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Stożek połączył turystów
WYDARZENIE: W sobotę minęło 100 lat od otwarcia schroniska PTTK na Stożku. W setną rocznicę przybyli na
szczyt turyści z Polski, Czech i Słowacji. Granica, która przez dziesięciolecia utrudniała swobodny ruch turystyczny
na granicznym szlaku w Beskidzie Śląskim, tym razem zamiast dzielić – łączyła.
• Przy tablicy pamiątkowej zrobili sobie zdjęcie członkowie
PTTS „Beskid Śląski”. Fot. DANUTA CHLUP

•••
Tu, na Stożku,
spotykamy się od
stu lat. Były czasy,
kiedy to było nielegalne,
ale teraz, od dziesięcioleci, już
legalnie. I mam nadzieję, że
tak jak dzisiaj, będziemy się tu
spotykali przez następne sto lat,
a może więcej
Halina Twardzik, prezes PTTS „Beskid Śląski”

Danuta Chlup

O

bchody zostały
p o t r a k towa n e
jako Złaz Turystyczny, którego
komandorem
był
Zbigniew
Pawlik,
wiceprezes Oddziału „Beskid Śląski”
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Cieszynie.
Członkiem komitetu przygotowawczego była także Halina Twardzik,
prezes Polskiego Towarzystwa Tu-

rystyczno-Sportowego „Beskid Śląski” w RC. Impreza odbyła się pod
patronatem starosty cieszyńskiego
Mieczysława Szczurka, który wraz z
innymi gośćmi honorowymi odsłonił tablicę pamiątkową przy wejściu
do schroniska. Widnieje na niej napis: „Schronisko PTTK Stożek 100
lat w służbie turystyki. 9 lipca 1922
– 9 lipca 2022”. Obok tekstu umieszczono herby miasta Wisły i powiatu
cieszyńskiego oraz obu wymienionych wyżej towarzystw turystycznych. Punkt kulminacyjny poprzedził hejnał zagrany na góralskiej
trombicie.

Oprócz tablicy pamiątkowej zainstalowano w sobotę w pobliżu
schroniska jeszcze jedną tablicę
– mapę Głównego Szlaku Beskidzkiego z informacją o Stożku. Przedstawiciele władz samorządowych
oraz organizacji turystycznych z
Polski, Czech i Słowacji wygłosili
krótkie przemówienia okolicznościowe. Słowackich turystów reprezentowała ponad 40-osobowa grupa z Kysuc, czeskich klub z Trzyńca
i delegacja z Ostrawy.
– Tu jest granica, a za tą granicą jesteśmy my: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Be-

skid Śląski”
–
mówiła
do mikrofonu
Halina
Twardzik,
wskazując
ręką w kierunku biegnącej
tuż
za stoiskami
linii granicznej. – I tu,
na Stożku,
spotykamy się od stu lat. Były czasy, kiedy to było nielegalne, ale teraz, od dziesięcioleci, już legalnie.
I mam nadzieję, że tak jak dzisiaj,
będziemy się tu spotykali przez następne sto lat, a może więcej.
Dodajmy, że przez Stożek biegnie jedna z tras „Rajdu o Kyrpce
Macieja”. To jedna z imprez towarzyszących Gorolskimu Świętu, organizowana przez „BŚ”.
Granica, o której do dziś informują polska i czeska tablica, w
najmniejszym stopniu nie utrudniła turystom dotarcie na obchody
100-lecia. Kilkadziesiąt lat temu

sytuacja była trudniejsza. Wspomniał o tym w rozmowie z „Głosem” Stanisław Gawlik, który dotarł na Złaz Turystyczny szlakiem
z Bagińca.
– Byłem tu z wycieczką szkolną
w 1949 roku. Chodziłem wtedy do
trzeciej klasy polskiej szkoły ludowej w Karwinie przy „starym” kościele. Szliśmy z nauczycielami i
rodzicami. Dotarliśmy na łąkę do
granicy. Stali tu WOP-iści (Wojska
Ochrony Pogranicza – przyp. red.)
i zabronili nam wejścia do schroniska. Pani ze schroniska przyniosła
nam przynajmniej wodę z sokiem
w dzbankach. Pamiętam, że moja
mama bardzo się wtedy wściekła.
„My jesteśmy Polakami, a ty, Polak,
taką nam paskudę robisz!” – złościła
się. W tamtych czasach zdarzało się
nawet, że łapano ludzi, którzy chodzili w góry na maliny oraz borówki,
i przekroczyli granicę, i odwożono
ich na dwa tygodnie do Warszawy
do odbudowywania stolicy – mówił.

Ciąg dalszy na stronie 4

REKLAMA

Urząd Gminy
Łomna Dolna
serdecznie
zapraszają na

X EDYCJĘ WYŚCIGÓW ZAPRZĘGÓW KONNYCH
przy Łomniańskim Muzeum
16 lipiec 2022 od godziny 12.00

wyścigi zaprzęgów konnych najlepszych woźniców z RC i z zagranicy (mistrzowie Czech
i uczestnicy mistrzostw świata), zaprzęg pojedynczy, zaprzęg podwójny

Program towarzyszący: pokaz koni,
wyścig kucyków, przejażdżki na kucykach
i w powozach, konkursy dla widzów, spotkanie
z hokeistami Hockey CLUB Oceláři Třinec oraz
rozdanie autografów, Khatiana – taniec brzucha

Program kulturalny: (koncert zespołu
Legendy se vrací) moderowany przez
Petra Šiškę
Loteria (nagroda główna - źrebię).
Wstęp darmowy
GŁ-400
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WIADOMOŚCI
ZDANIEM... Łukasza Klimańca

klimaniec@glos.live

P

odróże kształcą. Pozwalają poszerzyć horyzonty, ale też
nierzadko docenić to, co ma się blisko siebie. Pomyślałem o tym próbując spacerować przez stare miasto w Poznaniu, które obecnie jest jednym wielkim placem budowy. Rozkopane ulice, siatkowe ogrodzenia wydzielające
pieszym przejścia i dojścia do restauracji oraz sklepów, ciężki sprzęt
przenoszący ważące tony materiały budowlane tuż obok przemykających przez Stary Rynek turystów. Pył, kurz, hałas… No, powiem
państwu, że nie jest łatwo w Poznaniu ani mieszkańcom, ani przedsiębiorcom, ani turystom.
Zachowując skalę wielkości miasta pomyślałem o Cieszynie
i remontowanym tu Rynku. Utrudnienia nad Olzą doskwierają, to
jasne, ale w żaden sposób nie da się ich porównać z tym, co dzieje
się w Poznaniu. W zestawieniu z pracami w stolicy Wielkopolski
uciążliwości w centrum Cieszyna są właściwie niezauważalne, nie
widać zresztą pracujących na cieszyńskim Rynku archeologów, bo
inwestycja jest ogrodzona płotem.
I tu nasuwa się kolejna reﬂeksja – taki płot przecież można
sprytnie wykorzystać. Na przykład pokazując na nim efektowne
wizualizacje przebudowywanego Rynku (bynajmniej nie te, które
wzbudziły kontrowersje odbijając się echem w całej Polsce), archiwalne zdjęcia głównego placu, może tramwaju, który tędy jeździł,
łącząc podzielone dziś granicą miasta, a także coś na temat historii
i atrakcji Cieszyna lub po prostu fotografie w atrakcyjny sposób
pokazujące miasto. Słowem, pomysłów jest wiele. Szkoda, że nikt
w ratuszu o tym nie pomyślał przed rozpoczęciem inwestycji, gdy
kolejne przęsła ogrodzenia otaczały Rynek, zasłaniając go przed
oczami mieszkańców i turystów.
Nie jest jednak na to za późno – remont ma przecież trwać do
przyszłego roku, więc może warto jeszcze w te wakacje zadbać o
ozdobienie płotu zdjęciami lub wizualizacjami, by choć w taki sposób zminimalizować uciążliwości związane z przebudową głównego placu miasta.
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DZIŚ...
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Imieniny obchodzą:
Bruno, Paulin
Wschód słońca: 4.28
Zachód słońca: 20.55
Do końca roku: 172 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Męczeństwa
Wsi Polskiej
Przysłowia:
„Lipiec – ostatek chleba
wypiec”
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JUTRO...
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Imieniny obchodzą:
Małgorzata, Sara
Wschód słońca: 4.29
Zachód słońca: 20.54
Do końca roku: 171 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Frytek,
Międzynarodowy Dzień
Rock and Rolla
Przysłowia:
„W lipcu się kłosek
korzy, że niesie dar boży,
a najpierwsza Małgorzata,
sierp w zboże założy”

CYTAT NA DZIŚ
Petr Fiala,
premier RC

•••
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POJUTRZE...

lipca 2022

Parlament Europejski odrzucił propozycję
niewyznaczania energii jądrowej i gazu
jako źródeł przejściowych i czystych. To
doskonała wiadomość nie tylko dla Czech, ale
także dla całej Europy. To otwiera drogę do
samowystarczalności energetycznej, która jest

Imieniny obchodzą:
Angelina, Stella,
Kamil, Marcel,
Wschód słońca: 4.30
Zachód słońca: 20.53
Do końca roku: 170 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Rekina
Przysłowie:
„Upały lipcowe wróżą
mrozy styczniowe”

kluczowa dla naszej przyszłości
POGODA
W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

wtorek

dzień: 16 do 19ºC
noc: 15 do 11ºC
wiatr: 2-5 m/s
środa

dzień: 20 do 24ºC
noc: 19 do 14ºC
wiatr: 3-6 m/s
czwartek

• Jak co roku, grupa młodzieży chrześcijańskiej z Jabłonkowa organizuje
obóz dla dzieci. Wczoraj młodsze dzieci pojechały do Milikowa, gdzie pozostaną do piątku. W sierpniu na obóz pojadą starsze dzieci.
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

dzień: 20 do 25ºC
noc: 19 do 16ºC
wiatr: 1-3 m/s
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Iglica wróci na wieżę ratuszową
1496

Do końca października
wieżę ratusza w Cieszynie
znów ma zdobić iglica.
Zostanie zamontowana
metodą alpinistyczną przez
specjalistę, który podobne
prace wykonywał na wieżach
kościelnych w różnych
regionach Polski. Elementy
iglicy zostaną odtworzone
według wzorów z eksponatów
Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

W

• Iglica zostanie odtworzona zgodnie ze stanem historycznym z 1845
roku. Fot. Materiały Muzeum Śląska Cieszyńskiego

ratusza. Było to drugie takie zdarzenie – wcześniej, w lutym 2016 r., wiatr
w podobny sposób uszkodził iglicę,
którą jednak po naprawie udało się zamontować w marcu 2017 r. Ale gdy runęła po raz drugi (złamała się w miejscu połączenia metalowej części iglicy
z drewnianym masztem) konieczne
było kompleksowe podejście do całej
wieży, co stało się elementem większego projektu obejmującego remont

całego ratusza. Montaż iglicy jest
pierwszym krokiem.
Zakres prac obejmie demontaż
pokrycia dachowego, montaż konstrukcji ze stali kwasoodpornej, uzupełnienie iglicy belą z zaimpregnowanego drewna modrzewiowego, a
następnie wykonanie pokrycia iglicy blachą miedzianą. Zostanie też
zamontowana gałka o średnicy ok.
50 cm wykonana z blachy miedzia-

BOGUMIN
ORŁOWA
OSTRAWA

ORŁOWA
W piątek 15 lipca na ok.
700-metrowym odcinku
ulicy Ostrawskiej rozpocznie się budowa chodnika.
W ramach prac przebudowane zostanie wejście na
przystanek autobusowy,
a pasażerowie będą mogli
skorzystać z nowej poczekalni, jaka znajdzie się w
tym miejscu. W ramach
inwestycji wartej 7,5 mln

koron
zostaną
TRZYNIEC
wyremontowane
istniejące podjazdy do
domów jednorodzinnych, a wzdłuż modernizowanego chodnika
znajdą się nowe maszty
oświetleniowe. Prace
potrwają do 9 grudnia.
(klm) TRZYNIEC
Miasto szuka chętnego do pracy w Straży
OSTRAWA
Ambasadorowie 27 państw Miejskiej. Taką posadę
może objąć osoba, która
członkowskich Unii Europejskiej gościli w kampusie jest obywatelem RC,
ukończyła 18 lat, ma
Politechniki Ostrawskiej.
wykształcenie średnie (z
Na miejscu mieli okazję
maturą), może pochwalić
zobaczyć krajowe censię doskonałą kondycją
trum superkomputerowe
ﬁzyczną i nie ma przeciIT4Innovations, które odwskazań zdrowotnych,
zwierciedla to, co uczelnia
ani psychicznych do pełosiągnęła dzięki wsparciu
nienia funkcji strażnika.
z funduszy europejskich
oraz CPIT TL 3 – platformy Wśród innych wymagań
dla kandydata jest znajonowych technologii, na
mość obsługi komputera,
której prezentowane są
posiadanie prawa jazdy
najnowsze technologie
kategorii B, umiejętność
z dziedziny Automotive,
pracy samodzielnej oraz
HomeCare, Smart Factory
zespołowej, zdolność
i druku 3D. Wizyta amrozwiązywania sytuacji
basadorów odbyła się w
związku z przewodnictwem konﬂiktowych, a także
Republiki Czeskiej w Radzie asertywność. Więcej
informacji pod numerem
Unii Europejskiej. Dyplomaci gościli też w Karwinie telefonu 558 999 681.
i Trzyńcu.
(klm)
(klm)

nej z pozłoceniem. Prace obejmą
także odtworzenie szpicy i zamontowanie na niej chorągwi z przeciwwagą oraz orła z koroną. Pojawi
się także instalacja odgromowa.
Jak informują urzędnicy z Cieszyna, wszystkie elementy iglicy
(gałka, chorągiew, orzeł, korona)
zostaną odtworzone według wzorów z eksponatów Muzeum Śląska
Cieszyńskiego (z zastrzeżeniem
zamontowania dodatkowo do chorągwi przeciwwagi). Głównym celem przyjętych rozwiązań było odtworzenie iglicy ratusza zgodnie ze
stanem historycznym z 1845 r.
– Wiem, że wielu mieszkańców
czeka na powrót iglicy na wieżę
ratuszową – przyznaje Gabriela
Staszkiewicz, burmistrz Cieszyna.
– Największym wyzwaniem było
znalezienie wykonawcy z odpo-

wiednim doświadczeniem. Dwa
przetargi nie zostały rozstrzygnięte
z powodu braku ofert. Wykonawca
zaproponował inny, niż zakładaliśmy, sposób prowadzenia prac,
które będą prowadzone metodą alpinistyczną – tłumaczy.
Montaż elementów iglicy nastąpi
najwcześniej w sierpniu po wykonaniu wszystkich części. Iglica na
cieszyńskim ratuszu znajdzie się
najpóźniej z końcem października.
W kolejnym etapie remontu ratusza zaplanowano m.in. budowę
windy, która umożliwi dostęp do
budynku osobom niepełnosprawnym (znajdzie się od strony placu
Dominikańskiego), renowację elewacji budynku, wymianę stolarki
okiennej, a także dostosowanie
budynku do aktualnych przepisów
przeciwpożarowych.


25.

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BOGUMIN
Ostatnie działki pod
budowę domów jednorodzinnych przy ul. P. Cingra
trafią na licytację miejską
w sierpniu. To jedenaście
parcel o powierzchni od
717 do 1490 metrów kwadratowych. Wszystkie mają
możliwość przyłączenia
do sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej, gazowej i
elektrycznej, a w cenie są
wliczone budowa odwodnienia, asfaltowej drogi
dojazdowej i oświetlenia.
Cena wywoławcza za metr
kwadratowy wynosi 1089
koron (z VAT). Chętni mogą
umawiać się w bogumińskim ratuszu we wtorek 23
sierpnia. Więcej informacji
można uzyskać telefonicznie pod numerem 596
092 228.
(klm)
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SAJ-owicze
przywitali lato

W tym roku został wzniesiony budynek cieszyńskiego ratusza. Stało się to po
tym, jak książę cieszyński Kazimierz II sprzedał miastu dwa domy, które zostały zburzone. Wzniesiony w tym miejscu pierwszy renesansowy ratusz ulegał
kilka razy częściowemu lub całkowitemu zniszczeniu podczas pożarów miasta
w 1552, 1720 i 1789 r. Odbudową obiektu zajął się ks. Leopold Jan Szersznik.
Prace zakończono 1 września 1800 r. uroczystym umieszczeniem na wieży
korony i tzw. bani zawierającej okolicznościowe dokumenty. Obecny wygląd
ratusz zawdzięcza przebudowie po ostatnim pożarze z 1836 roku.

Łukasz Klimaniec

krótce minie
pięć lat od
chwili, gdy silny podmuch
wiatru zerwał
z wieży cieszyńskiego
ratusza zabytkową iglicę. Konstrukcja
z blaszaną banią, orzełkiem i chorągiewką runęła na cieszyński bruk w
czwartkowy wieczór 10 sierpnia 2017 r.
– Mieliśmy dużo szczęścia, że nikomu
nic się nie stało – przyznaje Katarzyna
Koczwara, rzeczniczka cieszyńskiego

♩

edycja Przeglądu Filmowego Kino na Granicy odbędzie się w dniach 29 kwietnia-3 maja 2023 roku w Cieszynie
i Czeskim Cieszynie – poinformowali wczoraj organizatorzy, którzy już teraz przygotowują atrakcje na to wydarzenie.
Na program przyszłorocznego Kina na Granicy złożą się prezentacja nowego kina z Polski, Czech i Słowacji,
retrospektywy i cykle tematyczne, spotkania literackie, koncerty plenerowe i kameralne oraz atrakcje dla dzieci. (klm)

C

złonkowie Sekcji Akademickiej „Jedność” (SAJ)
spotkali się w ostatni
czwartek czerwca w czeskocieszyńskim klubie „Dziupla”.
Spotkanie odbyło się z okazji
przywitania lata oraz zakończenia roku szkolnego. – Dzisiejsza
impreza składa się z dwóch części, najpierw odbyło się spotkanie
prezesów, na którym podsumowaliśmy naszą aktywność za ostatnie
dwa semestry – powiedział prezes
SAJ Stanisław Franek (na zdjęciu
z lewej). Dodał, że w niektórych
miastach szykują się zmiany personalne na stanowisku prezesa,
dlatego też trzeba było przedyskutować również te sprawy. – Omówiliśmy również wszystkie impre-

Wilki spędzają sen z powiek hodowcom

M

– Owce były w ogrodzeniu elektrycznym, płot miał wysokość 1,2
metra. Widziano wilka, który go
przeskakiwał – powiedział Milerski naszej gazecie. Jego zdaniem,
taka liczba owiec mogła paść ofiarą
zarówno kilku wilków, jak i jednego. W Bukowcu widziane były podobno cztery drapieżniki.
Przykre doświadczenia z
wilkami ma także rodzina Heczków z
Bukowca.
– Do nas
wilk przyszedł
pod koniec
marca, dwa
razy pod
rząd. Za
pierwszym
razem
z a g r y z ł
starą owcę,
za drugim straciliśmy
kilka kolejnych sztuk,
czyli całe nasze małe
Fot. Pixabay
stado
–
przyznał
Chrystian
Heczko.
Wymienił
nazwiska
kilku innych hodowców,
którym wilki wyrządziły
szkody. W Piosku zabiły nawet konia.

nożą się przypadki
napaści wilków na
owce. Wśród poszkodowanych hodowców
są m.in. gospodarze z Bukowca,
Piosku i Piosecznej. Michał Milerski, hodowca i znawca owiec z
Nydku, stracił w nocy z piątku
(1 lipca)

n a
s o botę 12
owiec, które pasły się
w Bukowcu. Wilki
rozszarpały je lub ciężko
zraniły, dlatego nie
miały szansy przeżyć.

– Niepokojące jest to, że wilki coraz mniej boją się ludzi, pojawiają
się w wioskach nawet w dzień – dodał Heczko.
Milerski przyznał, że za pomocą
odpowiednich zabezpieczeń można skutecznie ochronić owce przed
wilkami, lecz wymaga to sporego
nakładu pracy i pieniędzy. Niektóre metody, dotąd stosowane, przestają przynosić efekty. Jak sam się
przekonał, jedno ogrodzenie, nawet elektryczne, nie jest już dostatecznym zabezpieczeniem.
– Pomaga podwójne ogrodzenie,
ponieważ wilk nie ma dosyć miejsca pomiędzy jednym a drugim
płotem, aby odbić się do skoku.
Robimy też tak, że włączamy jakieś migające światło albo zostawiamy włączone radio, aby wilki
słyszały głosy. Rozwiązaniem,
jednak czasochłonnym, jest też
codzienne zamykanie owiec do
„koszorów” – wymienia możliwe
rozwiązania.
Do 18 lipca województwo morawsko-śląskie przyjmuje wnioski
o dotacje na ochronę zapisanych
w ewidencji owiec i kóz. Wnioski
mogą składać hodowcy, którzy
mają pastwiska w następujących
obwodach gmin z poszerzonymi
kompetencjami: Jabłonków, Trzyniec, Karniów i Nowy Jiczyn.

Gospodarze mogą przeznaczyć
dotacje na przykład na mobilne
ogrodzenia, modernizację istniejących ogrodzeń czy też zakup psa
pasterskiego. Członkini zarządu
województwa ds. ochrony środowiska Zdeňka Němečkowa-Crkvenjaš
przekonuje, że wsparcie finansowe
ma pomóc w utrzymaniu hodowli owiec i kóz na obszarach, gdzie
ma ona długoletnie tradycje. Zarazem podkreśla, że rosnąca liczba
wilków w Beskidach i Jesionikach
jest dobrą wiadomością z punktu widzenia ochrony przyrody i
przetrwania gatunku. Wilk nadal
należy do krytycznie zagrożonych
wyginięciem drapieżników.
Niezależnie od aktualnego programu dotacyjnego poszkodowani
hodowcy mogą wnioskować o odszkodowanie za owce, które padły
ofiarą wilków.
– Każdy przypadek należy zgłosić do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta lub do Agencji
Ochrony Przyrody i Krajobrazu.
Pracownik jednej z tych instytucji
przyjedzie na miejsce, przeprowadzi oględziny i sporządzi protokół.
Następnie sprawę przekazuje się do
Urzędu Wojewódzkiego – wyjaśnił
w rozmowie z „Głosem” Jiří Vavřač,
kierownik Wydziału Ochrony Środowiska UM w Jabłonkowie. (dc)

Fot. JAKUB CZEPIEC

zy, które odbyły się w poprzednim
roku i zaplanowaliśmy kolejne na
wakacje i nadchodzący semestr –
dodał Franek.
W drugiej części uczestnicy
mogli się razem zabawić i przy
piwie przywitać lato. – Chcieliśmy zorganizować spotkanie na
większą skalę, ale z powodu innych imprez odbywających się
w tym samym terminie i dużej
liczby studentów wyjeżdżających
na wakacje zdecydowaliśmy się
potraktować imprezę bardziej kameralnie – przyznał Franek.
Później do zabawy zagrali
członkowie kapel „Bezmiana” i
„Góreczka” i SAJ-owicze bawili
się przy góralskich nutach do późnej nocy.
(jc)

Spore zmiany
W Polskim
Gimnazjum im.
Juliusza
Słowackiego w
Czeskim
RC
Cieszynie
.A
t
Fo
trwają prace
w ramach trzeciego, ostatniego etapu generalnej
modernizacji. Wyremontowane zostały już szatnie, sale, klasopracownie
i gabinety oraz zaplecze sanitarne.
Wymieniony został cały system
grzewczy – kotłownia wyposażona
jest w nowoczesne piece gazowe.
Inwestycję prowadzi województwo
morawsko-śląskie. Wicehetman
Stanisław Folwarczny (na zdjęciu)
przyznaje, że ze względu na kryzys
ekonomiczny i zmniejszone wpływy
do budżetu przeforsowanie ostatniego etapu inwestycji nie było łatwe.
– Bardzo się cieszę, że jednak nam
się to udało i we wrześniu rok szkolny Gimnazjum rozpocznie już bez
budowlańców – mówi. Zapewnia, że
w wyniku poprzednich dwóch etapów remontu w placówce udało się
zwiększyć bezpieczeństwo i komfort
zarówno kadry nauczycielskiej, jak i
uczniów. A dzięki zastosowaniu technologii energooszczędnych powinno
się udać – pomimo rosnących cen
energii – utrzymać koszty ogrzewania.
(klm)
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Spotkajmy się z ludźmi,
spotkajmy się z Jezusem

P

Beata Schönwald

J

echaliśmy wówczas większą ekipą po uchodźców
z napadniętej przez Rosję Ukrainy, a przy okazji
wieźliśmy dary dla księdza, będące efektem zbiórki, której koordynatorem
był z kolei mój brat Lech. Z Jerzym
Germanem na granicy zawiązała się
rozmowa. Opowiedział nam o swoich działaniach na rzecz utrzymania polskości na Ukrainie, o polskiej
szkole oraz o ośrodku dla uchodźców. Stwierdziliśmy, że chcemy mu
pomóc – wspomina Witold Biernat,
współwłaściciel Olzy Logistic.

Wspólny cel: Sokal

łącznym elementem Tygodnia Ewangelizacyjnego.

Odbywały się zajęcia dla dzieci,
z namiotów dobiegały śpiewy i
muzyka. Ludzie spotykali się w
namiocie-kawiarni.
Urządzono
kilka seminariów na różne tematy, m.in. „Jak sobie radzić z kryzysem uchodźczym”, „Stres i jego
konsekwencje”, „Gdzie szukać
nadziei”. Ukraiński biskup Pavio
Shvarts mówił o służbie w czasach
kryzysu wojennego. Seminaria
odbywały się w kilku miejscach:
remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, szkole podstawowej czy kaplicy katolickiej.
Sporo osób kręciło się w namiocie księgarni „Warto”, gdzie
Ewa Londzin oferowała szeroki
wachlarz publikacji dla dorosłych i dzieci, w tym wiele nowo-

ści – m.in. książkę „Zachęta dla
niosących nadzieję” autorstwa
tegorocznego głównego ewangelizatora TE Klausa Göttlera. Wśród
nowości była także powieść Lidii
Czyż, oparta na prawdziwej historii małżeńskiej pt. „Popiół czy
diament” (wywiad z autorką zamieścimy w jednym z kolejnych
wydań „Głosu”) czy też pozycja
dla dzieci „Podróż na bocianim
grzbiecie”, napisana przez Katarzynę Kowalską.
W innym stoisku można było nabyć płyty z muzyką chrześcijańską,
swoje stanowiska miały Diakonia,
Polska Rada Ekumeniczna, Open
Doors i inne organizacje o charakterze chrześcijańskim, misyjnym
czy pomocowym.

• W namiocie-księgarni nie zabrakło

książek dla dzieci. Zdjęcia: DANUTA CHLUP

Najwięcej samochodów zaczęło zjeżdżać na parking przy CME
przed godz. 17.00, przed rozpoczęciem ewangelizacji. Spotkania ewangelizacyjne prowadzone
przez ks. Leszka Czyża (dla dorosłych) i ks. Tymoteusza Bujoka
(dla młodzieży) były ostatnimi
punktami programu.
Ks. Czyż przyznał w rozmowie
z naszą gazetą, że ewangelizacja
w dużym namiocie jest dla niego
wyzwaniem ze względu na przebyty udar mózgu i zapalenie rdzenia kręgowego.
– To będzie pierwsze takie moje
większe przedsięwzięcie po chorobie. Przez półtora roku byłem
wyłączony ze służby. Funkcjonuję już od niespełna roku, jednak

5

To spotkanie było przypadkowe i nieprzypadkowe zarazem. Witold Biernat razem z Szymonem Ciahotnym pojechali na początku marca na polskoukraińską granicę, żeby przekazać paczki dla pewnego księdza ze Lwowa. Razem z kierowcą przyjechał je odebrać Jerzy German. Tak rozpoczęła się
współpraca między spółką Olza Logistic z Czeskiego Cieszyna i Fundacją Charytatywną „Kresy” z siedzibą w Sokalu.

Danuta Chlup

• Chwalenie Boga pieśnią jest nieod-

♩

Nie żyjemy sami dla siebie...

Od czwartku do niedzieli trwał 73. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie. Tradycyjna impreza chrześcijańska
organizowana przez Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP została w tym roku
skrócona do czterech dni, lecz obfitowała w wydarzenia.

rzed
pandemią
TE bywał dziewięciodniowym
maratonem.
W
ostatnich dwóch
latach (2020 i 2021)
miał on jednak
formę on-line. W tym roku udało
się wrócić do klasycznego kształtu, na żywo. Dlaczego doszło do
skrócenia programu? W rozmowie
z „Głosem” wyjaśnił to dyrektor
Centrum Misji i Ewangelizacji Paweł Gumpert Obst: – Kiedy zdecydowaliśmy się, że organizujemy w
tym roku Tydzień Ewangelizacyjny
na żywo, trwała jeszcze pandemia.
W tej sytuacji cztery dni wydawały
się do zrobienia, dziewięć dni było
zbyt ryzykowne. Wszystko odbywa
się pod hasłem: „Spotkajmy się”.
Tematem z przestrzeni biblijnej są
spotkania człowieka z Jezusem.
Wszystkie biblijne tematy, które
zostały w tym roku wybrane, to
są spotkania różnych ludzi, w różnych sytuacjach, z Jezusem.
Dziennikarze „Głosu” zawitali
na tegoroczny Tydzień Ewangelizacyjny dwukrotnie – w dniu jego
inauguracji (relację można obejrzeć na stronie glos.live) oraz w
dniu zakończenia. W niedzielne
popołudnie przy Centrum Misji
i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ale też w
kilku innych miejscach w Dzięgielowie, było tłoczno i gwarno.
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duża liczba osób powoduje większy stres, zdenerwowanie. To są
konsekwencje udaru i zapalenia
rdzenia kręgowego – przyznał
pastor z Wisły-Malinki, dodając:
– Bez Ducha Świętego nie dałbym
rady.
Ewangelizacja ks. Czyża opierała się o rozmowę Jezusa z Samarytanką przy studni.
– Bóg złamał wówczas wszystkie schematy, wiedział doskonale, jaka to będzie osoba, z jakimi
problemami. Pan Jezus zawsze
ma świadomość, jakimi jesteśmy,
jakie mamy problemy. Jeżeli jesteśmy na tyle otwarci, aby go spotkać, to on jest tym, który pomoże
nam się z nimi uporać – przekonywał pastor.


Nie skończyło się na dobrych chęciach. Firma nadal angażowała się
regularnie w transport uchodźców
od granicy polsko-ukraińskiej,
zaś wszelką pomoc materialną
zaczęła kierować do Sokala, miasta położonego 20 km od granicy
z Polską, gdzie fundacja „Kresy”
postanowiła w niedawno zakupionym obiekcie stworzyć ośrodek dla
uchodźców polskiego pochodzenia
z głębi Ukrainy. W pomoc włączyli się pracownicy spółki, znajomi
oraz indywidualni darczyńcy. Na
rzecz „Centrum Sokala” przekazały dochód ze swoich imprez Chór
„Canticum Novum” PTA „Ars Musica” oraz Miejscowe Koło PZKO w
Czeskim Cieszynie-Centrum.

Nie można uciec
jak szczur

– To wszystko dzieje się w biegu,
jeździmy, dowozimy, co trzeba. Nie
liczymy, ile się tego wszystkiego już
uzbierało. Na chwilę obecną mogę
tylko powiedzieć, że zapewniliśmy
kompletne wyposażenie ośrodka
dla uchodźców w sensie sprzętu
AGD do kuchni i łazienek, brodziki, muszle klozetowe, umywalki,
materace, naczynia kuchenne, ale
także narzędzia budowlane. Firma
4sleep z Bystrzycy dostarczyła z
kolei kołdry. Ostatnim poważnym
zakupem z naszej strony był natomiast samochód dostawczy, który zostanie przekazany fundacji
prawdopodobnie w połowie lipca
– wymienia Biernat.

Wojna zmienia priorytety
Fundacja Charytatywna „Kresy” została założona w 2017 roku.
Wspiera osoby polskiego pochodzenia, organizując paczki żywnościowe na święta czy prezenty
dla uczniów polskiej szkoły sobotnio-niedzielnej. Do jej zadań statutowych należy również ochrona
polskiego dziedzictwa narodowego, które pozostało na terenie dzisiejszej Ukrainy. Jest to troska o
cmentarze, kaplice, kościoły, przy
których nie ma parafii. – We Lwowie jest wiele organizacji, które
działają na tym polu. My natomiast
skupiamy się na miejscach leżących poza Lwowem, które tym bardziej potrzebują opieki. Chociażby
taki klasztor bernardynów w Sokalu jest w opłakanym stanie. Bra-

• Jerzy German przed

budynkiem przy ul. Witowskiego 2 w Sokalu.

Fot. ARC

kuje nam jednak zarówno pozwolenia na jego remont, jak i samych
środków – mówi prezes fundacji
„Kresy” oraz Towarzystwa Kultury
Polskiej Ziemi Lwowskiej, Oddział
w Sokalu, Jerzy German.
Wraz z wybuchem wojny rosyjsko-ukraińskiej to, co do tej pory
było dla fundacji i Jerzego Germana
priorytetem, znalazło się niejako w
cieniu kolejnych wyzwań. – W budynku przy ulicy Witowskiego 2 w
Sokalu nasz oddział Towarzystwa
Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej
prowadzi polską szkołę sobotnioniedzielną. W tym obiekcie ma powstać również ośrodek dla uchodźców – wyjaśnia „podwójny” prezes.
Nieruchomość przy Witowskiego
2 fundacja kupiła niedawno. Razem
z piwnicami zajmuje 400 metrów

kwadratowych powierzchni. Jak
się jednak okazało, skrywa w sobie
różne „niespodzianki”. Ostatnie
badania wykazały bowiem, że nieruchomość wymaga poważnych inwestycji, ponieważ naruszona jest
statyka budynku. Zatem, zanim
można będzie myśleć o zakwaterowaniu uchodźców, najpierw należy
wzmocnić fundamenty wewnętrzne,
zrobić hydroizolację i przeprowadzić
wiele innych zabiegów techniczno-budowlanych. Jerzy German ma
nadzieję, że prace potoczą się szybko, byle tylko były pieniądze. – Ta
wojna, niestety, tak szybko się nie
skończy. Wciąż będzie więc dla kogo
budować. Mamy tu rodziny z Kijowa,
jest dużo osób polskiego pochodzenia z Charkowa. Chcemy je zatrzymać na miejscu – przekonuje.

Wielka podróż małych ﬁatów

Kiedy 24 lutego Rosja zaatakowała
Ukrainę, pierwszą myślą Jerzego
Germana była ucieczka. – To był naturalny odruch, który mieli chyba
wszyscy Polacy. Wiadomo przecież,
czym jest Rosja, a poza tym – szczerze mówiąc – nie wierzyliśmy w to,
że władze ukraińskie są w stanie
ochronić ten kraj przed najeźdźcą
– przyznaje prezes. Jednak zaraz
przyszło otrzeźwienie. Jak uciekać,
nie uchylając się od odpowiedzialności za innych? – Mamy szkołę,
opiekujemy się starszymi osobami, nie żyjemy sami dla siebie. Nie
możemy więc uciec jak szczury, nie
bacząc na to, co stanie się z innymi
ludźmi. Poza tym z biegiem czasu
doszliśmy do wniosku, że tutaj jest
raczej bezpiecznie i dopóty jakiś
Rosjanin nie zapuka nam do okna,
dopóty będziemy robić to, co do nas
należy – przekonuje działacz.
Zwłaszcza że liczba osób, które
będą potrzebowały pomocy, prawdopodobnie będzie rosnąć. Kryzys
ekonomiczny daje się bowiem coraz
bardziej we znaki. – Na początku był
przede wszystkim problem z paliwem, nie można było auta zatankować, a potrzeby były ogromne. Problem jest też z żywnością. Już teraz
zwracają się do nas osoby polskiego
pochodzenia z prośbą o pomoc, bo
wszystko drożeje i czasami nie ma
nawet potrzebnego towaru w sklepach. A to – jak sądzę – dopiero początek – stwierdza Jerzy German. 
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„maluchów” posiadają kolekcjonerzy
z województw małopolskiego i śląskiego. W 2016 roku stworzyli grupę
126Hooligans. Należy do niej między
innymi Sobiesław Zasada

Stożek połączył turystów
Dokończenie ze str. 1

D

oświadczenia Gawlika
potwierdziła Anna Cięgiel-Tochaczek, córka
długoletniego gospodarza schroniska Jana Cięgiela (kierował w nim w latach 1949-1986).
Pani Anna pamięta, co prawda,
późniejsze czasy – lata 60.-80., lecz
również wtedy dojście z czeskiej
strony było utrudnione, zwłaszcza
w okresie stanu wojennego w Polsce.
– Pamiętam czeskie obozy, dzieci w chustach pionierskich. Wtedy
także wynosiliśmy im wodę z sokiem ze schroniska, bo nie mogli
sobie pozwolić na przekroczenie
granicy – wspominała Cięgiel-Tochaczek.
Pani Anna dzieliła się z uczestnikami Złazu wspomnieniami o swoim ojcu. Mówiła o tym, jak ugasił
w zalążku pożar, że był pierwszym
kierownikiem, który zakazał palenia papierosów w jadalni, gdzie
wcześniej kłębił się dym. Pilnie
przestrzegał zakazu sprzedaży alkoholu młodocianym, twierdząc,
że nie będzie rozpijał „osesków”.

• Tak to wszystko wyglądało prawie 50 lat temu.
• Longin Bielak (z lewej) i Sobiesław Zasada w maluchu z limitowanej serii

„Happy End”, który przed wyruszeniem w trasę miał na liczniku 648 kilometrów. Zdjęcia: Facebook/Kronika Rajdów/Magazyn Classicauto

• Zwieńczeniem obchodów było wspólne zdjęcie uczestników Złazu Tu-

• Niektórzy nawet tańczyli

rystycznego przy stuletnim schronisku. Chóralnie odśpiewali pieśń „Szumi
jawor”.

Opowiadała o nieraz karkołomnej
jeździe nieprzystosowanym do
górskich warunków samochodem.
Sytuacja poprawiła się dopiero
wtedy, gdy gospodarz schroniska
zaczął jeździć rosyjską terenówką
GAZ.
W obchodach wzięło udział ok.
50 członków i sympatyków PTTS
„Beskid Śląski”. Dotarli na miej-

sce w mniejszych grupach, indywidualnie. Były rodziny z dziećmi, które przybyły na Stożek w
związku z trwającą zabawą „Przez
kopce”.
Aniela Macura prowadziła grupę
trasą z Nydku przez Łączkę i Filipkę, liczącą w sumie ok. 9 km.
– Zdecydowałam się na nią, ponieważ wielu uczestników jej nie

w rytm muzyki kapeli „Wisła”. Zdjęcia: DANUTA CHLUP

znało. Postanowiłam wybrać coś
nowego. W sumie znam kilka tras
prowadzących na Stożek: z Nawsia
czy Gródka przez Filipkę, z Czantorii przez Soszów lub z Bagińca
– wymieniała członkini „Beskidu”.
Na Stożku w sobotę było gwarno,
zabrzmiała także góralska muzyka. Kapela „Wisła” wykonała wiele
znanych pieśni z naszego regionu,

m.in. wszystkie zwrotki „Płyniesz
Olzo”. Można było nabyć specjalne
karty pamiątkowe oraz różne upominki wyprodukowane na 100-lecie: odznaki, magnesy, widokówki,
znaczki turystyczne. Pięknym finałem obchodów była wspólna fotografia uczestników, którzy odśpiewali chórem pieśń „Szumi jawor”.
(dc)

W

1975 roku Sobiesław
Zasada miał 45 lat,
Longin Bielak był o
cztery lata starszy.
Kiedy pojawili się na starcie kolejnej edycji Rajdu Monte Carlo mieli
za sobą bogate doświadczenia – ten
pierwszy startował w tej imprezie
po raz 10., mógł się pochwalić trzema tytułami mistrza Europy, jego
starszy kolega miał za sobą sześć
edycji.
– Doświadczeni kierowcy jako
załoga wspólnie wyruszyli Polskim
Fiatem 126p po trasie 43. Rallye

Automobile de Monte Carlo 1975.
Popularny „maluch” nie miał jeszcze oficjalnej homologacji rajdowej, dlatego jego udział w nim nie
był możliwy. Symboliczny start, a
dokładniej przejazd po trasie rajdu
Monte Carlo był testem Polskiego
Fiata 126p i oleju Selektol Super
Plus. To wydarzenie zapoczątkowało powstanie Działu Sportu
Samochodowego przy Ośrodku
Badawczo-Rozwojowym Fabryki
Samochodów Małolitrażowych i
następnie otrzymanie oficjalnej
homologacji FIA dla Fiata 126p

600 ccm Grupy 1 – czytamy na
fanpage’u Kroniki Rajdów na Facebooku. W sobotę 92-letni Zasada i
96-letni Bielak wyruszyli na trasę
z Bielska-Białej do Turynu fiatem
126p. Chcą w ten sposób uczcić
50 lat od rozpoczęcia produkcji
„maluchów” we Włoszech. W tej
sentymentalnej podróży, oprócz
weteranów polskiej motoryzacji,
uczestniczą także inni kierowcy
– w sumie na trasę wyjechało 12
„maluchów”, w tym takie perełki,
jak egzemplarz ze składanym dachem z 1988 roku, w wersji wyści-

gowej, tzw. „szynszyl”, czy w wersji
cabrio z 1994 roku,
– Jadą z nami Sobiesław Zasada z Longinem Bielakiem, którzy
w 1975 roku na kołach pojechali
dokładnie tą samą trasą do Turynu. Trasa liczy 3126 kilometrów.
Jadą z numerem 7. Podążamy tą
samą drogą, żeby zrobić ukłon w
tę stronę. Jesteśmy zapaleńcami,
kochamy tego fiata. Oni też go kochają, dlatego jadą z nami – mówił
mediom przed wyjazdem Artur Pocian z grupy 126Hooligans, która
jest organizatorem wydarzenia.

Pierwszego dnia „maluchy” miały dotrzeć do Wiednia, potem miały odwiedzić m.in. Salzburg, Weronę i Bergamo, by 13 lipca dotrzeć
do Turynu. Na miejscu, według
organizatorów, fiaty przejadą słynnym fabrycznym torem, a kierowcy
i załogi zwiedzą fabrykę. Zaplanowano także spotkanie dyrekcji Fiata z Sobiesławem Zasadą, kierowcą
rajdowym ze Śląska Cieszyńskiego
Kajetanem Kajetanowiczem oraz
członkami wyprawy. Do Bielska-Białej „maluchy” mają wrócić w
najbliższą sobotę.
Ciekawostką jest na pewno fakt,
że Sobiesław Zasada i Longin Bielak jadą przez Europę fiatem, który
miał na liczniku… mniej niż 1000
kilometrów. Jak to możliwe? Panowie siedzą za kółkiem jednego z
tysiąca egzemplarzy, który został
wyprodukowany w limitowanej
serii kończącej produkcję. Zostały
ochrzczone „Happy End”. Pan Sobiesław kupił wtedy dwa dla wnuków. – W tej chwili na liczniku ma
on 648 km, czyli jest prawie nowy –
mówił przed wyruszeniem na trasę.
Tomasz Wolﬀ
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Michael Morys-Twarowski

Farbowscy
Skąd ten ród?

Skąd to
nazwisko?
Nazwisko Farbowski
językoznawcy wywodzą
od słów „farba”,
„farbować”.

Protoplasta cieszyńskiej linii Farbowskich pochodził z Rybnika. Informacje z bazy Geneteka, dostępnej na stronach Polskiego Towarzystwa
Genealogicznego, potwierdzają, że Farbowscy byli związani z Górnym
Śląskiem. W XIX wieku mieszkali m.in. w Pilchowicach i Studzionce
(obecnie w granicach Pszczyny).

Gdzie doczytać?
 Oskar Zawisza, „Dzieje Strumienia, z.2”, Strumień, Kraków 2014,
s. 61-62 (o księdzu Bernardzie Farbowskim).
 Farbowski – genealogia, http://przodkowiezcieszyna.blogspot.
com/2020/06/farbowski-genealogia.html (materiały do genealogii
cieszyńskiej linii Farbowskich).

• Kościół pw. św. Leopolda w Leopoldstadt na sztychu Salomona Kleinera
z 1733 roku. Prawdopodobnie w tej świątyni w 1780 roku mszę prymicyjną
odprawił Bernard Farbowski z Cieszyna. Źródło: Wikimedia Commons

W 1743 roku do prawa miejskiego Cieszyna
został przyjęty Bernard Farbowski, rzeźnik
z Rybnika, protoplasta cieszyńskiej linii rodu
Farbowskich.

P

Proboszcz z Wędryni
Najmłodszy z synów rzeźnika Bernarda, noszący to samo imię, co
ojciec, ukończył gimnazjum katolickie w Cieszynie, a następnie
studia teologiczne w Ołomuńcu i
Wiedniu. W 1780 roku został wyświęcony na księdza, a mszę prymicyjną odprawił w kościele pw.
św. Leopolda w Wiedniu (zapewne
chodzi o kościół w Leopoldstadt).
Niedługo potem wrócił na Śląsk
Cieszyński. Najpierw był wikarym
w Cieszynie. W 1786 roku został
proboszczem w Kończycach Wielkich. W 1807 roku objął parafię w
Wędryni, a krótko potem został
dziekanem i nadzorcą szkolnym w
dekanacie jabłonkowskim. W 1809
roku poprosił o przeniesienie na

probostwo w Strumieniu. Życzeniu
Bernarda Farbowskiego stało się
zadość. W miasteczku nad Wisłą
pracował do śmierci w 1832.

Farbiarz Farbowski
Leopold Farbowski (ur. 1747), starszy brat księdza Bernarda, mieszkał w Cieszynie. 10 lipca 1780 roku
poślubił Ewę Szuster, pochodzącą z
tego samego miasta. Z małżeństwa
Ewy i Leopolda Farbowskich pochodzili: Franciszek (ur. 1781), Ewa (ur.
1782), Maria Anna (ur. 1785), Tekla
Rozalia (ur. 1787), Józefa Eleonora
(ur. 1791) i Walenty Józef (ur. 1793).
Najstarszy z rodzeństwa, Franciszek, był z zawodu farbiarzem.
Ożenił się z Anną Halamą, z którą
doczekał się (co najmniej) ośmiorga dzieci. Byli to: Franciszek Michał
Wacław (ur. 1807), Antoni Jan Nepomucen (ur. 1809), Ludwika Franciszka Józefa (ur. 1811), Leopold Karol
Andrzej (ur. 1812), Rozalia (ur. 1814),
Ewa Wiktoria (ur. 1817), Paulina Antonia (ur. 1820) i Teresa Jadwiga (ur.
1822).

Mistek, Witkowice,
Lanckorona

Wydaje się, że w połowie XIX wieku Farbowscy opuścili Cieszyn.
Leopold (ur. 1812), syn farbiarza, w

• Metryka chrztu Leopolda Farbowskiego, urodzonego w 1812 roku w Cieszynie. Źródło: parafia rzymskokatolicka pw.
św. Marii Magdaleny w Cieszynie
1837 roku ożenił się z Julią Gogler,
córką cieszyńskiego mieszczanina, ale w tym czasie mieszkał już
w morawskim Mistku. Jest to chyba ostatni ślub mężczyzny z rodu
Farbowskich odnotowany w parafii
pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie w XIX wieku (przejrzałem indeksy do 1900 roku).
Również w cieszyńskiej prasie
z czasów austriackich ani słowa o
przedstawicielach Farbowskich, nie
licząc piekarza z Witkowic, który w
1870 roku reklamował się na łamach
cieszyńskiej „Silesii”. W galicyjskim
schematyzmie z 1871 roku został
odnotowany Wacław Farbowski,
pocztmistrz z Lanckorony. Ta nie
leży znowu aż tak daleko od Śląska
Cieszyńskiego, więc mógł to być potomek opisywanej rodziny.

6

niających się granic Rzeczypospolitej i braku jednolitych przepisów,
zdarzało się jednak, że samochód
posiadał tablice rejestracyjne wydane jeszcze przez władze byłego
zaboru lub nie posiadał ich wcale.
6 lipca 1922 r. na mocy rozporządzenia ministra robót publicznych,
Gabriela Narutowicza i ministra
spraw wewnętrznych Antoniego Kamieńskiego wprowadzono
pierwszy w niepodległej Polsce,
jednolity system rejestracji pojazdów mechanicznych. Zgodnie z
nim, przednie tablice samochodowe miały być jednorzędowe, o

długości 490 mm i szerokości 145
mm. Z tyłu montowano tablice
dwurzędowe o wymiarach 375x245
mm. Każde z 16 województw RP posiadało swój wyróżnik z dwóch liter
w kolorze czerwonym – spółgłosek
np. KR miało woj. krakowskie. Wyjątkiem była Warszawa, dla której
stosowano wyłącznie literę W. Ponadto pierwsze polskie numery rejestracyjne składały się z jednej do
pięciu cyfr w kolorze czarnym.
W latach 1922-28 pojazdom rejestrowanym w Warszawie przydzielano zakres liczb od 15 501 do 20
000. Wprowadzono także próbne

W

Alternatywa dla pracy zdalnej

okresie pandemii
koronawirusa, kiedy wiele firm zamykało biura i wysyłało pracowników na
home oﬃce, Mariola i Jakub Kadłubcowie poszli pod prąd. W wyremontowanej
kamienicy w Czeskim Cieszynie założyli
biuro coworkingowe. Z myślą o sobie i swoich kolegach, którzy nie chcieli pracować w
domowej izolacji.
Dom stoi przy ul. Smetany, stąd wzięła się
też jego nazwa – Coworking Smetana. Poszczególne pokoje noszą natomiast nazwy
beskidzkich gór: Ostry, Godula, Kamienity,
Kozubowa…
– Czujemy więź z Zaolziem i wszyscy kochamy góry – uśmiecha się Jakub Kadłubiec.
On i jego żona pochodzą z Zaolzia, lecz
mieszkają i pracują w Pradze. Podczas pandemii koronawirusa wrócili w rodzinne strony, ponieważ firmy, w których są zatrudnieni
(branża informatyczna), przestawiły się na
pracę zdalną.
– W tej sytuacji nie mieliśmy powodu, aby
zostać w stolicy, bo i tak wszystko tam było
pozamykane, nie chodziliśmy do biura. A tu
mamy rodzinę, kolegów. Mieliśmy możliwość
pracować z domu, ale brakowało nam trochę
interakcji z innymi ludźmi, którą umożliwia
praca w biurze. Poza tym wiedzieliśmy o paru
kolegach, którzy byli w podobnej sytuacji.
Dlatego założyliśmy z Mariolą coworking –
opowiada Jakub Kadłubiec. – Wynajęliśmy
lokal od firmy Prosystem, którą prowadzi
mój ojciec. Za to jesteśmy mu wdzięczni, ponieważ bardzo nam to pomogło na starcie.
Mogliśmy już od samego początku oferować
usługi na wysokim poziomie. Cała kamienica
jest po remoncie, biura są więc piękne, nowe
i bardzo dobrze wyposażone. Od otwarcia coworkingu pracowało tu pięć osób, potem dołączyły kolejne. Niektóre osoby się zmieniają,
inne do dziś korzystają z naszych biur. Okazało się, że także po pandemii jest zapotrzebowanie na tego typu usługi. My z Mariolą

jako jedyni wróciliśmy do Pragi, pozostałym
spodobała się praca na odległość i zostali w
Czeskim Cieszynie. Aktualnie mamy sześć
osób, które przychodzą codziennie, jedna
bywa tu dwa razy w tygodniu.
W Coworkingu Smetana można wynająć
osobny pokój lub miejsce pracy w pokoju kilkuosobowym.
– Wszystko jest bardzo elastyczne: wynajem można wymówić z 15-dniowym wyprzedzeniem, nie trzeba przepisywać na swoje
nazwisko dostaw energii czy podłączenia do
Internetu. Jeżeli mamy wolne miejsce (aktualnie są wolne dwa), a ktoś jest zainteresowany, może darmowo wypróbować u nas jeden
dzień pracy. Jeżeli oferta mu się spodoba, to
może zaraz podpisać umowę i zacząć pracę
– tłumaczy Kadłubiec. Oferuje także krótkie,
jednorazowe wynajmy salki na spotkania
biznesowe lub wynajem miejsca pracy na poszczególne dni w tygodniu.
Każda z osób pracuje na własnym komputerze, lecz poza tym korzysta z umeblowanego i w pełni wyposażonego biura – ma do
dyspozycji szybki Internet, drukarkę, skaner,
zaplecze sanitarne i kuchenne, w którym nie
brakuje lodówki, mikrofalówki czy ekspresu
do kawy.
– Mamy salkę konferencyjną, w której
można umówić się na spotkanie z klientem,
choć to raczej rzadko się zdarza, ponieważ
większość osób pracuje zdalnie w branży
informatycznej lub podobnej. Chociaż nie
wszyscy, bo mamy na przykład pana, który
bada lodowce w ramach uniwersytetu w USA
– dodaje pan Jakub.
Kadłubcowie założyli coworking z myślą
o tym, aby nie tylko pracować we wspólnych
biurach, ale też organizować różne wspólne
przedsięwzięcia. Ekipa Coworkingu Smetana
wzięła na przykład w zeszłym roku udział w
wyścigu Olza RUN, Mariola Kadłubiec zorganizowała dwie prelekcje w klubie „Dziupla”.
Jedną z nich prowadził znawca kryptowalut,
drugą para młodych architektów.
– Nadal mamy taką ambicję, aby organizować różne wydarzenia, choć przyznam

szczerze, że obecnie jest trochę zastój spowodowany tym, że wróciliśmy z żoną do Pragi. Ale mamy w planach powrót na Zaolzie
i wówczas do tego wrócimy – przyznaje Kadłubiec.
Przekonuje, że coworkingowi bardzo pomógł COVID-19, który nauczył dużo firm
pracy zdalnej. Po pandemii wiele osób nie
wróciło już do pracy stacjonarnej, z drugiej
strony nie chcą lub nie mogą, ze względu na
brak odpowiednich warunków, pracować w
domu. Typowymi klientami coworkingu są
ludzie młodzi, rówieśnicy Marioli i Jakuba.
Dużo z nich skorzystało z możliwości pracy
zdalnej i wróciło z wielkich miast, w których
zostali po studiach, na Zaolzie. Pomaga temu
również fakt, że Cieszyn i Czeski Cieszyn –
pan Jakub traktuje je jako jedno miasto – bardzo się rozwijają pod względem możliwości
spędzania czasu, czy chodzi o kulturę, sport,
czy o restauracje i kawiarnie.
(dc)

• Jakub Kadłubiec (z lewej) z „członkiem” coworkingu Michałem Polakiem.

Fot. DANUTA CHLUP

Kwestionariusz ﬁrmowy
Rok założenia: 2020
Branża: wynajem lokali
Kontakt:
www.coworkingsmetana.cz

GROSZ DO GROSZA
• Metryka chrztu Anny Petroneli Farbowskiej, urodzonej w 1744 roku. Źródło: parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie
Z większym prawdopodobieństwem można założyć, że z cieszyńskimi Farbowskimi spokrewniony był Adolf Farbowski, w
drugiej połowie XIX wieku kupiec
w Końskiej.

Tylko(?) cztery pokolenia
Cieszyńska historia Farbowskich
była relatywnie krótka (cztery pokolenia), chociaż nie można wykluczyć, że na Śląsku Cieszyńskim po

dziś dzień mieszkają ich potomkowie po kądzieli. W każdym razie to
dobra ilustracja, jak mobilne były
mieszczańskie rodziny. Z jednej
strony stanowi to utrudnienie w
poszukiwaniach (najłatwiej się śledzi dzieje chłopskich rodów, które
nie ruszały się z miejsca przez stulecia), z drugiej jest to wyzwanie – a
rozwiązywanie zagadek i odkrywanie nieznanego to wszak sól badań
genealogicznych.


100 lat temu wprowadzono polskie tablice rejestracyjne
lipca minęło 100 lat od
wprowadzenia pierwszych
polskich tablic rejestracyjnych dla pojazdów mechanicznych. W 1922 r. było w Polsce
zaledwie kilka tysięcy aut. Dziś jest
ich ponad 29 milionów.
Po odzyskaniu niepodległości na
ziemiach polskich obowiązywały
przepisy ustalone jeszcze w czasie
zaborów – dotyczyło to również
tablic rejestracyjnych pojazdów
mechanicznych. Zgodnie z przepisami w latach 1918-22 każdy pojazd
był rejestrowany przez władze wojskowe. W warunkach stale zmie-
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POLSKI BIZNES (114)

NASZE RODY /123/

rawdopodobnie
nieco wcześniej, 14
maja 1743 roku, poślubił
cieszyńską
mieszczkę,
Marię
Skubidło (Skubidlo),
córkę nieżyjącego
Marcina. Z tego małżeństwa pochodzili: Anna Petronela (ur. 1744), bliźniacy Franciszek (ur. 1747) i Leopold
(ur. 1747), Maria Weronika (ur. 1753),
Bernard Wawrzyniec (ur. 1755) i Magdalena Katarzyna (ur. 1758).

♩

tablice rejestracyjne z wyróżnikiem
danego województwa i literami PR.
W styczniu 1928
r.
wprowadzono
nowe, większe tablice, lecz czcionka i
kolorystyka nie uległa zmianie. Pięć lat
później do użytku
weszły numery rejestracyjne przyczep
samochodowych
malowane na lewej burcie.
Dzieje.pl/PAP

• Tablice rejestracyjne dla Warszawy
zaczynały się od litery W.
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Henryka Bittmar

J

eszcze nie tak dawno w Internecie roiło się od wpisów
wyśmiewających
polską
żywność. Internauci nie pozostawiali na polskich produktach
suchej nitki. Że pełne soli technicznej, że nafaszerowane antybiotykami (to m.in. o mięsie drobiowym),
że po prostu byle jakie i niezdrowe.
I wystarczyło niewiele: widmo wysokiej inﬂacji, drożyzna postępująca
dosłownie z dnia na dzień – i nagle
polska żywność przestała zagrażać
czeskim kubkom smakowym i żołądkom. Polskie sklepy znajdujące
się wzdłuż granicy, w tym duże sieciówki, takie jak Kauﬂand czy Biedronka, przeżywają istny boom. Na
parkingach często nie uświadczysz
aut z polską rejestracją. Przyjeżdżają i odjeżdżają prawie wyłącznie samochody z Republiki Czeskiej. Tak
samo oblegane są targi. Dla przykładu w Zabełkowie pomiędzy stoiskami oferującymi owoce sezonowe,
warzywa, wyroby mięsne, a także
odzież, obuwie czy artykuły przemysłowe krążą całe czeskojęzyczne
rodziny. Wśród samochodów na rozległym parkingu widać nawet auta

W Polsce płacimy mniej. Na razie
z rejestracjami ołomunieckimi czy
brneńskimi.

•••

Czesi (na razie) kupują w Polsce
wszystko lub prawie wszystko. Do
sklepów położonych tuż za granicą
przyjeżdżają nawet po chleb. Dużym
powodzeniem cieszą się wyroby
mleczarskie (twaróg jest tańszy o ok.
30 proc.), papierosy, alkohole, konserwy rybne, mięso (kilogram piersi
z indyka kupimy tam o 40 proc. taniej), owoce i warzywa, a nawet pasta do zębów. W ostatnich dniach
można jednak zauważyć, że także w
Polsce ceny coraz szybciej suną w
górę. Jeszcze nie osiągają poziomu
takiego jak nas (bo tu też drożyzna
postępuje), ale różnice nie są już dla
Czechów tak atrakcyjne, jak chociażby przed miesiącem. Ciągle jednak
obniżony w Polsce do zera podatek
VAT na podstawowe artykuły spożywcze z jednej strony i najwyższy w
Europie podatek VAT na żywność w
Republice Czeskiej dają o sobie znać.
Można zatem oczekiwać, że wycieczki do polskich sklepów i na targi w
najbliższym czasie się nie skończą.

Tym bardziej że czeskim konsumentom drożyzna daje się we znaki coraz
bardziej.

•••

Jak wynika z badań agencji STEM,
czeskie, morawskie i śląskie rodziny z powodu rosnących cen prawie
wszystkich towarów i usług zaczynają coraz bardziej ograniczać wydatki.
Innymi słowy kupują teraz mniej
głównie artykułów spożywczych,
a także ubrań i obuwia. I obracają
każdą koronę, zanim zdecydują się
ją wydać. Nikt w supermarkecie nie
sięgał w tym roku po truskawki po
200 koron za kilogram, skoro tuż
za granicą można było te smaczne
owoce mieć za trzy razy mniej. Już
wcześniej ludzie ograniczyli zużycie
energii. Podwyżki cen w kwietniu
porównywane rok do roku osiągnęły
u nas 16 proc. I będzie gorzej, prognozują niektórzy ekonomiści. Co
czwarty badany przez STEM przyznaje, że musi już sięgać do swoich
„żelaznych” zasobów, czyli pieniędzy uciułanych na gorsze czasy. Kolejnych 15 proc. rodzin do takiego
kroku się przymierza. Co szczegól-

nie niepokojące, już co drugi dorosły
obywatel RC jest przekonany, że jego
sytuacja finansowa jest gorsza, aniżeli przed rokiem. O 20 proc. obniżyła się liczba osób, które twierdzą,
że ich sytuacja finansowa nie uległa
na razie zmianie ani na lepsze, ani
na gorsze. Ludzie nie ukrywają też,
że swoją przyszłość widzą w czarnych barwach. Bardziej optymistyczne nastroje panują wśród ludzi
młodych, osoby powyżej 60. roku
życia niczego dobrego po najbliższej i dalszej przyszłości raczej się
nie spodziewają. A warto dodać, że
przed pandemią koronawirusa sytuację gospodarczą kraju oceniało jako
dobrą aż 70 proc. badanych. W maju
tego roku ich liczba skurczyła się do
17 proc. Tzw. oczekiwanie inﬂacyjne
i drastyczne ograniczenie wydatków
może jednak spowodować, że kraj
pogrąży się w stagﬂacji (stagnacja gospodarcza plus inﬂacja). Niektórzy
ekonomiści i analitycy próbują przekonywać konsumentów, że odrobina
optymizmu zawsze się przyda i że na
czarne scenariusze jeszcze za wcześnie. Owszem, oszczędne i rozsądne
gospodarowanie tym, co mamy, jest

niewątpliwie ważne. Zdecydowane
ograniczenie konsumpcji może z
jednej strony co prawda poniekąd
przyhamować inﬂację, z drugiej jednak wpędzi w poważne kłopoty niejednego usługodawcę i producenta
dóbr wszelakich. A upadające firmy
to rosnący wskaźnik bezrobocia i zarzewie kolejnych problemów.

•••

Z najnowszych badań wynika, że
drożyzna na razie nie przeszkadza co
piątemu gospodarstwu domowemu.
To rodziny bardzo dobrze sytuowane. Dla ok. 20 proc. rodzin inﬂacja
jest jednak ogromnym zagrożeniem.
Połowa pytanych jest przekonana,
że sytuację mogłoby poprawić zastopowanie cen artykułów pierwszej
potrzeby i energii. Co czwarty badany preferowałby obniżkę podatków.
W Polsce niektóre z tych możliwości
zostały wykorzystane. Dzięki temu
w tamtejszych supermarketach zapłacimy ciągle mniej, aniżeli w tych
naszych. Ale czy taka sytuacja może
utrzymać się przez dłuższy czas? Na
to pytanie brak dobrej i jednoznacznej odpowiedzi.
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Bogumiła Bednarek mieszka w Kościerzynie w województwie pomorskim. Połowę roku spędza jednak na
walizkach. Jako ambasador kultury Pomorza podróżuje po świecie, by pokazywać ginące rzemiosło ziemi
kaszubskiej. W ostatni weekend czerwca przyjechała na Festiwal Świętojański do Bystrzycy ze swoimi
papierowymi kwiatami.

Siatkarze rozprawili się
ze słoweńską zmorą

– W dawnych czasach papierowymi
kwiatami zdobiono kościoły, obrazy
święte, krzyże przydrożne. Papierowe
kwiaty miały zastosowanie w domach
i na cmentarzach, gdzie zdobiono nimi
groby. Wykonywane je własnoręcznie,
a potom moczono w wosku pszczelim.
Dzięki temu na grobach wytrzymywały od listopada aż do wiosny, a w pomieszczeniach pod dachem potrafiły
się utrzymać nawet piętnaście lat i dłużej, nie tracąc świeżych kolorów. Wosk
pszczeli chroni je bowiem zarówno
przed działaniem słońca, jak i innymi
niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Nasi przodkowie mądrze to
wymyślili, a ja staram się ich umiejętności i doświadczenie przekazywać dalej, jeżdżąc po świecie z moimi papierowymi kwiatami.

– W 2016 roku byłam w Szanghaju i tam
moje stanowisko zostało uznane za najpiękniej ozdobione. Byłam zaskoczona.
Dziś mogę powiedzieć, że było to swego
rodzaju mistrzostwo świata, skoro na
ponad 50 krajów, byliśmy najładniejsi
jako województwo pomorskie i Muzeum Etnograficzne we Wdzydzach. Od
tej pory jeżdżę po świecie, prowadząc
zajęcia w szkołach europejskich, gdzie
uczę nauczycieli i uczniów sztuki tworzenia papierowych kwiatów. Miałam
wystawy w Berlinie, Luksemburgu,
Sztokholmie, moje kwiaty są w Malezji
i Ontario w Kanadzie. Często bywam
też u Polonii w Rosji, dokąd jestem zapraszana nie tylko po to, żeby pokazać
ginące rzemiosło, ale też integrować
wokół siebie ludzi. Kiedy w Bystrzycy
przeczytałam napis „Dom Polski”, byłam mile zaskoczona. Wszystkich tutaj
rozumiem.

Nawet pomimo powszechnie używanej gwary? Na Zaolziu nie wszyscy posługujemy się literacką polszczyzną…

– U nas na Kaszubach jest takie powiedzenie, że „kto zna język kaszubski, ten objedzie wszystkie kraje”; w
znaczeniu, że wszędzie się dogada.
Kaszubski jest co prawda językiem słowiańskim, a nie germańskim, jak się
niektórym wydaje, ma jednak wiele
naleciałości z innych języków, w tym
niemieckiego czy angielskiego. Mając
tak zróżnicowane słownictwo, wiele
jesteśmy w stanie domyślić się z kontekstu rozmowy.

Tworzenie papierowych kwiatów to
czasochłonne zajęcie?

– Zależy, ile chcemy ich zrobić. Jeden
kwiat to kwestia kilku minut, a jednak
taki kwiat jest piękny, zdobi i przynosi
radość. Ja kocham to, co robię, dlatego
te kwiaty wykonywane są z lekkością.
Pewna pani powiedziała o nich, że są
„jak motyle”. Czasami w pociągu rozwijam bibułkę i w trakcie rozmowy coś
tam pozwijam, poskręcam. Taki malutki kwiatek na szarej torebce przyklejony do prezentu już robi furorę. Te chwyty wymyśliły nasze babki i prababki, a
jednak nadal cieszą oko.

Novak Djoković,
zwycięzca Wimbledonu 2022

Polscy siatkarze wygrali w niedzielę w Gdańsku ze Słowenią 3:1 i zajęli drugie miejsce w fazie zasadniczej Ligi
Narodów. W ćwierćfinale turnieju finałowego, jaki w dniach 21-24 lipca zostanie rozegrany w Bolonii, białoczerwoni zmierzą się z Iranem.

Kwiaty wykonywane z bibuły to kaszubska specjalność?

Po jak dalekim świecie?
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Trudno mi znaleźć słowa, żeby oddać, jak wiele
znaczy dla mnie wygrana w Wimbledonie

Papierowe kwiaty jak motyle
Beata Schönwald

♩

Łukasz Klimaniec

T
• Bogumiła Bednarek z wiankiem
wykonanym
z papierowych
kwiatów.
Fot. BEATA
SCHÖNWALD

•••
U nas na Kaszubach jest takie
powiedzenie, że „kto zna język
kaszubski, ten objedzie wszystkie
kraje”; w znaczeniu, że wszędzie się
dogada
Czy kolory, których pani używa, są typowe dla waszego regionu?

– Staram się tak dobierać kolory, żeby
podobały się paniom. Oprócz pielęgnowania dawnego rzemiosła param
się również nowoczesną sztuką, taką
jak zdobienie sal weselnych, tworzenie
wianków na głowę dla panny młodej
czy bukietów ślubnych. Kwiaty papierowe do ślubu były na przykład bardzo
modne w latach 30. ub. wieku. Natomiast kwiatem, który nigdy nie stracił
na popularności, jest róża. Papierowe
róże też są przepiękne, choć jeśli o mnie
chodzi, to wykonuję wszystkie kwiaty
we wszystkich kolorach. W jakich, to
często zależy od okoliczności i od tego,
w czym komu jest do twarzy.

Gdzie pani nauczyła się tej sztuki?

– Pierwszego kwiatka wykonałam z ciocią, kiedy miałam dziesięć lat. Potem w
życiu robiłam różne rzeczy. Prowadziłam własne firmy związane z rękodziełem artystycznym, aż pewnego dnia
postanowiłam spełnić swoje marzenie.
Zostałam przewodnikiem w najstarszym muzeum etnograficznym w Polsce, które znajduje się we Wdzydzach.
Placówka ta powstała w 1906 roku, a jej
założycielami byli państwo Teodora i
Izydor Gulgowscy. Pani Teodora uczyła
rękodzieła młode dziewczęta, założyła

Bogumiła Bednarek

jest znana w Polsce i za granicą dzięki papierowym kwiatom. Aby ocalić ginące rzemiosła kaszubskie od zapomnienia, prowadzi warsztaty ze sztuki tworzenia kwiatów z bibuły, a także uczy malarstwa na szkle czy farbowania tkanin. Przybliża ludziom tradycje,
wierzenia i przesądy związane z życiem codziennym na Kaszubach według harmonogramu roku i obchodzonych świąt kościelnych. Obecnie zamierza wyjść do publiczności z
nowym tematem. Jest nim posługiwanie się gęsim piórem i to wszystko, co wiąże się z
jego przygotowaniem, kaligrafią i niełatwą sztuką pisania atramentem. Artystka realizuje
również projekty charytatywne, prowadząc warsztaty dla osób niepełnosprawnych lub
uchodźców z Ukrainy. – Człowiek powinien żyć godnie, dlatego nie może pracować za
darmo. Czasami jednak trzeba dać z siebie coś bezinteresownie – uważa.

szkołę haftu, stworzyła kaszubski haft
wdzydzki i stroje świetlicowe. Z kolei
Izydor Gulgowski stworzył szkołę stolarki meblowej, ale był też etnografem
i pisał książki w różnych językach – po
rosyjsku, niemiecku, kaszubsku. Dla
mnie stali się wzorami do naśladowania, ponieważ uczyli miejscową ludność
jak korzystać ze swoich umiejętności i
przestać żyć w biedzie. U nas jest piąta,
szósta klasa gleby, rodziny były zawsze
wielodzietne i trudno było wyżyć. Trzeba było więc znaleźć inną metodę zarabiania pieniędzy. Tej parze się to udało.
Dzięki nim wielu ludzi uzyskało pracę, a
miejsce to zdobyło rozgłos. Dlatego przy
okazji wakacyjnych podróży nad polskie
morze zapraszam do muzeum we Wdzydzach, które pokazuje ginące rzemiosła
oraz przybliża życie na wsi kaszubskiej
w XVII-XX wieku od dworków szlacheckich po zwykłe chałupy gospodarcze.

Czy można powiedzieć, że ginące rzemiosła cieszą się nową popularnością i
pomimo otaczającej nas nowoczesności nie są skazane na zapomnienie?

– Z mojego doświadczenia wynika,
że przeżywają istny renesans. Oprócz
prowadzenia zajęć stacjonarnych w
Kościerzynie, na okrągło jestem zapraszana przez szkoły, domy kultury,
parafie i wiele innych instytucji w Pol-

sce i za granicą, by uczyć dawnych rzemiosł – tworzenia papierowych kwiatów, ale też malowania na szkle czy
farbowania tkanin metodą pieczątkową. Ludziom wydaje się czasem, że
tych rzeczy można nauczyć się przez
patrzenie. Nie zgadzam się z tym. Aby
nauczyć się tworzyć coś nowego, trzeba to wziąć do ręki i samemu spróbować. Patrząc nie nauczymy się niczego, dlatego namawiam, żeby korzystać
z warsztatów.

Pani miała takie warsztaty z uczniami z
bystrzyckiej polskiej szkoły. Jakie było
zainteresowanie?

– Nie tylko dziewczynki były zainteresowane wykonywaniem kwiatów
z papieru, ale także chłopcy. Jeden z
nich postanowił dać kwiatek tacie, bo
akurat obchodzi urodziny, inny z kolei
stwierdził, że babcia ucieszy się bardzo z takiego prezentu. Dziewczynki,
z którymi prowadziłam wczoraj zajęcia, dziś przyszły tutaj do parku koło
Domu Polskiego piękne, eleganckie w
swoich strojach. Występują i są dumne,
że też są artystkami. Mnie również jest
miło, że mogłam im przekazać chociaż
odrobinę tego, co potrafię. Myślę, że takie wzajemne dzielenie się bogactwem
tradycji swoich regionów jest dla nas
wszystkich niezmiernie ważne. 


o było niezwykle ważne zwycięstwo
biało-czerwonych,
bo Słowenia w
ostatnich latach
była zmorą polskich siatkarzy – wystarczy przypomnieć, że w dwóch poprzednich
mistrzostwach Europy to właśnie
ten zespół eliminował grających
jak z nut Polaków, pozbawiając
ich szans na medal. W niedzielę, w
ostatnim meczu fazy eliminacyjnej Ligi Narodów rozgrywanym w
Gdańsku, pod większą presją byli
jednak Słoweńcy. Musieli wygrać
za trzy punkty, by awansować do
finałowego turnieju – strata dwóch
setów eliminowała ich z udziału
w dalszej części rozgrywek. Dla
pewnych awansu Polaków stawką meczu było zajęcie pierwszego
miejsca, do czego potrzebowali
wygranej 3:0. Ten plan znakomicie
realizowali przez dwie pierwsze
części meczu – w pierwszym secie
wręcz zmietli rywali, wygrywając
25:14, a w drugim wykazali się lepszą skutecznością w wyrównanej
końcówce. W trzeciej partii dały
jednak o sobie znać stare grzechy –
słabsze przyjęcie i brak skuteczno-

• Polscy siatkarze odnieśli dziesięć zwycięstw w dwunastu meczach pod wodzą Serba Nikoli Grbicia i pewnie awansowali do ćwierćfinału Ligi Narodów. Fot. Materiały PZPS
ści w ataku pozwoliły Słoweńcom
wygrać 25:23. To tylko podrażniło
polskich siatkarzy, którzy w czwartej odsłonie byli poza zasięgiem
rywali. Dobre zmiany dali Tomasz
Fornal i Karol Kłos, a Bartosz Kurek

wzniósł się na poziom nieosiągalny dla Słoweńców. Polacy wygrali
25:17, choć punktowa przewaga
mogła być jeszcze okazalsza.
Wygrana biało-czerwonych ze
Słowenią była dziesiątym zwycię-

stwem pod wodzą trenera Nikoli Grbicia w dwunastu meczach.
Dwóch porażek Polacy doznali z
Włochami w Ottawie (1:3) oraz z
Iranem na początek turnieju Ligi
Narodów w Gdańsku (1:3).

Martin po latach wrócił do domu

M

artin Galia (na zdjęciu), 43-letni szczypiornista,
wychowanek HC Banik
Karwina, po 19 latach gry za granicą zdecydował się na powrót do
macierzystego klubu. Pochodzący
z Ostrawy bramkarz ostatnie sześć
lat spędził w Górniku Zabrze, występując w polskiej Superlidze.
Opuścił większość minionego sezonu, w tym mistrzostwa Europy,
z powodu kontuzji kolana. Jednak
nie chciał w taki sposób zakończyć
swojej bogatej kariery sportowej,
dlatego zdecydował się na powrót
do HCB Karwina, gdzie występował do 2003 roku, zdobywając w
tym czasie trzy mistrzostwa Czech.
– Od pierwszego dnia, odkąd opuściłem Karwinę, wiedziałem, że
wrócę do tego klubu – przyznał
Galia w wypowiedzi dla klubowego serwisu. – Z transferem nie było
kłopotu. Rozmawialiśmy o tym
przez ostatnie trzy sezony i teraz
nadszedł właściwy czas, abym oddał klubowi wszystko to, co kiedyś
od niego otrzymałem – dodał.

Zapowiedział,
że
w klubie ma pełnić
trzy role – będzie trenerem
bramkarzy
wszystkich kategorii
wiekowych, asystentem trenera Michala
Brůny oraz znajdzie
się w zarządzie.
– Chciałbym zakończyć swoją długą
karierę w Karwinie
– podkreślił 43-letni
bramkarz.
Martin Galia po
odejściu w 2003 roku
z HC Banika Karwina
przez jeden sezon był
zawodnikiem szwedzkiego
Redbergslids
IK. W latach 2004-2013 występował w
klubach niemieckich.
Będąc graczem Frisch Auf Göppingen, został w sezonie 2005/2006
wybrany najlepszym bramkarzem
Bundesligi. Z TBV Lemgo w sezonie 2009/2010 wywalczył Puchar
EHF. W latach 2013-2016 występo-

Zajmując drugie miejsce w rundzie zasadniczej Ligi Narodów Polacy awansowali do fazy pucharowej. W ćwierćfinale, jaki w dniach
21-24 lipca zostanie rozegrany w
Bolonii, biało-czerwoni zmierzą
się ze Iranem.
– Będziemy mieć dużo czasu,
by przeanalizować to przegrane
spotkanie z Iranem w Gdańsku i
znaleźć błędy, nad jakimi musimy
pracować na zgrupowaniu w Spale – powiedział Kamil Semeniuk,
przyjmujący polskiej reprezentacji w rozmowie z Polsat Sport.
– Patrząc na ten zespół można
spodziewać się zaciętego meczu.
Mimo że hala była wypełniona po
brzegi, to na nich to aż tak nie zadziałało. Może w pierwszym secie
byli jakoś oszołomieni atmosferą,
ale później zaczęli grać bardzo
dobrze. Zasłużenie wygrali tamto
spotkanie, ale my jesteśmy głodni
rewanżu i wierzę, że we Włoszech
wygramy – zaznaczył.
W trzech pozostałych ćwierćfinałach w Bolonii Włosi spotkają
się z Holandią, która dzięki większej liczbie zwycięstw wyprzedziła
mającą lepszy dorobek punktowy
Argentynę i zajęła ósmą lokatę,
reprezentacja USA zmierzy się z
Brazylią, a mistrzowie olimpijscy z
Tokio Francuzi zagrają z Japończykami.


Celtic z Banikiem i Legią

Już jutro, w środę 13 lipca o 18.00,
Banik Ostrawa z okazji swojego
jubileuszu 100-lecia klubu zmierzy
się w towarzyskim meczu z na
stadionie miejskim w Ostrawie z
Celtikiem Glasgow. W tym meczu
na pewno nie zagra David Lischka,
który w sobotnim, przegranym
sparingu z MSK Żylina (1:3) doznał
kontuzji. Co ciekawe, mistrzowie
Szkocji po meczu z Banikiem, zmierzą się z Legią Warszawa (w środę
20 lipca) w pożegnalnym meczu
bramkarza Artura Boruca, który
występował w obu klubach.  (klm)

Polak trenerem
piłkarek z Ostrawy

Fot. IVO DUDEK

wał w szwajcarskim TSV St. Otmar
St. Gallen. W 2016 roku przeszedł
do Górnika Zabrze.
W reprezentacji Czech Martin
Galia zadebiutował 6 stycznia
2001. Z kadrą brał udział w czte-

rech turniejach finałowych mistrzostw świata (2001, 2005, 2007,
2015) oraz aż w siedmiu mistrzostwach Europy (2002, 2004, 2008,
2010, 2012, 2018, 2020).
(klm)

Witold Zając, były trener piłkarek
GKS Katowice, został szkoleniowcem kobiecej drużyny Banika
Ostrawa. Zastąpił na stanowisku
Michala Žárského. – To bardzo
wymagający trener, który ma również pierwszoligowe doświadczenie – powiedział o Zającu Richard
Urban, menedżer kobiecej drużyny
Banika. – Nasza oferta i warunki
pracy w naszym klubie tak mu się
spodobały, że zdecydował się ją
przyjąć – dodał.
(klm)
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Wspomnienia
o spalonym kościele
Każdy z nas zna choćby w zarysie tragiczne okoliczności pożaru kościółka w Gutach, który
spłonął, w wyniku podpalenia, przed pięciu laty – w nocy z 1 na 2 lipca 2017 roku. Wystawa
planszowa „Gucki kościół we wspomnieniach”, którą można zwiedzać w „Drzewiónce”
w Mostach koło Jabłonkowa, szczegółowo pokazuje historię zabytku oraz budowę jego repliki.

WSPOMNIENIA

PROGRAM TV

Wystawę „Gucki kościół we
wspomnieniach” można oglądać

WTOREK 12 LIPCA

A w sercu pozostaje tęsknota, smutek, żal…

w „Drzewiónce” w Mostach koło
Jabłonkowa do 16 września.

Jutro, dnia 13 sierpnia, mija 25. rocznica, kiedy ucichło
szlachetne serce naszego Kochanego Taty

Latem „Drzewiónka”, będąca

śp. LEOPOLDA SZOSTKA
z Hawierzowa-Suchej Średniej

siedzibą Gorolskiego Centrum In-

O chwilę wspomnień proszą bliskich i znajomych synowie z rodzinami.

formacji Turystycznej, jest otwarta
następująco: od poniedziałku do

GŁ-412

piątku od godz. 8.00 do 16.00,
w soboty od 8.30 do 14.30,
a w niedziele w godz. 8.30-12.30.

NEKROLOGI

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy, że dnia 2
lipca opuściła nas w wieku 76 lat, po krótkiej chorobie,
nasza Ukochana Mama, Babcia, Teściowa i Ciocia

Danuta Chlup

E

kspo zycję
przygotowało
M u zeum
Ziemi Cieszyńskiej w
Czeskim Cieszynie, a jej
autorem jest historyk
David Pindur. Pierwsze
plansze opowiadają o
pożarach drewnianych
kościołów w regionie
(w Tichej koło Frensztatu pod Radhoszczem
w 1963 roku, w Ostrawie-Hrabowej w 2002
roku, a także po polskiej
• Pierwsze plansze poświęcone są drewnianym kościołom w regionie, ich pożarom
stronie – w Międzyoraz najstarszej historii wsi Guty. Zdjęcia: DANUTA CHLUP
• Powiększona reprodukcja fotografii kościoła w Gutach z 1920 roku.
rzeczu Górnym w 1993
roku i na Stecówce w
nak przekazana przez cesarską
Istebnej w 2013). Szczególną uwagę
stolski diecezji ostrawsko-opawkiej doszukiwano się w zabytkowym
Autorzy wystawy opisali i zilukomisję rekatolicyzacyjną parafii
poświęcono pożarowi guckiego koskiej, dokonał poświęcenia nowego
kościele dowodów na czeską przestrowali zdjęciami ostatni duży
katolickiej w Trzycieżu.
ścioła pw. Bożego Ciała, który był
kościoła pw. Bożego Ciała i odpraszłość Śląska Cieszyńskiego. Miaremont świątyni, przeprowadzony
wydarzeniem opisywanym przez
wił w nim pierwszą mszę świętą” –
ły nimi być artefakty epigraficzne
w latach 2011-2012. Oglądaniu tej
Osobna plansza poświęcona jest
wszystkie media w regionie i nie
czytamy w opisie.
(epigrafy są napisami umieszczaplanszy towarzyszy smutek, ponieostatnim dziejom kościoła (od potylko.
Wystawa
przybliża
wnętrze
nymi na pomnikach, nagrobkach
waż pięć lat później wyremontowawstania Czechosłowacji). W 1922
Zwiedzający zapoznają się podawnego kościoła, jego cenny,
lub rzeźbach – przyp. red.). Myśl
ny kościół zamienił się w zgliszcza.
roku wśród ewangelików zrodziła
krótce z historią wsi Guty (dziś
bezpowrotnie utracony w pożarze
tę forsował m.in. Valentin Krpec w
Optymizmem napawa natomiast
się inicjatywa odzyskania świątyni.
dzielnicy Trzyńca). W okresie,
inwentarz, dzwony, elementy arartykule w roczniku „Těšínský kaostatnia plansza pt. „Jak Feniks
Jednym z argumentów, prócz histokiedy wybudowano kościół (1563
chitektury. Zamieszczono sporo
lendář” na 1938 rok. W 1936 roku
z popiołu”, poświęcona budowie
rycznego, był fakt, że ewangelicy
rok), większość mieszkańców Guzdjęć z różnych okresów. Szczególzastanawiano się nad przenosinarepliki zabytku i jego poświęceniu
mieli daleko do kościoła w Ligotce
tów była wyznania ewangelickiene miejsce zajmuje duża reprodukmi kościoła do Czeskiego Cieszyna,
6 czerwca ub. roku. „Na przekór
Kameralnej. Problem rozwiązago. Świątynia początkowo służyła
cja fotografii kościoła z 1920 roku,
Frydka-Mistka lub Brna – co było
ograniczeniom rządowym związano poprzez wybudowanie kaplicy
ewangelikom, niespełna sto lat
pochodząca z archiwum Henryka
oficjalnie motywowane lepszymi
nym z pandemią COVID-19 biskup
ewangelickiej na cmentarzu. W
później, w 1654 roku, została jedWawreczki.

możliwościami jego ochrony.
Martin David, administrator apookresie I Republiki Czechosłowac-

CO W KINACH
TRZYNIEC – Kosmos: Pánský
klub (12, godz. 15.00, 17.30); Thor:
Miłość i grom (12, godz. 19.30; 14,
godz. 17.30); Kdyby radši hořelo (13,
godz. 17.30); Summer Massacre (13,
godz. 20.00); Hádkovi (14, godz.
10.00); Powodzenia, Leo Grande
(14, godz. 20.00); CZ. CIESZYN –

Central: Sing 2 (13, godz. 16.30);
Lunatycy (14, godz. 16.30); KARWINA – Centrum: Řekni to psem (12,
godz. 17.30; 13, godz. 20.00); Thor:
Miłość i grom (12, godz. 20.00; 13,
14, godz. 17.30); Czarny telefon
(14, godz. 20.00); HAWIERZÓW –
Kino Letnie: Vyšehrad: Fylm (12,
godz. 21.30); Kdyby radši hořelo
(13, godz. 21.30); Hádkovi (14, godz.
21.30); CIESZYN – Piast: Minionki: Wejście Gru (12-14, godz. 14.00,

16.00, 18.00); Top Gun. Maverick
(12-14, godz. 20.00).

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.katowice.pl/Zaolzie.

CO W TERENIE
HAWIERZÓW-BŁĘDOWICE
–
Klub Kobiet zaprasza na spotkanie

13. 7. o godz. 12.00 do Domu PZKO.
W programie wycieczka na pół
dnia.
JABŁONKÓW – Zarząd MK PZKO
zaprasza wszystkich właścicieli stoisk w Lasku Miejskim w Jabłonkowie na spotkanie robocze przed 75.
Gorolskim Świętem, które odbędzie
się w Domu PZKO w czwartek 14. 7.
o godz. 15.30. Prosimy zabrać z sobą
trzy wydrukowane i podpisane egzemplarze umowy o wynajmie.
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„Głos” należy do Stowarzyszenia
Dzienników
Mniejszości Narodowych i Etnicznych Europy MIDAS

śp. WANDA SZWARCOWA
z domu Nowak, zam. w Wędryni

Ostatnie pożegnanie odbyło się w miejscowym kościele 7 lipca 2022.
W smutku pogrążona rodzina

GŁ-409

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu dla najbliższej rodziny z powodu
zgonu

śp. ADOLFA PAWLASA

najstarszego członka Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego
„Beskid Śląski” w RC
składa Zarząd PTTS „Beskid Śląski”.

KARWINA-RAJ – Klub Seniora MK
PZKO zaprasza członków na spotkanie dnia 12. 7. o godz. 15.00.
PTTS „BŚ” – zaprasza 16. 7. w ramach zabawy turystycznej „Przez
Kopce” do odkrywania uroków
najmniejszego rezerwatu przyrody
w Parku Krajobrazowym Beskidy
– Kiczmol z Jankiem Michalikiem.
Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś
więcej o ﬂorze i faunie mokradeł,
dołącz do nas! Spotykamy się na
przystanku autobusowym Łomna
Górna, Koupaliště o godz. 9.30. Dalej wycieczkę przez Mały Połom do
Łomnej nieoznakowanymi ścieżkami poprowadzi Tadeusz Farnik.

OFERTY
PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do
domu – zadzwoń: +48 609 852 057.
Uszczelniamy wszystkie rodzaje dachów.

GŁ-021

WYSTAWY
CZ. CIESZYN, KONGRES POLAKÓW, ul. Grabińska 458/33: do
21. 7. wystawy pt. „Twórcze życie
Pawła Kalety”, „Józef Gacek, żołnierz Legionów Polskich”. Czynne
od wtorku do piątku w godz. 8.0015.00.
CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓWNY PZKO, Strzelnicza 28, galeria w holu na parterze: do 21. 7.
wystawa pt. „1. Drużyna Harcerska
im. Tadeusza Rejtana w Orłowej”.
Czynna w godzinach otwarcia budynku.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ,
ul. Główna 115/15, Cz. Cieszyn:

GŁ-406

do 28. 8. wystawa pt. „Rzeki nie
płyną, jak chcą”. Czynna: wt, czw,
so i nie: w godz. 10.00-15.00; śr:
12.00-16.00.
MUZEUM HUTY TRZYNIECKIEJ i MIASTA TRZYŃCA, Sala
wystaw, Frýdecká 387: do 30. 10.
wystawa pt. „Sportowe momenty w
regionie Trzyńca I i II”. Czynna: wt-pt: w godz. 9.00-17.00; nie: w godz.
13.00-17.00.
 do 30. 9. wystawa pt. „Není včelka jako včelka”. Czynna: wt-pt: w
godz. 9.00-17.00; nie: w godz. 13.0017.00.
GALERIA MIASTA TRZYŃCA,
DK „Trisia”, nám. Svobody 526,
Trzyniec: do 26. 8. wystawa Rudolfa Štafa pt. „Plátkové zlato kladené mezi přivřená víčka”. Czynna:
po-pt: w godz. 8.00-16.00.

CO ZA OLZĄ
CIESZYŃSKI OŚRODEK KULTURY, Dom Narodowy, Galeria
Ceglana, Rynek 12, Cieszyn: do
10. 7. wystawa pt. „50-lecie Cieszyńskiego Klubu Hobbystów”.
Czynna: po-pt: w godz. 8.00-16.00.
KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, Mennicza 46, Cieszyn: do 28. 8. wystawa pt. „Tadeusz Reger w życiu
prywatnym i publicznym”. Czynna wt-pt: w godz. 8.00-18.00, so: w
godz. 9.00-15.00.
MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO, Sala Rzymska, ul. T. Regera 6, Cieszyn: do 28. 8. wystawa
pt. „Plebiscyt 1920/Plebiscit 1920”.
Czynna: wt-nie w godz. 10.0015.00.
WIEŻA PIASTOWSKA i ROTUNDA św. Mikołaja, Cieszyn: czynne codziennie w godz. 10.00-19.00.

POLECAMY

TVC 1

6.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie położne (s.) 10.00 Pod jednym dachem (s.)
11.30 Klejnoty naszej krainy 12.00
Południowe wiadomości 12.30 Ratownicy (s.) 13.25 Podróż po Czechach 13.50 Wielka Przełęcz (s.) 14.45
Skarb w Srebrnym Jeziorze (film)
16.30 Wezwijcie położne (s.) 17.30
AZ kwiz 18.00 Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55
Prognoza pogody, wiadomości, sport
20.10 Wołga taty (film) 21.40 Komisarz Moulin (s.) 23.10 Schimanski (s.)
0.40 AZ kwiz.

PRIMA
• Pod jednym dachem
Wtorek 12 lipca,
godz. 10.00
TVC 1

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowna planeta 9.20 Sissi – młoda cesarzowa
(film) 11.05 Zaginieni królowie z Bioko 12.10 Największe bitwy czołgowe
13.00 Królestwo natury 13.25 100
cudów świata 14.20 Słynne bitwy II
wojny światowej 15.10 Niesamowite
zwierzęce rodziny 16.05 Kto znajduje przyjaciela, znajduje skarb (film)
17.45 Odkrywanie świata 18.40 Na
rowerze 18.55 Grupa Maraton 19.50
Wiadomości w czeskim j. migowym
20.00 Za skórę gliny (film) 21.50
Sławna restauracja (film) 23.20 Morderstwa w Walhali (s.) 0.10 Fargo (s.).

NOVA

TVC 1
• Morderstwa w Walhali
Wtorek 12 lipca,
godz. 23.20
TVC 2

• Skarby na dnie mórz
Środa 13 lipca,
godz. 10.20
TVC 2

TVC 1

5.59 Dzień dobry 8.30 Najciekawsze
miasta na świecie 9.25 Niesamowite
zwierzęce rodziny 10.20 Skarby na
dnie mórz 11.15 Wielkie wędrówki
zwierząt 12.15 Historie nawrócenia

5.59 Dzień dobry 8.30 Dzieci pustkowi 9.25 Odkrywanie świata 10.15
Samoloty myśliwskie 11.10 Mega-budowle 12.10 Cudowna planeta 13.00
Stulecie kotowatych 13.50 Szumawa
V. Horpeniaka 14.20 Największe bitwy czołgowe 15.10 Barquero (film)
16.55 Číhošťski świadek 17.25 Jakbyśmy dziś umrzeć mieli 18.20 Sto cudów świata 19.10 Babel 19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00
Nędznicy (s.) 21.50 Roztargniony
(film) 23.10 Dekalog (s.) 0.00 Balthazar (s.).

NOVA

ŚRODA 13 LIPCA

TVC 2

6.59 Studio 6 9.00 Szkoła pielęgniarek (s.) 9.40 Ojciec Brown (s.) 10.30
Pieczenie na niedzielę 11.00 Śladami
gwiazd 11.30 Klejnoty naszej krainy
12.00 Południowe wiadomości 12.30
Ratownicy (s.) 13.25 Podróż po Czechach 13.50 Wszystko, co lubię 14.35
Synowa 14.55 Slovacko się nie sądzi
(s.) 16.20 Szkoła pielęgniarek (s.)
17.00 Podróżomania 17.30 AZ kwiz
18.00 Wiadomości regionalne 18.25
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza
pogody, wiadomości, sport 20.10 Gliniarze i niemowlak (s.) 21.15 Na kocią
łapę (film) 22.30 Hercule Poirot (s.)
0.15 Za skórę gliny (film).

TVC 2

PRIMA

6.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie położne (s.) 10.00 Kamera na szlaku 10.30
Obiektyw 11.00 Otuś 11.30 Klejnoty
naszej krainy 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Ratownicy (s.) 13.25
Podróż po Czechach 13.50 Uśmiechy
Petra Schulhoffa 14.30 Dynastia Novaków (s.) 15.25 Śmierć z laboratorium (film) 16.15 Szkoła pielęgniarek
(s.) 17.00 Podróżomania 17.30 AZ
kwiz 18.00 Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55
Prognoza pogody, wiadomości, sport
20.10 Grzeszni ludzie miasta Pragi
(s.) 21.30 Morderstwa w kręgu (s.)
22.50 Detektyw Endeavour Morse (s.)
0.25 Klejnoty naszej krainy.

6.10 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień
8.15 M.A.S.H. (s.) 8.45 Wydział zabójstw (s.) 10.05 7 bajecznych przypadków Honzy Dědka 11.10 Strażnik
Teksasu (s.) 12.25 Zapach zbrodni (s.)
13.30 Policja kryminalna Montpellier
(s.) 14.35 Agenci NCIS (s.) 15.40 Tak
jest, szefie! 16.50 Policja w akcji 17.50
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości,
pogoda 19.55 Showtime 20.15 Winogrodnicy (s.) 21.35 Show Jana Krausa
22.40 Tak jest, szefie! 23.55 Szef w
Hiszpanii 0.40 Z miejsca zbrodni.

CZWARTEK 14 LIPCA

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Spece
(s.) 9.55 Zamieńmy się żonami 11.05
Pościg 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Lekarze z Początków (s.)
13.45 Mentalista (s.) 15.35 Zamieńmy
się żonami 16.57 Popołudniowe wiadomości 17.40 Pościg 18.45 Gospoda
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda
20.20 Szefowa (s.) 21.45 Pojedynek
na talerzu 22.45 Policja Chicago (s.)
23.40 Mentalista (s.).
6.10 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień
8.15 M.A.S.H. (s.) 8.50 Winogrodnicy (s.) 10.05 Incognito 11.15 Strażnik
Teksasu (s.) 12.20 Zapach zbrodni (s.)
13.30 Policja kryminalna Montpellier
(s.) 14.35 Agenci NCIS (s.) 15.40 Tak
jest, szefie! 16.50 Policja w akcji 17.50
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości,
pogoda 19.55 Showtime 20.15 7 bajecznych przypadków Honzy Dědka
21.25 Mama do zabicia (s.) 22.30 7
przypadków Honzy Dědka 23.35 Tak
jest, szefie! 0.50 Z miejsca zbrodni.

Pościg 12.00 Południowe wiadomości, sport, pogoda 12.35 Lekarze z
Początków (s.) 13.50 Mentalista (s.)
15.40 Zamieńmy się żonami 16.57
Popołudniowe wiadomości 17.40 Pościg 18.50 Gospoda (s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Zamieńmy się żonami (reality show) 21.45
Comeback (s.) 22.55 Policja Chicago
(s.) 23.50 Mentalista (s.).

• Ratownicy
Czwartek 14 lipca,
godz. 12.30
TVC 1

12.45 Tajemnice kolei żelaznych
13.10 Cuda starożytności 13.50 Czar
Afryki 14.20 Kret – szpieg w Korei
Północnej 15.25 Miasta bez barier
15.35 Niesamowita Azja 16.20 Sławna restauracja (film) 17.45 Kamera w
podróży 18.40 Zaginieni królowie z
Bioko 19.50 Wiadomości w czeskim
j. migowym 20.00 Barquero (film)
21.55 Hazardowe szaleństwo (film)
23.50 Babel Berlin (s.) 0.35 Grupa
Maraton.

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Spece
(s.) 9.45 Zamieńmy się żonami 11.00

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.35 Szefowa (s.) 9.50 Zamieńmy się żonami 11.00 Pościg 12.00 Południowe
wiadomości 12.30 Lekarze z Początków (s.) 13.50 Mentalista (s.) 15.40
Zamieńmy się żonami 16.57 Popołudniowe wiadomości 17.40 Pościg
18.50 Gospoda (s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Karel Special
21.25 Mały pitawal z dużego miasta
(s.) 22.30 Policja Chicago (s.) 23.20
Mentalista (s.).

PRIMA

6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień
8.15 M.A.S.H. (s.) 8.50 Winogrodnicy (s.) 10.10 Show Jana Krausa 11.15
Strażnik Teksasu (s.) 12.20 Zapach
zbrodni (s.) 13.30 Policja kryminalna
Montpellier (s.) 14.35 Agenci NCIS
(s.) 15.40 Tak jest, szefie! 16.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto do stołu!
18.55 Wiadomości, pogoda 19.55
Showtime 20.15 Zaginiony świat:
Jurajski park (film) 22.55 Incognito
0.05 Tak jest, szefie! 1.10 Z miejsca
zbrodni.
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POST SCRIPTUM
KRZYŻÓWKA SYLABOWA

UŚMIECHNIJ SIĘ

1

2

3

4

A

B

C

D

POZIOMO: A. daktylowa albo kokosowa B. „...i dnie” Marii Dąbrowskiej – w islamie dawniej „niewierny” lub
niemuzułmanin C. nadaje audycje na falach eteru – ilość pracy wyznaczona do wykonania w określonym czasie
lub obowiązująca miara D. Beckham lub Coperfield.
PIONOWO: 1. antonim apartamentu lub bohaterka sztuki Henryka Ibsena 2. patrzeć przez..., czyli z pobłażliwością – dwuelektrodowy element elektroniczny 3. imię Purtseladze, gruzińskiej szachistki – Cyprian Kamil...,
autor „Promethidiona” czy „Fortepianu Szopena” 4. biznes, przedsiębiorstwo, spółka.
Wyrazy trudne lub mniej znane: KAFIR, MAKA

MINIKWADRAT MAGICZNY I

LOGOGRYF ŁUKOWATY

Pionowo i poziomo jednakowo:
1. miasto na południe od Radomia
2. część gwoździa
lub zapałki, czyli
zdrobnienie od
„łeb”
3. kasynowa moneta lub krążek
używany zamiast
pieniędzy
4. Montecalfi, tytułowa bohaterka demoniczna powieści Witkiewicza.
Wyrazy trudne lub
mniej znane: IŁŻA

1

2

3

4

1

2

3

1.-4. mały kloc
3.-6. drobna korekta czegoś, poprawka,
korekta stylistyczna
5.-8. cienka, robocza część noża
7.-10. lewy dopływ Wisły lub mała …,
wypijana w kafejce
9.-12. biolog zajmujący się badaniem budowy
ciał żywych organizmów
11.-2. kaczor z kreskówek Disneya

4

MINIKWADRAT MAGICZNY II
Pionowo i poziomo
jednakowo:

1. miasto koło Łodzi
nad Grabią
2. akustyczny sygnał ostrzegawczy
3. bardzo restrykcyjny, surowy, rygorystyczny
4. ...rzymski, aromatyczna przyprawa.
Wyrazy trudne lub
mniej znane: ŁASK

Rozwiązaniem jest nazwa miasta na prawach powiatu w województwie wielkopolskim, położonego
w zachodniej części Polski, pomiędzy dwoma dużymi centrami gospodarczymi – Poznaniem i Wrocławiem. Pierwsza wzmianka historyczna o nim pochodzi z 1393 roku. W mieście tym możemy podziwiać
m.in. XVII-wieczną kamieniczkę Wieniawa na Rynku, dawne gimnazjum braci czeskich czy Kościół
Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej z XVII w., czyli dawny zbór kalwiński…

1

2

Wyrazy trudne lub mniej znane:
CZARNA

3

4

1

2

3

W

śród autorów poprawnych rozwiązań zostanie
rozlosowana nagroda. Rozwiązania prosimy

przysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsyłania upływa w piątek 22 lipca 2022 r. Nagrodę z 28 czerwca otrzymuje Czesława Jasiok z Hawierzowa-Błędowic.
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Autorem dzisiejszych łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie logogryfu z 28 czerwca:
BRODNICA
Rozwiązanie minikwadratu I z 28 czerwca:
1. RODO 2. ODŁÓG 3. DÓJKA 4. OGAR
Rozwiązanie minikwadratu II z 28 czerwca:
1. LOŻA 2. ORZEŁ 3. ŻEBRA 4. AŁAS
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 28 czerwca: LWÓWEK

