIEŻA PIASTOWSKA i ROTUN-
DA św. Mikołaja, Cieszyn: czyn-
ne codziennie w godz. 9.00-18.00. 
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26792575 • Adres: Redakcja „Głosu”, ul. Strzelnicza 28, Czeski Cieszyn 737 01 • Redaktor naczelny: Tomasz Wolff, wolff@glos.live • Zastępca redaktora naczelnego, redaktor sporto-
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ropy MIDAS

I N F O R M AT O R

PROGRAM TV

WTOREK 13 LIPCA 

TVC 1 
6.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie położ-
ne (s.) 9.55 Slovacko się nie sądzi (s.) 
10.40 Mały pitawal z dużego miasta 
(s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Rodzina Horaków 
(s.) 13.25 O dużym nosie (bajka) 14.00 
Niegasnące gwiazdy 15.10 Wiejski le-
karz (s.) 15.55 Wezwijcie położne (s.) 
16.55 Podróżomania 17.30 AZ kwiz 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.10 
Pierwsza republika (s.) 21.00 Karetka 
(s.) 22.05 Za kurtyną z Jiřiną 23.00 
Kryminolog (s.) 0.00 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Niesamowita 
Azja – Malezja 9.15 Wyścigi zbrojeń 
w rzeszy zwierząt 10.15 Monako 11.10 
Wojenne machiny 11.55 Odkryte skar-
by 12.45 Rok na kanadyjskich pustko-
wiach 13.30 Czeskie wsie 13.50 Babel 
14.15 Wyjątkowe projekty 15.05 Trzy 
miasta, które zmieniły świat: Amster-
dam, Londyn, Nowy Jork 16.00 Sa-
moloty myśliwskie 16.50 Maria An-
tonina (film) 18.50 Kolorowe Chiny 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Żandarm i kosmici (film) 
21.35 Schimanski (s.) 23.05 Grantche-
ster (s.) 23.55 Hassel (s). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Do-
wody zbrodni (s.) 9.50 Policja krymi-
nalna Anděl (s.) 11.00 Co o tym sądzą 
Czesi 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.25 Krok za krokiem (s.) 12.50 
Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 14.05 Dowody zbrodni (s.) 15.00 
Detektyw Monk (s.) 16.57 Popołu-
dniowe wiadomości 17.25 Co o tym 
sądzą Czesi 18.15 Gospoda (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Po-
licja Modrava (s.) 21.25 Comeback (s.) 
22.35 Agenci NCIS: Nowy Orlean (s.) 
23.30 Detektyw Monk (s.) 1.20 Do-
wody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.25 Gormiti (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.10 M.A.S.H. (s.) 9.15 Ognisty 
kurczak (s.) 10.40 Wybrzeże marzeń 
(film) 12.35 Strażnik Teksasu (s.) 
13.35 Policja Hamburg (s.) 15.35 Ko-
misarz Rex (s.) 16.50 Policja w akcji 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości, pogoda 19.55 Showtime 20.15 
Pomyłki (s.) 21.25 7 przypadków 
Honzy Dědka 22.45 Telebazar 23.50 
Policja w akcji 0.45 Komisarz Rex (s.). 

ŚRODA 14 LIPCA 

TVC 1 
6.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie położ-
ne (s.) 9.55 Slovacko się nie sądzi (s.) 
10.35 Pierwsza republika (s.) 11.30 
AZ kwiz 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Rodzina Horaków (s.) 13.20 
Wszystko, co lubię 13.50 Dobra Woda 
(s.) 15.10 Wielkie Siodło (s.) 16.00 We-
zwijcie położne (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 20.10 Przygody kryminalistyki 
(s.) 21.05 Diabelska pułapka (film) 
22.10 Hercule Poirot (s.) 23.05 Spra-
wy detektywa Murdocha (s.) 23.50 
Ratownicy (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Niesamowita 
Korea 9.25 Cudowna planeta 10.20 
Wyprawa Napoleona do Rosji 11.10 

Powstanie cywilizacji 12.05 O susłach 
i ludziach 12.40 Planeta Ziemia 13.30 
Wędrówki dzikich zwierząt 14.25 Po-
dróż po Rudawach 14.55 Tragiczne 
dni I wojny światowej 15.45 Najbar-
dziej luksusowe jachty na świecie 
16.30 Wojskowe projekty trzeciej 
rzeszy 17.15 Żandarm i kosmici (film) 
18.45 Kamera w podróży 19.50 Wia-
domości w czeskim j. migowym 
20.00 Gracja Patrycja, księżna Mona-
ko (film) 21.45 Skorumpowani (film) 
23.35 Gomora (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Dowo-
dy zbrodni (s.) 9.45 Policja Modrava 

(s.) 10.55 Co o tym sądzą Czesi 12.00 
Południowe wiadomości, sport, pogo-
da 12.25 Krok za krokiem (s.) 12.50 
Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 14.05 Dowody zbrodni (s.) 15.00 
Detektyw Monk (s.) 16.57 Popołu-
dniowe wiadomości 17.25 Co o tym 
sądzą Czesi 18.15 Gospoda (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Za-
mieńmy się żonami 21.40 Comeback 
(s.) 22.50 Agenci NCIS: Nowy Orlean 
(s.) 23.45 Detektyw Monk (s.) 1.35 
Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.25 Gormiti (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.15 M.A.S.H. (s.) 9.20 Pomyłki 
(s.) 10.35 Wiatr nad rzeką (film) 12.30 
Strażnik Teksasu (s.) 13.35 Policja 
Hamburg (s.) 15.35 Komisarz Rex (s.) 
16.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości, pogoda 
19.55 Showtime 20.15 Gliniarz (s.) 
21.35 Show Jana Krausa 22.45 Tele-
bazar 23.50 Policja w akcji. 

CZWARTEK 15 LIPCA 

TVC 1 
6.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie położ-
ne (s.) 9.50 Pr. rozrywkowy 10.40 
Przygody kryminalistyki (s.) 11.30 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Rodzina Horaków (s.) 13.20 
Durrellowie (s.) 14.10 Zawodowcy (s.) 
15.05 Co teraz a co potem? (s.) 16.05 
Wezwijcie położne (s.) 17.00 Podró-
żomania 17.30 AZ kwiz 18.00 Wiado-
mości regionalne 18.25 Gdzie jest mój 
dom? 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.10 Pierwsza repu-
blika (s.) 21.00 Karetka (s.) 22.05 Pr. 
rozrywkowy 23.00 Komisarz Mon-
talbano (s.) 0.35 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Kolorowe Chi-
ny 9.25 Rok na kanadyjskich pust-
kowiach 10.35 Trzy miasta, które 
zmieniły świat: Amsterdam, Londyn, 
Nowy Jork 11.30 Samoloty myśliw-
skie 12.15 Wyjątkowe projekty 13.05 
Wyścigi zbrojeń w rzeszy zwierząt 
14.00 Kraina wymagająca pomocy 
14.55 Monako 15.50 Pancerniki 16.35 
Nowi sąsiedzi 17.05 Księżna Gracja 
Patrycja (film) 18.45 Auto moto świat 
19.15 Wyprawa Rembaranka 1969 
19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-
gowym 20.00 Żandarm i policjantki 
(film) 21.45 Łapizbiry (film) 23.40 
Cela śmierci. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Dowo-
dy zbrodni (s.) 9.50 Mistrzostwa po-
wiatu (s.) 10.55 Co o tym sądzą Czesi 
12.00 Południowe wiadomości 12.25 
Krok za krokiem (s.) 12.50 Przychod-
nia w różanym ogrodzie (s.) 14.05 
Dowody zbrodni (s.) 15.00 Detektyw 
Monk (s.) 16.57 Popołudniowe wia-
domości 17.25 Co o tym sądzą Czesi 
18.15 Gospoda (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Policja krymi-
nalna Anděl (s.) 22.35 Agenci NCIS: 
Nowy Orlean (s.) 23.35 Detektyw 
Monk (s.). 
PRIMA 
6.25 Gormiti (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.10 M.A.S.H. (s.) 9.15 Gliniarz 
(s.) 10.35 Dzieci szczęścia (film) 12.35 
Strażnik Teksasu (s.) 13.35 Policja 
Hamburg (s.) 15.35 Komisarz Rex (s.) 
16.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości, pogoda 
19.55 Showtime 20.15 Pomyłki (s.) 
21.25 Mroczny Kraj (s.) 22.55 Teleba-
zar 0.05 Policja w akcji. 

POLECAMY

• Żandarm i kosmici
Wtorek 13 lipca, 
godz. 20.00  
TVC 2

• Łapizbiry
Czwartek 15 lipca, 
godz. 21.45  
TVC 2

• Tragiczne dni I wojny światowej
Środa 14 lipca, 
godz. 14.55  
TVC 2

Najbliższej Rodzinie najszczersze wyrazy głębokiego współczucia, żalu 
i smutku z powodu śmierci

śp. JANA MRÓZKA
składa Zarząd MK PZKO w Karwinie-Raju.
 GŁ-400

Czas płynie i nie wróci, co zabrał,
zostały tylko wspomnienia,
a w sercach smutek…

Dnia 13 lipca minie druga rocznica śmierci naszej Ko-
chanej

śp. ANNY KALETOWEJ
z Bystrzycy

Wszystkich, którzy Ją znali i szanowali, prosimy by 
wspomnieli razem z nami. Najbliżsi. GŁ-399

Nie kryjcie mój grób łzami,
pamiętajcie, że żyłam z wami.

Dziś mija siódma bolesna rocznica śmierci naszej Ko-
chanej

śp. STANISŁAWY MARTYNEK
O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.
 GŁ-402

Bóg jest ucieczką i siłą naszą, 
ratunkiem we wszelkim ucisku najpewniejszym. 

 Psalm 46:2

Dnia 14 lipca 2021 minie 10. rocznica śmierci naszej 
Najdroższej

LUDMILY ŁYŻBICKIEJ 
z Lesznej Dolnej

Z wdzięcznością i szacunkiem wspominają córka z ro-
dziną i najbliżsi. GŁ-392

Lata mijają, a miłość i pamięć pozostają.
W dniu 10 lipca 2021 minęła 15. rocznica śmierci nasze-
go Kochanego Męża, Ojca, Dziadka i Pradziadka

śp. WILHELMA PRZECZKA
poety, pisarza z Bystrzycy nad Olzą

W cichej zadumie wspomina żona Jadwiga z rodziną.
 GŁ-382

Dnia 14 lipca 2021 minie 100. rocznica urodzin

śp. MARII SZCZYRBOWEJ 
ze Stonawy

O chwilę wspomnień proszą najbliżsi. 
 GŁ-384

Dziś, 13 lipca, mija 11. bolesna rocznica śmierci naszej Kochanej Mamy, 
Babci, Prababci

śp. WANDY SIWKOWEJ
ze Stonawy

Z miłością, szacunkiem i wdzięcznością wspominają córki i syn z rodzi-
nami. GŁ-402

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI
Znajdź nas 

na YouTubie



Czas wszystko zabiera,
bo zabrać jest w stanie,
lecz nigdy nie zabierze tego,
co w sercu zostanie.

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 7 lipca 
2021 zmarł w wieku 85 lat nasz Kochany Mąż, Tatuś, 
Dziadzik, Pradziadek, Szwagier, Wujek i Kuzyn

śp. JAN MRÓZEK
zamieszkały w Karwinie-Nowym Mieście

Pogrzeb naszego Drogiego Zmarłego odbędzie się we wtorek 13 lipca 
2021 o godz. 14.30 z kościoła ewangelickiego w Karwinie-Frysztacie, po 
którym nastąpi odprowadzenie na cmentarz do grobu w Karwinie-Mi-
zerowie. W imieniu zasmuconej rodziny żona Bronisława, córki Irena 
i Lidia z rodzinami.  RK-067

»Beskidziocy«  
szykują nocny rajd 
PTTS „Bedkid Śląski” przygotowuje na 23-24 lipca drugi nocny rajd po Beskidach. Zaplanowano trasę o długości 
19,2 km, prowadzącą z Łomnej Górnej-Sałajki przez Lacznów, Sławicz, Kałużny i Jaworowy do Oldrzychowic. Suma 
przewyższeń będzie wynosiła 590 metrów. 

Danuta Chlup

Rajd rozpocznie się w Łomnej 
o godz. 20.30. Organizato-
rzy zakładają, że uczestnicy 

spotkają się już wcześniej na dwor-
cu w Nawsiu, skąd o godz. 19.55 od-
jeżdża autobus do Łomnej. 

– Liczymy na to, że pójdziemy 
w grupkach. Nikt nie musi się 
obawiać, że zostanie sam nocą w 
górach – podkreśla Wanda Far-
nik, kierowniczka rajdu. Dodaje, 
że według mapy turystycznej tra-
sę można przebyć w ok. 6 godzin, 
do tego trzeba jednak dodać czas 
niezbędnych przerw na odpoczy-
nek i uwzględnić warunki panu-
jące nocą. Dlatego czas wędrówki 
wydłuży się prawdopodobnie do 
ośmiu godzin. Wczesnym ran-
kiem uczestnicy spotkają się w 
Domu PZKO w Oldrzychowicach, 

gdzie zostanie dla nich 
przygotowany poczęstu-
nek. 

Chętni powinni zgła-
szać się z wyprzedze-
niem u Wandy Farnik 
(tel. 777 746 320, e-mail: 
w.farnik@seznam.cz). Na 
rajd bezwarunkowo nale-
ży zabrać ze sobą latarki 
– czołówki i z wyprze-
dzeniem zapoznać się z 
trasą (https://mapy.cz/s/
matopateko). W nocy nie 
można liczyć na posiłki 
w schroniskach, dlatego 
konieczny jest także pro-
wiant i napoje.  

• Ubiegłoroczny rajd nocny 
liczył 13 km. W tym roku 
będzie o 6 km dłuższy. Fot. 
www.beskid-slaski.cz
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UŚMIECHNIJ SIĘ LOGOGRYF

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

MINIKWADRAT MAGICZNY I LOGOGRYF ŁAMANY

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zo-
stanie rozlosowana książka. Rozwiązania 

prosimy przysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin 
ich nadsyłania upływa w piątek 23 lipca 2021 r. 
Nagrodę z 29 czerwca otrzymuje Alina Motyka 
z Karwiny. Autorem dzisiejszych łamigłówek jest Jan 
Kubiczek.

Rozwiązanie logogryfu z 29 czerwca: 
HAJNÓWKA 
Rozwiązanie minikwadratu magicznego I z 29 czerwca: 
1. TREN 2. RENTA 3. ETHOS 4. NASZ 
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II z 29 czerwca: 
1. EZOP 2. ZADRA 3. ORGAN 4. PANI
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 29 czerwca: 
O WIELE LEPSZE

Rozwiązaniem jest nazwa zamku położonego na wysokim granitowym cyplu nad rzeką Kwisą. Zbudo-
wany został na potężnej skale, której fragmenty gdzieniegdzie malowniczo wystają poza obrys murów. 
Zamek powstał pierwotnie jako warownia na pograniczu śląsko-łużyckim… 

1. element do łączenia przewodów elektrycznych
2. inaczej okupiona krzywda
3. państwo dokonujące czasowego zajęcia obcego terytorium
4. ryba z rodziny flądrowatych
5. impuls, bodziec dla działania lub galeria sztuki w Warszawie
6. lalka, pluszowy miś lub samochodzik

Wyrazy trudne lub mniej znane: ZŁOCICA

1 2 3 4 5 6
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Poziomo i pionowo jednakowo:

1. medyczna rurka, 
kateter, sączek

2. słuszne argumen-
ty lub porcje żyw-
nościowe 

3. słone, bezodpły-
wowe jezioro w 
Tanzanii

4. imię Armstronga, 
pierwszego czło-
wieka na Księżycu

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: EJASI

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. część krzesła lub 
kończyna dolna

2. nerka, wątroba 
albo serce

3. afrykańskie pań-
stwo z Libreville

4. Dymna lub Jantar

Wyrazy trudne 
lub mniej znane: 
GABON
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Rozwiązaniem logogryfu jest dokończenie aforyzmu Vingoe Phana:
„Jedna noc z mądrym jest warta więcej
niż rok pieszczot …”

1.-4. gwar, wrzawa, rumor, har-
mider

3.-6. czarny pilśniowy kapelusz 
góralski 

5.-8. kontynent na zachód od 
Uralu

7.-10. człowiek lubiący dużo i 
długo spać

9.-12. polski tenor, Wiesław
11.-2. ara lub żako

Wyrazy trudne lub mniej 
znane:  KŁOBUK


