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»Gorolski Święto«, 
jakie wszyscy lubimy
WYDARZENIE: Przez trzy dni w Lasku Miejskim w Jabłonkowie grała „gorolsko” muzyka, a między sceną 
i „budami” oferującymi regionalne potrawy i trunki przewijał się wielotysięczny tłum. Tegoroczne jubileuszowe 
75. „Gorolski Święto” było udane, że „ho, ho, ho!”. 

Beata Schönwald

G
orolski Święto 
to największy 
festiwal folk-
l o r y s t y c z n y 
na Zaolziu, 
o r g a n i z o w a -
ny przez Miej-

scowe Koło PZKO w Jabłonkowie 
w ramach Tygodnia Kultury Be-
skidzkiej. Według szacunkowych 
danych organizatorów tegoroczną 
edycję odwiedziło ponad 14 tys. 
osób, a kolejnych 800 wystąpiło na 
scenie amfiteatru. „Pokazowym” 
dniem tej trzydniowej imprezy 
była niedziela z nabożeństwem 
ekumenicznym odprawionym w 
miejscowym kościele, korowodem 
prowadzącym z rynku do Lasku 
Miejskiego, przemówieniami ofi-
cjalnych gości oraz bogatym pro-
gramem artystycznym.

Tegoroczny korowód jak co 
roku prowadził jadący na siwku 
Adam Ryłko, za nim szedł po-
czet sztandarowy, oficjalni goście, 
występujące w tym dniu zespoły 
oraz przygotowane z pomysłem 
wozy alegoryczne. Pezetkaowcy z 
Bukowca na jednym z nich przy-
wieźli portret zmarłej niedawno 
Gabrieli Pazdery, która razem z Ta-
deuszem Filipczykiem prowadziła 
niejedną edycję „Gorolskigo Świę-
ta”. Pochód zamykali jabłonkowscy 
hodowcy gołębi, którzy wypuścili 
w powietrze swoje ptaki na znak 
rozpoczęcia niedzielnej imprezy.

Chór męski „Gorol” z Jabłon-
kowa oraz chór żeński „Melodia” 
z Nawsia zaśpiewały dla widowni 
jako pierwsze. Zabrzmiało trady-
cyjne „Witómy was” i kilka innych 
utworów. Wśród nawiejskich chó-
rzystek pojawiła się tym razem 
również tegoroczna Miss RC Kry-
styna Pyszko. – Cała moja rodzina 
śpiewa w „Melodii”, a ja mogłam 
dziś do nich dołączyć. Zaśpiewali-
śmy wspólnie kilka piosenek i było 

pięknie. To prawda, że większość 
czasu spędzam poza krajem, ale na 
„Gorolski Święto” zawsze muszę 
przyjechać – powiedziała „Głoso-
wi” modelka.

Gości przywitał również prezes 
Komitetu Organizacyjnego „Gorol-
skigo Święta” i MK PZKO w Jabłon-
kowie – Jan Ryłko. – Witóm was 
wszystkich w amfiteatrze w Lasku 
Miejskim w Jabłonkowie bardzo 
serdecznie. Witóm również tych 
wszystkich internautów, którzy 
siedzą teraz przez ekranami swo-
ich monitorów w Australii, Anglii, 
Austrii, Londynie, Berlinie, Vanco-
uver, w Ghanie – powiedział, odno-
sząc się do możliwości oglądania 
transmisji na żywo z tego wydarze-
nia na stronie www.gorolskiswieto.
cz. Z kolei konsul generalna RP w 
Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwa-
stowicz odczytała list sekretarz sta-

nu Małgorzaty Paprockiej z Kance-
larii Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 
Jego treść publikujemy na str. 4.

Uczestnicy 75. „Gorolskigo Świę-
ta” jak co roku mogli chłonąć to 
wszystko, co oferuje ta impreza 
– folklor, potrawy regionalne, rę-
kodzieło ludowe, spotkania z przy-
jaciółmi i znajomymi. Rodzina 
Haliny Farnej z Nawsia przyznała, 
że cieszy się tą niepowtarzalną at-
mosferą od pokoleń. – Pamiętam, 
że na „Gorola” zawsze był w domu 
gwar, było pełno gości, kołacze 
napieczone, a my prasowaliśmy 
stroje i ubieraliśmy się do pocho-
du. Tak było od młodzieńczych 
lat i tak prowadziłam moje córki. 
Dziś poszłam do pochodu razem 
z wnuczkami, wszystkie, oczywi-
ście, ubrane w strojach – podkre-
śliła.

Niedzielny program artystyczny 

tegorocznego „Gorolskigo Świę-
ta” przypominał dwie osobistości, 
które pozostawiły trwały ślad w 
kulturze Zaolzia. Byli nimi legen-
darny Maciej, który do 1983 roku 
bawił „świętogorolską” widownię 
swoimi dowcipami oraz poetka 
ludowa z Nydku Aniela Kupiec. 
Zespół „Gorol”, w którym Ludwik 
Cienciała także śpiewał, zadedyko-
wał mu krótki program. Prócz tego 
już od piątku w Lasku Miejskim 
można było oglądać wystawę przy-
gotowaną przez Ośrodek Doku-
mentacyjny Kongresu Polaków pt. 
„Śmiych Macieja. Życie i działal-
ność Ludwika Cienciały”. Lirycz-
ne wiersze Anieli Kupiec tworzyły 
natomiast misterną oprawę dla 
bloku łączącego muzykę, taniec, 
śpiew i mówione słowo, zatytuło-
wanego „Cztery pory roku Anieli 
Kupiec”. Wystąpiły w nim dorosłe 

i dziecięce zaolziańskie zespoły 
folklorystyczne i kapele oraz mło-
dzi gawędziarze. Zwieńczeniem 
„świętogorolskiej” niedzieli były 
natomiast występy Zespołu Re-
gionalnego „Zbójnicek” z podha-
lańskiej miejscowości Ząb oraz ze-
społu wojskowego „Ondráš”, który 
przyjechał z Brna. 

Kiedy publiczność żegnała ten 
ostatni oklaskami na stojąco, w La-
sku Miejskim zapadał zmrok. Rów-
nież para młodych konferansje-
rów, Adriana Szolona z Bukowca i 
Janek Michalik z Piosku, która mo-
derowała to wydarzenie od wcze-
snych godzin popołudniowych, 
mogła wreszcie zejść ze sceny. 

Więcej o „Gorolskim Święcie” i im-
prezach towarzyszących na stronach 
4, 5, 9 i 10.

•  Występ połączonych chórów „Gorol” z Jabłonkowa i „Melodia” z Nawsia. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
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Aleš Michl,
prezes Czeskiego Banku Narodowego 

CYTAT NA DZIŚ

• • •
Oczekujemy, że popyt krajowy zahamuje. Na 
konsumpcję gospodarstw domowych będzie 
miał wpływ spadek realnych dochodów. 
Wzrost wynagrodzeń nie pokryje wzrostu 
kosztów utrzymania 

W OBIEKTYWIE...

bittmar@glos.live

N
iebawem rozpocznie się remont kapitalny drew-
nianego kościółka w Marklowicach Dolnych. A 
ja sobie uświadomiłam, że drewniane zabytki 
sakralne w naszym regionie silniej oddziałują na 
moją wyobraźnię niż budynki murowane. Podzi-
wiam drewniane kościoły w Bystrzycy, Nydku, 
na Praszywce i ten nieszczęsny, unicestwiony i 

wzniesiony na nowo, w Gutach.
Może dzieje się tak dlatego, że w naszych szerokościach geograficz-
nych kościoły czy inne zabytki murowane są najczęściej nowsze od 
tych z drewna, nie przenoszą nas w tak odległą przeszłość. U nas nie 
ma średniowiecznych kamiennych świątyń, jakie podziwiamy na po-
łudniu Europy. 

• • •
Odwiedziwszy marklowicki kościółek przed remontem, z zamiarem 
napisania o nim w gazecie, przyglądałam się z bliska poczerniałym 
wiekowym belkom i próbowałam sobie wyobrazić ludzi, którzy w 
pierwszej połowie XVIII wieku wznosili pachnącą wówczas świeżym 
drewnem konstrukcję. Budowali kościół, który był później niemym 
świadkiem i spokojnego wiejskiego życia, i wielkich wydarzeń histo-
rycznych. Chrzczono w nim dzieci, zawierano małżeństwa, odprowa-
dzano zmarłych do wieczności. 

Próbuję sobie wyobrazić ludzi z tamtych czasów, a także ich konie, 
bo przecież to one z pewnością ciągnęły wozy załadowane ciężkimi 
belami drewna. Po kiepskich zapewne drogach, które w niczym nie 
przypominały tych współczesnych, asfaltowych. 

• • •
Remontując stare budynki wznoszone przez przodków pielęgnujemy 
ich dziedzictwo. Wierzę, że wyremontowany kościółek w Marklowi-
cach będzie pięknym aktem wdzięczności wobec tych, którzy trzy 
wieki temu powzięli decyzję o jego budowie, nakreślili plany, ścięli 
drzewa, które dostarczyły budulca na kościół, dla cieślów i robotni-
ków.  

Jestem ciekawa efektów renowacji. Lecz na nie będzie trzeba pocze-
kać do przyszłego lata.  

ZDANIEM... Danuty Chlup

danuta.chlup@glos.live

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

HAWIERZÓW
Podstawowa Szkoła 
Artystyczna im. Leoša 
Janáčka zamieniła się 
w plac budowy. Dzięki 
zakrojonemu na szero-
ką skalę remontowi o 
wartości blisko 29 mln 
koron, budynek stanie się 
energooszczędny. Będzie 
ocieplony, otrzyma nowe 
okna i drzwi oraz instala-
cję fotowoltaiczną, która 
będzie zaopatrywała 
szkołę w prąd. Inwesto-
rem jest województwo 
morawsko-śląskie, które 
zdobyło na ten cel dota-
cję z Unii Europejskiej w 
wysokości 8 mln koron. 
Prace powinny potrwać 
160 dni, czyli niespełna 
pół roku. 
 (dc)

KARWINA
Jesienią powinien rozpo-
cząć się remont budynku 
dworca kolejowego. 
Potrwa rok. Zarząd Kolei 
ogłosił konkurs na wy-
konawcę. Przewidziane 
koszty inwestycji opiewa-
ją na 48,9 mln koron. Pra-
ce będą obejmowały pół-
nocną i centralną część 
gmachu. Parter zostanie 
częściowo otwarty w 
kierunku autobusowego 

węzła 
przesiadko-
wego. Powstanie 
przechowalnia rowe-
rów oraz stacje łado-
wania samochodów 
elektrycznych. W czę-
ści centralnej zostanie 
przeprowadzony m.in. 
remont toalet. Galeria 
zostanie połączona z par-
terem nową klatką scho-
dową i windą. Na galerii 
powstanie m.in. zaplecze 
gastronomiczne. Podczas 
prac remontowych kasy 
biletowe cały czas będą 
czynne. Remontowane 
toalety zostaną zastąpio-
ne mobilnymi.  
 (dc)

KOCOBĘDZ
Trwa remont drogi  
nr III/46869. To trasa 
wojewódzka, dlatego jej 
remont finansuje Zarząd 
Dróg Województwa 
Morawsko-Śląskiego. 
Prace rozpoczęły się pod 
koniec lipca i zostały 
podzielone na dwa etapy. 
Obecnie rozpoczyna się 
realizacja drugiego etapu 
(na odcinku od Urzędu 
Gminy po cmentarze), 
który ma się zakończyć 

17 bm. W tym tygodniu 
droga na remontowanym 
odcinku jest nieprzejezd-
na. Remont był konieczny 
ze względu na zły stan 
nawierzchni. 
 (dc)

TRZYNIEC
Aby złagodzić skutki 
ograniczeń wynikających 
z remontu ul. Kasztano-
wej, magistrat uruchomił 
na czas remontu minibus 
kursujący pomiędzy przy-
stankami: Szpital – Dom 
Emerytów – Osiedle. 
Koszty w pełni pokrywa 
miasto. Minibus kursuje 
w dni robocze, w ciągu 
dnia realizuje cztery wy-
jazdy w obu kierunkach.  
Korzystają z niego zarów-
no emeryci, jak i osoby, 
którym ułatwia on dotar-
cie do pracy. 
 (dc)

wtorek

środa

czwartek

dzień: 17 do 23ºC 
noc: 18 do 15ºC 
wiatr: 2-5 m/s

dzień: 16 do 22ºC 
noc: 19 do 13ºC 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 16 do 21ºC 
noc: 18 do 16ºC 
wiatr: 1-3 m/s

DZIŚ...

9
sierpnia 2022

Imieniny obchodzą:  
Irena, Roman
Wschód słońca: 5.08
Zachód słońca: 20.14
Do końca roku: 144 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Miłośników Książek
Przysłowia: 
„Czego sierpień nie 
dowarzy, tego wrzesień 
nie dopatrzy”

JUTRO...

10
sierpnia 2022

Imieniny obchodzą:  
Borys, Wawrzyniec
Wschód słońca: 5.10
Zachód słońca: 20.12
Do końca roku: 143 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Przewodników i 
Ratowników Górskich
Przysłowia:
„Na świętego Wawrzyna 
już śpieszą do młyna”

POJUTRZE...

11
sierpnia 2022

Imieniny obchodzą:  
Zuzanna, Włodzimierz
Wschód słońca: 5.12
Zachód słońca: 20.10
Do końca roku: 142 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Konserwatora 
Zabytków
Przysłowie:
„Kto w lecie nie zbiera, w 
zimie głodem przymiera” 

POGODA

KARWINA

KOCOBĘDZ

HAWIERZÓW

TRZYNIEC

W drewnianym kościele pw. Wniebowstąpienia 
Pańskiego w Marklowicach Dolnych w ostatnią 
niedzielę sierpnia odbędzie się prawdopodobnie 
pożegnalna msza święta przed rozpoczęciem 
kapitalnego remontu. Przez kolejnych dziesięć 
miesięcy świątynia będzie nieczynna. Remont 
potrwa do czerwca przyszłego roku. 

Danuta Chlup

P
rzygotowujemy ko-
ściół do remontu. 
Część ruchomych 
rzeczy mamy już spa-
kowanych – mówi 
Janina Krajcza, jedna 
z osób opiekujących 

się kościołem, pełniąca także rolę 
przewodniczki po zabytkowej świą-
tyni. I wskazuje ręką stos zgromadzo-
nych pakunków. 

Korzystam z jednej z ostatnich 
okazji, aby obejrzeć ten drewniany 
kościół przed rozpoczęciem prac re-
montowych. Później jadę na plebanię 
do Piotrowic (marklowicki kościół 
jest filialnym), aby spotkać się z ks. 
Tomaszem Adamem Stachniakiem, 
proboszczem tej parafii. 

– Remont obejmie całą świątynię 
– informuje duszpasterz. – Zostanie 
zburzona zakrystia i na jej miejscu 
powstanie nowa, jej replika. Będzie 
wykonana nowa betonowa wylewka 
i położona nowa drewniana podło-
ga. Kościół zyska nowy dach, wieżę i 
kopułę. Trzeba będzie zdemontować 
chór i organy. Ściany będą poddane 
renowacji. Także prąd poprowadzimy 
nowymi kablami, pod chodnikiem. 
Nie będzie, jak dotąd, wiszących dru-
tów. 

Ks. Stachniak dodaje, że przed roz-
poczęciem prac zostaną zdemon-
towane wszystkie ołtarze – główny 
oraz boczne. Będą przechowywane 
w jednej z parafii w Hulczyńskiem, w 
warunkach zbliżonych do tych, które 
panują w marklowickim kościele. W 
następnym etapie remontu podda-
ne zostaną renowacji, ponieważ – jak 

Drewniany kościół gotowy do remontu

•  W piątek została otwarta kapsuła czasu, znajdująca się w bani wieży 
ratuszowej w Cieszynie. Co w niej było? W 1984 roku mieszkańcy Cieszy-
na umieścili tam m.in. dokument nadania Miastu Cieszyn Krzyża Koman-
dorskiego Orderu Odrodzenia Polski, dzieje Cieszyna spisane na czterech 
kartach oraz stan miasta na rok 1984 z pismem przewodnim (w sumie 
siedem kart), egzemplarz „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” z 24 sierpnia 1984 r., 
folder „Z dziejów cieszyńskiego ratusza” i mapę turystyczną „Ziemia cie-
szyńska”, a także plan miasta. Fot. OX.pl
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Drewniany kościół gotowy do remontu

się okazało – zostały zaatakowane 
przez kornika. 

– Będą też nowe zabezpieczenia 
alarmowe, m.in. przeciwpożarowe 

– podkreśla proboszcz marklowic-
kiej parafi i. 

Szacowane koszty remontu 
drewnianej świątyni wynoszą ok. 

20 mln koron. Parafi a otrzymała 
na ten cel dotacje z różnych źró-
deł, wkład własny wynosi 5 pro-
cent.  

•  Drewniany kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego z 1739 roku. Fot. DANUTA CHLUP

1739
W tym roku zbudowano kościół 
pw. Wniebowstąpienia Pańskiego. 
W miejscu tym już wcześniej stała 
drewniana świątynia, której pa-
tronem był św. Mikołaj. Pierwsze 
wzmianki pochodzą z 1360 r. Nale-
żała do parafi i w Zebrzydowicach. 
Autorem obrazu nad głównym 
ołtarzem był frysztacki malarz Józef 
Sznajder. Obrazy na ołtarzach bocz-
nych, przedstawiające św. Mikołaja i 
św. Józefa, namalował Jan Haymann 
z Cieszyna. W 1911 r. kupiono no-
-we organy, dwa lata później drogę 
krzyżową. Po podziale Śląska Cie-
szyńskiego, jak i samych Marklowic 
pomiędzy Polskę a Czechosłowację, 
Marklowice Dolne stały się częścią 
parafi i w Piotrowicach. Malowidła 
wewnątrz kościoła pochodzą 
z 1952 r., a ich autorami są znani ar-
tyści z regionu – Franciszek Świder i 
Rudolf Żebrok. Kościół ma barokowy 
wystrój. Wybudowany jest w stylu 
beskidzkich kościołów drewnianych. 
Dach jest kryty gontem. Wieża po-
siada barokową banię. – Unikatem są 
zewnętrzne drewniane schody, pro-
wadzące do oratorium otwartego do 
prezbiterium – zwraca uwagę Janina 
Krajcza. Poprzedni, mniejszy remont 
kościoła przeprowadzono w 2005 r.

Śmierć ojca, męża i syna to tragedia

Przed 78 laty, kiedy 
naziści mordo-
wali mężczyzn w 
Żywocicach, była 

słoneczna niedziela. W 
tym roku w sobotę 6 sierp-
nia pogoda nie sprzyjała 
uczestnikom uroczystości 
upamiętniającej to tragicz-
ne wydarzenie. Mimo desz-
czu obok pomnika ofi ar ze-
brały się tłumy.

6 sierpnia 1944 roku z 
rąk niemieckiego okupan-
ta zginęło w Żywocicach i 
kilku sąsiednich wioskach 
36 niewinnych mężczyzn 
– 28 Polaków i 8 Czechów 
w wieku od 16 do 59 lat. 
– W ten niedzielny poranek 
doszło do największego 
masowego mordu doko-
nanego przez hitlerowców 
na terenie Śląska Cieszyń-
skiego – przypomniała 
prowadząca uroczystość 
na przemian po polsku i 
po czesku Jolanta Bałon. 
Duchowni Kościołów kato-
lickiego i ewangelickiego 
zapalili na grobie pole-
głych symboliczną świecę, 
a koło stojącej naprzeciwko 
kaplicy cmentarnej zostało 
wypuszczonych 36 gołębi. 
Następnie konferansjer-
ka przeczytała nazwiska 
wszystkich rozstrzelanych 
mężczyzn. Po ucichnięciu 
werbla ich pamięć uczczo-
no minutą ciszy.

Złożyć bukiety kwiatów 
i wieńce przyszli przedsta-
wiciele państwa polskiego, 
władze miasta Hawierzo-
wa i okolicznych gmin, 
przedstawiciele polskich 
organizacji w regionie, 
stowarzyszeń kombatanc-

kich, rodziny ofi ar i wielu 
innych. Podczas ofi cjal-
nych przemówień gości 
zabrzmiały słowa o bez-
sensowności wojen oraz o 
konieczności wyciągania 
wniosków z historii, któ-
ra tak jak ta w Żywocicach 
często bywa niesprawiedli-
wa i tragiczna zarazem. 

– Śmierć ojca, męża, 
syna, to tragedia, pustka, 
która ogarnia serce, ciało i 
dzień powszedni – powie-
działa konsul generalna RP 
w Ostrawie Izabella Wołłej-
ko-Chwastowicz, dodając, 
że Polaków i Czechów łą-
czy pamięć i szacunek do 
zmarłych, zaś wynikiem 
tego jest dbałość o miej-
sca pamięci oraz „należyte 

upamiętnianie tej trage-
dii”. Za to, że w Żywocicach 
tak się dzieje, podziękowa-
ła członkom miejscowego 
koła i Zarządu Głównego 

PZKO oraz władzom mia-
sta Hawierzowa. Następ-
nie przeczytała list Jana 

Józefa Kasprzyka, szefa 
Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych. 
Odniósł się w nim m.in. do 
rozsianych po okolicy steli, 
które „wyrażają pamięć o 
konkretnych osobach”. 

– Gdy staniemy przy 
którymkolwiek z kamieni, 
ogarnia nas wzruszenie. 
Wystarczy tu elementarna 
ludzka wrażliwość – na-
pisał, przestrzegając rów-
nocześnie przed jakimkol-
wiek paktowaniem się ze 
złem, czego skutki są póź-
niej opłakane, tak jak 78 lat 
temu w Żywocicach. 

W obchodach upamięt-
niających wydarzenia z 6 
sierpnia 1944 roku wzięli 
udział również uczestni-

cy rajdu po żywocickich 
stelach, organizowanego 
corocznie przez Władysła-
wa Kristena dokładnie w 
rocznicę tragedii. 

– Pogoda pokrzyżowała 
nam szyki i zaplanowaną 
trasę byliśmy zmuszeni 
trochę skrócić. Udało nam 
się jednak odwiedzić kilka-
naście pomniczków – po-
wiedział współorganizator 
rajdu Zbyszek Pawlik z 
Klubu Kolarskiego „Ondra-
szek” z Cieszyna. 

Uroczystość zakończono 
modlitwą oraz hymnami 
polskim i czeskim. Jeden 
z utworów solowych, które 
zabrzmiały przy pomniku, 
zaśpiewał tenor Władysław 
Czepiec.  (sch)

•  Izabella Wołłejko-Chwastowicz przypo-
mniała, jaką tragedią jest śmierć ojca, męża 
czy syna. Fot. BEATA SCHÖNWALD

• • •
Gdy staniemy przy 

którymkolwiek 
z kamieni, ogarnia 

nas wzruszenie. 
Wystarczy tu 

elementarna ludzka 
wrażliwość

Tragiczny bilans 
wypadku
12 osób zginęło, a 32 zostały ranne 
w wyniku wypadku polskiego au-
tokaru w Chorwacji. Do tragiczne-
go zdarzenia doszło w sobotę ok. 
godz. 5.40 na autostradzie A4 na 
północ od stolicy kraju. W pojeź-
dzie znajdowali się pielgrzymi po-
dążający do Medjugorie – wszyscy 
to polscy obywatele. Aktualnie 

trwają czynności związane z iden-
tyfi kacją ofi ar. 

W autokarowej pielgrzym-
ce zorganizowanej przez biuro 
Bractwa św. Józefa wzięło udział 
42 uczestników oraz dwóch kie-
rowców. Cała grupa wyruszyła w 
piątek z Częstochowy i zmierzała 
do sanktuarium maryjnego w Me-
djugorie w Bośni. 11 osób zginęło 
na miejscu, jeden pasażer zmarł 
w szpitalu uniwersyteckim w Za-
grzebiu.  Dwóch ciężko rannych 
Polaków, jak informowało w po-
niedziałek chorwackie Minister-
stwo Zdrowia, znajdowało się w 
stanie krytycznym.

– Stan pozostałych poszkodo-
wanych leczonych w chorwac-
kich szpitalach jest w większości 
stabilny – wyjaśniał resort.  Jak 
potwierdził Darko Galić, rzecznik 
prasowy i zastępca prokuratora 
okręgowego w Varaždinie, w wy-
padku w pobliżu miejscowości Ja-
rek Bisaški i Podworec zginęli obaj 
kierowcy.

Śledczy napotkali na spore 
trudności w badaniu okoliczno-
ści zdarzenia z uwagi na duże 
zniszczenia pojazdu. Z informacji 
chorwackiego portalu interneto-
wego „Jutarnji List” wynika, że z 
powodu zniszczenia tachografu 
niemożliwe jest odczytanie pręd-
kości w chwili wypadku. 

Ze znalezionych dwóch kart cy-
frowych kierowcy wynika jednak, 
że do momentu zdarzenia obaj 
mężczyźni prowadzili autobus 
zgodnie z zachowaniem wszel-
kich procedur zawodowych. 

Polskie Ministerstwo Transpor-
tu poinformowało ponadto, że 
autobus przeszedł regularny prze-
gląd techniczny, który wykazał, że 
jest w dobrym stanie. 

Jak poinformował wiceminister 
zdrowia Waldemar Kraska, resort 
planuje prawdopodobnie w tym 
tygodniu, „być może nawet w śro-
dę”, przewiezienie do Polski osób 
lżej rannych. Wyjaśnił, że chodzi 
o około 10 osób, których stan po-
zwala na przetransportowanie. 
Cztery osoby wraz z delegacją rzą-
dową wróciły już do Polski.

Postępowanie w sprawie wypad-
ku oraz czynności identyfi kacyj-
ne prowadzą władze chorwackie 
przy czynnym udziale Ambasady 
RP w Zagrzebiu, a także polskiej 
policji.  (szb)

•  Chorwacka policja bada okoliczno-
ści tego dramatycznego wypadku.
Fot. ARC
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Celem »kyrpce Macieja«
„Rajd o kyrpce Macieja” to impreza Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego 
„Beskid Śląski”, bez której turyści nie wyobrażają sobie „Gorolskigo Święta”

Beata Schönwald

C
z ł o n k o -
wie „Be-
skidu” i 
jego sym-
p a t y c y ,  
a wśród 
nich jede-

nastoosobowa grupa Klubu 
Czeskich Turystów z Ha-
wierzowa, nie przestraszyli 
się deszczu. W rajdzie wzię-
ło udział aż 132 uczestni-
ków, w tym 13 dzieci i pię-
ciu rowerzystów. – Myślę, 
że swoją rolę odegrał fakt, 
że w tym roku obchodzi-
my zarówno 100-lecie na-
szej organizacji, jak i 100. 
rocznicę urodzin Ludwika 
Cienciały, czyli Macieja, o 
którego symboliczne kyrp-
ce walczą uczestnicy rajdu 
– powiedziała „Głosowi” 
jego organizatorka oraz 
kierowniczka ds. turystyki 
PTTS „Beskid Śląski”, Wan-
da Farnik.

Tras rajdowych było w 
tym roku sześć i tradycyj-
nie prowadziły z Mostów 
koło Jabłonkowa i Nawsia. 
Meta znajdowała się w La-

sku Miejskim koło budy 
MK PZKO w Gródku. Naj-
częściej wybieraną opcją 
był szlak z Mostów przez 
Girową.

Pokonała go również 
4-letnia Nina Czudek z 
Czeskiego Cieszyna, zdo-
bywczyni kyrpców dla 
najmłodszego uczestnika 
rajdu. 

– Jestem tu z mężem, 
dziadkami i trójką naszych 
dzieci. Najstarsze ma 9 
lat, a najmłodsze roczek 
i jedzie w wózeczku. W 
„Rajdzie o kyrpce Macieja” 
staramy się uczestniczyć 
co roku i zmieniać trasy – 
zdradziła mama Niny, Łu-
cja Czudek.

Drugą parę kyrpców or-
ganizatorzy wręczyli Je-
rzemu Czapowi, kierowni-
kowi Klubu 99, który przez 
lata pomagał w organizacji 
rajdu. O tym, kto otrzyma 
trzecią parę, zdecydował 
natomiast ślepy los, który 
wskazał uczestnika z Pol-
ski, Andrzeja Kowola.

– Dzisiejszy rajd był spe-
cyficzny, bo nam trochę 
„dolało” – zaznaczyła pod-
czas ogłaszania wyników 

Danuta Siderek. Miłośni-
ków wędrówek po beskidz-
kich „gróniach” deszczowa 
pogoda bynajmniej jednak 
nie zraziła. Niektórych 
wręcz zachęciła do wyjścia 
w góry. 

– Po tych męczących upa-
łach i dniach spędzonych w 

pracy ten deszcz działa na 
mnie jak balsam i masecz-
ka nawilżająca zarazem – 
przyznała na mecie Marta 
Fierla z Karwiny. – Szliśmy 
z Nawsia przez Filipkę i 
było wspaniale. Teraz już 
tylko się cieszę, że wreszcie 
zjem placki – dodała.

Ogłoszenie wyników, 
które wieńczyło turystycz-
ną przygodę „beskidzio-
ków” i ich przyjaciół, za-
kończono odśpiewaniem 
hymnu stowarzyszenia 
„Szumi jawor” wraz z kape-
lą zespołu folklorystyczne-
go „Oldrzychowice”. 

•  Najmłodsza uczestniczka rajdu Nina Czudek wylosowała zwycięzcę kolejnej pary kyrpców. 
Fot. BEATA SCHÖNWALD

Golcowie dali czadu
Ukoronowaniem 

s o b o t n i e g o 
w i e c z o r n e -
go programu 

„Gorolskigo Święta” w Ja-
błonkowie był występ ka-
peli Golec uOrkiestra. Do 
jabłonkowskiego Lasku 
Miejskiego bracia Golcowie 
zwabili prawie wszystkie 
pokolenia słuchaczy. Nuty 
folk-rockowe stały się ide-
alnym zakończeniem so-
botniego dnia.

Podczas półtoragodzin-
nego koncertu bracia ro-
dem z Milówki na Żywiec-
czyźnie zagrali wszystkie 

swoje największe przeboje, 
jak „Ściernisco”, „Lornet-
ka” albo „Słodycze”. Dodali 
również kawałki z ostat-
niej płyty „Symphoethnic” 
(2020). Nie zabrakło też fa-
jerwerków świetlnych oraz 
solowych popisów człon-
ków kapeli i to na prze-
różnych instrumentach. 
Atmosfera była świetna, 
zaś publiczność gorąco 
przyjęła Golców oklaskami 
i wspólnym śpiewaniem 
przebojów spod sceny.

Nic dziwnego, ponieważ 
bracia wyrobili sobie już w 
naszym regionie renomę, 

dając wiele koncertów. Jak 
sami wspomnieli, wystę-
powali już na „Gorolskim 
Święcie”, w roku 1999, co 
pamiętali jednak tylko star-
si uczestnicy.

Słynni bracia z Milówki 
zdradzili również, że na 
Zaolzie powrócą jeszcze w 
grudniu tego roku. W finale 
koncertu zagrali utwór „Do 
Milówki wróć” poświęcony 
swojej rodzinnej miejsco-
wości. Wspólnie z publicz-
nością wykonali go jednak 
jeszcze w dwóch wersjach: 
„Do Jabłonkowa wróć” i 
„Na Gorola wróć”. Możemy 

mieć więc nadzieję, że nie 
był to ostatni w karierze 

zespołu koncert na „Gorol-
skim Święcie”.  (kub)

•  Słynni bracia z Milówki nie zawiedli publiczności w Lasku 
Miejskim. To był świetny koncert! Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Podbabiogórze i niezapomniany humor Macieja

Przekazaniem symbolicz-
nych kluczy do bram mia-
sta rozpoczął się w piątek 
trzydniowy festiwal folk-

lorystyczny „Gorolski Święto” w 
Jabłonkowie. Tego dnia tradycyj-
nie towarzyszyły mu dwie imprezy 
– seminarium etnograficzne oraz 
„Kawiarenka pod Pegazem”. Ta 
pierwsza była w tym roku poświę-
cona tradycyjnej kulturze ludowej 
Podbabiogórza. Druga przybliżyła 
postać Macieja, który przez długie 
lata tworzył nierozerwalny duet 
z Władysławem Niedobą, bawiąc 
świętogorolską widownię do łez.

Podbabiogórze to region pokry-
wający się geograficznie z granica-
mi powiatu suskiego. Jego nazwa 
funkcjonuje zaledwie dwadzieścia 

lat. Powstała z potrzeby samookre-
ślenia się mieszkańców terenów 
rozciągających się wokół Suchej 
Beskidzkiej, Jordanowa i Makowa 
Podhalańskiego. Kultura i tradycje 
tej ziemi są jednak starsze i miejsco-
wi działacze zaangażowani w ich 
odkrywanie i pielęgnowanie robią 
wszystko, by trwały przez kolejne 
pokolenia.  

W Domu PZKO w Jabłonkowie 
mówili o tym naczelnik Wydziału 
Promocji, Kultury, Sportu i Fundu-
szy Starostwa Powiatowego w Su-
chej Beskidzkiej Janusz Kociołek, 
kierowniczka Zespołu Regionalne-
go „Juzyna” z Zawoi Regina Wicher 
oraz były wójt i starosta suski, poseł 
na Sejm, a obecnie senator Andrzej 
Pająk. Do tematu wrócimy w piątko-

wym wydaniu „Głosu”. 
W czasie, kiedy spotkanie z pod-

babiogórskim folklorem – muzyką, 
śpiewem, tańcem, zwyczajami i po-
trawami, kontynuowano w Lasku 
Miejskim, w Domu PZKO ożyła na 
nowo postać Macieja, która rozsła-
wiła Ludwika Cienciałę nie tylko 
na Zaolziu, ale także na festiwalach 
folklorystycznych poza naszym te-
renem. Tadeusz Filipczyk nazwał 
go w piątek „filarem »Gorolskigo 
Święta«”. – Na Macieja nigdy my nie 
zapómnieli dzięki jego dialogom 
z Juróm spod Grónia. Maciej mioł 
zawsze ostatni słowo, zwyciężała 
jego mądrość ludowa  – zaznaczył 
popularny gawędziarz i wieloletni 
moderator tej cyklicznej imprezy.  
W czym zatem tkwiła popularność 

i komizm kreowanej przez Ludwi-
ka Cienciałę postaci? Polonistka 
doc. Jana Raclavská starała się dać 
uczestnikom „Kawiarenki” wyczer-
pującą odpowiedź. – Co nas śmie-
szy? Trywialne sytuacje, nieoczeki-
wane paradoksalne rozwiązania, ale 
też rozwiązania na pozór logicznie, 
które nie przystają jednak do sytu-
acji. Cieszy nas gwara, której Maciej 
i Jura spod Grónia używali. Dzięki 
temu niejednokrotnie widzimy się 
w tych sytuacjach. To pokazuje, 
że można się śmiać z samych sie-
bie i samych siebie szanować. Jest 
to nie lada sztuka – przekonywała 
wykładowczyni, dodając, że hu-
mor Macieja nigdy nie był humo-
rem gniewnym, lecz pobłażliwym, 
wzbudzającym sympatie wobec bo-

haterów opowiadanych przez niego 
anegdot. Żarty umiał sobie stroić z 
samego siebie, a przede wszystkim 
fantastycznie potrafił się jąkać. 

Dowcipy, anegdoty i opowie-
dziany przez aktora Karola Suszkę 
„Życiorys Macieja” wywoływały w 
jabłonkowskim Domu PZKO salwy 
śmiechu. Oklaski zebrał archiwalny 
film o Macieju, odnaleziony przez 
pracownika Ośrodka Dokumenta-
cyjnego Kongresu Polaków, Maria-
na Steffka. Wśród gości nie zabrakło 
najbliższych urodzonego przed stu 
laty Ludwika Cienciały. Rodzinę 
reprezentował wnuk Andrzej Ro-
kowski z żoną. Głównymi organiza-
torami wydarzeń w Domu PZKO w 
Jabłonkowie byli Leszek Richter i 
Stanisław Gawlik.  (sch)

Małgorzata Paprocka
z Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej 
Polskiej do 
organizatorów 
i uczestników 
»Gorolskigo Święta«

Serdecznie dziękuję za zaproszenie 
do udziału w Międzynarodowych 
Spotkaniach Folklorystycznych „Go-
rolski Święto”, organizowanych już 
po raz siedemdziesiąty piąty przez 
zaolziańskich Polaków w Jabłonko-
wie. Pozwalają one zaprezentować 
szerokiej publiczności efekty pracy 
oraz wysoki poziom artystyczny ze-
społów folklorystycznych, chórów i 
kapel działających na Zaolziu.
Na słowa uznania zasługuje fakt, że 
od momentu powstania ten wyjąt-
kowy festiwal prężnie się rozwija, 
stając się jednocześnie miejscem 
dialogu dwóch kultur i tradycji, a 
także źródłem artystycznych inspi-
racji oraz wymiany doświadczeń 
pomiędzy uczestnikami. Podkreśla 
on również szczególną rolę folkloru, 
który jest elementem znakomicie 
łączącym kulturę ludową z kulturą 
narodową.
W imieniu prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz 
własnym, na ręce pana prezesa skła-
dam jubileuszowe gratulacje wszyst-
kim Państwu. Dziękuję za wysiłek 
organizacyjny i społeczną aktyw-
ność, które dobrze służą pielęgno-
waniu zaolziańskiego dziedzictwa 
kulturowego, z myślą o przyszłych 
pokoleniach. To Państwa praca 
pozwala nam wszystkim cieszyć się 
dziś wyjątkowym pięknem folkloru 
ziem górskich.
Wszystkim Państwu życzę dosko-
nałej zabawy, której towarzyszyć 
będzie taniec i śpiew, wspaniałych 
doznań artystycznych oraz wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym, pra-
cy społecznej i zawodowej. 
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Trzy dni świętowania

• Podczas tegorocznego „Gorolskigo Święta” wspominano Ludwika 
Cienciałę w ramach wystawy plenerowej „Śmiych Macieja – życie i dzia-
łalność Ludwika Cienciały” oraz Gabrielę Pazderę, niedawno zmarłą 
artystkę, która zwykła prowadzić niedzielny program wraz z Tadeuszem 
Filipczykiem. Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

• Rozśpiewana kapela na wozie 
to tradycyjny element „Gorola” w 
piątek. „Witaczka” ok. 15.00 wyru-
szyła ulicami Jabłonkowa.

• „Folkloren Ansambl Etnos” z Ma-
cedonii pięknie się zaprezentował 
na scenie w Lasku Miejskim.

• Ciekawym punktem w piątkowy wieczór okazał się autorski program Chrysti ana Heczki „Z życia drzew”, w którym 
pomagały mu m.in. kapele „Lipka”, „Nowina”, ZF „Bystrzyca” oraz „Skład Niearchaiczny”.

• Występ „Compañia Arti sti ca Danza Colombia” z Kolumbii oszałamiał ko-
lorami.

• Bracia Golcowie z zespołem dali naprawdę wspaniały 
występ. Publiczność dopisała do samego końca koncertu.

• Sobotni poranek zdominowany był przez Rajd Turystyczny „O kyrpce Macieja” oraz Bieg Przełajowy „O dzbanek 
mleka” (na zdjęciu).

• Ostatni marsz na siwku podczas niedzielnego koro-
wodu.

• Bukowiecki wóz alegoryczny był pełen młodych roz-
śpiewanych twarzy.

• Zespół złożony z uczniów polskiej podstawówki w 
Jabłonkowie przedstawił publiczności zwyczaj chodze-
nia z goiczkiem.

• Wozy alegoryczne to często ciekawe „przedstawie-
nia”. Tu Bystrzyca kąpie się w „leczniczych” kadziach.

• „Gołymbiorze z Jabłónkowa” to stały element nie-
dzielnego programu.

• Zespół „VUS Ondráš” nie zawiódł oczekiwań publicz-
ności.
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Prawdopodobnie początek historii 
rodu Zabystrzanów jest związany 
z Zabystrzańskimi, którzy są odnotowani 
w XVII-wiecznej księdze gruntowej 
prowadzonej dla wsi Guty.

Z 
czasem jednak 
forma Zabystrzan 
stała się dominu-
jąca, chociaż jesz-
cze w 1769 roku w 
metrykach parafi i 
rzymskokatolic-

kiej w Trzycieżu (należały do niej 
m.in. Guty) odnotowano ślub Ma-
rii Zabystrzańskiej, pochodzącej z 
Gutów, z Jerzym Kocurem.

U schyłku XVIII wieku nazwi-
sko Zabystrzan pojawia się też w 
innych miejscowościach Księstwa 
Cieszyńskiego – w Końskiej, Mo-
stach koło Cieszyna i Cisownicy, 
może tych wiosek było nawet wię-
cej. W pierwszej połowie XIX wie-
ku w Nieborach mieszkał Jerzy Za-
bystrzan, komornik (biedny chłop 
wynajmujący pokój tj. komorę). 
Jego syn Paweł (ur. 1838) poślubił 
Katarzynę Gaurę i przeniósł się do 
Końskiej, gdzie nabył grunt cha-
łupniczy. Synem Pawła był Jan, żo-
naty z Katarzyną Waliczek, z kolei 
dzieckiem tej pary był Paweł Zaby-
strzan (1895-1956), znany nauczy-
ciel, działacz społeczny i plastyk.

Linia z Końskiej nr 17
Najwięcej informacji udało mi się 
zebrać na temat linii Zabystrza-
nów z Końskiej nr 17. Jej protopla-
stą był Jakub Zabystrzan, który w 
1788 roku nabył grunt w tej miej-
scowości pod numerem 17. W 1806 
roku sprzedał gospodarstwo syno-
wi, Pawłowi (zm. 1856). Z kolei w 
1842 roku nabył je syn Pawła, Je-
rzy Zabystrzan (1815-1887), razem 
ze swoją żoną, Katarzyną. Nie go-
spodarowali tam specjalnie długo, 
bo niebawem wyprowadzili się do 
Dębowca, dając początek dębo-
wieckiej linii Zabystrzanów (o niej 
niżej).

Grunt w Końskiej nr 17 przejął 
młodszy brat Jerzego, Paweł Zaby-
strzan (1826-1894), z zawodu cie-
śla. Był przez pewien czas przeło-
żonym gminy, zasłużył się też przy 
założeniu biblioteki przy miejsco-
wej szkole ewangelickiej. Zmarł 
na chorobę płuc w szpitalu w Kra-
kowie. Żonaty z Marią Ostruszką, 
miał synów Jana (1850-1889), ab-
solwenta Seminarium Nauczyciel-
skiego w Bielsku, nauczyciela w 

Skoczowie i w Bielsku, i Pawła (ur. 
1860) oraz córki Annę (ur. 1856) i 
Marię (ur. 1865).

Jerzy Zabystrzan starszy
Jerzy Zabystrzan (1815-1887) w 
1842 roku ożenił się z Katarzy-
ną Liszką, bliską krewną słynne-
go Pawła Oszeldy z Nieborów. W 
zbiorach Książnicy Cieszyńskiej 
zachował się list miłosny Jerzego 
Zabystrzana z 1841 roku, którego 
adresatką była najpewniej jego 
przyszła małżonka.

Katarzyna i Jerzy Zabystrzano-
wie mieszkali krótko w Końskiej, 
potem przenieśli się do Dębowca, 
skąd pochodziła Katarzyna. Jerzy 
Zabystrzan okazał się ważną po-
stacią w dziejach lokalnej społecz-
ności. Przez ponad 30 lat był wój-
tem Dębowca, przyczynił się do 
założenia miejscowej szkoły ewan-
gelickiej (otwarta w 1856 roku).

Był też kolatorem zboru w Cie-
szynie. Jako jeden z pierwszych 
rzucił pomysł założenia zboru w 
Skoczowie, a gdy takowy powstał 
– wybrano go kuratorem. W 1879 
roku został odznaczony przez ce-
sarza Franciszka Józefa wysokim 
odznaczeniem – Złotym Krzyżem 
Zasługi z Koroną.

Katarzyna i Jerzy Zabystrzano-
wie doczekali się dość licznego 
potomstwa. Ich dziećmi byli Paweł 
(1844-1844), Anna (ur. 1846), Ewa 
(1849-1867), Zuzanna (ur. 1852, 
zamężna Morcinek), Jerzy (1854-
1938), Maria (ur. 1857), Katarzyna 
(1859-1863) i Jan (ur. 1860), z wy-
kształcenia leśniczy, mieszkający 
na Morawach. 

Jerzy Zabystrzan 
młodszy
Jerzy Zabystrzan (1854-1938) za ży-
cia ojca podpisywał się jako „Jerzy 
Zabystrzan młodszy”. Ich biografi e 
były dość podobne: obaj byli rol-
nikami w Dębowcu, obaj cieszyli 
się uznaniem wśród miejscowych 
gospodarzy, skoro i młodszy Jerzy 
sięgnął po godność przełożonego 
gminy.

Młodszy z Jerzych Zabystrzanów 
był aktywnym polskim działaczem 
narodowym. W 1905 roku korespon-
dent katolickiej „Gwiazdki Cieszyń-

skiej”, charakte-
ryzując postawy 
protestantów w 
ówczesnym po-
wiecie bielskim, 
pisał tak: „Z tych 
19 964 ewange-
lików-Polaków 
znam tylko p. Za-
brzystana z Dę-
bowca i p. Rymo-
rza z Kozakowic 
jako czynnych i 
otwartych Pola-
ków, reszta sami 
h a z o w c z y c y , 
czyli zwolennicy 
superintendenta 
Haasego, mówią-
cy po polsku, ale 
myślący i łączą-
cy się zawsze z 
Niemcami”.

W 1881 roku 
Jerzy Zaby-
strzan młodszy ożenił się z Marią 
Wałach z Ligotki Kameralnej. Spo-
śród ich licznego potomstwa Karol 
(1889-1917) był zarządcą dóbr we 
wschodniej Galicji i na Morawach, 
z kolei Adolf (zm. 1928), rolnik w 
Dębowcu, udzielał się społecznie 
w okresie międzywojennym, m.in. 
prezesując miejscowemu kołu Ma-
cierzy Szkolnej.

Wędrynia, Bielsko, 
Czeski Cieszyn
W rodzie Zabystrzanów znalazło 
się jeszcze kilka innych ciekawych 
postaci. Z czasów austriackich 
można wspomnieć o co najmniej 
dwóch. Jan Zabystrzan był kie-
rownikiem szkoły ewangelickiej 
w Wędryni w latach 1872-1873. W 
1870 roku ożenił się z Marią Śnie-

goń, córką Jana, znanego nauczy-
ciela z Wisły. Z kolei Eryk (Erich) 
Zabystrzan (ur. 1875), pochodzący 
z Bielska, w 1900 roku uzyskał ty-
tuł doktora na Uniwersytecie Wie-
deńskim. Był urzędnikiem skarbo-
wym, w okresie międzywojennym 
stał na czele Stowarzyszenia Gu-
stawa Adolfa w Czeskim Cieszynie.
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Michael Morys-Twarowski Zabystrzanowie
Skąd ten ród?
Ród Zabystrzanów prawdopodobnie od początku, czyli od 
momentu ukształtowania się nazwiska, mieszkał na terenie 
Księstwa Cieszyńskiego. Przypuszczalnie korzenie wszystkich 
linii tego rodu prowadzą do Gutów.

Gdzie doczytać?
 � Stanisław Kubicius: „Ewangelicka Gmina Szkolna i 

Cmentarna w Dębowcu”. Dębowiec 2012 (o Jerzym 
Zabystrzanie starszym z Dębowca).

 � Zabystrzan – genealogia, htt p://przodkowiezcieszyna.
blogspot.com/2014/10/zabystrzan-genealogia.html  
(materiały do genealogii rodu).

Skąd to nazwisko?
Nazwisko Zabystrzan, jak można 
przeczytać w „Nazwiskach 
cieszyńskich” Władysława 
Milerskiego, oznacza „człowieka 
mieszkającego za potokiem 
Bystry”.

•  Metryka ślubu 
Marii Zabystrzań-
skiej i Jerzego 
Kocura z 1769 
roku (Archiwum 
Krajowe w Opa-
wie).

•  Początek listu Jerzego Zabystrzana z 1841 roku (Śląska Biblioteka Cyfrowa).

•  Fragment księgi gruntowej Końskiej z informacją o nabyciu gruntu w 1806 
roku przez Pawła Zabystrzana (Archiwum Krajowe w Opawie).
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Specjalista od operacji szczęki 
NASI LEKARZE

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Najlepszy (i drogi) przyjaciel człowieka

W europejskich rodzi-
nach żyje, według 
najnowszych danych 
statystycznych, ok. 

200 mln psów i kotów. W Republi-
ce Czeskiej w 2020 roku było ok. 
2,2 mln psów i znacznie mniej ko-
tów. Psy żyły w 40 proc. czeskich, 
morawskich i śląskich rodzin, koty 
– w co piątym gospodarstwie do-
mowym, głównie na wsi. Pod tym 
względem zajmujemy 3. miejsce 
w Europie. A raczej zajmowaliśmy 
przed dwoma laty, pandemia CO-
VID-19, lockdowny, przymus sie-
dzenia w domu – to wszystko spra-
wiło bowiem, że czworonożnych 
przyjaciół człowieka znacznie w 
tym czasie przybyło. Obecność 
zwierzaka w mieszkaniu poma-
gała złagodzić uczucie samotno-
ści, oswoić lęk przed chorobą i 
skutecznie powalczyć ze stresem 
związanym z pracą i nauką zdalną. 
Ponieważ zaś popyt był w covido-
wych latach ogromny, w górę po-
szybowały też ceny głównie psów. 
Za labradora retrievera z rodowo-
dem przed pandemią trzeba było 
zapłacić od 25 do 28 tys. koron. 
Teraz to ok. 40 tys. koron. Ale to 

bynajmniej nie najdroższe plemię. 
Za psa pomeraniana z rodowodem 
wyłożymy nawet 80 tys. koron. Za 
kotkę rasową z kolei zapłacimy co 
najmniej 20 tys. koron. I chociaż w 
ostatnich miesiącach psa lub kota 
kupuje już o wiele mniej ludzi, 
aniżeli w szczycie pandemii, ceny 
czworonogów na razie nie spadają. 

• • •
Dziś chyba każdy zdaje sobie 
sprawę, że zwierzę w domu lub w 
mieszkaniu to nie zabawka, której 
w każdej chwili można się pozbyć. 
Posiadanie psa i innego zwierzę-
cia, także wtedy, gdy przygarnie-
my czworonoga ze schroniska dla 
zwierząt, wiąże się ze sporymi 
wydatkami, których nie da się 
uniknąć i które niestety z roku na 
rok są coraz wyższe. Rosną ceny 
zarówno karmy suchej (w tym 
roku o co najmniej 20 proc., za 15 
kg zapłacimy od 1000 do 1500 ko-
ron), jak i przeróżnych akcesoriów 
i usług dla psów. Nie jest dla niko-
go tajemnicą, że chodzi o wielce 
intratny biznes. Niezależnie od 
infl acji ludzie wydają na specjalne 
granulaty, witaminy, a także prze-

różne kosmetyki, strzyżenie, za-
biegi upiększające, zabawki coraz 
więcej pieniędzy. W Pradze otwar-
to niedawno łaźnie dla psów, gdzie 
właściciel może swojego pupila 
uszczęśliwić, wykupując dla nie-
go kąpiel relaksacyjno-bąbelkową. 
Sporym popytem cieszą się obroże 
z czipami pozwalające obserwo-
wać, gdzie zwierzę się porusza, a 
także specjalne legowiska ortope-
dyczne lub wykonane z nanoma-
teriału, który ma eliminować przy-
kry zapach zwierzęcia. Ci najlepiej 
zarabiający nie szczędzą środków 
na szkolenie psa czy specjalne 
treningi. Warto też pamiętać, że 
zwierzęta podobnie jak ludzie 
czasem zachorują. Każda wizyta u 
weterynarza kosztuje. Weterynarz 
zażąda pieniędzy zarówno za zba-
danie zwierzaka i postawienie dia-
gnozy, jak i za ewentualne zabiegi. 
Na przykład założenie niewielkie-
go opatrunku to wydatek prze-
kraczający 500 koron. Za bada-
nie krwi możemy zapłacić nawet 
1800 koron, zwykłe prześwietlenie 
kosztuje ok. 600 koron. Ale już za 
operację lub bardziej skompliko-
wany zabieg przeprowadzany przy 

znieczuleniu ogólnym zapłacimy 
nawet kilkadziesiąt tysięcy – sama 
narkoza to wydatek kilku tysięcy 
koron. Bywa, że pies po jakimś za-
biegu czy operacji musi pozostać 
przez pewien czas w psim szpitalu. 
To też oczywiście nie jest za dar-
mo. Ale przecież do weterynarza 
chodzimy z czworonożnym pupi-
lem nie tylko wtedy, gdy coś mu 
dolega. Każdy pies musi być za-
szczepiony. A szczepionki też nie 
są za darmo. Jak wynika z danych 
spółki oferującej polisy ubezpie-
czeniowe dla psów i kotów, koszty 
opieki medycznej nad czworono-
gami tylko na przestrzeni ostat-
nich kilkunastu miesięcy wzrosły 
o ok. 23 proc.

• • •
Ale to nie wszystkie wydatki, z 
którymi musi się zmierzyć właści-
ciel czworonożnego przyjaciela. 
Niektóre są niezbędne, z innych 
można od biedy zrezygnować. Do 
tych pierwszych należą opłaty 
za posiadanie psa. Warto pamię-
tać, że obecność psa w mieszka-
niu lub domu rodzinnym należy 
bezzwłocznie zgłosić w urzędzie 

miejskim lub gminnym. Opłaty są 
w miastach i gminach różne. Dla 
przykładu w Boguminie za psa 
w mieszkaniu zapłacimy rocznie 
1020 koron (za każdego następ-
nego już 2040 koron), zaś za psa 
w domu rodzinnym odpowied-
nio 240 i 600 koron. Właściciele 
w wieku powyżej 65 lat zapłacą 
mniej – na przykład 240 koron za 
jednego psa w mieszkaniu i 120 
koron za psa w domu rodzinnym. 
Właściciele psów przygarniętych 
ze schroniska są zwolnieni z opłat 
przez okres dwóch lat. Z opłat są 
wszędzie całkowicie zwolnione 
m.in. osoby niewidome, ciężko 
upośledzone lub niepełnospraw-
ne, a także prowadzące gminne 
schroniska dla psów. Płacić trzeba 
też za czipowanie psów. Wydat-
ki, z których można ostatecznie 
zrezygnować, to m.in. przeróżne 
ubranka dla psów (kubraczki, swe-
terki, pelerynki, a nawet czapki), a 
także kosztowne nieraz zabawki, 
smakołyki czy przereklamowane 
suplementy diety. Warto jednak 
każdemu psu kupić obrożę prze-
ciwkleszczową – kosztuje obecnie 
od 300 do 1000 koron.  

R
oman Michejda jest sto-
matologiem i chirurgiem 
stomatologicznym. W pry-
watnym gabinecie Siles-
Dent przy ul. Karwińskiej 
w Czeskim Cieszynie prze-
prowadza m.in. operacje 

szczęki. Gabinet przejął po matce – dziś już 
emerytowanej dentystce. 

Praktykuje pan również stomatologię ogól-
ną, czy zajmuje się pan tylko chirurgią?
– Robię i jedno, i drugie. Żartujemy w gabi-
necie, że jesteśmy dziesięcioboistami. Pokry-
wamy różnorodne spektrum: od przeglądów 
przez wypełnianie ubytków i leczenie ka-
nałów aż po operacje i zabiegi protetyczne. 
Chirurgia stomatologiczna ma swoje pod-
dziedziny, ja zajmuję się chirurgią wyrost-
ka zębodołowego, czyli tej części szczęki 
lub żuchwy, w której osadzone są zęby, oraz 
przyległej okolicy. Niektóre zabiegi mogą 
być na przykład na pograniczu stomatologii 
i laryngologii, ponieważ dotyczą zatok szczę-
kowych. Najczęstsze wypadki, ok. 90 pro-
cent, to są zabiegi usuwania ósemek. Kiedy 
ich usunięcie jest skomplikowane, dentyści 
z Czeskiego Cieszyna i okolicy wysyłają pa-
cjentów do mnie. 

Chirurg stomatologiczny współpracuje z 
ortodontą?
– Współpracuję z doktor Katarzyną Utíkalo-
wą, która ma gabinet ortodontyczny w Cze-
skim Cieszynie. Te zabiegi dotyczą głównie 
dzieci i młodych pacjentów. Zdarza się, że 
zęby stałe są nieprawidłowo ułożone w szczę-
ce i nie wyrzynają się, ale są też przypadki, 
gdy rosną zęby nadliczbowe i trzeba je usu-
nąć. Problem niewyrzynających się zębów 
najczęściej dotyczy kłów (trójek). Wtedy trze-
ba chirurgicznie zrobić otwory w kości, a or-
todontka następnie wyciąga zęby za pomocą 
przymocowanych łańcuszków. U siekaczy 
czasem się zdarza, że rosną nie na zewnątrz, a 
w kierunku do nosa. Można by je zostawić, ale 

wtedy trzeba by je obserwować, ponieważ są 
podatne na powstawanie torbieli, czyli cyst. 

Jakie inne zabiegi stomatochirurgiczne pan 
wykonuje?
– Czasem trzeba operacyjnie leczyć niedrożne 
kanały zębowe, kiedy nie da się ich wyczyścić 
klasyczną metodą, na przykład ze względu 
na anatomię zęba – ten zabieg nazywany jest 
resekcją wierzchołku korzenia. Dość często 
usuwam także różne narosty na śluzówce, na 
przykład bąbelki, które powstają wskutek nie-
drożności gruczołów ślinowych. W przypad-
ku poważniejszych zmian, na przykład nowo-
tworowych, kieruję pacjentów do Ostrawy. 

Wstawia pan implanty zębowe?
– Tak, choć nie robię tego zbyt często. Tu bar-
dzo mi pomaga nowoczesny aparat do tomo-
grafi i komputerowej, dzięki któremu uzyskuję 
trójwymiarowe zdjęcie. Dzięki temu dokładnie 
widzę objętość kości i na tej podstawie mogę 
dobrać rozmiary implantu.  Są różne sposoby 
ich wstawiania. U nas stosujemy metodę ra-
czej konserwatywną, ale zarazem bezpieczną 
dla pacjenta. Implant mocujemy w kości za 
pomocą śrubki, zaszywamy otwór.  Gojenie 
trwa około 4-8 tygodni. Dopiero po ośmiu 
tygodniach można obciążać wstawiony ząb. 
A co do aparatu CT dodam, że bardzo mi po-
maga także w przypadkach usuwania głęboko 
umiejscowionych „ósemek”, kiedy jest ryzyko 
uszkodzenia nerwu. Dzięki temu aparatowi 
dokładnie widzę, gdzie nerw się znajduje. 

Implanty są lepszym rozwiązaniem od ru-
chomej protezy zębowej?
– Przyznam się, że jestem raczej zwolennikiem 
„zębów wyjmowanych”, mocowanych na przy-
kład za pomocą specjalnych zatrzasków, które 
potocznie nazywamy „patentkami”. Implanty 
mają wysokie wymagania dotyczące higieny. 
Na tej części implantu, która znajduje się w 
kości, łatwo mogą się osiedlać różnego rodza-
ju bakterie. Zęby, które można zdjąć, łatwiej 
utrzymać w czystości. Drugą rzeczą jest to, 

że naturalny ząb ma włókna nerwowe i dzię-
ki nim człowiek czuje, gdy gryzie zbyt mocno 
i ząb nazbyt obciąża. W przypadku implantu 
tego nie czujemy. Ludzie mają skłonności 
gryźć za mocno. Zastąpienie całego uzębienia 
implantami jest poza tym bardzo czasochłon-
ne i skomplikowane, a także niezwykle kosz-
towne. W wypadku, kiedy w szczęce pozostaje 
przynajmniej parę zębów, wtedy niektóre zęby 
zastępujemy implantami i na nich mocujemy 
mostki. Innym rozwiązaniem, jak zastąpić 
brakujący ząb, jest transplantacja własnego 
„niepotrzebnego” zęba, na przykład ósemki. 
Tak da się zastąpić ząb w sytuacjach, kiedy do 
założenia implantu brakuje kości. 

Jakie metody znieczulenia stosuje pan pod-
czas operacji szczęki?
– Operacje przeprowadzamy w znieczuleniu 
lokalnym. W dużych miastach pracują już 
tak zwani anestezjolodzy mobilni, którzy 
objeżdżają gabinety i uczestniczą w opera-
cjach stomatochirurgicznych, które mogą 

być dzięki temu przeprowadzane także w 
znieczuleniu ogólnym. Tu anestezjolodzy są 
na razie ostrożni, jeśli chodzi o narkozy poza 
szpitalem, w miejscu, gdzie nie ma pod ręką 
zaplecza anestezjologiczno-reanimacyjnego 
na wypadek, gdyby coś poszło nie tak.  (dc)

Kwesti onariusz

Uczelnia: 1. Wydział Lekarski 
Uniwersytetu Karola w Pradze

Specjalizacja: stomatologia, chirurgia 
stomatologiczna 

Rok rozpoczęcia praktyki: 2009
Praktyka zawodowa: 2009-2016 – 

gabinet stomatologiczny MUDr. 
Janiny Michejdowej, od 2016 gabinet 
stomatologiczny SilesDent w Czeskim 
Cieszynie 

Kontakt: www.silesdent.cz, 
tel.: +420 607 895 466

•  Doktor Roman Michejda leczy zęby 
w gabinecie przy ul. Karwińskiej w Cze-
skim Cieszynie. Fot. DANUTA CHLUP
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WEEKENDOWY  
SERWIS PIŁKARSKI
Do głosu doszły w ostatni weekend również niższe klasy piłkarskie. Po pierwszej i drugiej lidze piłkarskie emocje 
zapanowały na kolejnych dwóch szczeblach – Dywizji i Mistrzostwach Województwa. W drugiej lidze… drugie 
zwycięstwo z rzędu wywalczyli gracze Karwiny, w Dywizji F z przytupem rozpoczęli sezon piłkarze Bogumina. Za 
nami wprawdzie dopiero dwie kolejki Fortuna Ligi, ale nerwowo zrobiło się od razu w Ostrawie, która jeszcze nie 
zasmakowała zwycięstwa w pierwszej lidze. Przedsezonowe założenia były tymczasem zgoła inne. 

Janusz Bittmar

FORTUNA LIGA

BOHEMIANS 
PRAGA – BANIK 
OSTRAWA 3:3
Do przerwy: 3:1. Bramki: 6. 
Hronek, 18. Květ, 22. Křapka – 5. 
Kuzmanović, 49. Klíma, 79. Tija-
ni. Ostrawa: Laštůvka – Ndefe 
(46. Sanneh), Frydrych, Pokorný, 
Fleišman (74. Smékal) – Jaroň (64. 
Šehić), Kaloč, Tetour (46. Pojezný), 
Kuzmanović (64. Tijani), Buchta – 
Klíma. 

Banik zafundował swoim kibi-
com kolejny dreszczowiec, tym 
razem jednak z trochę lepszym 
finałem, niż tydzień wcześniej w 
starciu z Ołomuńcem. Pierwsza 
połowa meczu wróżyła jednak 
zgoła coś innego, Kangury zagrały 
bowiem u siebie rewelacyjnie, pro-
wadząc do przerwy 3:1. 

Trener Banika Pavel Vrba scho-
dząc do szatni na przerwę przy-
pominał torreadora, któremu byk 
zmasakrował… ferrari. – Nie po-
pełnialiśmy takich głupich błędów 
w sparingach, a popełniamy je te-
raz, w ważnych meczach o stawkę 
– stwierdził zdenerwowany Vrba, 
który w jakiś tam sposób wpłynął 
w przerwie na psychikę swoich 
zawodników, bo Banik po zmianie 
stron pokazał się ze znacznie lep-
szej strony. Bohaterem gości został 
zmiennik Muhamed Tijani, który 
w 79. minucie spożytkował dośrod-
kowanie Muhammeda Sanneha, 
zdobywając głową wyrównującego 
gola. Ostrawianie wyczuli szansę, 
spychając rywala do głębokiej de-
fensywy, na więcej podopiecznych 
Vrby nie było jednak stać.

– Biorąc pod uwagę fatalną 
pierwszą odsłonę i niekorzystny 
dla nas przebieg meczu, remis trak-
tuję w kategoriach sukcesu. To nie 
zmienia faktu, że nasze ambicje na 
starcie sezonu były zgoła odmien-
ne – zaznaczył szkoleniowiec Ba-
nika. – Nie będę natomiast wnikał 
w szczegóły, bo niektórzy dzienni-
karze lubią zmieniać rzeczywistość 
– dodał. W „Głosie” nie mamy za-
miaru zaklinać rzeczywistości, a 
więc krótko: nie jest dobrze. 

W innych meczach 2. kolejki: 
Liberec – Teplice 5:1, Pilzno – Par-
dubice 2:1, Ołomuniec – Brno 0:2, 
Cz. Budziejowice – Sparta Praga 

0:2, Slovácko – Hradec Kr. 1:0, Ml. 
Bolesław – Jablonec 2:2, Slavia Pra-
ga – Zlin 4:1. Lokaty: 1. Liberec 6 
pkt., 2. Bohemians 4, 3. Brno 4,… 
12. Ostrawa 1 pkt. W następnej ko-
lejce: Ostrawa – Zlin (sob., 16.00). 

FNL

MFK KARWINA – 
FC VLAŠIM 3:2
Do przerwy: 1:2. Bramki: 6. 
Nešický, 73. Boháč, 81. Durosinmi 
– 34. i 38. Suchan. CZK: 32. Málek 
(K). Karwina: Ciupa – A. Krčík, 
D. Krčík, Žídek, Rolinek (46. Zed-
níček) – Nešický (46. Boháč), So-
ukeník – Mikuš (81. Rezek), Málek, 
Cienciala (64. Bartl) – Papadopulos 
(46. Durosinmi).

Tak walczy się o drugoligowe 
punkty, a przy okazji o nadzieję na 
powrót do Fortuna Ligi. Wprawdzie 
za nami dopiero dwie kolejki sezo-
nu 2022/2023, ale już teraz można 
napisać, że Karwina pod wodzą 
Tomáša Hejduška nie boi się du-
żych wyzwań. Piłkarze Karwiny w 
2. kolejce FNL w heroicznym stylu, 
grając w dziesiątkę, pokonali w pią-
tek u siebie Vlašim  3:2. Po dwóch 
spotkaniach podopieczni Tomáša 
Hejduška  mają na koncie komplet 
zwycięstw. Karwiniacy w tropikal-
nym piątkowym upale ruszyli na 
rywala z impetem, prowadząc od 
6. minuty po strzale Nešickiego. 
Kłopoty pojawiły się w 32. minucie, 
kiedy to pod prysznic powędrował 
Málek, wykluczony po drugiej żół-
tej kartce. Goście wyczuli szansę 
i jeszcze przed przerwą wyszli na 
prowadzenie.

To, co działo się w karwińskiej 
szatni w przerwie, niech pozosta-
nie w szatni. Wiadomo jednak, że 
gospodarze w drugiej połowie po-
kazali niesamowity charakter, wal-
cząc w osłabieniu zajadle nie tyl-
ko o remis, ale wygraną. Te plany 
udało się zrealizować w końcówce 
zaciętego spotkania, za sprawą 
zmienników, których trener Hej-
dušek wprowadził na murawę. Bo-
haterami Karwiny zostali kolejno 
Sebastian Boháč  i Rafiu Durosin-
mi. Boháč w 73. minucie wyłuskał 
piłkę po błędzie obrońcy i sam na 
sam z golkiperem wyrównał na 2:2, 
Durosinmi z kolei popisał się w 81. 
minucie świetnym szczupakiem – 
wykorzystując idealne dośrodko-
wanie z prawe strony.

19-letni Boháč, który jest wycho-
wankiem Banika Ostrawa, pokazał 

w meczu młodzieńczą odwagę i 
niesamowity zapał do gry. – Od za-
wsze lubiłem grać agresywnie. Nie 
czekać tylko na kiksy przeciwnika, 
ale zmuszać rywala do błędu – po-
wiedział „Głosowi” młody chłopak, 
który odwdzięczył się trenerowi 
za zaufanie. – To kolejny spektakl 
zmienników. W Trzyńcu też pomo-
gli nam piłkarze wprowadzeni na 
murawę w drugiej połowie, a teraz 
było identycznie. Niewykluczone, 
że w następnej kolejce dojdzie do 
zmian w wyjściowym składzie – 
zdradził w rozmowie z „Głosem” 
Tomáš Hejdušek. Opcja, która na-
suwa się niejako automatycznie: gra 
na dwóch napastników, na przykład 
z wykorzystaniem zarówno Michala 
Papadopulosa, jak też Rafiu Duro-
sinmiego w jednej formacji ofen-
sywnej. 

PROŚCIEJÓW – 
TRZYNIEC 1:1
Do przerwy: 1:0. Bramki: 17. Bia-
lek – 66. Foltyn. Trzyniec: Ha-
salík – Jursa (90. Szewieczek), 
Foltyn, Straňák, Hýbl – Machuča 
(46. Holík), Habusta – Omasta (58. 
Gembický), Kateřiňák, Kania (58. 
Tandara) – Juřena.

Trzyńczanie zdobyli pierwszy 
punkt w nowym sezonie, remisując 
w Prościejowie po pięknym strzale 
z woleja Martina Foltyna. Trener 
gości Martin Zbončák wystawił 
od pierwszych minut identyczny 
skład, z jakim ruszył w 1. kolejce 
na faworyzowaną Karwinę. Między 
innymi tylko z jednym nominal-
nym napastnikiem Juřeną, którego 
wspierała w ofensywie trójka po-
mocników. Goście, podobnie jak 
tydzień wcześniej z Karwiną, lepiej 

zagrali w drugiej połowie. Ekipa 
Zbončáka dyktowała warunki na 
boisku, ale oprócz bramki Foltyna 
na więcej przyjezdnych nie było 
stać. Plusem zremisowanego spo-
tkania w kontekście Trzyńca jest 
tylko jedna stracona bramka. Wy-
gląda więc na to, że trzyńczanie 
wyeliminowali niedociągnięcia w 
defensywie, a to dobry prognostyk 
przed sobotnim hitem – domowym 
spotkaniem z Duklą Praga. 

W innych meczach 2. kolejki: 
Opawa – Dukla Praga 3:0, Jihla-
wa – Ołomuniec B 1:1, Chrudzim 
– Przybram 3:0, Táborsko – Slavia 
Praga B 1:1, Líšeň – Varnsdorf 3:0, 
Sparta Praga B – Wyszków 1:1. Lo-
katy: 1. Karwina 6 pkt., 2. Líšeň 6, 
3. Wyszków 4,… 13. Trzyniec 1 pkt. 
W następnej kolejce: Przybram – 
Karwina (piątek, 17.00), Trzyniec – 
Dukla Praga (sob., 10.15). 

DYWIZJA F

BOGUMIN – 
POLANKA 4:1
Do przerwy: 2:0. Bramki: 16. 
Padých, 38. Fr. Hanus, 84. Príbela, 
85. Klejnot – 68. Římanek. Bogu-
min: Chvěja – Kubík, Václavíček, 
Jan Kodeš – Klejnot, Palej, Hanus, 
Strojek (50. Malysz), Stošek (57. 
Príbela) – Bloksch, Padých (79. Ha-
laška).

Bospor Bogumin wywiązał się z 
roli faworyta, wynik nie odzwier-
ciedla jednak w pełni przebiegu 
meczu. Polanka trzymała się dziel-
nie i tak na dobrą sprawę dopiero 
w końcówce opadła z sił. Wtedy 
podopieczni Martina Špički zaapli-
kowali przyjezdnym bramki na 3:1 

i 4:1, dogrywając spotkanie w eu-
forii. Dla Bosporu, licząc również 
mecze pucharowe, to dwunaste 
zwycięstwo z rzędu. 

FRENSZTAT p. R. – 
MFK KARWINA B 
2:0
Do przerwy: 2:0. Bramki: 5. Hal-
da, 45. Farkas. Karwina B: Neu-
man – Věčorek (81. Klváček), Te-
plan (26. Trček), Jurčák, Motyčka 
(46. Marciňa) – Goj (46. Buzek), 
Jurga – Clement (48. Marych), 
Brzóska, Kokovas – Svoboda.

Falstart rezerw Karwiny nie 
przejdzie bez echa. Nad Olzą od 
poniedziałku trwa burza mózgów, 
bo tak słabego początku sezonu 
nikt się nie spodziewał. Gdyby nie 
bramkarz Neuman, który wyłapał 
pod Radhoszczem kolejnych kilka 
„setek”, goście wracaliby do domu 
podwójnie zdołowani. 

OPAWA B – MFK 
HAWIERZÓW 5:3
Do przerwy: 5:1. Bramki: 10. 
Janjuš, 13. Veselý, 16. Židek, 26. i 
34. Dostál – 14. Ciku, 51. Kisza, 87. 
Kisiala. Hawierzów: Majerczyk – 
Podešva, Malcharek, Michalčák – 
Heller, Kaniok (36. Streit), Wojnar 
(67. Velčovský), Mensah (36. Kisza), 
Michalek – Wojnar, Piękoś (76. Ki-
siala).

Ten mecz układał się dla Indian 
wręcz koszmarnie. I w atmosferze 
piłkarskiego horroru podopieczni 
Miroslava Matušoviča wytrwali do 
końcowego gwizdka sędziego, któ-
rego charakterystyczny dźwięk był 
dla gości wybawieniem. – Popełni-
liśmy fatalne błędy, które gospoda-
rze skrzętnie wykorzystali. Dla nas 
to nauczka, że nie tędy droga – sko-
mentował spotkanie trener Hawie-
rzowa Miroslav Matušovič. 

W innych meczach 1. kolejki: 
Bilowec – W. Międzyrzecze 2:2, 
Karniów – Bruntal 0:1, Břidlična – 
Hlubina 2:3, Rymarzów – N. Jiczyn 
2:1. 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
Cz. Cieszyn – Slavia Orłowa 2:0 (36. 
i 82. L. Maceček), Datynie Dolne – 
Pusta Polom 0:2, Wrzesina – Bru-
szperk 1:2, Oldrzyszów – Haj 0:1, 
Wracimów – Koberzyce 2:1, Bene-
szów D. – Herzmanice 1:0, Jakub-
czowice – Rzepiszcze 0:2, Petřvald 
n. M. – Bolatice 1:0.  

• Zwycięskiego gola dla Karwiny zdobył nigeryjski napastnik Rafiu Durosinmi 
(przy piłce). Fot. mfkkarvina
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Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

S P O R T

Jan Michalik, 
znany zaolziański ekolog, uczestnik jabłonkowskiego „Biegu o dzbanek mleka”  

Biegłem trochę na dziko, jak sarna. W butach własnej 
roboty, tzw. „bosokach”. Dla mnie to styl życia 

Prawdziwa reklama futbolu
Fani Orłów Zaolzia wreszcie doczekali się kolejnego pełnowartościowego meczu w ramach 
„Gorolskigo Święta”. W niedzielne przedpołudnie piłkarze Orłów pokonali w Jabłonkowie 
w towarzyskim spotkaniu reprezentację Kysuc 7:3. To była prawdziwa reklama futbolu!

Janusz Bitt mar

M
ecze Orłów 
na „Goro-
lu” należą 
do stałych 
p u n k t ó w  
f e s t i w a -
l o w e g o 

programu. Z powodu pandemii 
koronawirusa ostatnie dwa spo-
tkania towarzyszące obchodom 
„Gorola” Orły Zaolzia rozgrywały 
jednak wyłącznie pomiędzy sobą. 
Rok 2022 wrócił na całe szczęście 
do normalności, a Orły do starej, 
dobrej formy. 

Hat trickiem w niedzielnym po-
jedynku popisał się Brzezina, dwie 

bramki do siatki Kysuc strzelił Ja-
kus. Pozostałe gole dla Orłów dołą-
czyli Zbončák i M. Górniok. Goście 
ze Słowacji nie sprzedali tanio skó-
ry, dzielnie trzymając się do stanu 
4:3. Dla reprezentacji Kysuc trafi -
li na boisku Spartaka Jabłonków 
Čimbora, Vaňovec i Kubinec. 

– Zagraliśmy z bardzo moc-
nym, dobrze poukładanym rywa-

lem. Na Białą zjechało nie tylko 
trzynastu świetnie wyszkolonych 
piłkarzy, ale również gwiazdy po-
kroju Rastislava Michalíka, któ-
ry w dresie Sparty Praga strzelał 
gole do siatki Realu Madryt czy 
też Pavla Brisudy pamiętające-
go mecze Dunajskiej Stredy z FC 
Barcelona – powiedział „Głoso-
wi” Bronisław Schimke, członek 

piłkarskiej rodziny Orły Zaolzia. 
Schimke w niedzielę zamienił się 
w konferansjera wydarzeń na bo-
isku, a było co komentować, obie 
drużyny dały bowiem z siebie 
wszystko.  

Trener Orłów w niedzielnym 
spotkaniu, Stanisław Kluz, miał 
do dyspozycji pokaźną grupę 20 
zawodników. – Początek spotka-
nia należał do gości, ale stopniowo 
przejęliśmy inicjatywę. Cieszymy 
się z tego zwycięstwa, ale nie wynik 
jest chyba najważniejszy. Takie me-
cze są świetną okazją do spotkań z 
przyjaciółmi – zaznaczył Kluz. Rok 
2022 stoi w zespole skądinąd pod 
znakiem liftingu odmładzające-
go. – Jest coraz więcej chętnych do 
gry w naszych barwach. To świetny 
znak – zdradził naszej gazecie Zbi-
gniew Worek.  

ORŁY ZAOLZIA – 
REPREZENTACJA 
KYSUC 7:3
Do przerwy: 3:2. Bramki: 10., 28. 
i 62. Brzezina, 33. i 73. Jakus, 46. 
Zbončák, 75. Górniok – 7. Čimbora, 
20. Vaňovec, 56. Kubinec.
Orły: Hulboj, Gradek – M. Worek, 
Kluz, Jakus, Dąbrowski, Zuczek, 
Pieter, R. Schimke, M. Górniok, 
Př. Zbončák, Goryl, Skupień, Suszka, 
Brózda, A. Twardzik, Szlauer, 
Konderla, Kantor, Brzezina.

• Wspólne zdjęcie Orłów Zaolzia i reprezentacji Kysuc. Fot. ARC

Warto było dla dzbanka mleka!

W ramach 75. „Gorolski-
go Święta” nie zabra-
kło też tradycyjnych 
imprez towarzyszą-

cych o charakterze sportowym lub 
sportowo-rodzinnym. Temat 

„Rajdu o kyrpce Macieja” bliżej 
przedstawiamy na stronie 4. dzisiej-
szego numeru, natomiast w rubryce 
sportowej skupimy się na wynikach 
innej popularnej sobotniej imprezy 
– „Biegu o dzbanek mleka”. 

W jabłonkowskim Lasku Miejskim 
nie zabrakło zarówno wyczynowych 
biegaczy, jak też miłośników ruchu 
na świeżym powietrzu, dla których 
wynik i czas nie są najważniejsze, bo 
liczy się głównie sam udział.  (jb)

WYNIKI
Chłopcy – do lat 4 (dystans 300 m): 1. Antoni Szarzec (Pioseczna), 2. Teodor 

Heczko (Jabłonków), 3. Albert Ćmiel (Jabłonków)
Chłopcy – 5-7 lat (500 m): 1. Mateusz Niedoba (Jabłonków), 2. Adam Skupień 

(SKI Mosty), 3. Adam Łaboj (Bystrzyca)
Chłopcy – 8-10 lat (1000 m): 1. René Morcinek (Nawsie), 2. Petr Paseka (4. 

ZŠ), 3. Damian Jančik (Gródek)
Chłopcy – 11-12 lat (1000 m): 1. Artur Piechaczek (Gródek), 2. Szymon Nie-

doba (Jabłonków), 3. Jiří Morcinek (1. Běžecký Jabłonków)
Chłopcy – 13-15 lat (3 000 m): 1. Szymon Zawada (MKS Istebna), 2. Mateusz 

Mokrosz (Trzyniec), 3. Patrik Sikora (Bystrzyca) 
Chłopcy – 16-18 lat (3 000 m): 1. Nikodem Mitrenga (1. Běžecký Jabłonków) 

11:31,09, 2. Vlasti mil Španihel (KS Břidlična) 12:13,10, 3. Damian Kantor 
(Fenix SKI Team Jesenik) 12:23,44

Mężczyźni – 19-35 lat (3 000 m): 1. Jakub Vacovský (Lauba) 11:47,9, 2. Šimon 
Černý (Jabłonków) 11:5,9, 3. Lukáš Košut (Jahůdky) 12:07,8

Mężczyźni – 36-50 lat (3 000 m): 1. Daniel Kaleta (Gródek) 12:57,9, 2. Jerzy 
Cienciała (Jahůdky) 13:32,7, 3. Marti n Mendrek (1. Běžecký Jabłonków) 
13:49,2

Mężczyźni – powyżej 50 lat (3 000 m): 1. Władysław Martynek (Mosty k. J.) 
14:11,6, 2. Roman Słowioczek (Jabłonków) 14:19,1, 3. Marcin Filipczyk (Za-
olzioczek) 15:58,9

Dziewczyny – do lat 4 (300 m): 1. Natalia Jachnicka (Pioseczna), 2. Dorota 
Delina (Boconowice), 3. Nina Ryłko (Koszarzyska) 

Dziewczyny – 5-7 lat (500 m): 1. Zofi a Juroszek (MKS Istebna), 2. Rozalie 
Roženkowa (Jabłonków), 3. Stela Jakus (Jabłonków)

Dziewczyny – 8-10 lat (1000 m): 1. Olga Jakubik (Jabłonków), 2. Sara Miriam 
Mitrenga (Nawsie), 3. Lucyna Kukuczka (Atleti ka Trzyniec)

Dziewczyny – 11-12 lat (1000 m): 1. Amelia Juroszek (MKS Istebna), 2. Nina 
Vodákowa (TJ TŽ Trzyniec), 3. Lenka Trombíkowa (1. Běžecký Jabłonków) 

Dziewczyny – 13-15 lat (3 000 m): 1. Kinga Gazurek (MKS Istebna), 2. Magda 
Jakubik (SKI Mosty), 3. Ester Kretek (TJ Łomna Dolna)

Dziewczyny – 16-18 lat (3 000 m): 1. Małgorzata Szotkowska (Łomna Dolna) 
13:54,4, 2. Natália Ernstowa (1. Běžecký Jabłonków) 14:21,2, 3. Kateřina 
Mendrekowa (1. Běžecký Jabłonków) 14:40,01

Kobiety – 19-35 lat (3 000 m): 1. Jolanta Byrtus (Nydek) 13:14,3, 2. Renata 
Zogata (Bukowiec) 14:07,8, 3. Magdalena Klimek (Mosty k. J.) 14:24,1

Kobiety – 36-50 lat (3 000 m): 1. Ester Morcinkowa (Nawsie) 14:36,3, 2. Jana 
Byrtusowa (Bukowiec) 14:46,7, 3. Krystyna Kluz (SKI Mosty) 15:55,6

Kobiety – powyżej 50 lat (3 000 m): 1. Elżbieta Żywień (Warszawa) 22:29,7
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i n f o r m a t o r 

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

z redakcyjnej poczty

CO W KINACH

TRZYNIEC – Kosmos: Hádkovi (9, 
godz. 15.00); Prezidentka (9, godz. 
17.30); Thor. Miłość i grom (9, godz. 
20.00); Minionki 2. Wejście Gru (10, 
godz. 17.30); Bullet Train (godz. 
20.00); Krudowie (11, godz. 10.00); 
Jan Koller: Příběh obyčejného klu-
ka (11, godz. 17.30); Podejrzana (11, 
godz. 20.00); CZ. CIESZYN – Cen-
tral: Myší patří do nebe (10, godz. 
16.30); DC Liga Super-Pets (11, godz. 
16.30); KARWINA – Kino Letnie: 
Sonic 2. Szybki jak błyskawica (11, 
godz. 21.00); HAWIERZÓW – Kino 
Letnie: Arthur (9, godz. 21.00); Řek-
ni to psem (10, godz. 21.00); Cesta do 
Tvojzemí (11, godz. 21.00); CIESZYN 
– Piast: Dogtanian. Psi muszkieter 
(9-11, godz. 15.30); Elvis (9-11, godz. 
17.15); Zbrodnie przyszłości (9-11, 
godz. 20.15).

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM, 
niedziela, wiadomości regionalne 

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

CO W TERENIE

CIERLICKO – Kluby Kobiet i Se-
niora w Cierlicku-Centrum, Ko-
ścielcu, Stanisłowicach i Grodzisz-
czu zapraszają swych członków  
na spotkanie klubowe w czwartek 
11.  8. o godz. 16.00 do Domu Pol-
skiego na Kościelcu.
PIOTROWICE k. KARWINY – 
Gmina Piotrowice, MK PZKO w 
Piotrowicach, Gmina i Koło Tu-
rystyki Rowerowej w Godowie, 
Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, 
Gmina i Gminny Ośrodek Kultury 
w Zebrzydowicach zapraszają na 
Rajd Kolarski Szlakiem Walk po-
Pstańców I Powstania Śląskiego, 
organizowany pod patronatem ho-
norowym Izabelli Wołłejko-Chwa-

stowicz, konsul generalnej RP w 
Ostrawie, który odbędzie się w so-
botę 13. 8. o godz. 11.00. Imienne 
zgłoszenia prosimy przesyłać na 
e-mail: mkpzko@pzkopetrovice.
cz, w terminie do 4. 8. Rejestracja 
uczestników od godz. 10.00. Wy-
jazd z parku GOK w Zebrzydowi-
cach, mapę trasy rajdu otrzyma 
każdy uczestnik na starcie. Obo-
wiązkowy kask na głowę oraz prze-
strzeganie przepisów w związku z 
przekraczaniem granicy państwa. 
Uroczyste zakończenie rajdu w 
Domu Kultury w Piotrowicach o 
godz. 14.00 z udziałem władz Gmi-
ny Piotrowice koło Karwiny.

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, KONgRES POLA-
KÓW, ul. grabińska 458/33: do 8. 9. 
wystawy pt. „1. Drużyna Harcerska 
im. Tadeusza Rejtana w Orłowej” i 
„Historia szkolnictwa polskiego w 
Karwinie-Raju”. Czynne od wtorku 
do piątku w godz. 8.00-15.00. 
CZ. CIESZYN, ZARZĄD gŁÓWNY 
PZKO, Strzelnicza 28, galeria w 
holu na parterze: do 2. 9. wystawa 

pt. „Twórcze życie Pawła Kalety”. 
Czynna w godzinach otwarcia bu-
dynku. 
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, 
ul. główna 115/15, Cz. Cieszyn: 
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 TRZYNIEC-
KIEJ 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 včel-
ka jako včelka”. Czynna: wt-pt: w 
godz. 9.00-17.00; nie: w godz. 13.00-
17.00.
 gALERIA PLENEROWA 
„WERK”: do 31. 1. 2023 wystawa 
pt. „Werk, jak ho z ulice neuvidíte”. 
Czynna: wt-pt: w godz. 9.00-17.00; 
nie: w godz. 13.00-17.00.
gALERIA MIASTA TRZYŃCA, 
DK „Trisia”, nám. Svobody 526, 
Trzyniec: do 26. 8. wystawa Ru-
dolfa Štafa pt. „Plátkové zlato kla-
dené mezi přivřená víčka”. Czynna: 
po-pt: w godz. 8.00-16.00.

CO ZA OLZĄ 

CIESZYŃSKI OŚRODEK KUL-
TURY, Dom Narodowy, galeria 
Ceglana, Rynek 12, Cieszyn: 
wystawa pt. „50-lecie Cieszyń-
skiego Klubu Hobbystów”. Czyn-
na: po-pt: w godz. 8.00-16.00.
 Miejska galeria Sztuki 
Współczesnej 12: do 13. 8. wy-
stawa pt. „Więź”. 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 publicz-
nym”. Ekspozycja czynna wt-pt: 
w godz. 8.00-18.00, so: w godz. 
9.00-15.00.
MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃ-
SKIEgO, Sala Rzymska, ul. 
T. Regera 6, Cieszyn: do 28. 8. 
wystawa pt. „Plebiscyt 1920/Ple-
biscit 1920”. Czynna: wt-nie w 
godz. 10.00-15.00.
WIEŻA PIASTOWSKA i RO-
TUNDA św. Mikołaja, Cieszyn: 
czynne codziennie w godz. 
10.00-19.00. 

Ho, Ho, Ho – mama by była hónorowo
Tak żech sie na tym 75. Gorolskim 
Święcie troche dziwała oczami 
mojij mamy Anieli Kupiec. Aż sie 
mi zakręciła łza w oku. Od pocho-
du, kiery był w tym roku zaś moc 
piekny, przez prezentacje kół PZKO 
i zespołów, po program.

Podle mnie to było wspaniałe 
święto, jako właściwie dycki. A to, 
że pani Lucynka Tomkowa zrobiła 
na niedziele tyn blok „Cztery pory 
roku Anieli Kupiec”, to był dlo 
mojij mamy wielki zaszczyt. Tela 
ludzi słyszało urywki jejij wierszy, 
tela ludzi słyszało, jak pieknie Mi-
chał Milerski o nij mówił ze sceny.

Nie chciała tam w niebie tymu 
wierzić! Óna – nieśmiało, skróm-
no – a tu tako sława. Gdo by se to 
pomyśloł, że 3. roki po śmierci sie 
beje o nij oficjalnie mówić na tym 
nejwiększym gorolskim spotkaniu 
na Zoolziu.

Pokiyl poradziła, dycki byla na 
„Gorolu”. W śląskim stroju, jakoby 
inaczyj. Strój musioł mieć wszyst-
ko tak, jak trzeba. Była wielkóm 
znalczynióm naszego śląskigo 
stroju. Umiała szyć koszułki, kiere 
szyła dlo kupe babek, co sie rady 
paradzóm po śląsku. 

Za czasów, kiedy była jeszcze 
zdrowo, wymyślała wozy alego-
ryczne za nasze nydecki koło PZKO.

A ty były! Roz to było wiesieli o 
7 kolasach, roz chrzciny – a to oso-

biście chodziła po gazdach pytać, 
aby wycióngli ze stodół stare kola-
sy. Wiym to dobrze, bo żech musia-
ła jako dziecko chodzić z nióm. Dlo 
mnóstwa babek biglowała koszuł-
ki na „Gorola”, wiązała szatki, 
szkróbiła czepce... do nocy. Rano 
wszystkich wyprawiła, a sama se 
szła stanóć na scyne jako chórzyst-
ka za nasz nydecki „Cichy chór”, 
aby ze wszystkimi zaśpiywać to na-
sze „Szumi jawor...”.

Ja, ja – o tym, że była Aniela Ku-
piec poetka, sie tak troche wiy. Ale 
to, że sama dbała nejwiyncyj o to, 
aby ta naszo śląsko kultura nie za-
ginęła kansi między komercyjom, 
to sie o nij już możne kapke za-
pómniało.

Tymu to tu muszym napisać, 
bo sie najisto wczora dziwała, a 
wspóminała, kiela roboty dycki 
było kole tego „Gorola”. A najisto 
by aji chciała wszystkim podzięko-
wać. Nie jyny pani Tomkowej, że se 
o nij wspómniała, ale wszystkim, 
kierzi już 75. rokow cióngli a ción-
gnóm tyn wóz naszej śląskij kul-
tury. A cióngnóm go dobrze, tymu 
tu muszym przytoczyć zaś słowa 
mamy z jednego wiersza, że „jesz-
cze sól tej ziemi nie zwietrzała”. 
Tak dzierżeć, gorole!

Ewa Matloch – z jedynym 
tytułym, kiery mi był kiedy 
przidzielóny – córka poetki

Na 70. urodziny 
Pilcha
Wi s ł a 

b ę -
d z i e 
świę-

towała 70. urodzi-
ny Jerzego Pilcha. 
W ramach pofesti-
walowych odsłon 
„ G r a n a t o w y c h 
Gór”, czyli Festi-
walu Słowa im. 
Jerzego Pilcha, w 
środę 10 sierpnia 
przy Starej Rzeźni 
zostanie odsłonię-
ta tablica. W planie 
jest także spacer 
śladami sławnego 
wiślanina, ale to 
nie wszystko... 

Program wyglą-
da następująco: 
17.00 – odsłonię-
cie tablicy Jerzego 
Pilcha na Szlaku 
Odkrywców Wisły (ul. 1 Maja 41, 
przed Piekarnią u Troszoka), 17.30 
– spacer po Wiśle Jerzego Pilcha, 
zwiedzanie domu pisarza na Par-
teczniku (start przed piekarnią, 
prowadzący: Andrzej Drobik, 

20.00 – kameralny koncert pod 
Drzewem Opowieści – swingujące 
spotkanie z Karoliną Kidoń i To-
maszem Palą w Parku Kopczyń-
skiego, 21.30 – gawęda o Wiśle z li-
teraturą w tle – Szymon Pilch przy 

ognisku (Drzewo Opowieści, Park 
Kopczyńskiego).

Jerzy Pilch zmarł 29 maja 2020 
roku. 70. urodziny obchodziłby w 
środę 10 sierpnia.

  (szb)

• Portret Jerzego Pilcha w domu pisarza na Parteczniku w Wiśle. Fot. SzYmON BRANdYS
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PROGRAM TV

WTOREK 9 SIERPNIA 

TVC 1 
6.59 Studio 6 9.00 Szkoła pielęgnia-
rek (s.) 9.45 Życzenie 10.00 Perinbaba 
(bajka) 11.30 Klejnoty naszej krainy 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Tęczowy łuk (s.) 13.25 Podróż po Cze-
chach 13.55 Wielka Przełęcz (s.) 14.45 
Winnetou i Apanaczi (fi lm) 16.15 Szko-
ła pielęgniarek (s.) 17.00 Podróżoma-
nia 17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Ogólniak (fi lm) 21.25 Ko-
misarz Moulin (s.) 22.55 Schimanski 
(s.) 0.30 Klejnoty naszej krainy. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowna pla-
neta 9.25 Angelika i król (fi lm) 11.05 
Pieniądze Hitlera 11.55 Samoloty 
myśliwskie 12.40 Królestwo natury 
13.05 100 cudów świata 14.00 Sta-
lingrad 14.55 Niesamowite zwierzę-
ce rodziny 15.50 Wyjątkowo upalny 
czerwiec (fi lm) 17.25 GEN: Galeria eli-
ty narodu 17.40 Przechadzka po Wy-
spach Kanaryjskich 18.40 Na rowerze 
18.55 Grupa Maraton 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym 20.00 
Złoto dla pazernych (fi lm) 21.50 Ga-
moń (fi lm) 23.40 Morderstwa w Wal-
hali (s.) 0.30 Fargo (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Spece 
(s.) 9.45 Zamieńmy się żonami 11.05 
Pościg 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Lekarze z Początków (s.) 
13.45 Dr House (s.) 15.35 Zamieńmy 
się żonami 16.57 Popołudniowe wia-
domości 17.40 Pościg 18.50 Gospoda 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Szefowa (s.) 21.40 Pojedynek 
na talerzu 22.45 Policja Chicago (s.) 
23.35 Dr House (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 9.20 Winogrodnicy 
(s.) 10.30 Strażnik Teksasu (s.) 11.30 
Rizzoli & Isles (s.) 12.30 Komisarz 
Rex (s.) 13.35 Agenci NCIS (s.) 14.40 
Tak jest, szefi e! 15.50 Policja w akcji 
16.50 Nakryto do stołu! 17.45 Singl 
Švindl 18.55 Wiadomości, pogoda 
19.55 Showtime 20.15 7 bajecznych 
przypadków Honzy Dědka 21.25 
Mama do zabicia (s.) 22.25 7 przy-
padków Honzy Dědka 23.30 Tak jest, 
szefi e! 0.35 Z miejsca zbrodni. 

ŚRODA 10 SIERPNIA 

TVC 1 
6.59 Studio 6 9.00 Szkoła pielęgnia-
rek (s.) 9.45 Kamera na szlaku 10.15 
Obiektyw 10.45 Uśmiechy V. Jandaka 
11.30 Klejnoty naszej krainy 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Tęczo-
wy łuk (s.) 13.10 Podróż po Czechach 
13.35 Telegram 14.00 Dynastia No-
vaków (s.) 14.50 O zmarłych dobrze 
(fi lm) 16.15 Szkoła pielęgniarek (s.) 
17.00 Podróżomania 17.30 AZ kwiz 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.10 
Grzeszni ludzie miasta Pragi (s.) 21.10 
Morderstwa w kręgu (s.) 22.30 Detek-
tyw Endeavour Morse (s.) 0.00 Klej-
noty naszej krainy. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Najciekawsze 
miasta na świecie 9.20 Niesamowite 
zwierzęce rodziny 10.20 Europa dziś 
10.50 Dzika Alaska 11.40 Historie 
nawrócenia 12.10 Tajemnice kolei 

żelaznych 12.40 Starożytne budowle 
13.35 Czar Afryki 14.00 Zielona pu-
stynia 15.00 Miasta bez barier 15.10 
Niesamowita Japonia 16.05 Gamoń 
(fi lm) 17.55 Południowa Bretania 
18.45 Dzika Patagonia 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym 20.00 
Jedzie Villa (fi lm) 22.05 Szymon i 
Mateusz jadą na Riwierę (fi lm) 23.45 
Babel Berlin (s.) 0.30 Grupa Maraton. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Spece 
(s.) 9.45 Zamieńmy się żonami 11.05 
Pościg 12.00 Południowe wiadomo-

ści, sport, pogoda 12.30 Lekarze z 
Początków (s.) 13.45 Dr House (s.) 
15.35 Zamieńmy się żonami 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.40 Po-
ścig 18.50 Gospoda (s.) 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.20 Zamień-
my się żonami (reality show) 21.40 
Comeback (s.) 22.55 Policja Chicago 
(s.) 23.50 Dr House (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 9.20 Wydział za-
bójstw (s.) 10.30 Strażnik Teksasu 
(s.) 11.30 Rizzoli & Isles (s.) 12.30 
Komisarz Rex (s.) 13.35 Agenci NCIS 
(s.) 14.40 Tak jest, szefi e! 15.50 Po-
licja w akcji 16.50 Nakryto do stołu! 
17.45 Singl Švindl 18.55 Wiadomości, 
pogoda 19.55 Showtime 20.15 Wino-
grodnicy (s.) 21.30 Show Jana Krausa 
22.35 Tak jest, szefi e! 23.50 Szef w 
Hiszpanii 0.35 Z miejsca zbrodni. 

CZWARTEK 11 SIERPNIA 

TVC 1 
6.59 Studio 6 9.00 Szkoła pielęgnia-
rek (s.) 9.45 Ojciec Brown (s.) 10.30 
Pieczenie na niedzielę 11.00 Śladami 
gwiazd 11.30 Klejnoty naszej krainy 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Tęczowy łuk (s.) 13.10 Podróż po Cze-
chach 13.35 Wszystko, co lubię 14.20 
Samotny ojciec 15.10 Slovacko się nie 
sądzi (s.) 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 Za-
ginione wrota (s.) 21.20 Divnovlásky 
(fi lm) 22.50 Hercule Poirot (s.) 0.25 
Złoto dla pazernych (fi lm). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Mamy w rze-
szy zwierząt 9.15 Przechadzka po 
Wyspach Kanaryjskich 10.15 Samo-
loty myśliwskie 11.05 Mega-zmiany 
11.55 Po Czechach 12.05 Cudowna 
planeta 13.00 Fascynujące spotkania 
ze zwierzętami 13.50 Drogi Kleinów 
14.20 Europejska historia 15.15 Pie-
niądze Hitlera 16.00 Legenda zagi-
nionego miasta (fi lm) 17.45 Vladimír 
Páral 18.00 Zeznania najsłynniejsze-
go „czarnego barona” 18.15 Sto cudów 
świata 19.10 Babel 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Hra-
bia Monte Christo (s.) 21.55 Powrót 
tajemniczego blondyna (fi lm) 23.15 
Siostra (s.) 0.05 Balthazar (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.30 Sze-
fowa (s.) 9.45 Zamieńmy się żonami 
11.05 Pościg 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Lekarze z Początków 
(s.) 13.45 Dr House (s.) 15.35 Zamień-
my się żonami 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.40 Pościg 18.50 Go-
spoda (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Mały pitawal z dużego 
miasta (s.) 22.50 Policja Chicago (s.) 
23.45 Dr House (s.). 
PRIMA 
6.10 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 9.20 Winogrodnicy 
(s.) 10.30 Strażnik Teksasu (s.) 11.30 
Rizzoli & Isles (s.) 12.30 Komisarz 
Rex (s.) 13.35 Agenci NCIS (s.) 14.40 
Tak jest, szefi e! 15.50 Policja w akcji 
16.50 Nakryto do stołu! 17.45 Singl 
Švindl 18.55 Wiadomości, pogoda 
19.55 Showtime 20.15 Indiana Jones 
i Świątynia Zagłady (fi lm) 22.40 In-
cognito 23.55 Tak jest, szefi e! 1.05 Z 
miejsca zbrodni. 

POLECAMY

• Winnetou i Apanaczi
Wtorek 9 sierpnia, 
godz. 14.45 
TVC 1

• Śladami gwiazd
Czwartek 11 sierpnia, 
godz. 11.00 
TVC 1

• Złoto dla pazernych
Wtorek 9 sierpnia, 
godz. 20.00 
TVC 2

• Dzika Patagonia
Środa 10 sierpnia, 
godz. 18.45 
TVC 2

Można odejść na zawsze, by stale być blisko...
 Ks. J. Twardowski

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy 
wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 
4 sierpnia 2022 zmarła po krótkiej i ciężkiej chorobie 
w wieku 73 lat nasz Kochana Mamusia, Babcia, Pra-
babcia, Siostra i Ciocia

śp. MARIA KLEGA
z domu Ryszka,

zamieszkała w Czeskim Cieszynie
Ostatnie pożegnanie odbędzie się w czwartek 11 sierpnia 2022 o godz. 
14.00 w kościele ewangelickim Na Rozwoju w Czeskim Cieszynie.

W smutku pogrążona rodzina.
 GŁ-476

Kto kochał – nie zapomni.
Kto znał – niechaj wspomni.

W głębokim żalu pogrążeni oznajmiamy, że dnia 5 
sierpnia 2022 w wieku 91 lat zmarła nasza Kochana 
Mama, Babcia i Prababcia

śp. MARIA NASTULCZYK
z domu Kopel, zamieszkała w Karwinie-Raju

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w poniedziałek 
15. 8. 2022 o godzinie 14.00 z sali obrzędów pogrzebo-
wych w Karwinie-Raju.

W smutku pogrążona rodzina.
 RK-060

Dnia 8 sierpnia obchodził zacny jubileusz – 80. urodzi-
ny nasz Wujek

Szanowny Pan KAROL SUSZKA
z Nawsia

Kochany Wujku, życzymy Ci dużo zdrowia, niegasną-
cego wigoru życiowego, samych tylko radości i przy-
jemności oraz słońca i uśmiechu.

Wanda, Grzegorz i Jadzia z rodzinami.
 GŁ-473

KAROLOWI SUSZCE
z okazji pięknego Jubileuszu 

życzenia wielu sukcesów nie tylko na deskach teatralnych
składają Zarząd Główny PZKO i redakcja „Zwrotu”.
Karolu, dziękujemy za współpracę i Twoje zaangażowanie w promocję 
naszej kultury.
 GŁ-477

„Jeśli potrafi sz o czymś marzyć, to potrafi sz także tego dokonać”.
 Walt Disney
Z okazji 70. urodzin 

KAROLA SUSZKI 
spełnienia jeszcze wielu marzeń życzy Kongres Polaków w Republice 
Czeskiej. 
 GŁ-478

Nie umiera ten, kto pozostaje w sercu
i pamięci bliskich… 
W czwartek, 11 sierpnia 2022, minie trzecia bolesna 
rocznica 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.
 GŁ-459

ŻYCZENIA

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

www.glos.live
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UŚMIECHNIJ SIĘ KRZYŻÓWKA SYLABOWA

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

MINIKWADRAT MAGICZNY I LOGOGRYF ŁUKOWATY

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie 
rozlosowana nagroda. Rozwiązania prosimy 

przysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsy-
łania upływa w piątek 19 sierpnia 2022 r. Nagrodę z 26 
lipca otrzymuje Henryk Cachel z Karwiny-Raju. Autorem 
dzisiejszych łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie krzyżówki sylabowej z 26 lipca: 
A. KASZEL B. SOWA/KITEL C. JAKI/WELUR D. MINUS
1. SOJA 2. KAWA/KIMI 3. SZELKI/WENUS 4. TELLUR 
Rozwiązanie minikwadratu I z 26 lipca: 
1. GLIN 2. LISTA 3. ITERB 4. NABU 
Rozwiązanie minikwadratu II z 26 lipca: 
1. SOLO 2. ODWET 3. LEWIS 4. OTSU
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 26 lipca: LUBLIN 

POZIOMO: A. 100 feningów B. bywa wolna, bywa kurna – biały puch z apteczki lub bywa cukrowa C. atrybut 
władzy królewskiej – ... Mustafa, wódz turecki lub antonim nagrody D. legumina z ubitej śmietany, jaj i cukru 
lub lekkie porowate tworzywo używane do wyrobu gąbek
PIONOWO: 1. bławatek, chwast polny o niebieskich kwiatach 2. Eggerth lub Meszaros – jezioro w gminie Łom-
ża lub roślina zielna o bardzo dużych liściach 3. aromatyczny, czarny napój z kofeiną – przydomek Kazimierza 
Deyny lub nowozelandzka papuga 4. blacha do prania bielizny lub ciężar opakowania towaru

Wyrazy trudne lub mniej znane: ŁOPIAN, TARA

A

1 2 3 4

B

C

D

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. bieg między stę-
pem a galopem

2. europejski kraj z 
Rygą

3. adnotacje w 
dzienniczku 
szkolnym

4. ruiny starożyt-
nego miasta w 
Egipcie

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: SAIS

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. tytuł potomków 
Mahometa lub 
Port..., miasto w 
pobliżu Kanału 
Sueskiego

2. centralny plac w 
Atenach

3. Shaw, amerykań-
ski pisarz

4. Lerska, Medřická 
albo Zatopková

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: IRVIN

1 2 3 4

1

2

3

4

1 2 3 4

1

2

3

4

Rozwiązaniem jest dokończenie myśli, której autorem jest Stanisław Jerzy Lec (ur. 6 marca 1909 we 
Lwowie, zm. 7 maja 1966 w Warszawie), właściwie baron Stanisław Jerzy de Tusch-Letz  – polski poeta, 
satyryk i aforysta: 
Niedobrze wierzyć w człowieka, 
lepiej być go...

1.-4. przechadzka dla zdrowia, np. po 
parku 

3.-6. trzymać... na wodzy, znaczy być 
opanowanym 

5.-8. kolisty, zaokrąglony, jajowaty
7.-10. bardzo stary, cenny przedmiot 
9.-12. prądnica przy rowerze  lub klub 

piłkarski z Kijowa
11.-2. stan w Brazylii, graniczący z Guja-

ną Francuską 

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
AMAPA
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