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Ma na sumieniu  
jedenaście osób
WYDARZENIE: Policja kryminalna postawiła w poniedziałek zarzuty 
54-letniemu mężczyźnie, który w sobotę podpalił mieszkanie 
na jedenastym piętrze wieżowca w Boguminie. Sprawca został 
zatrzymany na miejscu zdarzenia. Ma na sumieniu jedenaście osób.

Danuta Chlup

Podpalacz odpowie przed 
sądem za morderstwo oraz 
stworzenie zagrożenia bez-

pieczeństwa publicznego. Z do-
tychczasowych informacji wynika, 
że motywem podpalenia były spo-
ry rodzinne. Mężczyzna podpalił 
mieszkanie w momencie, kiedy 
przebywało w nim jedenaście osób 
– podobno odbywało się tam przy-
jęcie. – Ustalono, że sprawca użył 
substancji przyspieszającej palenie 
się ognia – powiedziała Pavla Jiro-
uškowa, rzeczniczka Wojewódzkiej 
Komendy Policji w Ostrawie. 

Igor Bruzl, wiceburmistrz Bo-
gumina, zdementował krążące po 
mieście informacje, jakoby chodzi-
ło o zbrodnię o podłożu rasowym. 
Rzeczniczka ratusza, Lucie Balca-
rowa, w rozmowie z „Głosem” do-
dała, że lokatorami nie byli Romo-
wie, ale „członkowie większości”. 
Niemniej osoby poruszające się w 
poniedziałek w pobliżu domu przy 
ul. Nerudy albo twierdziły, że cho-
dziło o rodzinę romską, albo też, że 
była to rodzina składająca się za-
równo z Romów, jak i białych. 

W poniedziałkowe południe 
wieżowiec pod numerem 1158 od 
strony parkingu wyglądał tak, 
jakby nie było w nim żadnego 
pożaru. Okna mieszkania, w któ-
rym doszło do tragedii, wycho-
dzą na szkołę specjalną Diakonii 
Śląskiej oraz na plac zabaw. To z 
tamtej strony, gdzie znajduje się 
główne wejście do budynku, ska-
kali z okna zdesperowani ludzie. 
Według świadków, jednej z kobiet 
płonęły włosy. Pięć osób zginę-
ło, skacząc z okna, sześć (w tym 
troje dzieci) spłonęło w objętym 
pożarem mieszkaniu. Do szpita-
li przewieziono także dziesięciu 
rannych, część z nich została już 
wypisana. Dwie osoby z ciężkimi 
obrażeniami leczone są w Cen-

trum Poparzeń Szpitala Uniwer-
syteckiego w Ostrawie. 

Na podmurówce ogrodzenia vis 
á vis wieżowca było wczoraj po-
nad sto zniczy. Ludzie przynosili 
kolejne. Pojawiały się także plusza-
ki. – Ciocia mówiła, że tam zginął 
chłopak z naszej szkoły, ale nie 
wiem, czy to prawda. I że ten, co 
to podpalił, to był jego dziadek – 
mówił mniej więcej dziesięcioletni 
chłopiec, który wraz z kolegą przy-
jechał na hulajnodze. 

Dyskutująca z przechodniami 
Libuše Reslowa przekonywała, że 
była świadkiem pożaru. 

– Mieszkam niedaleko, przypad-
kowo szłam tędy i rozmawiałam 
przez telefon, bo dzwoniła do mnie 
mama. W pewnym momencie usły-
szałam przeraźliwy, histeryczny 
krzyk. Zobaczyłam dziewczynę, 
która wyskoczyła, a według mnie 
raczej wypadła z płonącego miesz-
kania. Próbowała się trzymać para-
petu, ale się nie utrzymała. Pozo-
stałe osoby wyskakiwały tak jakby 
odważniej, może liczyły, że uratu-
je ich materac rozciągnięty przez 
strażaków – opowiadała kobieta. 

Ludzie starający się ratować 
przed płomieniami wyskoczyli jed-
nak wcześniej, nim strażacy zdąży-
li nadmuchać materac. Ich skoki 
zakończyły się tragicznie. 

Po pożarze niektórzy świadkowie 
krytykowali postępowanie straża-
ków, obwiniali ich o ślamazarność 
i braku zorganizowania. Lukáš 
Popp, zastępca rzecznika Woje-
wódzkiej Straży Pożarnej, obstaje 
przy tym, że strażacy nie popełnili 
błędu, natomiast pożar miał nie-
typowy, bardzo szybki przebieg. 
Pierwsze zgłoszenie o pożarze 
straż otrzymała o godz. 17.47, a już 
o 17.50 wyjeżdżały zastępy strażac-
kie z Bogumina i Karwiny. Do nich 
dołączyły kolejne. Popp podkreślił, 
że pod względem szybkości roz-
przestrzeniania się oraz liczby ofiar 
bogumiński pożar należy do naj-
poważniejszych pożarów domów 
mieszkalnych w RC na przestrzeni 
ostatnich kilkudziesięciu lat. Dy-
rektor generalny Straży Pożarnej 
RC, Drahoslav Ryba, poinformo-
wał, że powołał komisję, która zba-
da prawidłowość interwencji. On 
również bronił strażaków. 

– Stawili czoła nieprzyjacielowi, 
którym nie był zwykły pożar, do 
jakiego są wyćwiczeni. Najpraw-
dopodobniej stanęli w obliczu 
przestępstwa, znaleźli się w sytu-
acji, w której klasyczne standardy 
postępowania nie wystarczyły – 
napisał Ryba w oficjalnym oświad-
czeniu. 

Wieżowiec jest własnością mia-
sta Bogumina. Rzeczniczka ratu-

sza, Lucie Balcarowa, poinformo-
wała, że całe jedenaste piętro przez 
dłuższy czas nie będzie zdatne do 
zamieszkania. Woda z akcji ga-
śniczej zalała kilka pięter. Urząd 
Miasta powołał punkt interwencji 
kryzysowej, do którego mogą się 
zgłaszać mieszkańcy domu, którzy 
potrzebują pomocy. Miasto ogłosi-
ło także zbiórkę publiczną na rzecz 
krewnych ofiar tragedii.  

•••

Przyjechaliśmy specjalnie z bratem, aby 

zapalić znicze jako wyraz naszej solidarności 

z ofiarami, bo czasy są ciężkie, potrzeba 

nam tolerancji. Najgorsze jest to, że to nie był 

nieszczęśliwy wypadek, ale że ludzie ludziom 

robią także rzeczy. Niestety w ostatnim czasie 

było więcej takich tragicznych wydarzeń 

w regionie morawsko-śląskim. 
Marek Renz, mieszkaniec Ostrawy

• Na podmurówce ogrodzenia vis á 
vis wieżowca było wczoraj ponad sto 
zniczy.

• Wieżowiec, w którym doszło do tra-
gedii. Zdjęcia: DANUTA CHLUP
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Thomas Schäfer
nowy szef Škoda Auto

CYTAT NA DZIŚ

•••

Elektryfikacja to najbliższa 

przyszłość branży samochodowej. 

To również klucz do pozyskania 

nowych klientów marki Škoda 

W I A D O M O Ś C I

Fot. Beskydská Stavební

W OBIEKTYWIE...

Zapraszamy do odwiedzenia naszego ar-
chiwum krótkich materiałów filmowych.

E-STREFA

I
nformację o tragicznym pożarze w bogumińskim wieżowcu 
zauważyłam w Internecie w sobotę późnym wieczorem. Wte-
dy mało było danych, niektóre były niesprawdzone. Kiedy 
przeczytałam, że pożar wybuchł w mieszkaniu, gdzie prze-
bywało jedenaście osób, automatycznie pomyślałam, że to 
była romska rodzina. Bo przecież białe nie bywają tak liczne. 

A skoro podpalacz postanowił w tak okrutny sposób „rozwiązać” jakiś 
spór rodzinny – podobno z byłą partnerką – to najprawdopodobniej 
też musiał być Romem, bo przecież pary romsko-czeskie są raczej 
rzadkością. Następnego dnia w innej internetowej relacji wypowiadał 
się młody świadek, który przekonywał, że mężczyzna, którego po po-
żarze zatrzymała policja, to był „taki niski Rom”. 

Informacje o Romach, którzy załatwiali między sobą porachunki, 
ewentualnie o czynie o podłożu rasowym, od początku krążyły po 
mieście i tym samym po całym regionie. Także koledzy w redakcji 
przyznali, że zarówno miejsce, gdzie doszło do tragedii, jak i fakt licz-
nej rodziny automatycznie połączyli z Romami. 

Tymczasem okazało się, że w mieszkaniu było dużo osób, ponieważ 
odbywało się tam przyjęcie rodzinne. Rzeczniczka bogumińskiego ra-
tusza w rozmowie z „Głosem” utrzymywała, że lokatorzy byli „człon-
kami większościowej społeczności”, a więc biali. 

Wczoraj pojechałam do Bogumina, aby zorientować się, jak wygląda 
miejsce pożaru. I tam usłyszałam jeszcze inną wersję – podobno ro-
dzina była „mieszana”, pół-romska, pół-biała. 

Jeżeli to prawda, to ma to symboliczny wydźwięk. Nieważne, jaki 
kolor skóry czy pochodzenie miały ofiary lub podpalacz, ważne i 
przerażające jest to, do czego doszło. Bo choć często właśnie romską 
społeczność ludzie kojarzą z większą przestępczością, to te zbrodnie, 
które najbardziej wstrząsają świadomością publiczną, najczęściej 
mają na sumieniu biali. 

Ale nie uogólniajmy, bo to byłby kolejny stereotyp.  

NASZ »GŁOS«

Danuta Chlup
danuta.chlup@glos.live

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

CZESKI CIESZYN
Średnia i Wyższa Zawodo-
wa Szkoła Medyczna AGEL 
po raz kolejny organizuje 
kurs kwalifikacyjny dla sa-
nitariuszy. Mogą zgłosić się 
osoby, które skończyły 18 
lat, z wykształceniem pod-
stawowym, zaszczepione 
przeciw żółtaczce typu B. W 
jesiennym kursie jest jesz-
cze kilka wolnych miejsc. 
Kurs składa się z części 
teoretycznej (100 godzin) i 
praktycznej (80). Praktyka 
odbywa się w szpitalach w 
Trzyńcu-Podlesiu i Czeskim 
Cieszynie. Osoby, które 
skończą kurs, mogą wyko-
nywać prace pomocnicze z 
zakresu opieki nad chorymi 
na oddziałach łóżkowych 
szpitali.  (dc)

JABŁONKÓW 
We wszystkich kościołach 
parafii jabłonkowskiej – pa-
rafialnym, klasztornym oraz 
filialnych w Bukowcu, Pio-
sku i Herczawie, do piątku 
są odwołane wszystkie 
nabożeństwa. Ogranicze-
nie nie dotyczy chrztów, 
pogrzebów i ślubów, które 
jednak muszą się odbywać 
przy zachowaniu surowych 
wymogów sanitarnych. Nie 
było również mszy w ostat-
nią niedzielę. Administrator 

apo-
stolski 
diecezji ostraw-
sko-opawskiej, bp 
Martin David, wydał 
decyzję o odwołaniu 
nabożeństw ze względu 
na pogorszenie sytuacji 
epidemiologicznej w Ja-
błonkowie. Zaapelował, 
aby parafianie śledzili 
msze w mediach i nie jeź-
dzili do kościołów w innych 
miejscowościach.  (dc) 

ORŁOWA
Rondo koło szpitala w 
najbliższą sobotę i niedzielę 
będzie całkowicie zamknię-
te dla ruchu. Ograniczenie 
ma związek z prowadzonym 
remontem skrzyżowania 
oraz ulicy Na Olmowcu. 
W weekend budowlańcy 
będą wylewali asfalt. Ruch 
zostanie skierowany na 
trasy objazdowe, przystanki 
autobusowe obok szpitala i 
obok ośrodka handlowego 
zostaną przeniesione w inne 
miejsca.  (dc)

OSTRAWA
Urząd Wojewódzki opubli-

kował dane statystyczne 
dotyczące turystyki w dru-
gim kwartale. W związku 
z epidemią koronawirusa 
liczba turystów, którzy sko-
rzystali z bazy noclegowej 
na terenie województwa 
morawsko-śląskiego, była 
niższa o 76 proc. (o 197 
tys. osób) w stosunku do 
drugiego kwartału ub. roku. 
W skali całego kraju spadek 
wynosił 83 proc. Władze 
wojewódzkie starają się te-
raz wdrażać programy pro-
mocyjne, które mają pomóc 
w rozwoju turystyki. Trwa 
kampania „Mamy światowy 
region”, we wrześniu i paź-
dzierniku turyści będą mogli 
darmowo odwiedzić wybra-
ne atrakcje turystyczne. 
 (dc)

CZESKI CIESZYN

ORŁOWA

wtorek

środa

czwartek

dzień: 26 do 28 ºC 
noc: 19 do 17 ºC 
wiatr: 1-4 m/s

dzień: 24 do 26 ºC 
noc: 18 do 16 ºC 
wiatr: 1-4 m/s

dzień: 25 do 27 ºC 
noc: 18 do 16 ºC 
wiatr: 1-4 m/s

DZIŚ...

11
sierpnia 2020

Imieniny obchodzą:  
Włodzimierz, Zuzanna
Wschód słońca: 5.29
Zachód słońca: 20.11
Do końca roku: 142 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Konserwatora 
Zabytków
Przysłowia: 
„Kto w lecie nie zbiera, 
w zimie głodem 
przymiera”

JUTRO...

12
sierpnia 2020

Imieniny obchodzą:  
Klara, Lech
Wschód słońca: 5.30
Zachód słońca: 20.09
Do końca roku: 141 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Młodzieży
Przysłowia: 
„Od świętej Klary, są już 
ładne dary”

POJUTRZE...

13
sierpnia 2020

Imieniny obchodzą:  
Diana, Hipolit, Kasjana
Wschód słońca: 5.32
Zachód słońca: 20.07
Do końca roku: 140 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Osób Leworęcznych
Przysłowia: 
„Gdy gęś chodzi w 
sierpniu po lodzie,  
to w listopadzie chodzi po 
wodzie”

POGODA

OSTRAWA

JABŁONKÓW

Będzie  
nowy świetlik

Przynosimy kolejną wiadomość 
dotyczącą remontu budynku 

Polskiego Gimnazjum im. J. Sło-
wackiego w Czeskim Cieszynie. 
Tym razem dotyczy ona osadze-
nia na obiekcie nowego świetlika. 
Zanim to nastąpi, obiekt musiał 
zostać tymczasowo zadaszony. 
Według kierownika budowy, Jiře-
go Votočka z  firmy Beskydská 
Stavební, konieczność wymiany 
świetlika jest jedną z wielu „nie-
spodzianek”, które niesie z sobą 
remont gimnazjum. – Z czasem 
napotykamy na rzeczy, problemy, 
o których nie ma mowy w pier-
wotnym projekcie remontu kapi-
talnego szkoły. Okazało się np., że 

świetlik, który doprowadzał świa-
tło na najwyższe piętro budynku, 
jest mocno przerdzewiały, a poza 
tym został źle wykonany, w związ-
ku z czym cały kwalifikuje się do 
wymiany – przybliża Votočka. 
Wymiana świetlika, która wymaga 
najpierw wybetonowania nowego 
wieńca, potrwa dwa miesiące. Bę-
dzie miał on 28 metrów długości, 
5 metrów szerokości, a jego wierz-
chołek będzie sięgać 21,5 metra 
wysokości na poziomem ulicy. 
Jego masa wynosi 12 ton. Jak prze-
konują fachowcy, nowy świetlik 
zdecydowanie poprawi warunki 
termiczne i dostęp światła do bu-
dynku.  (sch) 

Poród  
na parkingu

Chociaż Szpital w Trzyńcu od-
biera rocznie ok. 800 porodów, 

ten z ub. czwartku zapisze się na 
długo w jego historii: ze względu 
na miejsce i szybkość. Monika i 
Štěpán Kolonični mają już w domu 
dwóch chłopaków – ośmiolet-
niego Šimonka i trzyletniego Fi-
lipka. Teraz miała im się urodzić 
dziewczynka. – Kiedy pojawiły się 
u mamy bóle porodowe, od razu 
udali się na trzyniecką porodówkę. 
Wszystko jednak poszło tak szyb-
ko, że rodzice nie zdążyli dotrzeć 
na oddział ginekologiczno-położ-
niczy. W efekcie mamusia urodzi-
ła na parkingu przed gabinetem 

chirurga. Dzielny tato dosłownie 
łapał noworodka – relacjonuje 
rzeczniczka Szpitala Trzyniec, Ire-
na Sikorowa-Nožkowa. Jak dodaje, 
pozostałe kobiety mogą pani Moni-
ce takiego szybkiego porodu tylko 
pozazdrościć. 

Dziewczynka, która przyszła w 
czwartek na świat na parkingu, do-
stała na imię Michalka. Zaraz po 
urodzeniu przewieziono ją razem 
z mamą na salę porodową, gdzie 
pozostałe zabiegi zostały przepro-
wadzone już w zwykłym trybie. Jej 
waga porodowa wynosiła 3050 gra-
mów, mierzyła 49 cm.

 (sch)

• Michalce bardzo śpieszyło się na świat. Fot. Szpital Trzyniec 

• Dwa piętrowe autobusy, popu-
larne zwłaszcza w Londynie „do-
ubledeckersy”, zaczną niebawem 
kursować w Ostrawie. Pojawią się na 
trasie linii nr 88 kursującej z Ogrodu 
Zoologicznego do zabytkowej in-
dustrialnej strefy Dolne Witkowice. 
Jak informuje przewoźnik, DPO, w 
autobusach nie zabraknie łączy wi-fi, 
klimatyzacji, będą też przyjazne dla 
osób niepełnosprawnych ruchowo. 
Autobusy wyruszą w kurs jesienią. 
 (jb)
Fot. ARC DPO

Kino odwołane
Nowe okoliczności, dynamicz-

ny rozwój sytuacji na pogra-
niczu i troska o bezpieczeństwo 
gości zmusiły organizatorów 22. 
Kina na Granicy do odwołania 
imprezy.  – Żółty kolor towarzy-
szył nam od początku organizacji 
22. edycji przeglądu. Wywoły-
wał radość i dodawał energii do 
działania, zwłaszcza w trudnych 
chwilach narodowej kwarantanny 
i niepewności organizacyjnej. Te-
raz na żółto na mapie opublikowa-
nej w czwartek rano przez polskie 
Ministerstwo Zdrowia „zaświecił 
się” nasz powiat cieszyński – czy-
tamy w oświadczeniu organizato-
rów. 

Przypomnimy, nowe ograni-
czenia wprowadzone przez pol-
skie MZ w wybranych powiatach 
dotyczą organizacji  targów i kon-
gresów, wydarzeń sportowych 
i kulturalnych, gastronomii, 
sanatoriów, wesel, transportu 
oraz obowiązku noszenia mase-
czek. Lista powiatów będzie pod-
dawana bieżącej analizie, a mini-
sterstwo będzie ją modyfikowało 
dwa razy w tygodniu.

– Na ra-
zie jeste-
śmy żół-
ci, ale nie 
mamy pew-
ności, czy w 
k o l e j nyc h 
dniach po-
g r a n i c z e 
nie zabar-
wi się na 
czerwono, 
co – wg 
nowych za-
sad resortu 
z d r o w i a 
- skutko-
wałoby cał-
k o w i t y m 
z a k a z e m 
o r g a n i z a -
cji imprez 
w regionie 
– wyjaśnia 
sztab KnG. 

22. Kino na Granicy miało się 
pierwotnie odbyć na początku 
maja. Pandemia koronawirusa oraz 
narodowa kwarantanna po obu 
stronach Olzy sprawiły, że kultowy 

przegląd polskiej, czeskiej i słowac-
kiej kinematografii został przesu-
nięty na sierpień. „Głos” miał być 
partnerem medialnym imprezy. 
 (szb)

• Nie o taki żółty kolor chodziło organizatorom Kina na Gra-
nicy. Fot. ARC

Pracownicy dołowi spółki 
węglowej OKD rozpoczęli wczoraj 
przygotowania do wznowienia 
wydobycia. Po sześciotygodniowej 
przerwie, która była spowodowana 
pojawieniem się ognisk koronawirusa 
wśród górników, kopalnie zaczynają 
pracować. Dzieje się to akurat 
w czasie, kiedy na mapie 
koronawirusa w RC powiat 
karwiński z zielonego zabarwił 
się na biało.

Beata Schönwald 

Biały kolor oznacza zerowy albo 
znikomy stopień zagrożenia. 
Kolor zielony – pierwszy sto-

pień, czyli podwyższone ryzyko. To 
w tej chwili występuje tylko w Pradze 
i powiecie frydecko-misteckim, gdzie 
aktualnym ogniskiem zakażenia jest 
Jabłonków. W zeszłym tygodniu zielo-
nych powiatów było dziewięć. 

– Jedynym powiatem, gdzie sytuacja nie roz-
wija się pomyślnie, to Frydek-Mistek. Aktual-
nie obserwujemy wyraźny wzrost liczby nowo 
zdiagnozowanych przypadków – informuje 
Ministerstwo Zdrowia. Jak wynika ze statystyk, 
w ciągu ub. siedmiu dni w tym powiecie miało 
pozytywny wynik testu na COVID-19 83 osób na 
100 tys. mieszkańców. 

Jeszcze niedawno w podobnej sytuacji był 
powiat karwiński. Teraz wraca do wydobycia 
na wszystkich czterech kopalniach, które na 
początku wakacji stanęły. – Musimy skontrolo-
wać i ożywić wszystkie urządzenia i maszyny, 
wypróbować wszelkie technologie, utworzyć 
zespoły pracownicze. Wszystkie miejsca pracy 
musimy sprawdzić pod względem bezpieczeń-
stwa, zwłaszcza jeśli chodzi o wentylację po-
wietrza, warunki mikroklimatyczne oraz stan 
prewencji wobec wszystkich ryzyk, na które jest 
wystawiona działalność górnicza – poinformo-
wał wczoraj dyrektor wydobycia OKD, David 
Hájek. Jak zaznaczył, przygotowania mogą po-
trwać kilka dni, po czym wszystkie cztery zakła-
dy będą mogły zacząć fedrować.

W związku z tym od poniedziałku liczba pra-
cowników dołowych będzie rosnąć o kolejne 
setki. Już wczoraj po przebyciu koronawiru-
sa wróciło do pracy ponad 830 osób. W parze 
z przygotowaniami do uruchomienia kopalni 
OKD idą też jednak przygotowania do regular-
nego testowania pracowników. We wszystkich 
czterech zakładach powstaną punkty testów na 
koronawirusa. Pierwsze badania zostaną prze-
prowadzone już w przyszły poniedziałek. 

Górnicy wracają do pracy

• Sytuacja w kopalniach wróciła do normy. Fot. Pixabay

13,4 
miliardów koron przekazało wczoraj gminom czeskie ministerstwo finansów 
jako rekompensatę za niższe wpływy z podatków. Pieniądze trafią na ra-
chunki gmin w połowie sierpnia, najpierw zostały bowiem przelane na konta 
wojewódzkie, a dopiero z nich w ciągu pięciu dni roboczych mają zostać 
rozdystrybuowane gminom. Jednorazową subwencję w wysokości 1250 
koron na mieszkańca ministerstwo wypłaciło na podstawie noweli o bonusie 
kompensacyjnym, która w ub. piątek weszła w życie.   (sch)
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Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Jeśli historyczny,  
to w Cieszynie
W Cieszynie trwa 15. Edycja Festiwalu Wakacyjne Kadry. Jednym z wydarzeń tego przedsięwzięcia była 
cieszyńska premiera filmu historyczno-patriotycznego „Legiony”. Obraz wyświetlono w piątkowy wieczór na dużym 
ekranie ustawionym na rynku. 

Beata Schönwald

Przed plenerowym sean-
sem odbyło się spotkanie w 
Domu Narodowym z reżyse-

rem, Dariuszem Gajewskim, i od-
twórczynią głównej roli żeńskiej, 
Wiktorią Wolańską. Ze względu na 
ograniczenia epidemiologiczne – 
tylko w kameralnym gronie.

Okazją do nakręcenia „Legio-
nów” była setna rocznica odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, 
toteż premiera filmu miała miejsce 
już rok temu. Jego fabuła rozgrywa 
się w czasie I wojny światowej i jest 
oparta na prawdziwych losach le-
gionistów. Zdjęcia do filmu realizo-
wano m.in. w Bieszczadach, okoli-
cach Krakowa, Mrągowa, Otwocka, 
a także w Cieszynie. 

Do cieszyńskich wspomnień 
wracali również uczestnicy piąt-
kowego spotkania. Gajewski za-
uważył np., że Cieszyn to świetne 
miejsce, jeśli chodzi o historyczne 
produkcje filmowe. – Nie trzeba 
było dużo, żeby przenieść się o sto 
lat wstecz. Macie dobrą architektu-
rę, zrozumiałą strukturę przestrze-
ni. To jest wyjątkowe miejsce w 
Polsce, bo niewiele miast w tej skali 
przetrwało wojnę i jest tak zadba-
nych po wojnie jak Cieszyn – prze-
konywał reżyser, nie ukrywając, że 
z miastem wiąże również pewne 
plany na przyszłość. 

Kwestii do „obgadania” było jed-
nak więcej. Prowadzący Andrzej 
Drobik podsuwał je na przemian obu 

swoim gościom. Była m.in. mowa o 
dużym ciężarze odpowiedzialności, 
jakim jest obarczone kino historycz-
ne w Polsce, a także o konkretnej sy-
tuacji sprzed wybuchu I wojny świa-
towej, kiedy – jak zauważył reżyser 
– „nie było Polski i te dziewczyny i 
chłopaki ją po prostu zrobili”.

W filmie „Legiony” jedną z tych 
dziewczyn była Ola Tubilewicz. Za-
grała ją Wolańska, dla które był to de-
biut na dużym ekranie. – Im bardziej 
oddala się czas zdjęć, tym bardziej 
czuję, jaki to był stres i wyzwanie – 
przyznała, dodając, że np. w scenie 
z wybuchem mostu trzeba było łą-
czyć żywioł z jasno określonym za-
daniem, które miała do wykonania, a 
także pilnować tego, by poruszać się 
odpowiednio do danej epoki.

– Był listopad, strasznie zimno. 
Ubrana w wełnianą sukienkę, w 
butach na obcasach musiałam bar-
dzo szybko przebiec 30 metrów i 
nagle zatrzymać się w konkretnym 
miejscu – opowiadała. Za inny ro-
dzaj trudności uznała z kolei to, że 
do roli przygotowywała się nader 
pieczołowicie. – Bardzo dużo czy-
tałam o tym okresie i potem na pla-
nie było to dla mnie obciążeniem. 
Okazywało się, że ta wiedza za bar-
dzo zajmuje moją głowę – stwier-
dziła. To, że „Legiony” były jej 
inicjacją filmową, uznała za duży 
plus, bo – jak mówi powiedzenie – 
„jeśli spaść, to z wysokiego konia”.

Chociaż, jak zauważył Drobik, w 
„Legionach” nie popełniono tego 
grzechu, że „kobieta jest w filmie 
po to, żeby się tylko kochała”, wą-

tek miłosny też tutaj występuje. To 
co wymagało ogromnego nakładu 
sił, kosztów i profesjonalnego po-
dejścia, były jednak sceny bitewne. 
Jak zauważyli bohaterowie piątko-
wego spotkania w Domu Narodo-
wym, ze względu na czasochłon-
ność przygotowań i ograniczenia 
wynikające z udziału w scenach 
batalistycznych żywych zwierząt, 
niektóre ujęcia musiały po prostu 
się udać za pierwszym razem.  

• Reżyser „Legionów”, Dariusz Gajewski, i filmowa Ola Tubilewicz, czyli Wiktoria Wolańska. Fot. BEATA SCHÖNWWALD
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To była udana niedziela
Wczoraj imieniny obchodził 

św. Wawrzyniec Rzymski, pa-
tron kościoła w Cierlicku-Kościel-
cu. W niedzielę na kościeleckim 
wzgórzu odbywały się uroczystości 
odpustowe. Wbrew wcześniejszym 
zapowiedziom, z tradycyjną stra-
ganową ofertą i lunaparkiem.

Jeszcze miesiąc temu wszyst-
ko wskazywało na to, że odpust w 
Cierlicku ograniczy się do czterech 
ścian świątyni. – Taka informacja 
była na stronie internetowej gmi-
ny. Dopiero później okazało się, że 
mają przyjechać karuzele i że będą 
również jakieś stoiska – powiedział 
„Głosowi” prezes MK PZKO w Cier-
licku-Kościelcu, Tadeusz Smuga-
ła. Koło co roku organizowało w 
Domu Polskim im. Żwirki i Wigury 
kulturalno-gastronomiczne zaple-
cze dla odpustowych gości. Była 
wystawa robótek ręcznych lub 
obrazów, sprzedawano kołacze, 
ciastka, kanapki, kawę i herbatę, 
a porozstawiane w sali stoliki były 
wypełnione do ostatniego miej-
sca. – W tym roku postanowiliśmy 
nie robić odpustowej imprezy, 
zwłaszcza że w sąsiednich miej-
scowościach też nic takiego nie 

organizowano. W rezultacie jest 
tylko do obejrzenia wystawa o Ja-
nie Pawle II przygotowana przez 
Ośrodek Dokumentacyjny Kongre-
su Polaków. Ludzie jednak pytają o 
kołacze – stwierdził. Sami przeko-
naliśmy się o tym, kiedy odwiedzi-
liśmy Dom Polski po pierwszym 
porannym nabożeństwie. Ludzie 
zawiedzeni zawracali i szukali al-
ternatywy na stoiskach na placu 
przed kościołem.

Religijne uroczystości odbywały 
się jednak pełną parą. W koście-

le zostały odprawione trzy msze 
święte – dwie w języku polskim i 
jedna w czeskim. Poranną, po pol-
sku, celebrował proboszcz parafii, 
Jiří Sedláček. W związku z obowią-
zującymi na naszym terenie roz-
porządzeniami sanitarnymi ape-
lował jednak do jego uczestników, 
by po zakończeniu mszy świętej 
nie zatrzymywali się w kościele i 
umożliwili zdezynfekowanie ławek 
przed kolejnym nabożeństwem. 
Homilię wygłosił gościnnie ks. 
Marek Żukowski, który odprawił 

również polską sumę odpustową o 
godz. 10.30. – Nie mamy dokładne-
go życiorysu świętego Wawrzyńca. 
Wiemy jednak, że był diakonem 
i że zajmował się u papieża, dziś 
powiedzielibyśmy, sprawami eko-
nomicznymi – powiedział. Przy-
pomniał również legendę, według 
której święty Wawrzyniec Rzym-
ski, męczennik z połowy III wieku, 
kiedy miał rzymskiemu zarząd-
cy oddać skarby Kościoła, rozdał 
je. Potem zgromadził biednych i 
powiedział do zarządcy: – Tutaj 

masz swój skarb, weź go i opiekuj 
się nim. To rozzłościło go do tego 
stopnia, że kazał diakona dręczyć 
ogniem i spalić na ruszcie. 

Chociaż atrakcje odpustowe na 
kościeleckim wzgórzu szykowano 
niemal za pięć dwunasta, ci, któ-
rzy przyszli uczcić patrona miej-
scowego kościoła, mówili o udanej 
niedzieli. Nie mogło być nawet 
inaczej. Świeciło słońce, smako-
wały odpustowe pierniki, a dzie-
ci kręcące się na karuzelach były 
przeszczęśliwe. (sch)

• Do Cierlicka mimo wszystko przyjechał lunapark.
• Msze święte odprawiano zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarny-
mi. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

Impreza, że palce lizać
Pierwszy Piknik Kulinarny – 
nowe i tradycyjne trendy w zim-
nej i gorącej kuchni to kolejna 
impreza MK PZKO w Czeskim 
Cieszynie-Mostach, która odby-
ła się 1 sierpnia  w miejscowym 
Domu PZKO. 

Pomysłodawcą był Marcin Mró-
zek, który razem z  prezesem koła 
Markiem Dyworem przywitał licz-
nie zgromadzonych gości i przed-
stawił prowadzących pokazy ku-
linarne. A byli nimi szef kuchni 
restauracji Tempo, Milan Bára, pro-
fesjonalny kucharz Tomáš Mohyla, 
reprezentujący firmę Unox, a także 

Daniel Boszczyk z firmy Gastroma-
nia. 

Milan Bára, specjalista od zim-
nej kuchni, razem z asystentką za-
znajomił obecnych z  technologią 
przygotowania tradycyjnych i ory-
ginalnych sałatek, past i kanapek. 
Natomiast Tomáš Mohyla w cieka-
wy sposób przyrządził polędwicz-
kę wieprzową, kurczaka supreme, 
łososia, a także sałatki z  awokado 
czy mango.

Uczestnicy pikniku w czasie po-
kazów kulinarnych, które trwały 
blisko trzy godziny, przechadzali 
się między poszczególnym sto-
iskami, zapisywali sobie przepisy 

czy dodatkowe informacje doty-
czące technologii kucharskiej  i 
oczywiście degustowali gotowe 
potrawy.

Urozmaiceniem pokazów była 
degustacja kawy, którą przygoto-
wywał Daniel Boszczyk, ciekawie 
opowiadając  o rodzajach kawy i 
sposobach jej podawania. Można 
też było zakupić akcesoria kuchen-
ne firmy Tupperware.

Po oficjalnej części goście prze-
nieśli się na taras Dom PZKO, gdzie 
miło gawędząc spędzili resztę po-
południa przy ciastku przygotowa-
nym przez panie z Klubu Kobiet.

 Maria Jarnot • Pokazy kulinarne trwały blisko trzy godziny. Fot. ARC

Więcej liter napisanych  
niż nut
Urodził się w Cieszynie, dzieciństwo i wczesną młodość spędził 
nad Olzą. Mieszka i pracuje w Bratysławie. Prof. Roman Berger, 
kompozytor, pianista i muzykolog, 9 sierpnia skończył 90 lat.

Danuta Chlup

Z Bratysławy zadzwonił 
młodszy brat jubilata, 
malarz Jan Berger. Obie-

cał, że przekaże materiały o życiu 
i twórczości Romana. – Brat nadal 
pracuje. Już nie komponuje, ale 
nadal pisze eseje. Tylko proszę do 
niego nie dzwonić, bo już nie chce 
udzielać żadnych wywiadów – za-
znaczył, nim zdążyłam zapytać, 
czy można porozmawiać z kompo-
zytorem. 

Symboliczny powrót
Informacje o prof. Romanie Berge-
rze nietrudno znaleźć w Internecie 
– na słowackich i polskich porta-
lach poświęconych osobistościom 
muzyki. W 2014 roku wydano w 
Cieszynie broszurkę „Dwa kon-
certy dla Prof. Romana Bergera”. 
Ukazała się ona z okazji koncertów, 
które odbyły się w ewangelickim 
Kościele Jezusowym oraz w Pań-
stwowej Szkole Muzycznej im. I. 
Paderewskiego. Jerzy Kukla zagrał 
na organach „Labiryntos”, część 
jednego z najważniejszych dzieł 
Bergera „Exodus”.

 – Wielkiego szczęścia w życiu 
trzeba, by po wymuszonym „exo-
dusie” z rodzinnego miasta wrócić 
doń (niejako „w ostatniej chwili”) – 
choć tylko symbolicznie – muzycz-
nie – napisał Berger w tekście „Po-
wrót do Cieszyna”, otwierającym 
wspomnianą publikację. Na uwagę 
zasługują także jego słowa, który-
mi trochę anegdotycznie tłumaczy, 
dlaczego nie tylko komponuje, ale 
też pisze książki poświęcone mu-
zyce. – Ciarki mnie przechodzą, 
kiedy słyszę, że znów mam coś 
napisać. Dlaczego? Bo więcej liter 
napisałem niż nut, więcej tekstów 
niż utworów. Wbrew zamiarom. 
Dlaczego? Pół żartem, pół serio: 
dlatego, że urodziłem się w Cie-
szynie. Mieście rozdzielonym. I z 
tego miasta dwukrotnie nas wyga-
niano. Najpierw hitlerowcy – Ojca 
wsadzili do więzienia, potem do 

Auschwitz i Dachau; potem czescy 
komuniści – całą rodzinę do Braty-
sławy (1952). Po maturze w polskim 
gimnazjum w Czeskim Cieszynie 
zacząłem studiować w PWSM w Ka-
towicach. Pewnego razu policjant 
na Moście Jubileuszowym pyta: 
„Co tam studiujecie?” – „Muzykę.”. 
„Muzykę? A po co?” – krzyknął. To 

był pierwszy impuls do mych póź-
niejszych pisanin. Szukałem odpo-
wiedzi na pytanie policjanta”. 

Przetrwał trudny okres
Roman Berger urodził się w Cieszy-
nie, w znanej z polskiego patrioty-
zmu rodzinie pastora ewangelic-
kiego Józefa Bergera, późniejszego 
budowniczego kościoła Na Niwach 
w Czeskim Cieszynie i superinten-
denta Śląskiego Kościoła Ewange-
lickiego A.W. Wychowywał się w 
Ropicy. Studia w Wyższej Szkole 
Muzycznej w Katowicach musiał 
przerwać w momencie, gdy rodzi-
na w okresie stalinowskim była 
zmuszona z przyczyn politycznych 
opuścić Zaolzie i wyprowadzić 
się na Słowację. Wówczas władze 
odebrały studentowi paszport, 

nie mógł jeździć do Polski. Z tego 
powodu podjął studia w Wyższej 
Szkole Muzycznej w Bratysławie – 
najpierw pianistykę, później kom-
pozycję. Pracował jako wykładow-
ca na uczelni, zaangażował się w 
działalność Związku Kompozyto-
rów Słowackich.

Po 1968 roku Roman Berger zo-
stał usunięty ze Związku i zmuszo-
ny do wycofania się z aktywnego 
życia artystycznego. – Uznany za 
dysydenta, przez dziewięć lat po-
zbawiony był prawa do pracy i pod-
dawany represjom słowackiej służ-
by bezpieczeństwa – pisał w 2014 
roku o Bergerze Jerzy Stankiewicz, 
ówczesny prezes Krakowskiego 
Oddziału Związku Kompozytorów 
Polskich. 

Muzyk przetrwał trudny okres, 
żyjąc jako niezależny twórca. Do-
piero w 1977 roku otrzymał pracę w 
Instytucie Historii Sztuki Słowac-
kiej Akademii Nauk.

Do życia publicznego powrócił w 
1989 roku, tuż przed sześćdziesiąt-
ką. Wówczas został zaproszony do 
zespołu doradców słowackiego mi-
nistra kultury, wtedy dał też impuls 
do zorganizowania w Bratysławie 
międzynarodowego festiwalu mu-
zyki współczesnej „Melos-Ethos”. 
Powoli zyskiwał rozgłos w Polsce. 

– Pierwszym niezapomnianym 
koncertem kompozytorskim Ro-
mana Bergera w Sukiennicach w 
1995 roku, w programie 7. Dni Mu-
zyki Kompozytorów Krakowskich, 
był koncert połączony z prezenta-
cją poetyki kompozytora, dokona-
ną przez Krystynę Tarnawską – pi-
sał Stankiewicz we wspomnianej 
publikacji. 

Utwory Bergera były wykonywa-
ne m.in. w Katowicach, Krakowie, 
Warszawie, Łucku, na znanych 
festiwalach muzycznych, m.in. 
„Warszawskiej Jesieni”. Jego dzie-
ła wydano na płytach, zapraszany 
był do prac jury międzynarodo-
wych konkursów muzycznych. 
W 2006 roku został odznaczony 
Złotym Medalem „Zasłużony Kul-
turze Gloria Artis”, w 2011 roku – 

Krzyżem Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski. 

 – To bolesne od Polski oddale-
nie Romana Bergera, nie będącego 
przecież emigrantem na dalekim 
Zachodzie, w ostatnich 20 latach 
szczęśliwie zaczęło słabnąć i top-
nieć – zauważył Stankiewicz, doda-
jąc, że dla jednych Berger jest pol-
skim kompozytorem mieszkającym 
na Słowacji, dla innych – słowackim 
kompozytorem polskiego pocho-
dzenia. – W osobie Romana Berge-
ra, członka honorowego Związku 
Kompozytorów Polskich, podziwia-
my dzisiaj jednego z najwybitniej-
szych twórców polskich, choć za-
mieszkałego za otwartą już granicą, 
u Sąsiadów, albowiem szczyty Tatr 
nie dzielą naszych narodów, ale je 
łączą – podsumował.  

•••
Wielkiego szczęścia 
w życiu trzeba, by 
po wymuszonym 

„exodusie” 
z rodzinnego 

miasta wrócić doń 
(niejako „w ostatniej 
chwili”) – choć tylko 

symbolicznie – 
muzycznie 

Roman Berger, Cieszyn 2014

Roman Berger ma w dorobku 
dziesiątki utworów solowych oraz 
kameralnych, ale też obszerny, 
czteroczęściowy „Exodus” na 
organy, „Memento” na orkiestrę 
symfoniczną, cykle utworów „Kon-
wergencje”, „Transformacje”, „Kor-
czak in memoriam”, „Adagio dla 
Jana Brannego” i inne. Najbardziej 
monumentalnym dziełem jest 
„Missa pro nobis” na wielką orkie-
strę, chór, mezzosopran i recyta-
tora. W jego twórczości pojawia 
się także muzyka elektroakustycz-
na. Jest autorem książek z zakresu 
teorii i filozofii muzyki.

• Wydana w Cieszynie publikacja ze zdjęciem Romana Bergera na okładce Fot. 
scan okładki publikacji
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Próżno Stanioszków szukać nawet 
w Elektronicznym Słowniku Biograficznym 
Śląska Cieszyńskiego, zawierającym 8533 
rekordy. Tymczasem co najmniej dwóch 
przedstawicieli rodu zasługiwałoby na 
osobne hasła.

Historia rodu Stanioszków 
na Śląsku Cieszyńskim nie 
jest szczególnie długa, bo 

sięga pierwszej połowy XIX wieku. 
Wtedy w księgach metrykalnych pa-
rafii w Niemieckiej Lutyni pojawia 
się troje dzieci Marcina Stanioszka, 
wedle jednego z zapisów – pocho-
dzącego z miejscowości „Brzezny” 
koło Raciborza. Przypuszczam, że 
może chodzić o raciborską dzielni-
cę Brzezie, będącą dawniej samo-
dzielną wsią.

Wspomniane dzieci Marcina 
Stanioszka to Franciszek, Joanna i 
Józefa. Joanna miała co najmniej 
dwóch nieślubnych synów, Józefa 
jednego. Wszyscy trzej chłopcy no-
sili nazwisko Stanioszek. W przy-
padku dzieci pozamałżeńskich oso-
bę ojca można ustalić zasadniczo 
wyłącznie wtedy, kiedy ożenił się 
później z matką.

Zapomniany  
działacz społeczny
Franciszek Stanioszek, syn Marci-
na, w 1839 roku, mając 24 lata, po-
ślubił o dziesięć lat starszą wdowę 
z Dziećmorowic. Małżonka była od 
niego bogatsza, co pozwoliło Fran-
ciszkowi zanotować awans społecz-
ny. Nic dziwnego, że Franciszek 
w księgach metrykalnych figuruje 
wpierw jako chałupnik, a później 
jako siedlak.

Udzielał się społecznie. Był dele-
gatem Towarzystwa Naukowej Po-
mocy dla Księstwa Cieszyńskiego 
(TNPKC), stowarzyszenia fundu-
jącego stypendia dla zdolnej mło-
dzieży z naszego regionu. Miesz-
kańcy cieszyńskiej wsi nie narzekali 
na nadmiar gotówki, jednak starali 
się, by bieda nie przekreślała moż-
liwości kształcenia. Samo TNPKC 
jest trochę zapomnianą organiza-
cją, przyćmioną przez późniejsze 
dokonania Macierzy Szkolnej dla 
Księstwa Cieszyńskiego.

Stanioszek działał też w Dzie-
dzictwie bł. Jana Sarkandra w Cie-
szynie. W 1873 roku wszedł w skład 
jego pierwszego zarządu. Zasiadało 
w nim dziesięć osób, przypadek 
sprawił, że po połowie z obu stron 
Olzy. Spośród pięciu członków za-
rządu z lewego brzegu Olzy, jedy-
nym świeckim był właśnie rolnik z 
Dziećmorowic.

Franciszek Stanioszek zmarł w 
1876 roku. Jest postacią zupełnie 
zapomnianą w regionalnej histo-
riografii, a z powodu aktywnej dzia-
łalności w dwóch stowarzyszeniach 
zasługiwałby przynajmniej na 
skromny biogram.

Szwagier  
księdza Świeżego
Synem Franciszka był Jan Stanio-
szek (ur. 1841), siedlak w Dziećmo-
rowicach i członek Dziedzictwa bł. 
Jana Sarkandra w Cieszynie. Jego 
żoną była Filomena Świeży, siostra 

słynnego księdza Ignacego Świe-
żego, jednego z liderów polskiego 
ruchu narodowego na Śląsku Cie-
szyńskim. Inaczej mówiąc, brat 
„Stanioszkowej z Dziećmorowic” 
zasiadał w wiedeńskim parlamen-
cie.

Synowie Filomeny i Jana Stanio-
szków nie zrobili kariery na miarę 
słynnego wuja. Józef (1869-1911) 

pracował jako robotnik za dniów-
kę. Karol (1870-1902) i Alojzy (1877-
1902) byli górnikami, zmarli w mło-
dym wieku na gruźlicę. W dziejach 
Dziećmorowic zapisał się za to naj-
starszy z rodzeństwa, Franciszek 
(1866-1947).

Polski  
wójt Dziećmorowic
Koniec XIX wieku przyniósł 
zmierzch współpracy polsko-cze-
skiej na Śląsku Cieszyńskim. Wcze-
śnie obie nacje tworzyły wspólny 
front, walcząc o równouprawnie-
nie językowe. Temperatura sporu 
szczególnie szybko rosła w Zagłę-
biu Karwińsko-Ostrawskim. Nic 
dziwnego, że w polskim ruchu na-
rodowym wyrosło ugrupowanie 
zwane „radykałami frysztackimi”, 
ostro walczące z czechizacją. Jego 
organem prasowym był „Głos Ludu 
Śląskiego”, a jednym z czytelni-
ków wspomniany wyżej Franciszek 
Stanioszek. W 1897 roku wygrał 
nawet książkę w bodaj pierwszym 
konkursie dla czytelników zorga-
nizowanym przez prasę na Śląsku 
Cieszyńskim. Zadanie konkursowe 

przedstawiało krowę oraz trzech 
mężczyzn, z których jeden trzymał 
ją za rogi, drugi za ogon, a trzeci 
doił. Rozwiązanie zagadki brzmia-
ło: „Krowa przedstawia Śląsk; my 
trzymamy krowę za rogi, Czech za 
ogon, a Niemiec ją doi”.

Skoro Stanioszek czytał „Głos 
Ludu Śląskiego”, to wiadomo, że 
popierał polski ruch narodowy. 
Głosował na polskich kandydatów 
do Sejmu Krajowego w Opawie i 
do Rady Państwa w Wiedniu (czy-
li często na swojego wuja, księdza 

Świeżego), składał się na Dom Na-
rodowy w Cieszynie. Będąc wójtem 
Dziećmorowic w latach 1898-1903, 
pełnił również obowiązki pisarza 
gminnego i protokoły prowadził w 
języku polskim.

Przeglądając dawną prasę, moż-
na odnieść wrażenie, że w czasach 
austriackich spór polsko-czeski nie 
był nigdzie tak zażarty jak w Dzieć-
morowicach. Wyczuwa się to nawet 
przeglądając suche dane ze spisów 
powszechnych. Procentowo pro-
porcje ludności polskiej i czeskiej 

przedstawiały się następująco: w 
1890 roku 35% do 64%, w 1900 roku 
87% do 12,5%, a w 1910 roku – 22% 
do 77%. Jeżeli założymy, że spisy 
były rzetelne i uczciwe, to co de-
kadę, połowa mieszkańców Dzieć-
morowic zmieniała przynależność 
narodową.

Akurat Franciszek Stanioszek ni-
gdy nie miał wątpliwości, kim jest. 
Nawet w 1921 roku w pierwszym spi-
sie czechosłowackim razem z całą 
rodziną w rubryce „Národnosť/Na-
rodowość” wpisał „polska”. 

NASZE RODY /23/

Michael Morys-Twarowski Stanioszkowie

Skąd ten ród?
Stanioszkowie pochodzili spod Raciborza. Być może jednak 
na Górny Śląsk trafili z centralnej Polski. Obecnie w Polsce 
mieszka zaledwie sześć osób o tym nazwisku, po trzy w Łodzi 
i Warszawie. Okolice Łodzi wydają się tropem wartym spraw-
dzenia, bo już w 1757 roku niejaki Antoni Stanioszek brał ślub 
w Bęczkowicach (obecnie województwo łódzkie).

Gdzie doczytać?
 ) http://przodkowiezcieszyna.blogspot.com/2020/07/

stanioszek-genealogia.html (materiały do genealogii rodu 
Stanioszków ze Śląska Cieszyńskiego)

Skąd to nazwisko?
Stanioszek wygląda na 
zdrobnienie od nazwiska 
„Staniosz”, które z kolei wywodzi 
się od imienia Stanisław.

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Niższy podatek dochodowy? Być może
Gdyby zapytać w referendum 

obywateli, czy chcieliby znie-
sienia podatku dochodowego, 
niewątpliwie ogromna większość 
odpowiedziałaby, że tak. Tym 
bardziej że to zaledwie jeden ele-
ment naszego systemu podatko-
wego. Sporo pieniędzy z naszych 
kieszeni wyciągają inne podatki 
bezpośrednie, a także podatki 
pośrednie, przede wszystkim po-
datek od wartości dodanej (DPH) 
oraz podatek akcyzowy (spotřební 
daň). Podatek dochodowy u nas 
do najwyższych wprawdzie nie na-
leży (są państwa, gdzie fiskus jest 
o wiele bardziej bezwzględny), ale 
przecież liczy się każda zarobiona 
korona. Obowiązuje przy tym za-
sada, że im bardziej i częściej wła-
dze majstrują przy systemie po-
datkowym, tym więcej pieniędzy 
wypływa z kont i kieszeni podat-
ników. Wyjątki zdarzają się raczej 
rzadko. Jest jednak nadzieja, że z 
jednym z nich będziemy mieć do 
czynienia już wkrótce. Pod warun-
kiem, że wreszcie zostanie zlikwi-
dowana tzw. płaca super-brutto. 
A to wcale jeszcze nie jest przesą-
dzone.

Koniec  
płacy super-brutto?
Przypomnijmy, że płacę super-
-brutto wprowadziły do systemu 
podatkowego prawicowe rządy 
Mirka Topolánka w 2008 roku. 
Chodzi o płacę brutto powiększoną 
o składki ubezpieczenia socjalne-
go i zdrowotnego, które opłaca za 
nas pracodawca. Wynagrodzenie 
super-brutto zaokrągla się do stu 
koron w górę. Trzy lata później ga-
binet Petra Nečasa podjął decyzję 
o powrocie do zwykłej, tradycyj-
nej płacy brutto. Miało to nastąpić 
jednak dopiero w 2015 roku. Wtedy 
premierem był już Bohuslav Sobot-
ka. Rząd nie zdecydował się na li-
kwidację płacy super-brutto, pomi-
mo iż socjaldemokraci od początku 
pomysł dotyczący jej wprowadze-
nia i wykorzystania w systemie 
podatkowym mocno krytykowali. 
Minęło parę lat i problem powró-
cił ze wzmożoną siłą. Podczas gdy 
w grudniu ubiegłego roku premier 
Andrej Babiš twierdził jeszcze, że 
usunięcie z systemu podatkowego 
pojęcia płacy super-brutto ozna-
czałoby zagrożenie dla krajowej 
gospodarki i stabilności budżetu, 

obecnie sam zapowiada, że naj-
wyższa pora rozwiązać ten problem 
raz na zawsze. Budżet państwa, 
jak twierdzi, straciłby wprawdzie 
dziesiątki miliardów koron, ale lu-
dziom żyłoby się lepiej, gdyż w kie-
szeniach pozostałyby im co mie-
siąc setki, a nawet tysiące koron. 
Obecnie bowiem płacimy podatek 
w wysokości 15 proc. nie tylko ze 
swojej płacy brutto, ale także ze 
składek. Gdyby taka wysokość po-
datku została utrzymana także po 
zniesieniu płacy super-brutto, oso-
ba zarabiająca teraz 34 tys. koron 
brutto miesięcznie otrzymałaby o 
ok. 1700 koron więcej. Ten, kto za-
rabia 80 tys. koron brutto, uzyskał-
by aż 4100 koron miesięcznie. 

Debata  
dopiero przed nami
Premier Andrej Babiš chciałby 
wprowadzić nowy pakiet podat-
kowy już w styczniu, debata rzą-
dowa na ten temat odbędzie się 
jednak dopiero w trakcie prac nad 
przyszłorocznym budżetem. Czy 
15-procentowa stawka podatkowa 
stanie się faktem, jeszcze bynaj-
mniej nie jest przesądzone. Nie 

tak dawno była mowa o podatku 
dochodowym w wysokości 19 proc. 
płacy brutto, co dla pracownika za-
rabiającego przeciętną krajową lub 
mniej byłoby o wiele mniej atrak-
cyjne i oznaczałoby miesięczny 
„zysk” w wysokości zaledwie kilku-
dziesięciu lub kilkuset koron. Która 
opcja zwycięży, pokażą najbliższe 
miesiące. Jeżeli zostanie utrzy-
many podatek 15-procentowy, w 
budżecie może zabraknąć, według 
wyliczeń minister finansów Aleny 
Schillerowej, aż 90 miliardów ko-
ron. Niektórzy opozycyjni politycy 
proponują w związku z tym likwi-
dację niektórych ulg podatkowych. 
Czy takie pomysły znajdą zrozu-
mienie w rządzie i parlamencie, na 
razie trudno przewidzieć. Nie ule-
ga jednak wątpliwości, że obniże-
nie jakichkolwiek podatków, w tym 
podatku dochodowego, zawsze i 
wszędzie musi spotkać się z zado-
woleniem podatników. Tak było 
w przeszłości i tak jest w czasach 
obecnych.

Podatki stare jak świat
Podatki są bowiem niemal tak stare 
jak sama ludzkość i ciągle jednako-

wo przez podatników nielubiane. 
Wiadomo, że istniały już tysiące lat 
przed naszą erą. Przybierały formę 
daniny, kontrybucji czy nawet ha-
raczu. Początkowo miały charakter 
dobrowolny, potem zwyczajowy, 
wreszcie stały się prawem – i tak 
już pozostało do naszych czasów. 
Ze świadczeń na rzecz panujące-
go przekształciły się w świadcze-
nia na rzecz państwa. Warto też 
wiedzieć, że podział na podat-
ki bezpośrednie i pośrednie za-
wdzięczamy politykom Monarchii 
Austro-Węgierskiej. Tu też w XIX 
wieku wprowadzono nowoczesny 
podatek dochodowy. Nasz obecny 
system podatkowy do najprost-
szych wprawdzie nie należy, ale 
daleko mu na przykład do systemu 
obowiązującego w Luksemburgu, 
gdzie istnieje aż 18 stawek podat-
kowych. Jeżeli zaś chodzi o wyso-
kość podatku, to jego maksymalna 
stawka w Austrii wynosi 55 proc., 
w Belgii – 50 proc., w Chorwacji – 
40 proc., we Francji – 45 proc., a w 
Norwegii – 55 proc. Tam wszędzie 
jednak obowiązują podatki progre-
sywne, stawki rosną wraz z osiąga-
nymi dochodami.  

Żeby było sucho...
POLSKI BIZNES (82)

„A je sucho” w wolnym tłumacze-
niu na język polski znaczy „No i 
jest sucho”. „A je sucho” to rów-

nież nazwa firmy Piotra Wojoczka. Jej głów-
nym zadaniem jest osuszanie budynków, 
remont wilgotnych piwnic i mieszkań, czyli 
doprowadzenie wilgotnych ścian i murów do 
stanu, kiedy z czystym sumieniem można 
powiedzić: „Jest sucho”.

Piotr Wojoczek wypowiedział wojnę wil-
goci piętnaście lat temu. Wszystko zaczęło 
się od banalnego przypadku. Mokre ściany 
w domu jego mamy wymagały osuszenia 
i renowacji. – Zaprosiłem pięć firm, które 
przeprowadziły oględziny budynku, zbada-
ły stan piwnicy i zaproponowały sposób, jak 
pozbyć się problemu. Ich oferty różniły się 
zarówno co do ceny, jak i metody osuszenia 
budynku. Proponowane rozwiązania rozbu-
dziły moją ciekawość. Zacząłem szperać w 
internecie, by dowiedzieć się więcej. Moja 
fascynacja tematem przybrała wkrótce ta-
kie rozmiary, że postanowiłem dokształcić 
się w tym zakresie. Zrobiłem kursy, m.in. 
we Wrocławiu, Pradze i Brnie, i uzyskałem 
potrzebne certyfikaty – wspomina mój roz-
mówca. Przyznaje, że był to raczej krok w 
nieznane. Z branżą budowlaną do tej pory 
miał niewiele wspólnego, jeśli nie liczyć 
domu jednorodzinnego wybudowanego 
własnym sumptem. Nazwisko Wojoczek 
kojarzy się bowiem na Zaolziu z zupełnie 
innym zakresem działania – fotografią i 
sklepem myśliwskim na rynku w Czeskim 
Cieszynie. Dla tych, którzy nie wiedzą, to od 
30 lat również jego biznes.

Zdaniem pana Piotra, mokre ściany i piw-
nice to dość powszechny problem. Bierze 
się on m.in. stąd, że po latach eksploata-
cji izolacja domu przestaje spełniać swoją 
funkcję i wtedy woda podchodzi do murów. 
– Są stare domy, które nigdy nie miały izola-
cji. Po latach atakuje je wilgoć, pojawiają się 
grzyb i pleśń. Problem z wilgocią mają rów-
nież nowe domy. Jeśli izolacja nie została 
dobrze położona, problem może pojawić się 

nawet po kilku latach. Mokre ściany i z tym 
związane niedogodności nie dotyczą zatem 
tylko stuletnich budynków – wyjaśnia spe-
cjalista od osuszania. Czy każdy problem 
da się rozwiązać? Według Wojoczka, połowa 
sukcesu to znalezienie przyczyny mokrych 
ścian. Na tej podstawie fachowiec decyduje 
się na zastosowanie takiej lub innej metody 
osuszania. A metod jest wiele. Do tych naj-
bardziej popularnych należą iniekcje osu-
szające, które wprowadzają w głąb murów 
specjalny preparat zapobiegający kapilarne-
mu „podciąganiu” wilgoci z gruntu, obko-
panie fundamentów domu i położenie dre-
nażu czy mechaniczne podcinanie ścian. 
Nieraz się zdarza, że firma stosuje kilka me-
tod równocześnie. – Dziś mamy urządzenia 
pomiarowe, które dokładnie określają sto-
pień zawilgocenia ścian, a także pozwalają 
wydedukować, skąd wilgoć pochodzi. Mając 
tę wiedzę, łatwiej nam znaleźć sposób na 
osuszenie danego budynku. Używamy do 
tego materiałów i technologii renomowa-
nych firm europejskich – przekonuje wła-
ściciel „A je sucho”. Dodaje, że nie zawsze 
osuszenie domu musi być kosztowne, nie 
zawsze trzeba sięgać po drogie rozwiązania. 
Czasem bowiem przyczyny mokrych ścian 
są banalne, jak cieknąca rynna czy upchany 
liśćmi koszyk pod okapem. Wówczas równie 
proste jest ich usunięcie.

W ciągu dziesięciu lat działalności firma 
ma na swoim koncie ok. 500 osuszonych 
budynków. Zwykle chodzi o domy jednoro-
dzinne i kamienice, ale zdarzają się też szko-
ły, kościoły, wille secesyjne, domy zdrojowe, 
muzea. – Przez te lata staliśmy się wysoko ce-
nionymi specjalistami w osuszaniu i to nawet 
wśród konkurencji. W 2014 roku uzyskałem 
certyfikat i członkostwo w międzynarodo-
wej organizacji naukowej WTA z siedzibą w 
Monachium, specjalizującej się w renowacji 
budynków podlegających ochronie – dodaje 
mój rozmówca.

Dziś Piotr Wojoczek ma czterech zaufa-
nych pracowników i – jak mówi – nawet nie 

ma zamiaru 
poszerzania fir-
my. Po pierw-
sze dlatego, że 
trudno znaleźć 
dobrych mura-
rzy, a po drugie, 
nie byłby w sta-
nie nadzorować 
większej liczby 
zamówień.

– Nasz sezon 
trwa bez wzglę-
du na porę roku 
i na szczęście 
również bez 
względu na 
pandemię ko-
r o n a w i r u s a . 
Ponieważ nasza 
praca odbywa 
się głównie w 
piwnicach, pra-
cownicy mają 
znikomy kon-
takt z mieszkań-
cami domów 
– przekonuje. 
Po dziesięciu 
latach walki 
z wilgotnymi 
ścianami może 
p o w i e d z i e ć 
jedno: ta praca 
daje ogromną 
s a t y s f a k c j ę . 
–  Cieszę się, 
kiedy widzę, że 
pomogłem lu-
dziom rozwią-
zać problem, 
który ciągnął 
się latami. Ci lu-
dzie są napraw-
dę szczęśliwi – 
zapewnia. (sch)

Kwestionariusz firmowy

Rok założenia: 2010

Branża: budowlana 

Liczba pracowników: 5-7 

Kontakt: 
„Ajesucho”, Rynek CSA 10,  
737 01 Czeski Cieszyn, 

e-mail: ajesucho@seznam.cz

Tel.: 608 772 213

Fot. MARIAN SIEDLACZEK

• Franciszek Stanioszek reklamował się jako agent ubezpieczeniowy („Głos Ludu Śląskiego”, 1902 nr 22). Zdjęcia: ARC

• Zagadka w konkursie, w którym nagrodę zdobył Franciszek Stanioszek („Głos Ludu Śląskiego”, 1897 nr 1).
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S P O R T Davide Ballerini, kolarz grupy Deceuninck – Quick-Step, na mecie Tour de Pologne 
skomentował fatalną kraksę z udziałem drużynowego kolegi

Nasze umysły i serca są z Fabio

Foto: hcocelari

Fot. ARC

RETROSKOP 

Krzysztof Warzycha, moi Dro-
dzy, był bohaterem ubiegłoty-

godniowego „Retroskopu”. Znako-
mity polski napastnik wprawdzie 
nigdy nie zdobył z polską reprezen-
tacją ważnego trofeum, w barwach 
greckiego Panathinaikosu Ateny 
zamieniał się niemniej na boisku w 
prawdziwego „killera”. 

244 goli strzelonych dla Koni-
czynek to wynik, którego nie po-
wstydziłby się nawet zagorzały 
zawodnik grający w piłkę na… Play-
Station. Popularny „Gucio” zaskar-
bił sobie serca kibiców na całym 
świecie, włącznie z Zaolziem – grad 
poprawnych odpowiedzi, jakie na-
płynęły do mojej skrzynki poczto-
wej, świadczy o tym dobitnie. Dziś 
20. pytanie w zabawie, a po nim 
wyłonimy piątego zwycięzcę, do 
którego trafi atrakcyjna nagroda 

rzeczowa o tematyce sportowej. A 
więc powodzenia!

PYTANIE NR 20
Ponownie odwiedzimy boiska pił-
karskiej Ligi Mistrzów. To na kan-
wie restartu Champions League 
2019/2020, ale pytanie – zgodnie z 
charakterem tej rubryki – będzie 
dotyczyło bohatera z przeszłości. 
Po raz pierwszy w historii „Retro-
skopu” na celowniku znajduje się 
zagraniczny sportowiec. 

Jeden z najwybitniejszych piłka-
rzy w historii włoskiego futbolu swo-
ją karierę klubową związał tylko z 
jednym zespołem – AC Milan. Dziś to 
ewenement i dziwactwo, kiedyś był 
to znak przywiązania do klubu. W 
1982 roku zdobył w barwach Włoch 
złoty medal mistrzostw świata w 
Hiszpanii, aczkolwiek wówczas nie 

zaliczył na boisku ani jednej minuty. 
Na podium mundialu stanął jeszcze 
dwukrotnie – w 1990 roku (3. miej-
sce) i w 1994 roku (2. miejsce). Swoje 
serce oddał mediolańskiemu AC, z 

którym zdobył sześć mistrzostw Se-
rie A i trzy puchary Ligi Mistrzów. 

Na odpowiedzi czekam do naj-
bliższej niedzieli pod adresem: bit-
tmar@glos.live.  (jb)

»Messi kolarstwa« zwycięzcą 
77. Tour de Pologne
Remco Evenepoel z grupy Deceuninck – Quick-Step został triumfatorem 77. Tour 
de Pologne. W najmocniejszej obsadzie wyścigu narodowego w ostatniej dekadzie 
najlepszy z Polaków, Rafał Majka (Bora-Hansgrohe), zajął czwarte miejsce. Objawieniem 
tegorocznego Tour de Pologne był jednak Kamil Małecki, kolarz CCC Team. 

Janusz Bittmar

Małecki, który wystartował 
w najmocniejszym pol-
skim zespole, CCC Team, 

zszokował wszystkich podczas 
królewskiego etapu do Bukowiny 
Tatrzańskiej, w którym błysnął w 
ucieczce, a po dogonieniu grupy 
uciekinierów zdołał wywalczyć w 
sobotę znakomite siódme miejsce.

– Bardzo pomogła mi praca pod 
okiem fizjoterapeutów. Uważam, 
że zrobiłem duży progres w jeździe 
indywidualnej na czas. Wygrałem 
czasówkę na wyścigu Bałtyk – Kar-
konosze. Lepiej radzę sobie także 
w górach, co pozwala walczyć na 
trochę innych wyścigach – mówił 
Małecki jeszcze przed Tour de Po-
logne. Góry i kolartwo, jak widać, 
są przeznaczeniem dla młodego 
polskiego zawodnika, o czym opo-
wiadał dziennikarzom na mecie 
tatrzańskiego etapu Czesław Lang, 
dyrektor Tour de Pologne. – To 
niesamowite, że Kamil po takiej 
ucieczce, gdy został dogoniony, 
był w stanie utrzymać tempo grupy 
pełnej znakomitych kolarzy. Iden-
tyfikuję się z tym chłopakiem, bo 
pochodzimy z podobnych okolic i 
zaczynaliśmy w tym samym klubie 
kolarskim – chwalił Małeckiego.

Na czwartym, najtrudniejszym 
etapie, czwartą lokatę zajął gwiaz-
dor polskiego kolarstwa, Rafał 
Majka. Na tej samej pozycji zakoń-
czył też cały wyścig. – Wiadomo, 
że jest trochę niedosytu – ocenił 
miejsce poza podium Majka, wal-

czący w barwach grupy Bora-Han-
sgrohe. – Szacunek dla zwycięzcy. 
Wiedzieliśmy, że jest Remco fawo-
rytem i kiedy pojedzie, to nikt go 
nie dogoni. Ma dwadzieścia lat i 
życzę mu długiej kariery – stwier-
dził. – Z nim nie mieliśmy szans. Z 
takimi kolarzami, jacy tu są, było 
trudno. Wyścig jest naszpikowany 
gwiazdami. Jestem, gdzie jestem, 
ale zawsze staram się pokazać. Pró-
bowałem, nie udało się. Chciałem 
być chociaż na podium. Takie jest 
kolarstwo. 

Ostatni, piąty etap z metą w Kra-
kowie padł łupem drużynowego 
kolegi Remco Evenepoela, Davida 
Balleriniego. Mimo upałów peleton 
nie jechał zachowawczo, a ucieczki 
dawały cień szansy na zwycięstwo 
zawodnikom spoza czołowej trój-
ki. W końcu jednak układ sił na 

mecie w Krakowie przełożył się 
na spodziewany triumf Remco 
Evenepoela w klasyfikacji general-
nej. Belgijski zawodnik, nazywany 
często „Messim kolarstwa”, uzy-
skał minutę i 52 sekundy przewagi 
nad Jakobem Fuglsangiem, a trze-
cie miejsce zajął Simon Yates. Na 
czwartej pozycji wyścig zakończył 
Rafał Majka, który tym samym wy-
grał premię LOTOS dla Najlepszego 
Polaka. Najlepszym góralem PZU 
został Patryk Stosz (reprezentacja 
Polski), najlepszym sprinterem 
LOTOS Luka Mezgec (Mitchelton-
-Scott), a najaktywniejszym za-
wodnikiem LOTTO Maciej Paterski 
(reprezentacja Polski). Klasyfikację 
drużynową ENERGA wygrała eki-
pa Mitchelton-Scott.

– Największe zwycięstwo odniósł 
Fabio Jakobsen, który walczył o 

życie, a dziś jego stan cały czas się 
poprawia i jest coraz lepiej. Kiedy 
dotarły do nas informacje, że zo-
stał wybudzony ze śpiączki, nasz 
zespół dostał nowe siły i wielką 
motywację. Wygraliśmy etap wczo-
raj, wygraliśmy dzisiaj i triumfo-
waliśmy w klasyfikacji generalnej. 
Dominowaliśmy w tym wyścigu, 
a Fabio dodał nam sił pokazując, 
jak walczyć  – powiedział Remco 
Evenepoel, nawiązując do kraksy 
z pierwszego etapu z metą w Kato-
wicach.  

77. Tour de Pologne UCI World 
Tour w symbolicznym geście na-
wiązał do setnej rocznicy urodzin 
świętego Jana Pawła II, skądinąd 
wielkiego kibica kolarstwa. Uczest-
ników wyścigu pozdrowił podczas 
tradycyjnej niedzielnej modlitwy 
papież Franciszek. 

• Remco Evenepoel zachował żółtą koszulkę lidera również na mecie w Krako-
wie. Fot. tourdepologne

Filip Zadina 
Stalownikiem

Stalownicy Trzyniec zdobyli z klu-
bu Detroit Red Wings napastnika 
Filipa Zadinę (na zdjęciu). Szósty 
zawodnik draftu NHL z 2018 roku 
uzgodnił z podbeskidzkim klubem 
warunki tymczasowego transferu. 
Dla Red Wings, które odpadły już z 
rywalizacji w NHL, obecność mło-
dego napastnika w czeskiej ekstra-
klasie ma duże znaczenie. 

Sam zawodnik, który jest synem 
Marka Zadiny, aktualnego asysten-
ta głównego trenera klubu, transfer 
do Trzyńca skwitował z dużym 
zadowoleniem. – Trzyniec oferuje 
dla hokeistów najlepsze warunki w 
RC. Cieszę się na współpracę, na-
wet, jeśli potrwa tylko do listopada 
– stwierdził Filip Zadina.

Właśnie w listopadzie ruszają za 
oceanem przygotowania do nowe-
go sezonu i wszystko wskazuje na 
to, że dyrektor generalny Red Win-
gs, Steve Yzerman, zażąda powrotu 
młodego napastnika. Szkolenio-
wiec Trzyńca, Václav Varad’a, zdra-
dził dziennikarzom, że Filip Zadina 
raczej nie włączy się do meczów w 
ramach letniego turnieju Generali 
Cup. – Chcemy, żeby spokojnie 
przygotował się do wrześniowego 
startu ekstraligi.  (jb) Weekendowy serwis piłkarski

Po czterech miesiącach wymu-
szonej przerwy możemy dum-

nie napisać – wróciły niższe klasy 
piłkarskich rozgrywek! Wprawdzie 
z sanitarnymi obostrzeniami, ale 
liczy się entuzjazm samych piłka-
rzy, włodarzy drużyn i kibiców. Na 
pierwszy ogień w szlagierze 1. ko-
lejki Dywizji F piłkarze Bogumina 
pokonali rezerwy Karwiny. 

DYWIZJA F

KARWINA B – 
BOGUMIN 1:2
Do przerwy: 1:0. Bramki: 39. Hejda – 
47. Hanus, 52. Latocha. Karwina B: 
Pastornický – Hejda, Mrózek, Věčo-
rek, Bielan (88. Wybranczyk) – Buzek 
– Putyera (64. Wenglorz), Vlacho-
vský, Zhelizko, Kaczmarczyk (56. Ko-
bza) – Petrík (60. Hujo). Bogumin: Ja-
kub Kodeš – Bloksch (87. Uher), Palej, 
F. Hanus (76. Jan Kodeš), Halaška, 

Stoszek, Košťál, Václavíček, Strojek, 
Latocha (83. Kubinski), Ferenc. 

W hicie inauguracyjnej kolejki o 
zwycięstwie zadecydowało boisko-
we cwaniactwo kluczowych piłka-
rzy Bosporu, drużyny pasowanej 
na jednego z faworytów czwartoli-
gowych rozgrywek. – Wypracowa-
liśmy sobie wprawdzie mniej okazji 
strzeleckich, niż aktywnie grający 
gospodarze, ale liczy się efekt – 
stwierdził Martin Špička, trener FK 
Bospor Bogumin. – Biegamy, wal-
czymy, ale w końcu przegrywamy. 
Szkoda, niemniej uważam, że w 
tym sezonie każdy zespół będzie 
miał ciężką przeprawę z Bosporem. 
To dla mnie murowany faworyt do 
awansu – skomentował przegraną 
trener Karwiny B, Čestmír Kročil. 

DZIEĆMOROWICE 
– N. JICZYN 6:0
Do przerwy: 4:0. Bramki: 4. i 68. R. 
Macko, 12.  i 40. Staško, 19. K. Sko-

upý, 53.  MackDonald.  Dziećmoro-
wice: Majerczyk – Václavek, Mack-
Donald, Moskál, K. Skoupý – Holec 
– Jež (72.  Zach), Ciku, R. Macko 
(77.  Madecki) – Řapek (60.  Egri), 
Staško (77. Valoch).

Bezbłędny stoper MackDonald, 
głodni piłki strzelcy Staško i Mac-
ko – to trzy kluczowe elementy 
zwycięskiej dziećmorowickiej 
układanki. – Chciałbym pochwalić 
cały zespół. Zaliczyliśmy kapitalny 
początek sezonu – ocenił zwycię-
stwo różnicą klasy trener gospoda-
rzy, Josef Jadrný. Elektrycy zagrali 
jeszcze bez Elvista Ciku – Albań-
czyk narzekał bowiem w zeszłym 
tygodniu na dolegliwości zdrowot-
ne. Z byłym piłkarzem Karwiny 
będą jeszcze mocniejsi. 

RYMARZÓW – 
HAWIERZÓW 2:2
Do przerwy: 1:1. Bramki: 22. Žifčák, 
59. Jeřábek – 20. Klejnot, 89. För-

ster. CZK: 27. Podešva (H). Hawie-
rzów: Přibyl – Podešva, Bányácski, 
Skoupý, Dawid (79. Kisza) – Förster 
(90. Krajčo), Zupko, Klejnot – Noga 
(61. Bagar), Wojnar (71. Zbavitel), 
Chlopek (83. Velčovský).

Indianie byli lepszym zespołem 
od pierwszej do ostatniej minuty, 
to jednak gospodarze aż do 89. mi-
nuty wietrzyli szansę na komplet 
punktów. Remis uratował pod-
opiecznym Miroslava Matušoviča 
na minutę przed końcem Förster. 
– Od 27. minuty graliśmy w dzie-
siątkę, ale udało nam się zremiso-
wać. To był dobry futbol na starcie 
nowego sezonu – ocenił spotkanie 
Matušovič.

TRZYNIEC B – 
POLANKA 1:3

Do przerwy: 0:2. Bramki: 54. 
Niemczyk – 18. Bednář, 31. Fusek, 
62. Gajďok. CZK: 24. Pilch (T). Trzy-
niec B: Mrózek – Lanc, L. Maceček 

(77. Hamrozi), Potůček, Chloň – 
Pilch, Samiec, J. Cieslar, Niemczyk, 
V. Cieslar (59. Dohnal) – D. Maceček.

Nie tak wyobrażał sobie debiut 
przy sterze rezerw Trzyńca trener 
Lubomír Luhový. – Przyhamowało 
nas wykluczenie Pilcha, ale nawet 
w osłabieniu można było coś zdzia-
łać. Niestety dobrze poukładani 
goście pozwolili nam na niewiele 
– stwierdził trzyniecki szkolenio-
wiec. 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
Cz. Cieszyn – Bruszperk 0:1, Pusta 
Polom – Lokomotywa Piotrowice 
5:3 (dla gości: Urban, Vlachovič, 
Ruisl), Petřvald n. Morawach – 
Datynie Dolne 4:1 (dla gości: Roz-
síval), Bystrzyca – Oldrzyszów 5:0 
(Liberda, Pilch, Kreželok, Buryan, 
Foniok), Czeladna – Bilowec 1:5, 
Hlubina – Fulnek 4:1, Břidličná – 
Koberzyce 3:0, Karniów – Haj 2:0. 

 (jb)  

Czy z tej mąki będzie chleb?
W piłkarskim klubie MFK Karwina trwają letnie przemeblowania. Trener zaolziańskiego pierwszoligowca, Juraj 
Jarábek, chciałby mieć jasno o wyjściowym składzie drużyny do 20 sierpnia, dwa dni przed oficjalnym startem 
nowego sezonu w Fortuna Lidze. 

Janusz Bittmar

Zgodnie z oczekiwaniami 
z karwińskim klubem po-
żegnał się w zeszłym ty-

godniu napastnik Ondřej Lingr, 
którego zwabiła oferta ze strony 
mistrza RC, Slavii Praga. – Życzę 

Lingrowi powodzenia w nowym 
zespole. Kariera stoi przed nim 
otworem – skomentował prze-
nosiny piłkarza ze skromnego 
karwińskiego klubu do drużyny 
z najwyższymi ambicjami szko-
leniowiec MFK Karwina, Juraj 
Jarábek. 

Walizki, z myślą o lepszej przy-

szłości, spakował w Karwinie 
również stoper Milan Rundić. 
Serbskiego obrońcę zdobył be-
niaminek polskiej ekstraklasy, 
Podbeskidzie Bielsko-Biała. Na 
internetowych stronach „Górali” 
transfer skwitowano z dużym za-
dowoleniem, reakcje karwińskich 
kibiców są rzecz jasna odmienne. 

Rundica, który był filarem kar-
wińskiej defensywy, ciężko bę-
dzie zastąpić, o czym doskonale 
zdają sobie sprawę także włoda-
rze karwińskiego klubu.

– Rundić otrzymał ofertę nie 
do odrzucenia. Chłopak rozegrał 
w naszych barwach wiele do-
brych spotkań i chciał spróbować 
szczęścia w Polsce. Postanowili-
śmy nie rzucać mu kłód pod nogi 
– stwierdził Lubomír Vlk, dyrek-
tor sportowy MFK Karwina. 

Wyprzedaże to na chwilę obec-
ną główny temat w Karwinie, ale 
z  kimś trzeba w końcu zagrać o 
pierwszoligowe punkty. W miej-
sce Ondřeja Lingra nad Olzę 
przyszedł na zasadach wypoży-
czenia młody ofensywny pomoc-
nik z Bundesligi, 20-letni Tomáš 
Ostrák. Piłkarz, który nie przebił 
się do pierwszego składu FC Ko-
eln, w Karwinie chciałby grać re-
gularnie i regularnie też strzelać 
bramki. Dla Ostráka to drugie wy-
pożyczenie w ostatnim roku. – Do 
Karwiny trafiłem z gościnnych 
występów w austriackim TSV 
Hartbreg, z którym udało nam się 
wywalczyć awans do Ligi Europy 
– zdradził Ostrák. – W Karwinie 

czuję się świetnie. Piękny sta-
dion, świetne zaplecze i kibice, 
to wszystko ułatwiło mi podjęcie 
decyzji – zaznaczył piłkarz. 

W sobotnim meczu kontrolnym 
podopieczni Juraja Jarábka po-
konali drugoligowy SK Líšeň 3:2 
po bramkach Ndefego, Smrža i 
Mangabeiry. Karwińscy trenerzy 
wypróbowali w spotkaniu kilku 
nowych zawodników. Na testach 
w Karwinie przebywali w week-
end m.in. pomocnicy Fernan 
Ferreiroa i Oleg Horin. 25-letni 
hiszpański ofensywny pomocnik 
Fernan Ferreiroa, który wspierał 
w ataku nowego napastnika ze-
społu, Romana Hašę, zaliczył całe 
spotkanie, przeplatając lepsze i 
gorsze momenty na boisku.

– Najważniejsze, że wszystkich 
piłkarzy mogłem zobaczyć bez-
pośrednio w akcji. Chłopakom 
nie można odmówić waleczno-
ści, ale styl gry pozostawiał wiele 
do życzenia. Przed nami kawał 
ciężkiej roboty – ocenił sobotni 
sparing trener Jarábek. Jutro kar-
winiacy sprawdzę formę w kolej-
nym meczu towarzyskim, tym ra-
zem z GKS Jastrzębie. Początek o 
godz. 11.00 na boisku Kovony.  

KARWINA – LÍŠEŇ 3:2
Do przerwy: 1:2. Bramki: 3. Ndefe, 48. Smrž, 51. Jean Mangabeira – 7. Krška, 
12. Ševčík. Karwina: Neuman (46. Bolek) – Ndefe (63. Eduardo), Eduardo (46. 
Janečka), Kouřil (46. Stropek), Čonka – Šteigl (46. Jean Mangabeira), Hanousek 
(46. Qose), Smrž, Ostrák (46. Guba) – Ferreiroa – Haša.

• Karwiniacy mieli z drugoligowym SK Líšeň ciężką przeprawę. Fot. mfkkarvina
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CO W KINACH

TRZYNIEC – Kosmos: Trolle 
2 (11, godz. 17.30); V  síti 18+ (11, 
godz. 20.00); Vzpomínky na Itálii 
(12, godz. 17.30); The Wretched 
(12, godz. 20.00); Casting na lásku 
(13, godz. 17.30); Le lion (13, godz. 
20.00); KARWINA – Centrum: 
Trolle 2 (11, godz. 17.00);  Vzpo-
mínky na Itálii (11, godz. 20.00); 
Trafikant (12, godz. 19.00); Ca-
sting na lásku (13, godz. 17.30); 
Havel (13, godz. 20.00); HAWIE-
RZÓW – Centrum: Ztracený 
břeh (11, godz. 21.00); Prawie do-
skonałe sekrety (12, godz. 21.00); 

Casting na lásku (13, godz. 21.00); 
CZ. CIESZYN – Central: Słodki 
koniec dnia (13, godz. 18.00); CIE-
SZYN – Piast: Scooby-Doo! (11-
13, godz. 16.00); Babyteeth (11-12, 
godz. 18.00); Nieobliczalny (11, 12, 
godz. 20.30; 13, godz. 18.00).

CO NA ANTENIE

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 TERENIE

CIERLICKO – Kluby Kobiet i 
Seniora Cierlicko-Centrum, Ko-
ścielec, Stanisłowice i Grodziszcz 
zapraszają swych członków  na 
spotkanie klubowe w czwartek 
13.  8. o godz. 16.00 do Domu Pol-
skiego na Kościelcu.
HAWIERZÓW-BŁĘDOWICE – 
Kluby Kobiet i Seniora MK PZKO 
informują, iż z powodu epidemii 
spotkanie 12. 8. nie odbędzie się. 
Zapraszamy 26. 8. o godz. 15.00.

OFERTY

MALOWANIE DACHÓW i płotów, 
skrobanie, 3 x lakier, 140 kc/m2 z far-
bą. Balicki, 732 383 700. GŁ-189

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, KONGRES POLA-
KÓW, ul. Grabińska 458/33: do 14. 
8. wystawy pt. „Jan Górniak, wła-

ściciel cegielni i filantrop” i „Alfred 
Farny, pedagog i przyrodnik”. Czyn-
ne od wtorku do piątku w godz. 8.00-
15.00. 
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, 
SALA WYSTAW w Karwinie, Ry-
nek Masaryka 10/8, Karwina-
-Frysztat: stała ekspozycja pt. „Mi-
gawki z historii Karwiny”. Czynna: 
po-pt: w godz. 9.00-17.00, nie: w 
godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Cz. Cieszynie, 
ul. Główna 15: wystawa pt. „Historia 
Śląska Cieszyńskiego”. Czynna: wt-
nie: w godz. 9.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Jabłonkowie, 
Rynek Mariacki 14: do 31. 8. wy-
stawa pt. „Wałasi na Śląsku Cieszyń-
skim”. Czynna: po-pt: w godz. 9.00-
17.00, nie: w godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Orłowej-Luty-
ni, ul. Polna 964: do 23. 9. wystawa 
pt. „Lidice”. Czynna: po-pt: w godz. 
9.00-17.00, nie: w godz. 13.00-17.00.
GALERIA MIASTA TRZYŃCA, 
DOM KULTURY „Trisia”, nám. 
Svobody 526: do 1. 9. wystawa Jana 
Bocka pt. „Trzepoczące się skrzy-
dła motyla”. Czynna: wt-pt: w godz. 
10.00-17.00; so i nie: w godz. 14.00-
17.00.

 do 8. 9. wystawa pt. „Sztuka w cza-
sie koronawirusa”. Czynna: wt-pt: w 
godz. 10.00-17.00; so i nie: w godz. 
14.00-17.00.
MUZEUM HUTY TRZYNIECKIEJ 
i MIASTA TRZYŃCA, GALERIA 
Werk, Frýdecká 387: do 8. 11. wy-
stawa pt. „Strefa Czarnobylu – 30 
lat po”. Czynna: wt-pt: w godz. 9.00-
17.00, nie: w godz. 13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ

KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, ul. 
Mennicza 46, Cieszyn: do 21. 11. 
wystawa pt. „rozMYwani# Literatura 
polska na Zaolziu 1920-2020”. Czyn-
na: wt-pt: w godz. 8.00-18.00; so: w 
godz. 9.00-15.00.
MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIE-
GO, SALA WYSTAW CZASOWYCH, 
ul. Regera 6, Cieszyn: do 30. 9. wy-
stawa pt. „Ukryte na dawnej fotogra-
fii. Życie codzienne w Cieszynie koń-
ca XIX w. do lat 30. XX w.” Czynna: 
wtorek, czwartek, sobota, niedziela - 
wejście na ekspozycję o godz. 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00; środa, pią-
tek - wejście na ekspozycję o godz. 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00.

Wspomnienie 
jest tą najtrwalszą więzią z tymi, 
którzy nas opuścili.

Dnia 11 sierpnia 2020 mija 5. rocznica, 
kiedy na zawsze opuściła nas nasza 
Kochana 

śp. HELENA KADŁUBIEC
z Trzyńca-Łyżbic

zaś dnia 16 sierpnia 2020 minie 10. rocznica, kiedy zmarł Jej Mąż

śp. JÓZEF KADŁUBIEC
O chwilę cichych wspomnień proszą córka i syn z rodzinami.  GŁ-438

On ciągle przecież żyw,
nadal wytrwale jest wśród nas,
jego dusza przy nas pozostała.
Tylko jego ciało zabrał czas.

Dnia 10 sierpnia minęła piąta bolesna rocznica śmierci 
naszego Kochanego Ojca i Przyjaciela Życia 

śp. mgr. JANA SZAROWSKIEGO 
O chwilę wspomnień proszą najbliżsi: synowie Roman 
i Marek, Renia i rodzina. GŁ-435   

Nie umiera ten,
kto pozostaje w sercu i pamięci bliskich… 

Dziś, 11 sierpnia 2020 roku, mija pierwsza bolesna rocz-
nica śmierci naszego Najdroższego

śp. inż. TADEUSZA SZYMONIKA
z Trzyńca

Z  miłością, wdzięcznością i szacunkiem wspominają 
oraz o modlitwę proszą żona Irena z  córkami Barbarą 
i Krystyną z rodzinami. AD-018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 7 sierpnia 2020 
zmarł w wieku 86 lat nasz Ukochany Mąż, Ojciec, 
Dziadek, Brat, Wujek i Teść

śp. LUDWIK MANDRYSZ
zamieszkały w Czeskim Cieszynie,  

park Adama Sikory 1032/2
Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się we wtorek 
11 sierpnia 2020 o godz. 11.00 z kościoła rzymskokato-
lickiego Najświętszego Serca Jezusowego w Czeskim 
Cieszynie. Po obrzędzie kremacja. W smutku pogrążo-
na rodzina. GŁ-437

Wpadasz w zadumę i łzy płyną z oczu,
za tą umarł, co cicho odlata…

    Stanisław Korab-Brzozowski

Z głębokim żalem oznajmiamy, że w sobotę 8. 8. 2020 
zmarła w wieku 80 lat nasza Kuzynka i Ciocia, emery-
towana nauczycielka przedszkola

śp. ZOFIA DELONGOWA
z domu Nowak, z Olbrachcic

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się 12. 8. 2020 
o godz. 15.00 w sali obrzędów pogrzebowych na cmen-
tarzu w Olbrachcicach. Zasmucona rodzina. GŁ-439

Dla Was, moje dzieci, już życie dożyłam,
do chwili ostatniej o Was tylko myślałam.

W głębokim smutku zawiadamiamy, że dnia 8 sierpnia 2020 zmarła

śp. IRENA KANTOROWA
z Milikowa

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w kościele katolickim w Jabłon-
kowie, w kręgu rodzinnym. O cichą modlitwę prosi rodzina.
 GŁ-440

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

PROGRAM TV

I N F O R M A T O R 

WTOREK 11 SIERPNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 10.35 Ratownicy (s.) 11.30 
13. komnata Jana Rumla 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.30 Rodzina 
Horaków (s.) 13.25 Atuty Miroslava 
Donutila 14.20 Pr. rozrywkowy 15.15 
Downton Abbey (s.) 16.10 Napisała: 
Morderstwo (s.) 17.00 Podróżomania 
17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości re-
gionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Opowiadaj (s.) 21.05 Opo-
wiadania filmowe 22.20 Wóz albo 
przewóz (s.) 23.40 Zawodowcy (s.) 
0.35 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowna 
planeta 9.25 Śladami trzeciego ru-
chu oporu 9.55 Europejska historia 
10.50 Lwy 11.40 Na ratunek życiu 
12.00 Piekło pod powierzchnią 12.45 
Ilustrowane felietony Ludvíka Va-
culíka 12.55 Afrykańskie amazonki 
13.45 Najbardziej niesamowite mo-
sty świata 14.35 Życie ssaków 15.30 
Przygody w nieznane 16.20 Birma 
17.15 Algieria 18.45 Wieczorynka 
18.55 Morskie ryby w Ołomuńcu 
19.15 Emocje i my 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Długi, 
Szeroki i Krótkowidz (teatr) 21.35 
Baťa, pierwszy globalista 22.55 Apo-
kalipsa: II wojna światowa 0.00 Opo-
wieść podręcznej (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Co-
meback (s.) 9.55 Spece (s.) 11.00 Co 
o tym sądzą Czesi 12.00 Południowe 
wiadomości 12.25 Krok za krokiem 
(s.) 12.50 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 14.05 Dowody zbrodni 
(s.) 15.55 Dr House (s.) 16.57 Popo-
łudniowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.15 Comeback (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Policja kryminalna Anděl (s.) 
23.00 Agenci NCIS: Nowy Orlean 
(s.) 23.55 Dr House (s.) 0.55 Dowody 
zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.10 Rodzina piratów (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 9.10 M.A.S.H. (s.) 10.20 
Miłosna roszada (film) 12.25 Strażnik 
Teksasu (s.) 13.25 Gliniarz i proku-
rator (s.) 14.30 Policja Hamburg (s.) 
15.30 Agenci NCIS (s.) 16.30 Wiado-
mości kryminalne 16.50 Policja w 
akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości 19.55 Showtime 20.05 
Pogoda 20.15 Katarzyna Wielka (s.) 
21.30 Jak wyjść z długów 22.00 VIP 
morderstwa (s.) 23.25 Policja w akcji 
0.25 Agenci NCIS (s.). 

ŚRODA 12 SIERPNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Downton Abbey (s.) 
10.45 Przedział 11.05 Opowiadaj (s.) 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Rodzina Horaków (s.) 13.25 Wszyst-
ko, co lubię 13.50 Wszystko-party 
14.35 Pr. rozrywkowy 15.25 Napisała: 
Morderstwo (s.) 17.05 Podróżomania 
17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości re-
gionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Żandarmskie humoreski 
(s.) 21.30 Divnovlásky (film) 22.55 
100% alibi (film) 0.05 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Laos, kraj sło-

ni 9.30 Życie ssaków 10.20 Czołgi 
w walce 11.15 Przygody w nieznane 
12.05 Apokalipsa: II wojna światowa 
13.05 Ilustrowane felietony Ludvíka 
Vaculíka 13.15 Proces: Państwo rosyj-
skie kontra Oleg Sencov 14.30 Tajem-
niczy Mont-Saint-Michel 15.30 Ko-
munikacja z delfinami 16.25 Czechy 
a klimat 16.55 Historia młodej zebry 
17.45 Kamera w podróży 18.45 Wie-
czorynka 19.05 Miejsce zamieszkania 
wieś 19.25 Na ratunek życiu 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Stróż na kolei (film) 21.55 Lato 
w Prowansji (film) 23.40 Gomorra (s.) 
0.40 Światowe forum ekonomiczne. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Co-
meback (s.) 9.55 Spece (s.) 11.00 Co 
o tym sądzą Czesi 12.00 Południo-
we wiadomości, sport, pogoda 12.25 
Krok za krokiem (s.) 12.45 Przychod-
nia w różanym ogrodzie (s.) 14.00 
Dowody zbrodni (s.) 15.55 Dr House 
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.20 Co o tym sądzą Czesi 18.10 Co-
meback (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 

pogoda 20.20 Zamieńmy się żona-
mi 21.40 Policja kryminalna Anděl 
(s.) 23.05 Agenci NCIS: Nowy Orlean 
(s.) 0.00 Dr House (s.) 1.00 Dowody 
zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.10 Rodzina piratów (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 9.10 M.A.S.H. (s.) 10.20 
Wiatr nadziei (film) 12.25 Strażnik 
Teksasu (s.) 13.25 Gliniarz i proku-
rator (s.) 14.30 Policja Hamburg (s.) 
15.30 Agenci NCIS (s.) 16.30 Wiado-
mości kryminalne 16.50 Policja w 
akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości 19.55 Showtime 20.05 
Pogoda 20.15 Hobbit: Pustkowie Sm-
auga (film) 23.35 Tak jest, szefie! 0.40 
Agenci NCIS (s.). 

CZWARTEK 13 SIERPNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 10.35 Velké sedlo (s.) 11.30 
13. komnata Ivana Krausa 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Ro-
dzina Horaków (s.) 13.20 Chomik 
(film) 13.45 Uciekinierzy (film) 15.15 
Downton Abbey (s.) 16.10 Napisała: 
Morderstwo (s.) 17.00 Podróżomania 
17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości re-
gionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Opowiadaj (s.) 21.05 Opo-
wiadania filmowe 22.05 Na wodzie 
(s.) 23.00 Sprawy detektywa Murdo-
cha (s.) 23.45 Kryminolog (s.) 0.45 AZ 
kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Planeta Zie-
mia 9.20 Birma 10.15 Najbardziej 
niesamowite mosty na świecie 11.05 
Generał Patton 11.50 Wojownicz-
ki 12.50 Rzeka w meandrach czasu 
13.20 Ilustrowane felietony Ludvíka 
Vaculíka 13.30 Historia młodej zebry 
14.25 Strawa dla duszy & ciała 14.50 
Ratujmy Tokio 15.40 Ostatni łowcy w 
Ekwadorze 16.35 Morscy predatorzy 
17.25 Wyjątkowe projekty 18.15 Po-
dróż po Czechach 18.45 Wieczorynka 
18.55 Niesamowite zjawiska 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Zdobycie bieguna północnego 
(teatr) 21.55 Egipt z lotu ptaka 23.30 
Lotnicze katastrofy 0.20 Most nad 
Sundem (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.35 Co-
meback (s.) 9.45 Policja kryminal-
na 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.) 15.55 
Dr House (s.) 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.25 Co o tym sądzą 
Czesi 18.15 Comeback (s.) 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 Ta-
jemniczy szef 21.40 Policja krymi-
nalna Anděl (s.) 23.05 Agenci NCIS: 
Nowy Orlean (s.) 0.00 Dr House (s.) 
0.55 Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.10 Rodzina piratów (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 9.10 M.A.S.H. (s.) 10.25 
Powrót do raju (film) 12.25 Strażnik 
Teksasu (s.) 13.25 Gliniarz i proku-
rator (s.) 14.30 Policja Hamburg (s.) 
15.30 Agenci NCIS (s.) 16.30 Wiado-
mości kryminalne 16.50 Policja w 
akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości 19.55 Showtime 20.05 
Pogoda 20.15 Winogrodnicy (s.) 
21.30 Show Jana Krausa 22.50 VIP 
morderstwa (s.) 0.05 Policja w akcji. 

POLECAMY

• Baťa, pierwszy globalista
Wtorek 11 sierpnia, godz. 21.35,  
TVC 2

• Hobbit: Pustkowie Smauga
Środa 12 sierpnia, godz. 20.15,  
PRIMA

• Tajemniczy Mont-Saint-Michel
Środa 12 sierpnia, godz. 14.30,  
TVC 2

 GŁ-436

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

O bezpieczeństwie 
w podróży kompletnej
Na temat zdrowotnych 

aspektów jazdy na ro-
werze wylano już morze 

atramentu. Dlatego też nie zagłę-
biając się w to zagadnienie tylko 
wspomnę, że jazda na rowerze 
(nie mylić z ostatnio modną elek-
tryczną hulajnogą) wzmacnia 
układ oddechowy i naczyniowy, 
poprawiając ogólną kondycję. W 
czasie jazdy angażujemy prawie 
wszystkie partie mięśniowe rozwi-
jając zwłaszcza mięśnie nóg, rąk i 
grzbietu. Oczywiście poruszanie 
się na rowerze to znakomity spo-
sób na zrzucenie balastu zbęd-
nych kilogramów, a wysiłek wło-
żony w poruszanie się wehikułem 
pomaga też w walce z żylakami 
oraz cellulitem. Mając w pamięci 
kolarzy walczących o przeżycie, 
poruszających się skrajem zatło-
czonej drogi czy też grupki mło-
dzieży jeżdżących w kółko po ru-
chliwych osiedlach muszę dodać, 
że aby skorzystać z dobrodziejstw 
wpływu użytkowania roweru na 
nasze ciało i duszę należy spełnić 
jeszcze kilka dodatkowych warun-
ków.

•••
Przede wszystkim bezpieczeństwo. 
Przed wyruszeniem nawet na naj-
krótszą wycieczkę zadbajmy o to, 
abyśmy z niej bezpiecznie powrócili. 
Nasz rower musi posiadać minimum 
wyposażenia wymaganego przepi-
sami, a zwłaszcza sprawne hamulce 
i oświetlenie. Pamiętając, że na 100 
wypadków rowerowych aż 70 wiąże 
się z urazami głowy, używajmy ka-
sku rowerowego. Wydatek naprawdę 
niewielki, a znam z autopsji kolarzy, 
których w krytycznej sytuacji wła-
śnie uratował założony kask. Pla-
nując jazdę o zmierzchu załóżmy 
specjalną odblaskową kamizelkę 
lub przynajmniej taką, jakiej używa 
się w samochodach. Kierowcy na 
pewno spotkali się z sytuacją, gdy w 
ostatniej chwili w światłach pojazdu 
miga nam najczęściej nieoświetlo-
ny rowerzysta. A jeżeli zdarzy się to 
o zmierzchu, w trakcie deszczu czy 
mgły, to nieszczęście prawie gotowe. 

•••
Następnym elementem, o który 
warto zadbać, jest wygoda. Rower 

dopasowany do potrzeb i ergono-
micznych uwarunkowań właścicie-
la to gwarancja wyłącznie dobrych 
wspomnień z każdej wyprawy. De-
cyzję w tej sprawie najczęściej po-
dejmujemy już przy kupnie naszego 
jednośladu. Niestety nadal widać 
rowerzystów użytkujących na nie-
dzielnych wycieczkach „za miasto” 
rowery typu MTB, przeznaczone 
do trudnych terenów górskich, a 
na rowerach miejskich atakujących 
górskie przełęcze. Oczywiście moż-
na jechać, lecz głęboko nacinane 
opony czy przełożenia na pewno 
nie są dostosowane do tych wypraw, 
gdyż tu najlepiej sprawdzi się rower 
typu trekkingowego. Inną kwestią 
jest umiejętność korzystania z do-
stępnych przełożeń. Warto zapa-
miętać, że pokonując wzniesienie 
kolejne „biegi” (a przeciętny rower 
może ich mieć naprawdę sporo) 
włączamy stopniowo w miarę wzra-
stających trudności trasy. Ergono-
miczne uwarunkowania to kwestia 
doboru odpowiedniej wielkości 
ramy, a przede wszystkim siodełka. 
Naprawdę nie warto na tym oszczę-
dzać, gdyż nic tak nie zepsuje nawet 

najciekawszej wyprawy, jak nasze 
bolące cztery litery za sprawą nie-
wygodnego siodełka...

•••
Aby nasze rowerowe wyczyny 
oprócz ładunku pozytywnej ener-
gii przynosiły również satysfakcję, 
należy uwzględnić zagadnienie 
związane z tzw. „logistyką jazdy”. 
Podstawowe pytanie przed wyru-
szeniem na trasę brzmi: jaki cel 
chcemy osiągnąć? Czy chcemy 
się tylko rekreacyjnie „przejechać 
kawałek za miasto”, czy może w 
trybie sportowym „połknąć kilo-
metry”, czy wreszcie przy pomocy 
roweru chcemy poznawać i smako-
wać otaczającą nas przestrzeń?

•••
Powyższa zasada przyświecała grup-
ce pasjonatów, którzy przed półwie-
czem, w 1966 r., założyli Turystycz-
ny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek”. 
Tegoroczny, już 54. sezon kolarski 
również obfitował w ciekawe pro-
pozycje, jednakże z oczywistych 
względów póki co nie dane nam było 
je zrealizować. Jednakże nie był to 

dla cieszyńskich rowerzystów czas 
stracony. Dla uczczenia 730-lecia 
powstania Księstwa Cieszyńskiego 
oraz 110-lecia istnienia polskiej tury-
styki zorganizowanej na Śląsku Cie-
szyńskim klub wyszedł z inicjatywą 
utworzenia odznaki kolarskiej PTTK 
do samodzielnego zdobywania.

Po wielu przygotowaniach Od-
dział PTTK „Beskid Śląski” w Cie-
szynie, przy znaczącym wsparciu 
powiatu cieszyńskiego, ustanowił 
regionalną odznakę PTTK „Rowe-
rem Dookoła Śląska Cieszyńskiego”.

Regulamin zdobywania odznaki 
jest dostępny na stronach interne-
towych: pttkcieszyn.pl, tkk-ondra-
szek.pl oraz tkkondraszek.cieszyn.
pl, a książeczki do zbierania po-
twierdzeń i odznaki po spełnieniu 
wymogów regulaminowych nieod-
płatnie można otrzymać w siedzi-
bie Oddziału PTTK przy ul. Głębo-
kiej 56 w Cieszynie. 

Zbigniew Pawlik, 
prezes „Ondraszka”

• Tak wygląda odznaka PTTK „Ro-
werem Dookoła Śląska Cieszyńskie-
go”. Fot. ARC
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UŚMIECHNIJ SIĘ CIĄGÓWKA

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

MINIKWADRAT MAGICZNY I LOGOGRYF ŁUKOWY

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy przysyłać na 
e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsyłania upływa w piątek 21 sierpnia 2020 r. Autorem dzisiejszych łami-

główek jest Jan Kubiczek.

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. ciągnie się za ko-
metą

2. niewielkie wznie-
sienie

3. składnik benzyny 
decydujący o jej 
jakości

4. dzieło Emila Zoli 
lub obraz Moneta 

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: NANA

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. usypisko, sterta 
drewna

2. dźwiga ją listo-
nosz

3. dookoła własnej 
osi

4. miasto we Francji 

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: SATE

1 2 3 4

1

2

3

4

1 2 3 4

1

2

3

4

Rozwiązaniem logogryfu jest dokończenie aforyzmu Stanisława Jerzego Leca – polskiego poety, 
satyryka i aforysty:
„Wszystko mija, nawet najdłuższa...”

1. najwyższa góra Japonii
2. duży ptak o długiej szyi lub 

dźwig portowy
3. but o zakrzywionym do 

góry czubie, dla śre-
dniowiecznego żaka

4. archipelag i pań-
stwo w Oceanii, ze 
stolicą Suva

5. bywa bezbram-
kowy w meczu 
piłkarskim

6. piaszczysta 
górka usypana 
przez wiatr

7. możliwość do 
wyboru

8. jeden z krasno-
ludków królewny 
Śnieżki

9. bałkańska potrawa 
z ryżu z dodatkiem 
kawałków mięsa, 
przypraw

10. japoński wojownik.

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
CIŻMA, PILAW

Jest odmianą krzyżówki, w której wyrazy umieszczone są w diagramie jednym ciągiem (wężykowato), 
przy czym ostatnia litera każdego wyrazu jest zarazem pierwszą literą wyrazu następnego.
Rozwiązaniem ciągówki jest nazwa miasta na prawach powiatu w województwie wielkopolskim, poło-
żonego w zachodniej części Polski, pomiędzy dwoma dużymi centrami gospodarczymi – Poznaniem i 
Wrocławiem. Pierwsza wzmianka historyczna o miejscowości pochodzi z 1393 roku, kiedy to stanowiła 
ona własność Stefana z Karnina, który posiadał pieczęć herbu Wieniawa...

1-2. bywa gwiaździste, zachmurzone, błękitne
2-3. Egon, bohater serii duńskich komedii filmowych („Gang ...”)
3-4. jeśli własna, to pisana dużą literą
4-5. Adam, autor wiersza „Daremne żale”
5-6. pytanie mianownika lub zaimek względny
6-7. „... do młodości” A. Mickiewicza
7-8. dzieło dawnego kronikarza, roczniki
8-9. czasem kręci się w oku
9-10. As na tablicy Mendelejewa
10-11. … Henrik David Bohr (zm.1962), duński fizyk, noblista
11-12. biała przyprawa kuchenna
12-1. roślina dostarczająca włókien i oleistych nasion

Wyrazy trudne lub mniej znane: NIELS


