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Tornistry jadą na Zaolzie
WYDARZENIE: Początek kolejnego roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami, więc tornistry wyjechały już
z Warszawy i dziś powinny dotrzeć nad Olzę. Od środy „Bony Pierwszaka” będziemy natomiast dystrybuowali
do poszczególnych polskich szkół na Zaolziu. W Cieszynie zgłoszą się po nie dyrektorzy, nauczyciele albo
przedstawiciele Macierzy Szkolnej, którzy następnie dostarczą je do naszych placówek oświatowych – mówi
Tadeusz Smugała, prezes Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej.

2016

od tego roku Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” przekazuje
stypendia i wyprawki szkolne polskim dzieciom rozpoczynającym
naukę szkolną. W tym roku projekt jest finansowany za pośrednictwem Fundacji przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, a wsparcie
w postaci wyprawek szkolnych oraz jednorazowych stypendiów
finansowych otrzymają mali Polacy z Czech, Litwy, Łotwy, Ukrainy

• Kompletne szkolne wyprawki cieszą wszystkich szkolnych debiutantów. Nie dziwi więc, że „Bon Pierwszaka” to jeden z „flagowych” projektów Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Fot. SZYMON BRANDYS

Witold Kożdoń

W

ubiegłym tygodniu
prezes Macierzy spędził dzień w Warszawie, gdzie spotkał się z przedstawicielami Fundacji „Pomoc
Polakom na Wschodzie”. – Rozmawialiśmy o przyszłorocznym
bonie pierwszaka. Spotkanie
miało typowo roboczy charakter,
ale nie ułatwiały go obostrzenia
związane z epidemią koronawi-

oraz Białorusi. Jak informuje Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, wsparcie w ramach akcji „Bon Pierwszaka” obejmie cztery

rusa – mówi szef Macierzy Szkolnej w RC Tadeusz Smugała.
Ustalono jednak, że w przyszłym
tygodniu
przybędzie
na Zaolzie Juliusz SzymczakGałkowski,
członek
Zarządu
Fundacji „Pomoc Polakom na
Wschodzie”. Wspólnie z konsul
generalną RP w Ostrawie Izabellą
Wołłejko-Chwastowicz
wręczy
on pierwszoklasistom tornistry
z kompletnym wyposażeniem
szkolnym podczas okolicznościowej uroczystości z okazji rozpo-

częcia nowego roku szkolnego w
Polskiej Szkole Podstawowej w
Lutyni Dolnej.
– W dalszej części dnia będę
mu natomiast towarzyszył w podróży po Zaolziu do miejsc, gdzie
Fundacja „Pomoc Polakom na
Wschodzie” realizuje wnioski
inwestycyjne. Juliusz SzymczakGałkowski spotka się również z
prezes PZKO Heleną Legowicz,
ale być może jego plany ulegną
jeszcze jakimś modyfikacjom –
zastrzega Tadeusz Smugała. 

szkoły na Łotwie, 57 na Litwie, 10 placówek edukacyjnych na Ukrainie oraz 25 w Czechach, a także wybrane placówki na Białorusi.
Fundacja zakłada, że z tej formy pomocy skorzysta łącznie 2190
pierwszoklasistów. Realizację projektu wspiera również Kongres Polaków w RC, który co roku funduje zaolziańskim pierwszoklasistom
zbiór legend podań i baśni cieszyńskich „Cudowny Chleb” Józefa
Ondrusza.
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a początku wszystko było takie piękne. Siejący grozę i śmierć
koronawirus oraz niepewność jutra obudziły w nas nieznane dotąd pokłady ludzkiej solidarności. Maszyny do szycia
poszły w ruch, by pobić kolejny dzienny rekord uszytych maseczek,
wolontariusze prześcigali się w ofertach robienia zakupów ludziom z
grup ryzyka, a piosenkarze dawali koncerty on-line bez biletów, byle
tylko podnieść na duchu społeczeństwo szczelnie zamknięte w swoich mieszkaniach.
Od momentu, kiedy w naszym kraju ogłoszono kwarantannę i praktycznie w ciągu doby pozamykano wszystko, co miało okna i drzwi,
wiele się zmieniło. Statystyki zachorowań oraz u większości bezobjawowy i łagodny przebieg choroby przekonały wielu, że przynajmniej
w naszych środkowoeuropejskich warunkach nie taki diabeł straszny,
jak go malują. Otwarte restauracje, galerie handlowe, kina, teatry oraz
granice państw na nowo obudziły w nas apetyt na normalne życie,
jednocześnie dzieląc społeczeństwo na zwolenników noszenia masek
oraz ich przeciwników. Ci pierwsi, w imię bezpieczeństwa, apelują o
odpowiedzialność, solidarność i profilaktyczne zakrywanie ust zawsze i wszędzie, bo jak nie COVID-19, to grypa, przeziębienie, katar,
biegunka, wymioty. Wiadomo przecież, że jak świat światem choroby
były, są i będą. Można więc poudawać, że raz za razem wkładana (często brudnymi rękami) maseczka skutecznie nas obroni. Drugi obóz
jest przeciwnego zdania. Noszenie masek w sytuacji, kiedy szczęśliwie nie sprawdziły się czarne scenariusze i łóżka na oddziałach szpitalnych często stoją puste, uważa za absurd oraz ingerencję władzy w
wolność osobistą. Czemu jadąc nad wodę, nie musimy obowiązkowo
zakładać koła ratunkowego, skoro w ciągu ostatniego tygodnia utonęło w naszym kraju niemal dziesięć osób? – argumentują.
Po niespełna pół roku od pojawienia się w naszym kraju pierwszych
przypadków koronawirusa przestało być pięknie. Zaczęliśmy wskazywać palcem „nieodpowiedzialnych” i „bezwzględnych”, jak na wroga
patrzymy na tych, którzy pozwolą sobie zakasłać w pociągu, jesteśmy
skłonni na nowo zamknąć się w czterech ścianach społecznej izolacji,
byle tylko „czego nie złapać”. Nie zgadzam się, że koronawirus, jak początkowo myśleliśmy, czegoś nas nauczył, że bardziej obudził w nas
człowieka. Wcale nie. Zmienił nas w zmanipulowany tłum, który poza
pojedynczymi przypadkami zgonów na COVID-19 nie widzi setek ludzi umierających na inne poważne choroby. Zmienił nas w bezmyślne
roboty, które na daną komendę zdejmują i na powrót wkładają maski.



CYTAT NA DZIŚ
Rastislav Mad’ar
były szef grupy roboczej zajmującej się łagodzeniem
obostrzeń sanitarnych związanych z epidemią
koronawirusa

•••

Nie nakazałem wprowadzenia

Głos | wtorek | 25 sierpnia 2020

25
DZIŚ...

sierpnia 2020

Imieniny obchodzą:
Ludwik, Luiza, Patrycja
Wschód słońca: 5.49
Zachód słońca: 19.44
Do końca roku: 128 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Polskiej Żywności
Przysłowia:
„Gdy na Luizy ładnie,
śnieg późno spadnie”
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1 września. W swoim komputerze
mam zapisaną całą historię
rozmów z ministrem zdrowia,

Imieniny obchodzą:
Aleksander, Maria, Sandra
Wschód słońca: 5.51
Zachód słońca: 19.42
Do końca roku: 127 dni
(Nie)typowe święta:
Święto Brokatu
Przysłowia:
„Kiedy w sierpniu spieka
wszędzie, zima długo
białą będzie”

chiwum krótkich materiałów filmowych.

P

• Na VIII Cieszyńskim Jarmarku Piastowskim dopisali wystawcy i pogoda.
Fot. BEATA SCHÖNWALD

Ustawione na niemal całej płycie rynku stoiska oferowały biżuterię artystyczną, ubrania, zabawki, witraże, ceramikę, wyroby z drewna, przedmioty

dekoracyjne, przetwory z owoców,
mieszanki ziołowe i wiele innych
wyrobów rękodzielniczych. W parze z podażą szedł popyt. Praktycz-

nie od rana obok straganów panował ruch. W czasach niepewnej
sytuacji epidemiologicznej zarówno sprzedawcy, jak i kupujący po-

trafili docenić, że jarmark jednak
się odbył.
– Jest dużo mniej okazji, żeby wystawiać swoje rzeczy i to nie tylko
w Cieszynie, ale również w innych
miastach. Na przykład w Krakowie, skąd pochodzę, bardzo duże
imprezy są odwoływane, zarówno
plenerowe, jak i giełdy biżuterii i
minerałów, które odbywają się w pomieszczeniach. Dla nas, wystawców,
to duża strata – powiedziała „Głosowi” Grażyna Kucharczyk. Na Jarmarku Piastowskim bywa co roku.
– Mieszkanki Cieszyna mnie nie zawodzą. Podoba im się moja biżuteria
– przekonywała krakowianka.
Powody do zadowolenia mieli
również organizatorzy. – Mimo że
ze względu na obostrzenia musieliśmy zrezygnować z kilku dodatkowych atrakcji, same dzisiejsze
targi udały się doskonale! Przede
wszystkim dopisała pogoda, która
często lubi płatać nam figle. Tym
razem była łaskawa. Nie zabrakło
też uczestników, więc VIII Cieszyński Jarmark Piastowski uważamy
za udany – można przeczytać na
profilu facebookowym cieszyńskich jarmarków. Od 2013 roku z
inicjatywy Patrycji i Marcina Wieczorków odbyło się ich łącznie latem i zimą już szesnaście.


Jaka będzie matura?
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Imieniny obchodzą:
Cezary, Józef, Monika
Wschód słońca: 5.52
Zachód słońca: 19.40
Do końca roku: 126 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Tira
Przysłowia:
„Kto latem pracuje, zimą
głodu nie czuje”

POGODA
wtorek

dzień: 19 do 23 ºC
noc: 16 do 14 ºC
wiatr: 1-4 m/s
środa

dzień: 23 do 26 ºC
noc: 18 do 15 ºC
wiatr: 3-7 m/s
czwartek

Zapraszamy do odwiedzenia naszego ar-

Beata Schönwald
rzez całą niedzielę Rynek w Cieszynie należał do wystawców
oraz tych wszystkich, którzy lubią rzeczy oryginalne, nietuzinkowe
oraz, jak określają to organizatorzy,
czyli cieszyńska Pracownia „Pat the
Cat”, wykonane „ręcznie i z sercem”.

dzień: 18 do 21 ºC
noc: 17 do 15 ºC
wiatr: 1-4 m/s

HAWIERZÓW

BYSTRZYCA
Odcinek drogi prowadzącej wzdłuż obiektów
należących do trzech
największych firm we
wsi, między przejazdem
kolejowym na Cesarskiej i skrzyżowaniem
na Szkubni, doczekał się
tego lata remontu. Na
opłakany stan jezdni miała wpływ głównie duża
liczba samochodów ciężarowych. Gmina naprawiła
drogę z wykorzystaniem
dotacji z Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego.
Pokryła ona 60 proc.
kosztów, który sięgnęły
blisko 3 mln koron.

(sch)
HAWIERZÓW
Pracownicy magistratu
będą jeździli w celach
służbowych dwoma
nowymi samochodami
na napęd elektryczny.
Miasto wzięło elektromobile w dzierżawę od
spółki ČEZ na zasadach
operatywnego leasingu
na okres 36 miesięcy.
Całkowity koszt projektu
wynosi 1,5 mln koron,
jedną trzecią kosztów pokrył Państwowy Fundusz

TRZYCIEŻ

Środowiska
BYSTRZYCA
Naturalnego.
Wynajęte auta na
prąd marki Hyundai
IONIQ na jednym
doładowaniu mogą
JABŁONKÓW
przejechać 280 km.
Maksymalna szybkość,
jaką mogą osiągnąć, to
165 km na godz.

(sch) TRZYCIEŻ
Na terenie za miejscoJABŁONKÓW
wą czeską szkołą, gdzie
Centrum Św. Rafaela
zwykle odbywają się
miejscowej organizacji
doroczne gminne imprezy
Caritasu zwraca się do
kulturalno-towarzyskie,
rodziców i opiekunów,
wyrośnie nowe zaplecze
by podzielili się ubraniado organizowania imprez
plenerowych. Powstanie
mi, z których ich dzieci
ono na gruncie, które
zdążyły już wyrosnąć i
gmina musiała najpierw
nie mają innego wykonabyć od prywatnego
rzystania. Ośrodek chce
właściciela. W nowych
przed rozpoczęciem
obiektach znajdą się
roku szkolnego pomóc w
kuchnia, magazyn, toalety
skompletowaniu dziecięoraz samodzielny punkt
cej garderoby rodzinom,
sprzedaży i wydawania
których nie stać na zaposiłków. Prace budowlakup nowych „ciuchów”.
Spodnie, bluzki, sukienki
ne ruszyły pod koniec ub.
czy kurtki można przymiesiąca i mają potrwać
nosić od poniedziałku do do końca roku. Planowany
koszt to niespełna 2,4 mln
czwartku w godzinach
(sch)
otwarcia centrum. (sch) koron. 

♩
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Do końca nie było
wiadomo, czy
się odbędzie. Na
szczęście powiat
cieszyński, jeśli chodzi
o stopień ryzyka
rozprzestrzeniania
się koronawirusa,
znalazł się w tzw.
strefie zielonej i VIII
Cieszyński Jarmark
Piastowski mógł się
odbyć.

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

Adamem Vojtěchem
E-STREFA

Nie przegapili okazji

sierpnia 2020

obowiązkowych maseczek
ochronnych w szkołach od
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metrów – na takiej wysokości
znajduje się wedle najnowszych obliczeń najwyżej położony punkt w Polsce, czyli
polski wierzchołek Rysów. To
o metr więcej niż dotychczas
sądzono. Nowych pomiarów
dokonał Zakład Kartograficzny
Sygnatura i Wydawnictwo Kartograficzne Polkart we współpracy ze słowackim wydawnictwem TatraPlan.
W wyniku weryfikacji zmieniono wartości wysokości dla ok. 75–80 proc. tatrzańskich obiektów. Nie stwierdzono jednak spektakularnych odchyleń wysokości dla powszechnie znanych miejsc. Autorzy pomiarów mają za to świadomość, że są to największe zmiany w opisie wysokości na mapach Tatr od 86 lat,
tj. od momentu wydania w 1934 r. Fotogrametrycznej Mapy Parku Narodowego Tatry. – Jesteśmy pełni podziwu dla wysiłku osób i poziomu technologii
z tamtych lat, które dały tak wspaniałe rezultaty. Nowe dane wymagają jednak
zaktualizowania obrazu Tatr, co uczyniliśmy dla satysfakcji miłośników tych gór,
z jak największą starannością – stwierdzają.
Rysy znajdują się na granicy polsko-słowackiej w Tatrach Wysokich. Góra
ma trzy wierzchołki, z których najwyższym jest środkowy (2501 m) znajdujący się w całości na terytorium Słowacji. Wierzchołek północno-zachodni,
przez który biegnie granica, stanowi najwyżej położony punkt Polski. Do tej
pory podawano, że liczy on 2499 m. 
(wik)

W OBIEKTYWIE...
• Fundacja „Ciepło na dłoni”

Hawierzowskiej Spółki Ciepłowniczej, będącej spółką handlową
miasta Hawierzowa, przekazała
250 tys. koron na rzecz oddziału
urologicznego miejscowego szpitala. Pieniądze zostaną przeznaczone na poprawę jakości wyposażenia oddziału. Symboliczny
bon przekazał dyrektorowi szpitala, Norbertowi Schellongowi,
prezes zarządu fundacji, Radim
Hanzel (z lewej). – Poczuwamy
się do odpowiedzialności względem miasta, na terenie którego
dostarczamy energię cieplną,
Mając to na uwadze, staramy
się podnosić jakość życia jego
mieszkańców w różnych dziedzinach – powiedział Hanzel.
Dyrektor szpitala zapewnił z kolei, że pieniądze zostaną dobrze
wykorzystane.
(sch)
Fot. ARC

W SKRÓCIE...
Do kina na uzdrowiciela

• Tegoroczni maturzyści zdawali państwowe testy na oceny. Jak będzie w przyszłym roku? Fot. BEATA SCHÖNWALD

P

rzyszłoroczni maturzyści rozpoczną we wtorek swój ostatni rok szkolny w szkole średniej.
Tydzień przed tym wydarzeniem
rozgorzała się dyskusja o tym, jak
będzie wyglądać przyszłoroczny egzamin dojrzałości. A także o tym, co
kto i w jakim zakresie będzie oceniał.
Zmiany, jakie proponuje na maturach Ministerstwo Szkolnictwa,
tkwią m.in. w tym, że państwowe
testy maturalne będą oceniane na
zasadzie „zdał – nie zdał”, bez wystawiania ocen. Prócz tego, według proponowanej noweli ustawy szkolnej,
testy mają być jedyną częścią matur
organizowaną przez państwo i ocenianą przez CERMAT. Organizacja,
przebieg i ocena egzaminów ustnych
i pisemnych z języka czeskiego i ję-

zyków obcych odtąd mają być w gestii szkół. Jak napisała w tej sprawie
ČTK, celem testów jest „sprawdzenie
minimalnego poziomu wiedzy potrzebnej do zdania matury”. Ocena
powinna być natomiast wystawiona
na podstawie wyniku szkolnej pracy
pisemnej i odpowiedzi ustnej w proporcjach 60 proc. i 40 proc.
Z propozycją ministerstwa nie
zgadzają się m.in. przewodnicząca
Stowarzyszenia Dyrektorów Gimnazjów, Renata Schejbalowa, oraz
szef Stowarzyszenia Nauczycieli
Języka Czeskiego, Josef Soukal. Ich
zdaniem, efektem niewystawiania
ocen z testów będzie niższy poziom
egzaminów i mniejszy obiektywizm. Jak zaznacza Schejbalowa,
w tej sytuacji młodzież straci moty-

wację, żeby się do testu jak najlepiej
przygotować. Prócz tego w lepszej
sytuacji będą uczniowie tych szkół,
które będą mniej wymagały na
maturze. Dlatego Stowarzyszenie
Dyrektorów Gimnazjów już wcześniej występowało przeciwko temu,
by ocenę egzaminów pisemnych
i ustnych przenieść z CERMAT-u
na poszczególne placówki szkolne.
– Powracamy do sytuacji, kiedy wyniki na świadectwach maturalnych
stają się mniej obiektywne i mniej
porównywalne – uważa Soukal.
Według
ministerstwa,
nowe
rozporządzenie w sprawie matur
mogłoby wejść w życie od 1 października. Wówczas prace pisemne
mogłyby ruszyć od 1 kwietnia, a egzaminy ustne od 16 maja. (sch)

Do czeskich kin trafiły właśnie
cztery nowe filmy. Tym najbardziej
oczekiwanym jest dramat historyczny „Szarlatan” polskiej reżyserki Agnieszki Holland z Ivanem i
Josefem Trojanami w roli głównej.
Film znanej polskiej reżyserki opowiada o znanym czechosłowackim
uzdrowicielu Janie Mikolášku, który
leczył szerokie rzesze ludzi przez
kilkadziesiąt lat. Był znany prawie
w całej Europie, jego pacjentami
byli np. angielski król Jerzy VI i czechosłowacki premier i prezydent
Antonín Zápotocký. Przeżył I wojnę
światową, stawiał opór nazistom,
ale po śmierci prezydenta Antonína
Zápotockého, został skazany na
konfiskatę majątku oraz utratę praw
i wolności obywatelskich.
Prawie dwugodzinny dramat skupia
się na złożonym charakterze Mikoláše i na wytrwałości i niezłomności człowieka obdarzonego przez
Boga. W efekcie film stawia znacznie więcej pytań niż odpowiedzi.

Jednak pod względem filmowym i
aktorskim stoi na najwyższym poziomie.
„Zwrot”

•••

Zapomniana
śląska insurekcja
Przedstawiciele władz województwa
śląskiego upamiętnili w ubiegłym
tygodniu setną rocznicę wybuchu
II powstania śląskiego. Wieńce złożono pod pomnikiem Powstańców
Śląskich w Katowicach. – Powstania
śląskie były niezwykłym zrywem
Ślązaków, którzy opowiedzieli się za
polską tradycją, kulturą i tożsamością, deklarując swoje przywiązanie
do odradzającej się ojczyzny. Jesteśmy im wdzięczni pamięć, szacunek
i hołd dla ich bohaterskiej postawy
– mówił marszałek województwa,
Jakub Chełstowski.
II powstanie śląskie wybuchło w
nocy z 19 na 20 sierpnia i trwało do
25 sierpnia 1920 r.

(wik)
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Na rowerach środkiem granicy
Z Lesznej Górnej po samej granicy aż do Marklowic. Takim szlakiem prowadził niedzielny rajd kolarski
zorganizowany wspólnie przez PTTS „Beskid Śląski” w RC oraz Klub Kolarski PTTK „Ondraszek” w Cieszynie.
Beata Schönwald

J

edziemy wzdłuż granicy
tak, jak ją poprowadzono. To
wiąże się z tym, że nie wszędzie jest asfalt, nie wszędzie jest
droga bita, nie wszędzie w ogóle
jest droga – przestrzegał na starcie uczestników rajdu szef cieszyńskich kolarzy, Zbigniew Pawlik. Następnie dodał pół żartem,
pół serio, że będą sytuacje, kiedy
można będzie pobrudzić buciki.
Pewnie by tak nie było, gdyby niedzielnemu kolarskiemu
przedsięwzięciu przyświecał inny
cel. „Głosowi” przybliżył go kierownik „beskidzkich” cyklistów,
Robert Wałaski. – Celem rajdu
jest przypomnienie sobie podziału Śląska Cieszyńskiego oraz powstanie granicy tak, jak została
ona wytyczona 28 lipca 1920 roku.
Będziemy się starać jechać jak
najbliżej linii granicznej, ciesząc
się, że chociaż ta granica formalnie istnieje, to jakby jej nie było.
Możemy wspólnie, mieszkańcy
obu krajów, jechać po niej na rowerach – stwierdził. Jak zauważył, na trasie są odcinki, kiedy
można będzie zrobić to dosłownie, bo granica biegnie środkiem
drogi.

Najpierw lekcja historii
Rajd kolarski środkiem granicy,
który przygotowali wspólnymi
siłami Robert Wałaski i Zbigniew
Pawlik, rozpoczął się oficjalnie na
byłym przejściu granicznym w
Lesznej Górnej. – Dzisiejszy rajd
to trzecia część naszego tryptyku
kolarskiego. Pierwszy raz jechaliśmy szlakiem niepodległości, co
było związane z wydarzeniami
z 1918 roku, kiedy rozsypała się
nasza stara Austria i powstały
państwa narodowe. Druga część
tryptyku miała miejsce w zeszłym
roku, kiedy przypominaliśmy sobie wydarzenia, które podzieliły
Śląsk Cieszyński na dwie nierówne części. Ruszyliśmy wtenczas
szlakiem wojny polsko-czechosłowackiej ze Zebrzydowic przez
Orłową, Stonawę, Cieszyn, do
Skoczowa. No i mamy dziś trzecią
część tryptyku, która jest efektem
tego wszystkiego, co wcześniej się

tutaj działo – podsumował Pawlik.
Zanim uczestnicy niedzielnego rajdu wsiedli na rowery, szef
kolarskiego „Ondraszka” przypomniał wydarzenia, które poprzedziły wytyczenie granicy 28
lipca 1920 roku w Paryżu. – Był
to szok dla ludności polskiej, która tu mieszkała. Zostały podzielone miejscowości, jak Cieszyn,
Leszna, Puńców czy Marklowice.
Podzielono też gospodarstwa rolne. Chłopi mieli po jednej stronie
chałupę, a po drugiej pole. Dom
był w Czechosłowacji, a pastwiska w Polsce lub odwrotnie – opowiadał, dodając, że nową granicę
najpierw ignorowano. W końcu
ludzie musieli nadal chodzić do
pracy, dzieci do szkoły, a wierni
do kościoła lub na cmentarz.
Przypominając dalszy rozwój
wydarzeń, które wycisnęły piętno na Śląsku Cieszyńskim i jego
mieszkańcach, Pawlik zaprezentował kilka historycznych dokumentów pochodzących z jego
domoego archiwum. Znalazły się
wśród nich Karty Przynależności
potwierdzające prawo pobytu w
danej miejscowości, oraz banknoty, które były tutaj w obiegu.

uż po raz szesnasty miłośnicy
dobrej muzyki będą mieli okazję do spędzenia wrześniowych
wieczorów na koncertach organowych. W kościele parafialnym pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego w
Karwinie-Frysztacie w niedzielę
od godziny 16.00 rozbrzmiewać
będzie muzyka w ramach XVI Festiwalu Muzyki Organowej „Karwińskie organy”. Organizatorem
festiwalu jest karwiński Miejski
Dom Kultury, pomysłodawcą i
reżyserem koncertów jest Marta
Wierzgoń. W tym roku swoje umiejętności gry organowej zaprezentują muzycy z Czech i Słowacji.
W niedzielę 6 września zapre-

zentuje się małżeński duet muzyczny – Martin Kovařík (organy)
oraz Eva Kovaříkowa (skrzypce).
Pan Martin pochodzi z Hawierzowa, pani Eva ze Słowacji. Oboje od
ponad 20 lat żyją i działają w Szwajcarii. Wybitni artyści zaprezentują
publiczności muzykę klasyczną w
wirtuozowskim wykonaniu (L. Van
Beethoven, F. Liszt, S. Prokofjew.
W niedzielę 13 września na organach zagra Drahomíra Matznerowa, zaś na trąbce Miroslav Kejmar.
Tego dnia przyjdzie czas na barok,
romantyzm i jazz (J. Clarke, F.A.
Guilmant, T. Albinoni, W. Albright,
A. Piazzola, W. Bolcom, H. Carmichael, J. Lefébure-Wély, F.Garner).
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CZAS BUDOWANIA SYMBOLICZNYCH »SŁUPÓW MOROWYCH« PO OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSOWEJ

Ani polski, ani czeski,
TĚŠÍN-CIESZYN europejski!
SŁUP DRUGI
Těšín – Cieszyn
in Europe

• Zbigniew Pawlik ubrany w mundur
aspiranta celnego pokazuje banknoty,
jakimi płacono w Cieszynie przed stu
laty.

• Na starcie zapisały się 23 osoby.

• Wspólne zdjęcie na przejściu granicznym w Lesznej Górnej.
Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

dawała się we znaki. – Do celu w
Marklowicach dojechało 12 osób.
Pozostali przejechali tylko część

trasy. Każdy według swoich możliwości fizycznych i czasowych.
Cieszymy się, że rajd obył się bez

kolizji i innych niemiłych niespodzianek – podsumował Wałaski.



Cztery niedziele z królewskim instrumentem
J

♩

Dziś, zgodnie z zapowiedzią, ciąg dalszy rozważań na temat „słupów morowych” autorstwa Karola Cieślara.

Od startu do mety
Na starcie niedzielnego rajdu kolarskiego stanęło 23 amatorów
dwu kółek. Mogło być więcej, gdyby nie to, że po nocnej ulewie jeszcze rano padał deszcz. Janusza
Trombika z Czeskiego Cieszyna
pogoda jednak nie przestraszyła.
– Trudno było podjąć decyzję, ale
zerknąłem na internet i przekonałem się, że wygląda na to, że nie
będzie deszczu. Wsiadłem więc na
rower i przyjechałem – przyznał
członek grupy „Tramp” skupiającej aktywnych emerytów jeżdżących na rowerach. Jego koleżanka klubowa, Halina Gurbiel, też
nie do końca była pewna swojego
udziału w tej imprezie. – Trochę
się obawiałam, bo wczoraj dopiero
co wróciliśmy z obozu kolarskiego
i zastanawiałam się, czy jechać,
czy nie jechać. W końcu stwierdziłam, a cóż, pojadę – powiedziała.
Rajd kolarski wzdłuż granicy liczył 56 kilometrów. Nawet
wytrawnym rowerzystom trasa
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W trzecią wrześniową niedzielę
swoje umiejętności gry na organach zaprezentuje pochodzący
z Pilzna Jan Doležal, działający
w Niemczech. Organy są instrumentem, mieniącym się wieloma
kolorami i emocjami. Jan Doležal
je po mistrzowsku odtworzy w
sprawdzonej klasyce światowej i
skarbach czeskiej literatury organowej (Johann Sebastian Bach, Felix Mendessohn – Bartholdy, Josef
Klička, Vojtěch Esterle).
Ostatni koncert, w niedzielę 27
września, będzie miał charakter
inowacyjny. Na tle muzyki organowej zabrzmią teksty utworu literackiego „Labirynt świata, a raj serca”,

autorstwa największej osobowości
kultury czeskiej XVII stulecia, Jana
Amosa Komenskiego. W alegorycznym dziele Komenski odsłania i
krytykuje braki współczesnego
świata z wszytkimi obłudami, powierzchownością, biedą i słabą
wiarą w Boga (przypomnijmy, że
długie lata spędził Komenski na
wygnaniu w polskim Lesznie ).
Muzykę na organy do tekstu
utworu literackiego Komenskiego
skomponował Petr Eben (zmarł w
r. 2007 ), kompozytor muzyki poważnej, nowoczesnej i duchowej.
Za organami usiądzie Tomáš Thon,
absolwent wyższych szkół muzycznych w Pradze i Paryżu, finalista

międzynarodowych
konkursów
organowych, realizator nagrań
radiowych w studiach polskich,
rumuńskich, mołdawskich, BBC,
koncertował w większości państw
Europy i USA.
Na tle muzyki organowej zabrzmi
13 fragmentów utworu literackiego
Komenskiego w poetyckiej interpretacji Marka Ebena, aktora, kompozytora pieśni i muzyki do fimów,
autora tekstów do licznych inscenizacji studium teatralnego Ypsilon.
Bilety na poszczególne koncerty
można nabyć w kasie Miejskiego
Domu Kultury w Karwinie-Nowym
Mieście.
Józef Wierzgoń

Czy podzielone granicą miasto to
ciągle jedno, czy już dwa miasta?
Czy granica administracyjna stanowi zarazem granicę w przestrzeni
architektonicznej miasta? Czy możliwe jest stworzenie granicy, która
łączy? Czy rzeka może stać się czynnikiem integrującym dwumiasto?
Czy fakt rzeki granicy może sprowokować ponowne zlepienie kultur,
przenikanie pozytywnych wartości
w obu kierunkach? Takie i inne podobne pytania zostały postawione
wielokrotnie w ubiegłym trzydziestoleciu. Zrealizowano w naszym
mieście wiele konferencji, warsztatów i projektów transgranicznych
po to, by odpowiedzieć na problem
rozdzielonej przestrzeni miasta.
Niedawno ruszył dalszy projekt
dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju o nazwie
„Český Těšín/Cieszyn INEurope”.
W opisie projektu czytamy: „Po
wstąpieniu do strefy Schengen,
wiele barier przestrzennych, administracyjnych, geopolitycznych i
prawnych przestało istnieć. Barierami pozostającymi we wspólnych
przestrzeniach Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, są bariery kulturowe,
historyczne i mentalności, które
są wynikiem wieloletniej izolacji obywateli obu miast w okresie
1945-1989. Choć dzięki wejściu do
strefy Schengen udało się scalić
organizm miejski obu miast, nie
udało się wprowadzić długofalowego wspólnego podejścia w zakresie wzajemnego poznawania się
i budowania wspólnej przestrzeni
do życia kulturalno-społecznego
obywateli polskiej i czeskiej strony
Cieszyna na bazie współpracy instytucjonalnej obu samorządów”.
Celem projektu ma być wzmocnienie kapitału współpracy instytucjonalnej obu części miasta w
zakresie kreowania wspólnej przestrzeni społeczno-kulturowej miasta podzielonego. Chodzi o wyznaczenie celów i wyzwań w zakresie
integracji społeczności lokalnych,
stworzeniu wspólnej oferty kulturalnej i turystycznej, a także części
strategii dotyczącej marketingu i
identyfikacji wizualnej dla promowania wspólnych przedsięwzięć.
Strategia ma obejmować następujące bloki tematyczne: planowanie przestrzenne, współpracę
instytucjonalną i usługi publiczne,
współpracę w zakresie kulturowo-społecznym oraz wspólną ofertę
i produkty turystyczne, wspólny
marketing, m.in. logo.
I w tym momencie zaskoczyli
mnie twórcy projektu. Wspólne
logo, znak graficzny wykreowany
przez środowiska twórcze Czech i
Polski! Nie tylko setki stron tekstu

• Ludwig Hohenegger (1807-1863). Fot. ARC
o strategii współpracy instytucji
obu części miasta. Będzie wreszcie
coś widzialnego za te miliony dotacji i środków własnych…

•••

Czas tak bardzo szybko leci. Na początku nowego wieku, latem 2001
roku tak wypowiadali się na aktualne wtedy tematy światowej sławy
architekci, którzy odwiedzili nasze
miasto: „Widmo Europy zawisło
nad Śląskiem Cieszyńskim. Politycy, czy nie za długo już straszy w
Cieszynie, magicznym mieście Europy Środkowej?” (Stanisław Fiszer,
Paryż); „Zacznijmy się już wreszcie
uczyć języka i mentalności naszych
sąsiadów!” (Stefan Scholz, Berlin);
„Czy w ogóle trzeba na siłę łączyć
dwa miasta w Cieszynie? Niech raczej konkurują ze sobą nawzajem...”
(Zwi Hecker, Tel Aviv).
Całe swoje życie zawodowe i społeczne poświęcam różnego rodzaju inicjatywom mającym na celu
rewitalizację podzielonego przed
stu laty miasta i regionu. Od mojej
pracy dyplomowej na Politechnice

Śląskiej, przez temat wspólnego
centrum Cieszyna (1979), udział w
różnych warsztatach architektonicznych, komisjach transgranicznych, inicjatywach samorządowych, aż po pisanie takich jak ten
artykułów. Jest jednak pewne wydarzenie sprzed dwunastu lat, które jest udokumentowane nawet na
Wikipedii pod hasłem Český Těšín.
Jeszcze przed wstąpieniem do
strefy Schengen, 1 maja 2007 roku
napisałem do włodarzy Czeskiego Cieszyna oficjalny list: „Jako
obywatel miasta proszę, abyście
Państwo wrócili naszemu miastu
pierwotną, historyczną nazwę –
Těšín. Uważam, że mam prawo do
życia w mieście, którego nazwa nie
jest świadectwem czasów dzielenia miast i zamykania się wobec
sąsiadów. Już trzy lata żyjemy we
wspólnej Europie i chcemy razem
z naszymi sąsiadami ze wschodniego brzegu rzeki »cieszyć się Cieszynem«, jak nas do tego zachęca
hasło wspólnego europejskiego
projektu. Już wiele lat osobiście
staram się, żebyśmy żyli w jednym

mieście, a nie w
dwu
oddzielonych jego częściach. Jeszcze
w czasach, kiedy
słowa przyjaźń
i wolność były
tylko w deklaracjach państw,
które zajmowały się sprawami
rozdzielonego
miasta, ja, jako
student
architektury, pisałem
pracę
dyplomową na temat
urbanistycznej
rewitalizacji
rozdzielonego
miasta Cieszyna.
Miałem wtedy 25
lat. Dokładnie w
dniu moich 50.
urodzin
wstąpiliśmy do Unii
Europejskiej
i
miasto zostało
formalnie
politycznie
połączone. Spełniło
się moje fantastyczne marzenie o naszym
Cieszynie! Dzisiejszy
piękny
pierwszy dzień
maja, miesiąca
moich narodzin,
inspirował mnie
do napisania tej
prośby. Chcę, aby
słowa piosenki
Jarka Nohavicy
»Z Těšína vyjíždí
vlaky...«
były
zgodne z tablicą
na dworcu albo
przy wjeździe do miasta. Chcę, aby
Teatr Cieszyński miał swą siedzibę
naprawdę w Cieszynie, by strona
internetowa www.tesin.cz była
naprawdę o tym mieście. W końcu
miasto leży na Śląsku, a jego nazwa
»Czeski Cieszyn« jest błędna i geograficznie nieprawidłowa”.
List zakończyłem przypomnieniem pewnej daty: „…Pragnę przypomnieć o zbliżającej się dacie,
od której będzie nas obowiązywać
Umowa z Schengen o swobodnym
przepływie osób i towarów. Wspólna, jedynie przetłumaczona nazwa
obu przygranicznych miast byłaby
najlepszym wkładem do procesu
zbliżenia i integracji obydwóch
krajów europejskich, Republiki
Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej.
A ja, jako obywatel, byłbym zadowolony, że żyję w tym wspólnym
europejskim mieście”.
Tak napisałem przed dwunastu
laty. Niektórzy politycy wypowiadali się wtedy publicznie, że jeszcze za wcześnie, że trzeba poczekać, aż społeczeństwo dojrzeje do
takiej decyzji.

SŁUP TRZECI
Ludwig Hohenegger
Moje zainteresowanie tym wybitnym obywatelem miasta Cieszyna
rozpoczęło się w czasie, kiedy razem z żoną penetrowaliśmy miejsca, gdzie kiedyś wydobywano
cieszynit. Nie ma takiego państwa
na kontynencie europejskim, gdzie
moglibyśmy tę charakterystyczną
skałę magmową zobaczyć. Nazwa
cieszynitu wywodzi się od miasta Cieszyna, w okolicach którego
skała ta została po raz pierwszy na
świecie opisana. Dokonał tego Ludwik Hohenegger, geolog i inżynier
górniczo-hutniczy Komory Cieszyńskiej, autor pierwszej szczegółowej mapy geologicznej Księstwa
Cieszyńskiego wydanej w 1861
roku. Nagroda przyznawana wybitnym osobistościom, promotorom
dobrego imienia naszego regionu
w świecie – CIESZYNIT UZNANIA
– od tej właśnie skały bierze swoją
nazwę. Rozpoczynając uroczystą
galę wręczenia nagród nie zapominam wymienić człowieka, bez
którego pracy nie byłoby nie tylko
cieszynitu, ale wielu rzeczy, które
doprowadziły do rozwoju miasta i
regionu.
Wprawdzie wyżej wspomniana
nagroda oczekuje już na swoją piątą
edycję i jest wysoko ceniona przez
laureatów, ale nazwisko Ludwika
Hoheneggera, odkrywcy tej skały
magmowej nadal jeszcze większości obywateli naszego regionu nie
jest znane. Proszę mi wierzyć, pytałem wielu ludzi, czasem należących do elity intelektualnej… nic
nie słyszeli o tym człowieku.
Nie ma się czemu dziwić. Ten
zasłużony dla Cieszyna człowiek
miał kiedyś w naszym mieście
swoją ulicę (dzisiejsza ul. Praska),
jego syn Adolf wybudował na
rogu tej ulicy i Saskiej Kępy (dzisiaj Główna) duży reprezentacyjny dom z restauracją i kawiarnią
(1878).
Nie ma też grobu Ludwika Hoheneggera. Został pochowany w Cieszynie, na nieistniejącym już dziś
cmentarzu przy kościele św. Trójcy.
Na jego mogile ustawiono wtedy
żeliwny nagrobek wykonany przez
Josefa Gawrona z huty w Trzyńcu.
Nie ma grobu, nie ma nagrobka,
nie ma żadnej tablicy upamiętniającej…
A przecież był to pomysłodawca i autor projektu kolei koszycko-bogumińskiej,
jak
również
ostrawsko-frydlanckiej i frydecko-cieszyńskiej. Bez tych połączeń
transportowych nie byłoby rozwoju lewobrzeżnej części Cieszyna
i rozwoju przemysłowego całego
regionu!
Powinna być przynajmniej tablica przy wejściu na dworzec w
Czeskim Cieszynie. To trzecia moja
propozycja „słupa morowego”. 
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Michael Morys-Twarowski

Barteczkowie

Franciszek Barteczek był jednym
z organizatorów przewrotu wojskowego
w Cieszynie w 1918 roku. W słownikach
biograficznych zdawkowo określa się go
jako „syna biednego chałupnika”, tymczasem
pochodził z całkiem zacnej familii.

W

»Pan Barteczek ma bzika«
Synem Anny i Jana Barteczków był
Antoni (ur. 1876), nauczyciel w Michałkowicach. Przez pewien czas
należał do tamtejszej polskiej Czytelni, jednak później w rywalizacji
narodowej jednoznacznie popierał
Czechów. Sam zresztą za Czecha
się uważał. Od czasu do czasu jego
nazwisko pojawiało się na łamach
polskiej prasy, gdzie nie szczędzono mu cierpkich słów.
W 1903 roku korespondent „Głosu Ludu Śląskiego” (1903, nr 26)
donosił o nim z Zabłocia koło Bogumina: „Pan ten zapowiedział
przed kilku tygodniami odczyt
w naszej gminie o Janie Amosie
Komenskim. Zamiast mówić o
Komenskim wygadywał pan Barteczek o polskiej »hołocie«, rozsiewając w ten sposób niezgodę w
gminie naszej”. Przy okazji radził
mu uzupełnić braki w wykształceniu, wypominając, że dwa lub trzy

razy przystępował do egzaminu
nauczycielskiego.
Sam Barteczek nie był bez winy.
W 1910 roku w czasie wyborów
gminnych w rodzinnej wiosce ostro
agitował za Czechami, a później
wysłał triumfalny telegram: „Dziećmorowice zupełnie od braci-Polaków oczyszczone!”. Korespondent
„Dziennika Cieszyńskiego” (1910,
nr 51) ripostował: „Panie Barteczku,
lepiej by było, żebyście swoją mózgownicę oczyścili!”. Cały artykuł
zatytułowany był „Pan Barteczek
ma bzika”, a można znaleźć tam też
następującą charakterystykę: „Jest
to typ zacofanego czeskiego szowinisty; okaz, który wśród Czechów
śląskich często spotykamy”.
Socjalistyczny „Robotnik Śląski”
(1910, nr 6) twierdził, że teść Barteczka nazwiskiem Franek, przewodniczący czeskiej Rady Szkolnej
w Michałkowicach, jest analfabetą.
Do prasowych zarzutów należy jednak podchodzić z dystansem, „Robotnik” nieraz musiał odwoływać
oskarżenia pod adresem różnych
osób.
Generalnie, abstrahując od przekonań Antoniego Barteczka, widać
jak gorąca była temperatura sporów narodowych na Śląsku Cieszyńskim przed I wojną światową.

Bracia, co gospody mieli
Nieco informacji udało mi się
odnaleźć na temat Barteczków z
Dziećmorowic nr 30. Przez pewien
czas właścicielem tego gruntu był
Franciszek, który zmarł 9 grudnia
1892 roku w wieku 62 lat na „Lungensucht”, co można tłumaczyć
jako suchoty. Jego synami byli
Franciszek (1863-1895) i Florian
(1867-1910).
Florian był właścicielem gospody w Karwinie. Widniał na niej
niemiecki napis „zum Biergarten”.
Oburzyło to jednego z korespondentów „Głosu Ludu Śląskiego”
(1910, nr 13), który grzmiał: „Gańba też może być pana Barteczka za
taki napis, kiedy wiy, że my tu nie
som żodni Niemcy”. Krytykowano
go też za trzymanie w gospodzie
niemieckiej „Silesii” i podówczas
proniemieckiego „Ślązaka”.

Z REDAKCYJNEJ POCZTY
Sukcesy
w wakeboardingu
Prawie 40 lat byłam związana z polskim szkolnictwem na Zaolziu.
Zawsze cieszyłam się z osiągnięć
naszych uczniów, które zdobywali
w wielu dziedzinach (konkursy językowe, olimpiady matematyczne,
chemiczne czy też różnego rodzaju
olimpiady sportowe). Dlatego będąc
na emeryturze czytam zawsze do-
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spomniany
Franciszek
urodził się w Dziećmorowicach, gdzie ród Barteczków żył co najmniej od XVIII
wieku. W urbarzu (spisie powinności chłopskich) z 1770 roku jako siedlak mieszkający pod numerem 79
został wpisany „Michal Parteczek”.
Jestem przekonany, że chodzi o
osobę o nazwisku Barteczek, tym
bardziej że później to gospodarstwo
znajdowało się w rękach tego rodu.
Przykładowo, w 1789 roku Michał
„Barteczko”, 46-letni wdowiec z
Dziećmorowic nr 79, poślubił Apolonię Sobotę, a jego syn z poprzedniego małżeństwa, Maciej, wówczas
21-letni młodzieniec, ożenił się z
Marią Staniczek. W drugiej połowie
XIX wieku gospodarował tam Andrzej Barteczek (1820-1893). Był wójtem Dziećmorowic, składał się na
budowę tamtejszego kościoła, należał też do Towarzystwa Naukowej
Pomocy Księstwa Cieszyńskiego.
Spośród jego synów, Feliks odziedziczył rodzinny grunt, z kolei Jan
(1852-1935) występuje w księgach
metrykalnych jako wielki chałupnik w Dziećmorowicach nr 24. Ożenił się z Anną Niebrój (Niebroj), pochodzącą z siedlaczej rodziny.

♩

stępne materiały Centrum Pedagogicznego, „Głosu”, „Zwrotu”.
Wszystkie konkursy, olimpiady,
igrzyska odbywają się praktycznie w
drugim półroczu roku szkolnego. W
tym roku szkoły zostały zamknięte
z powodu epidemii koronawirusa
już w połowie marca. Nie pamiętam,
żeby szkoły były zamknięte tak długo. Nauka odbywała się on-line, ale
konkursy nie.

R

Skąd ten ród?

Skąd to nazwisko?
Nazwisko Barteczek wywodzi
się albo od biblijnego imienia
Bartłomiej (Bartłomiej –
Bartek – Barteczek), albo od
staropolskiego słowa „bartek”,
oznaczającego człowieka
zajmującego się hodowlą pszczół
w barciach. W XVIII wieku
nazwisko zapisywano też w wersji
Barteczko.

Uszyją każdy strój

Wszystkie ślady prowadzą na teren parafii w Niemieckiej
Lutyni (do połowy XIX wieku należały do niej także Dziećmorowice). W Polsce jest to rzadkie nazwisko, przy czym
większość Barteczków mieszka w polskiej części Śląska Cieszyńskiego.

Gdzie doczytać?
)) „Nadolzie zrywa okowy”, Robert Danel, Cieszyn 1998 (tam
biogram Franciszka Barteczka)
)) http://przodkowiezcieszyna.blogspot.com/2020/07/
barteczek-genealogia.html (biogramy genealogiczne
kilkunastu przedstawicieli rodu)

• Metryka ślubu Macieja „Barteczko” z 1789 roku.

• Michał „Parteczek” w urbarzu Dziećmorowic z 1770 roku. Źródła: Archiwum w Opawie

wszystko, co swoje. Takich chłopów nam więcej”.

Franciszek z kolei prowadził gospodę w rodzinnych Dziećmorowicach. Był żonaty z Marią Lankocz,
której brat był posłem na Sejm Krajowy w Opawie. Wydaje się, że po
przedwczesnej śmierci męża to właśnie Maria zajmowała się karczmą.
W każdym razie w 1910 roku w
gospodzie Marii Barteczkowej w
Dziećmorowicach odbywały się imprezy Miejscowego Koła Macierzy
Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego.
Maria i Franciszek Barteczkowie
mieli kilkoro dzieci, wśród nich sławę zdobył Franciszek Florian (ur.
1891). Z zawodu nauczyciel, pracował przez pewien czas w rodzinnej
wiosce. W czasie I wojny światowej
musiał założyć austriacki mundur.
Ranny pod Lublinem, trafił do szpitala wojskowego w Cieszynie. Później zajmował się szkoleniem oddziałów zapasowych, a pod koniec
wojny znalazł się w grupie polskich
oficerów przygotowujących przewrót w stolicy Księstwa Cieszyńskiego. Plan udało się zrealizować w 100
procentach, a Polacy przejęli kontrolę nad cieszyńskim garnizonem.

Po podziale Śląska Cieszyńskiego pracował w różnych miejscach,
ale na stałe zamieszkał w Jasienicy,
gdzie zmarł w 1983 roku.

Zasłużoną, a totalnie zapomnianą
postacią pozostaje Józef Barteczek,
górnik z Niemieckiej Lutyni, który
na początku XX wieku aktywnie
udzielał się w polskich organizacjach. Zasiadał m.in. w wydziale
(czyli zarządzie) Miejscowego Koła
Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego.
W 1910 roku przemawiał na
otwarciu ochronki (przedszkola) w
Niemieckiej Lutyni. Swoje mowy
mieli jeszcze tamtejszy proboszcz
i delegat Macierzy, ale korespondentowi „Dziennika Cieszyńskiego” (1910, nr 19) najbardziej spodobało się wystąpienie Barteczka. „Bo
z ust tego prostego chłopa-górnika
płynęły słowa niewyszukane, bo te
słowa, które wypowiadał dyktowało mu serce, które ukochało wiarę
przodków swoich, swój naród i

Dla uzupełnienia jeszcze kilka wypisów z lokalnej prasy. W 1911 roku
licytowano spadek po Adolfie Barteczku z Rychwałdu („Ślązak” 1911,
nr 35).
28 lutego 1921 roku w Polskiej
Lutyni został zamordowany Teofil Barteczek, kolejarz. Dostał pięć
kul, nic nie skradziono, więc wykluczono motywy rabunkowe. Po
siedmiu latach ustalono, że zastrzelił go niejaki Babarczyk na zlecenie żony Barteczka, z którą miał
romans. W sprawę zamieszana
była też matka kobiety. Cała trójka
została aresztowana („Nasz Lud”,
1928 nr 22; „Gwiazdka Cieszyńska”,
1928 nr 43).
W styczniu 1926 roku w Dąbrowie 50-letni Ferdynand Barteczek
zasnął pijany i zmarł na skutek
wychłodzenia organizmu. Pozostawił żonę i siedmioro dzieci („Nasz
Lud”, 1926 nr 4).


Kiedy nie odbywały się lekcje
w szkole, większość uczniów zapomniała o gimnastyce i różnego
rodzaju sportach, przecież lepiej
dzień spędzać przy komputerze lub
z komórką. Mój wnuk uprawia nietypowy, mało rozpowszechniony
sport – wakeboarding, więc w drugą
niedzielę lipca pojechałam nad Zaporę Cierlicką, by śledzić zmagania
sportowców. Tego dnia odbywały
się Mistrzostwa RC w tym sporcie.
W kategorii młodszych uczniów 1. i
3. miejsce zdobyło rodzeństwo Kaja

i Denis Siostrzonkowie, uczniowie
Polskiej Szkoły Podstawowej w Czeskim Cieszynie. W kategorii 15-18 lat
drugi był Tobias Kana Sikora, uczeń
Polskiego Gimnazjum im. Juliusza
Słowackiego w Czeskim Cieszynie. Byłam niezmiernie dumna, że
uczniowie naszego pięknego zakątka śląskiego sięgnęli po najwyższe
laury. Czekałam, że może „Głos” w
rubryce sportowej umieści krótką
informację o sukcesach naszych
uczniów, ale niestety. A przecież nie
chodziło o byle jakie zawody.

Organizacja Mistrzostw RC na
pewno wymagała wiele wysiłku i
niemałych kosztów. Projekt skierowany do Województwa MorawskoŚląskiego, który napisało kierownictwo zawodów, został pomyślnie
oceniony. Do grona wielu sponsorów należała też gmina Sucha Górna.
Piszmy o osiągnięciach naszej
młodzieży, która czasami sięga po
najwyższe laury w mało znanych
dziedzinach sportowych.

Eugenia Kaňowa

»Takich chłopów
nam więcej«

Zastrzelony
przez kochanka żony

enata Staś swój pierwszy fortuch do
stroju cieszyńskiego uszyła jako siedemnastolatka. Dziś jest doświadczoną krawcową, która szyje na co dzień o wiele
bardziej skomplikowane części stroju i to nie
tylko cieszyńskiego. Zakład krawiecki „RS
Folk” przy ulicy Strzelniczej w Czeskim Cieszynie to jej królestwo.
– Do szycia strojów dorosłam z czasem. Po
wyuczeniu się zawodu krawcowej najpierw
szyłam w domu, a potem przez jakiś czas
miałam własny zakład krawiecki w Hawierzowie. Zarobki były niewielkie. Kiedy więc
córki podrosły, w związku z czym zaczęły rosnąć także wydatki, postanowiłam poszukać
pracy w innej branży. Po ponad dwóch latach
wróciłam jednak do szycia. Z tym, że skupiłam się już tylko na strojach. Tak pozostało
do dziś – opowiada pani Renata.
Droga do własnej firmy, która od początku
roku działa pod szyldem „RS Folk”, prowadziła przez cieszyński zakład specjalizujący
się w szyciu strojów ludowych „Styl Folk”.
Tam moja rozmówczyni pracowała jako
krawcowa aż do momentu, kiedy szef postanowił odejść. Wtedy zdecydowała się firmę
przejąć i przenieść do Czeskiego Cieszyna.
To było trzy lata temu, akurat wtedy, gdy Zarząd Główny PZKO oferował zwolnione po
kostiumerni lokale. Trudno o lepszą lokalizację na Zaolziu.
Chociaż właścicielka „RS Folk” zaczynała od prostego fortucha, dziś oprócz strojów
cieszyńskich, których jest – oczywiście – najwięcej, ma na swoim koncie też np. stroje spiskie, szariskie, łemkowskie, krakowskie, rozbarskie, lublińskie, a jesienią dojdą do tego
stroje pszczyńskie. – A gdybym tak przyniosła zdjęcie stroju, którego pani w życiu na
oczy nie widziała. Dałaby pani radę? – pytam.
Odpowiedź brzmi: tak. Z zastrzeżeniem, że
zdjęcie musiałoby być dobrej jakości. – Teraz
akurat mamy taką sytuację. Szyjemy stroje
do kolekcji „Pogórzanie i sąsiedzi” dla muzeum w Gorlicach, a dokumentację, niestety,
dostaliśmy bardzo skromną. Aby podołać za-

daniu, jestem skazana
na nieustanne poszukiwania w internecie i
konsultacje telefoniczne z muzeum – przyznaje krawcowa.
Niespecjalnie jest jej
to na rękę, bo bardziej
od pracy przy komputerze i papierkowej roboty
woli szycie. – Powiem
szczerze.
Wolałabym
tylko siedzieć przy maszynie, bo wtedy widzę
za sobą konkretną pracę – śmieje się. Tej na
szczęście nie brakuje.
–
Zapotrzebowanie
na stroje jest większe
niż trzy lata temu, kiedy
jeszcze niewiele osób o
nas wiedziało. Dzięki
temu, że zespołom udaje się pozyskiwać dotacje na stroje, trafiają się
• Renata Staś woli maszynę do szycia bardziej od komputera.
nam również większe
Fot. BEATA SCHÖNWALD
zamówienia. Mam nadzieję, że tak pozostaśmy zawalone robotą. Pracy jest dużo, a uszynie, bo z samych indywidualnych zamówień
cie kompletnego stroju wymaga czasu. Np.
firma nie zdołałaby przeżyć – zaznacza szeprodukcja damskiego stroju cieszyńskiego
fowa „RS Folk”, dodając, że np. zamówienie
trwa dwa tygodnie. Najbardziej pracochłonzespołu „Oldrzychowice” na skądinąd wyny jest kabotek, który najpierw haftujemy na
magające wręcz mrówczej pracy stroje lumaszynie, a potem wzór ręcznie wybijamy
blińskie, pomogło przeżyć jej czas obowiązi wycinamy. Tylko to trwa trzy dni. Bardzo
kowej kwarantanny, kiedy drzwi zakładu
żmudne jest też zdobienie żywotka. Męski
były dla klientów zamknięte. – Moja pracowstrój jest prostszy, ale na nim z kolei wszystnica Kasia mieszka w Polsce. Nie mogła więc
kie hafty trzeba wykonywać ręcznie – wyjaprzekraczać granicy. Ja jednak przychodziśnia. To powód, dla którego Renata Staś od
łam i szyłam – wspomina.
kilku miesięcy poszukuje krawcowej. NieW strojach uszytych przez panią Renatę
stety, niezbyt skutecznie, bo tej pracy – jak
i jej pracownice tańczą nie tylko zespoły z
podkreśla – nie może wykonywać każdy, kto
Zaolzia. Szyły już np. stroje krakowskie dla
potrafi szyć na maszynie. – Tu trzeba czegoś
zespołu „Perła” na Litwie, fartuchy krakowwięcej. Trzeba dobrze znać krawiecki fach i
skie dla ZPiT „Śląsk”, jesienią pochylą się z
mieć wyobraźnię. Stroje nie są łatwe do uszykolei nad strojami pszczyńskimi dla zespołu
cia – przekonuje.(sch)
szkolnego z Polski. – Aż do końca roku jeste-

Kwestionariusz firmowy
Rok założenia: 2017
Branża: krawiecka
Liczba pracowników: 3
Kontakt:
„RS Folk”, Strzelnicza 28, Czeski Cieszyn,

e-mail: stylfolk2017@gmail.com
Tel.: 733 720 513

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar
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zasy rekordowo niskiego bezrobocia minęły, trzeba tylko
mieć nadzieję, że nie bezpowrotnie. Wiosenno-letnie zamrożenie
wielu obszarów gospodarki i usług
zarówno pracodawcom, osobom
prowadzącym własną działalność
gospodarczą, jak i zwykłym pracownikom daje się już mocno we
znaki. Póki co w skali całego kraju
jest nie najgorzej, wskaźnik bezrobocia przekroczył 3,6 proc., w województwie morawsko-śląskim jednak bez pracy na przełomie lipca i
sierpnia było już 5,56 proc. obywateli w wieku produkcyjnym. Ogółem w Republice Czeskiej szuka
zatrudnienia ponad 266 tys. kobiet
i mężczyzn. Z tej liczby niespełna
100 tys. pobiera zasiłek (jego przeciętna wysokość to 8649 koron). O
pracę już teraz w wielu regionach
jest trudno lub bardzo trudno.

Komu zasiłek?
Jeżeli już stracimy pracę, bez
zbędnej zwłoki powinniśmy zarejestrować się w urzędzie pracy.
Także wtedy, gdy pracodawca na
nową drogę nie poskąpił nam odprawy. Jeżeli bowiem zgłosimy się

Zasiłki dla osób bezrobotnych
w urzędzie przed upływem trzech
dni roboczych po utracie pracy, nie
będziemy musieć opłacać składek
ubezpieczenia zdrowotnego. Dla
osoby bezrobotnej mogą one być
całkiem sporym obciążeniem. W
urzędzie pracy można się zarejestrować albo drogą elektroniczną
(pod warunkiem, że dysponujemy
podpisem elektronicznym), albo
tradycyjnie – odwiedzając osobiście urząd. Można też przekazać
wypełniony formularz za pośrednictwem elektronicznej skrzynki
danych. A kto jest uprawniony do
pobierania zasiłku dla bezrobotnych? Każdy obywatel mieszkający
na terenie RC, który przepracował
w poprzednich dwóch latach co
najmniej 12 miesięcy będących
zarazem okresem składkowym. To
ważne, bo w przypadku ludzi pracujących na niektórych umowach
śmieciowych nie musi to być regułą. Na zasiłek nie powinna liczyć
osoba, która na przestrzeni ostatniego półrocza przed wprowadzeniem do ewidencji urzędu pracy
utraciła zatrudnienie z powodu
szczególnie rażących naruszeń
obowiązków zawodowych. Zasiłek

nie przysługuje też osobom w wieku emerytalnym. O zasiłek może
wystąpić osoba bezrobotna po
urlopie macierzyńskim lub wychowawczym lub taka, która opiekowała się ciężko chorym lub niepełnosprawnym członkiem rodziny.
A także bezrobotny z grupy osób z
niepełnosprawnością st. III.

Od 5 do 11 miesięcy
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych
jest uzależniona od miesięcznych
dochodów netto świadczeniobiorcy, przy czym najwyższy zasiłek,
jaki można otrzymać u nas w bieżącym roku, to 19 389 koron. Bezrobotni, którzy nie skończyli jeszcze 50 lat, pobierają zasiłek przez
okres pięciu miesięcy, bezrobotni
w wieku od 50 do 55 lat – o trzy miesiące dłużej, najstarsi bezrobotni
mają prawo do zasiłku przez okres
jedenastu miesięcy. Warto też wiedzieć, że jeżeli od byłego pracodawcy otrzymamy np. trzymiesięczną
odprawę, zasiłek zaczniemy otrzymywać dopiero po upływie tego
okresu. Czas wypłacania świadczeń
jednak nie ulega zmianie, opóźnia
się jedynie termin pierwszej wy-

płaty. Przez pierwsze dwa miesiące bezrobotny otrzymuje 65 proc.
przeciętnego wynagrodzenia netto, przez kolejne dwa miesiące –
50 proc., potem – 45 proc. W razie
skorzystania z programu rekwalifikacyjnego osoba bezrobotna może
liczyć na 60 proc. wcześniejszego
wynagrodzenia netto. Pobierając
zasiłek, możemy dorabiać, ale w
stopniu bardzo ograniczonym.

U nas i na świecie
System świadczeń społecznych,
w tym zasiłków dla bezrobotnych,
jest u nas stosunkowo rozbudowany. Niektórzy ekonomiści i politycy utrzymują, że państwo jest zbyt
hojne, a ludzie często nadużywają
pomocy płynącej ze wspólnego budżetu. Inni, przeciwnie, spoglądają
z zazdrością na inne kraje europejskie. Faktycznie, takie państwa, jak
Niemcy, Holandia czy Norwegia
kuszą nie tylko o wiele wyższymi
zarobkami, ale także nie oszczędzają na zasiłkach. Przeciętny niemiecki bezrobotny na przykład
może liczyć na 60-67 proc. ostatniego wynagrodzenia netto (najwyższy zasiłek otrzymują rodzice

wychowujący dzieci do lat 18). W
Holandii jest jeszcze lepiej, zasiłek
dla bezrobotnych może sięgać tam
nawet 75 proc. ostatniej płacy. Aby
go otrzymać, wcześniej trzeba być
legalnie zatrudnionym i odprowadzać składki. I, co istotne, utrata
pracy musi nastąpić z przyczyn
leżących po stronie pracodawcy.
Zasiłek można pobierać tam nawet
dwa lata, w zależności od stażu pracy. Zasiłek nie może przekroczyć
2750 euro brutto miesięcznie (!). W
Norwegii jest podobnie – zasiłek dla
bezrobotnych przyznawany jest nawet na okres dwóch lat. Wynosi ok.
62 proc. ostatniego dochodu. Można go teoretycznie otrzymać już po
jednym dniu przepracowanym na
podstawie umowy o pracę. Trzeba
jednak udokumentować określoną
wysokość dochodów uzyskiwanych w Norwegii w ciągu ostatnich
trzech lat. Z kolei w Stanach Zjednoczonych przed pandemią zasiłki
dla bezrobotnych wynosiły ok. 370
dolarów tygodniowo. Do końca lipca statystyczny bezrobotny otrzymywał do zasiłku cotygodniowy
„koronawirusowy” dodatek w wysokości 600 dolarów.
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Robert Lewandowski,

napastnik Bayernu Monachium, po triumfie w Lidze Mistrzów

W derbach zabrakło bramek
Swoje podwoje otworzyła najwyższa klasa piłkarska w RC. Wynikiem 0:0 zakończył się mecz 1. kolejki Fortuna Ligi
pomiędzy piłkarzami Karwiny i Ostrawy. Znacznie ciekawsza dla widzów była druga połowa meczu, dzięki m.in.
dobrej grze Michala Papadopulosa, powracającego do czeskiej ligi po ośmiu latach „polskiej tułaczki”.
Janusz Bittmar

do tego stopnia, że nie potrafiliśmy wyprowadzić składnej
akcji – podkreślił szkoleniowiec Ostrawy. Juraj Jarábek,
trener Karwiny, miał więcej
powodów do zadowolenia.
– Chciałbym pochwalić
drużynę za determinację. Remis na wstępie sezonu wcale nie smakuje źle. Szkoda,
że Vojta Smrž sam na sam
z Laštůvką przestraszył się
swojej „setki”, bo teraz byłby
bohaterem – stwierdził Jarábek. Obaj trenerzy potraktowali „bitwę o Śląsk” z należytym szacunkiem, prowadząc
swoje zespoły nie w dresach,
ale ubrani w koszule (Jarábek
w eleganckiej białej, Kozel
w niebieskiej). W co ubiorą
się następnym razem, o tym
przekonamy się w najbliższy
weekend. Banik podejmuje
w piątek w Witkowicach drużynę Czeskich Budziejowic,
zespół Karwiny zmierzy się w
sobotę na wyjeździe z Opawą.



R

ygorystyczne przepisy
sanitarne pozwoliły
obejrzeć
niedzielny
hit 1. kolejki wyłącznie właścicielom
całosezonowych
karnetów. Pierwsza połowa
przypominała partię szachów, w drugiej obie drużyny
zrzuciły z siebie balast tremy
i zaczęły częściej atakować.
– Nikt nie chciał przegrać
tych derbów, ale mam wrażenie, że my byliśmy w drugiej
połowie aktywniejszym zespołem – ocenił niedzielne
spotkanie Papadopulos, który z numerem 27 na koszulce
dzielnie bił się z obrońcami
Banika. Mocną stroną 35-letniego napastnika jest desant
powietrzny, z czego jego koledzy doskonale zdawali sobie
sprawę. – Wiedzą, że lubię
strzelać gole głową. Zwłaszcza Filip Twardzik potrafi
• Michal Papadopulos (z prawej) w pojedynku główkowym z Patrizio Stronatim.
świetnie dośrodkować w pole
Fot. PETR KOTALA/fcb
karne i wierzę, że w następnych meczach poukładamy
w barwach Ostrawy pozyskany ze
Faworytem spotkania na Miejnasze szyki jeszcze lepiej. Trenerzy
Slovácka napastnik Tomáš Zajíc, na
skim Stadionie w Karwinie-Raju
oczekują ode mnie bramek, dlatemurawie wytrzymał jednak tylko
byli ostrawianie, zespół Luboša
go nie mogę być w pełni zadowolodo 34. minuty, kiedy to z powodu
Kozla stylem gry nawiązał jednak
ny ze swojego debiutu w Karwinie
kontuzji zastąpił go w derbach Nedo nudnego końca ubiegłego sezo– zaznaczył Papadopulos. Z komanja Kuzmanović. Serb nie złapał
nu. Piłkarze Banika wprawdzie w
rzystnej strony pokazał się też inny
jednak rytmu meczowego, męcząc
stu procentach wypełnili zalecenia
debiutant – 20-letni ofensywny posię podobnie jak cały Banik.
taktyczne, każdy zawodnik biegał
mocnik Tomáš Ostrák, wypożyczow swoim wyznaczonym sektorze
ny do Karwiny z FC Koeln. Młody
– Idealną okazję mieliśmy w końboiska, zabrakło jednak wartości
chłopak, który dobrze opanował
cówce spotkania, niestety Kuzmadodanej – strzałów z dystansu,
grę jeden na jeden, stylem futbolu
nović uderzył z rzutu wolnego niedokładniejszych dośrodkowań i
przypomina Ondřeja Lingra, sprzedokładnie – relacjonował po meczu
boiskowego cwaniactwa. Od pierwdanego przed tym sezonem do mitrener Banika, Luboš Kozel. – Goszych minut na boisku pojawił się
strzowskiej Slavii Praga.
spodarze zagrali agresywniej i to

Medalowe ambicje
Janusz Bittmar

P

iłkarze ręczni Banika Karwina nie zwalniają tempa.
W miniony weekend podopieczni trenera Michala Brůny
zdobyli skalp kolejnego polskiego
klubu, wygrywając w sparingowym
dwumeczu ze Stalą Mielec. – Mecze kontrolne z klasowymi przeciwnikami to klucz do dobrej formy w nowym sezonie – stwierdził
podczas konferencji prasowej na
Zamku Piotrowice trener Banika
Karwina.
Szczypiorniści Banika Karwina szlifują formę przed startem
sezonu 2020/2021 w domowych
warunkach, przeplatając treningi
towarzyskimi pojedynkami z polskimi klubami. – Polska Superliga
posiada klasę, o której w naszych
warunkach możemy tylko pomarzyć. Sam grałem w Polsce, a więc
nie zmyślam i zarazem cieszę się,

że w sparingach z polskimi klubami ostatnio regularnie zwyciężamy
– powiedział nam Michal Brůna,
który przed nowym sezonem zmienił w fotelu trenerskim Marka Michaliskę – a ten z kolei objął stery
menedżerskie w Baniku.
Karwiniacy w letnich meczach
kontrolnych pokonali kolejno
Gwardię Opole, Piotrków Trybunalski, Górnik Zabrze, a w miniony weekend również Stal Mielec.
– Grając w barwach Piotrkowa z
czołowymi drużynami Superligi
zazwyczaj przegrywaliśmy. Teraz
w barwach Banika jest inaczej, co
napawa mnie optymizmem u progu nowego sezonu – powiedział w
rozmowie z „Głosem” polski rozgrywający Banika, Artur Urbański.
W Mielcu podopieczni Michala
Brůny zwyciężyli 31:20 i 26:21. Wyjazdowy dwumecz ze Stalą Mielec
miał posłużyć za sprawdzian generalny przed wrześniowym startem
ekstraligi, ale jeszcze w tym tygo-

dniu Banik skusił
się na jeden pojedynek z polskim
zespołem – w
środę u siebie z
Piekarami Śląskimi (18.00). Ekstraligowy sezon
rusza 6 września,
a Banik na początek
zmierzy
się u siebie z Jičínem. – Ambicje
mamy medalowe.
Chciałbym, żeby
zbliżający się sezon przysporzył
kibicom wiele radości – stwierdził
Jan Užek, kapitan
zespołu.
W zespole Banika doszło latem do niewielkich,
ale znaczących ruchów kadrowych.
Z drużyną pożegnało się pięciu zawodników (m.in. doświadczony

T
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• Nieformalne wspólne zdjęcie zespołu
podczas konferencji prasowej na Zamku Piotrowice. Fot. IVO DUDEK
Marek Monczka), przyszli dwaj,
niemniej klasowi zawodnicy –
Slavomír Mlotek i Vojtěch Patzel.
– Jesteśmy co najmniej tak samo

mocni, jak rok temu na starcie rozgrywek – zaznaczył Marek Michalisko, dyrektor generalny karwińskiego klubu. 


rze z reprezentantką Zimbabwe,
Carą Black). W rankingu WTA
dotarła do 72. miejsca w singlu,
na więcej sympatycznej tenisistki,
urodzonej w Katowicach, nie było
jednak stać. Można o niej napisać, że jest kolejną, niespełnioną

zawodniczką w historii polskiego
tenisa. Karierę zakończyła już w
wieku 23 lat, po przewlekłej kontuzji łokcia.
Na odpowiedzi czekam do najbliższej niedzieli pod adresem: bittmar@glos.live. (jb)

RETROSKOP
ajemniczym bohaterem poprzedniego Retroskopu był
sztangista Waldemar Baszanowski,
dwukrotny mistrz olimpijski, pięciokrotny zwycięzca mistrzostw
świata, jeden z najlepszych ciężarowców w historii tego sportu. Pytanie należało do trudniejszych,
stąd też lista poprawnych odpowiedzi tym razem nieco się skurczyła,
niemniej regularni uczestnicy naszej zabawy w większości się nie
mylili.
Przed zbliżającym się wielkoszlemowym turniejem US Open na
kortach w Nowym Jorku pomyślałem, że pora na pocztówkę z
tenisa, tym bardziej że w polskim
tenisie nie brakuje ciekawych postaci.

FORTUNA LIGA

KARWINA – OSTRAWA 0:0

Karwina: Bolek – Ndefe, Eduardo, Twardzik, Bartošák – Jean Mangabeira –
Smrž (67. Mikuš), Hanousek, Qose (71. Janečka), Ostrák (81. Jursa) – Papadopulos (81. Haša).
Ostrawa: Laštůvka – Juroška (84. Fillo), Pokorný, Stronati, Holzer – Jánoš (84.
Kaloč), Jirásek – Reiter (68. Lalkovič), O. Šašinka (84. Tijani), Potočný – Zajíc
(34. Kuzmanović).
W innych meczach 1. kolejki: Pilzno – Opawa 3:1, Przybram – Teplice 1:3,
Ołomuniec – Liberec 1:0, Zlin – Slovácko 1:2, Brno – Sparta Praga 1:4, Jablonec – Pardubice 1:0, Cz. Budziejowice – Slavia Praga 0:6, Bohemians 1906
– Ml. Bolesław 4:0.

Wojciecha Fibaka czy Agnieszkę
Radwańską znają wszyscy. Polski
tenis wypromował jednak wielu
innych świetnych zawodników,
którzy mieli tylko mniej szczęścia,
żeby przebić się do grona elity. Dla
mnie, regularnego, aczkolwiek grającego na amatorskim poziomie
tenisisty, określenie „świetny tenisista” odnosi się do każdego, kto
w rankingu ATP czy WTA przebił
się do pierwszej 500. To naprawdę
trudny sport, w którym konkurencja nie śpi.
Bohaterka dzisiejszego pytania
w 1995 roku jako pierwsza Polka
wygrała juniorski turniej wielkoszlemowy na kortach Wimbledonu w singlu oraz w deblu (w pa-

Weekendowy serwis piłkarski: Bogumin idzie jak burza
TRZYNIEC –
SK LÍŠEŇ 2:3

Do przerwy: 2:1. Bramki: 4. Steinhübel, 43. Habusta – 19. Szotkowski, 55. Matocha, 74. Krška.
Trzyniec: Pastornický – Celba,
Habusta, Janoščín, Javůrek – Steinhübel (62. Weber), Foltyn – Stáňa
(62. Omasta), Zlatohlávek (80.
Vaněk), Cienciala (77. Puchel) –
Akulinin (62. Attah).
Pod Jaworowym doszło latem
do pospolitego ruszenia. W 1. kolejce nowego sezonu na boisku na
Leśnej pojawiło się aż dziewięciu
nowych piłkarzy. Na przegraną z
przeciętnym klubem złożyły się
brak zgrania i błędy indywidualne. – Dodam jeszcze, że oddaliśmy przeciwnikowi środek boiska
– skomentował porażkę trener

Trzyńca, Svatopluk Habanec.
Zwycięskiego gola zdobył z kontry
Krška, chwilę wcześniej jednak to
gospodarze mogli objąć prowadzenie. Foltyn wycelował jednak
w poprzeczkę.

DYWIZJA

HERZMANICE –
BOGUMIN 1:4

Do przerwy: 0:2. Bramki: 55.
Šimáček – 43 i 77. Fr. Hanus, 20.
Latocha. CZK: 86. Půda (H). Bogumin: Jakub Kodeš – Ferenc (83. D.
Uher), Václavíček, Košťál, Stošek
– Fr. Hanus (72. Jan Kodeš), Palej
(80. Kubinski), Strojek – Bloksch (65. Šebek), Latocha, Halaška
(82. Malysz).
Piłkarze Bogumina idą jak burza.
Drużyna Martina Špički, pasowana
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Ten puchar na pewno mogę zadedykować mojej rodzinie. Mojej żonie,
dzieciom, ale też świętej pamięci tacie, który na pewno gdzieś cały czas na
mnie patrzy
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na jednego z faworytów rozgrywek,
zwyciężyła również w trzecim z
rzędu meczu. W dodatku zdobywca dwóch bramek, František Hanus, ma już na swoim koncie w tym
sezonie trzy gole. – Nie tylko Hanus, ale cała drużyna gra wyśmienicie. Teraz przed nami derby z
Dziećmorowicami, stawką których
będzie fotel lidera tabeli – stwierdził Špička.

DZIEĆMOROWICE
– FRYDLANT 1:0

Do przerwy: 0:0. Bramka: 77.
Řapek. Dziećmorowice: Majerczyk – Václavek, MackDonald, Leibl (33. Hrtánek), K. Skoupý – Jež
(79. J. Uher), Ciku, Holec, R. Macko – Tomáš (67. Řapek), Staško
(90. Moskál).
Wicelider tabeli męczył się z
Frydlantem do 77. minuty. Daniel

Řapek znalazł się we właściwym
czasie na właściwym miejscu, zapewniając ekipie Josefa Jadrnego
komplet punktów. – To świetna
wiadomość, bo teraz zagramy z Boguminem o pierwsze miejsce w tabeli – zapewnił Jadrný. Jeśli jednak
Elektrycy chcą wygrać nad Odrą,
muszą w niedzielę zagrać znacznie
lepiej. – Zmarnowaliśmy dwa karne, a także kilka innych czystych
okazji – relacjonował trener Dziećmorowic.

TRZYNIEC B –
WITKOWICE B 2:2

Do przerwy: 1:1. Bramki: 17. Bolf,
77. D. Maceček – 13. Stanojković,
75. Palaleček. Trzyniec: Křepela
– Lanc (77. Dohnal), Potůček, Gáč,
Chloň – Bolf, J. Cieslar (61. D. Maceček), Samiec, Niemczyk, Puchel
– Attah.

Rezerwy Trzyńca wolno się rozkręcają w nowym sezonie. – Ten
mecz był do wygrania, niestety
skończyło się na marzeniach –
ocenił remis w derbach trener
gospodarzy, Lubomír Luhový. W
barwach rezerw Trzyńca pojawiło
się kilku graczy z drugoligowego
zespołu. – Drugoligowcy byli widoczni w tym meczu, bez nich zagralibyśmy jeszcze gorzej – dodał
trener.

KARWINA B –
FRENSZTAT p. R. 2:2

Do przerwy: 1:1. Bramki: 35. i 81.
Zhelizko – 16. samob. Kaczmarczyk, 65. Gros. Karwina B: Hrdlička – Mrózek (72. Wybranczyk),
Věčorek, Holiš, Kaczmarczyk (66.
Wenglorz) – Buzek – Hejda, Streit
(57. Petrík), Zhelizko, Kobza – Vlachovský.

Również rezerwy Karwiny grają
w nowym sezonie poniżej oczekiwań. – Z efektywnością jesteśmy
na bakier – skomentował remis z
Frensztatem szkoleniowiec drużyny, Čestmír Kročil. Gościom wystarczyły dwie kontry, żeby wracać
pod Radhoszcz z punktem w kieszeni.

BRUNTAL –
HAWIERZÓW 0:2

Do przerwy: 0:0. Bramki: 58. i 67.
Chlopek. Hawierzów: Přibyl – Podešva, Bányácski, L. Skoupý, Dawid – Förster (90. Zbavitel), Zupko,
Klejnot (88. Krajčo) – Malcharek
(46. Bagar), Wojnar, Chlopek (73.
Velčovský, 79. Noga).
Drużyna Miroslava Matušoviča
o zwycięstwie przesądziła w drugiej połowie. Bohaterem Indian
został zdobywca dwóch bramek,

W SKRÓCIE

Patrik Chlopek. Hawierzowianie
nastawili się na aktywny futbol,
ze zmianą pozycji i szybką grą z
pierwszej piłki.
Lokaty: 1. Bogumin 9, 2. Dziećmorowice 7, 3. Frydlant 6,… 7. Karwina
B 4, 8. Hawierzów 4, 12. Trzyniec B
1 pkt.

M. WOJEWÓDZTWA

Bystrzyca – Datynie Dolne 4:0 (Kisza, Marosz, Liberda 2), Cz. Cieszyn
– Fulnek 1:2 (Matuszek – Zagol, Černín), Haj – L. Piotrowice 2:1 (Žůrek,
Blažej – Vlachovič), P. Polom – Oldrzyszów 1:0, Karniów – Koberzyce
1:0, Pietwałd n. Morawach – Czeladna 3:1, Hlubina – Bilowec 0:1,
Břidlična – Bruszperk 3:0. Lokaty:
1. Břidlična, 2. Bilowec, 3. Karniów
po 9 pkt.,… 7. Bystrzyca 6, 10. Cz.
Cieszyn 3, 13. L. Piotrowice 0, 14.
Datynie D. 0 pkt.

IA KLASA – gr. B

MP KARWIŃSKIEGO

Stonawa – Lutynia D. 9:0 (Zoller
4, Mančař 3, Macko, Fizek), Libhošť – Olbrachcice 2:2 (dla gości:
Pešek, Kvapil), Jistebnik – Orłowa
1:2 (dla gości: Jatagandzidis 2), Jabłonków – Gnojnik 1:1 (T. Niesłanik – Rusz), Luczina – Śmiłowice
4:1 (dla gości: Przyczko). Lokaty:
1. Stonawa, 2. Dobra, 3. Sl. Orłowa
po 6 pkt.

F. Orłowa – Michalkowice B 13:0,
G. Błędowice – B. Rychwałd 0:1, L.
Łąki – V. Bogumin 2:2, Sj Pietwałd
– Cierlicko 0:3, Sn Hawierzów – G.
Hawierzów 0:2, Dąbrowa – Żuków
G. 0:0.

IB KLASA – C

Inter Piotrowice – Mosty k. J. 3:0,
Wierzniowice – Sedliszcze 9:0,
Wędrynia – Zabłocie 1:2, Raszkowice – Pietwałd 5:2, Rzepiszcze
– Sucha G. 5:1, Oldrzychowice –
Nydek 3:0, Starzicz – L. Piotrowice B 1:2. Lokaty: 1. Wierzniowice,
2. Raszkowice, 3. Rzepiszcze po 6
pkt.

MP FRYDEK-MISTEK

Niebory – Piosek 6:2, Gródek –
Bukowiec 3:2, Śmiłowice B – Milików 0:0, Noszowice – Baszka 2:3,
Prżno – Janowice 4:2, Palkowice –
Hukwaldy 9:1.

RP FRYDEK-MISTEK

Nawsie – MFK Frydek-Mistek 1:2,
Toszonowice – Wojkowice 0:0,
Chlebowice – Kuńczyce p. O. 2:4,
MFK Frydek-Mistek B – Metylowice 3:0.
(jb)

POLSKA EKSTRAKLASA PIŁKARSKA. Wyniki 1. kolejki: Górnik
Zabrze – Podbeskidzie Bielsko-Biała
4:2, Zagłębie Lubin – Lech Poznań
2:1, Cracovia – Pogoń Szczecin 2:1,
Śląsk Wrocław – Piast Gliwice 2:0,
Raków Częstochowa – Legia Warszawa 1:2, Wisła Płock – Stal Mielec
1:1, Warta Poznań – Lechia Gdańsk
0:1. Wczoraj, po zamknięciu numeru,
Jagiellonia Białystok podejmowała
Wisłę Kraków.
WISŁA: KUBACKI NAJLEPSZY. Zawody Letniego Grand Prix w skokach
narciarskich w Wiśle zakończyły się
podwójnym triumfem Dawida Kubackiego. – Na pewno jestem bardzo
zadowolony z tego weekendu. Udział
w tych zawodach dobrze nam zrobi,
o ile po powrocie do domu nie okaże
się, że coś jednak się wydarzyło. Myślę jednak, że środki bezpieczeństwa,
jakie zostały zastosowane, były na
tyle skuteczne, że nic nam nie grozi –
powiedział Kubacki. 
(jb)
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TRZYNIEC – Kosmos: V síti: Za
školou (25, godz. 17.30); Šarlatán
(25, godz. 20.00; 26, godz. 17.30);
Havel (26, godz. 20.00); Rabusie
fistaszków (27, godz. 17.30); Tenet
(27, godz. 20.00); KARWINA –
Centrum: Havel (25, godz. 17.30);
V síti (25, godz. 20.00); Urwis (26,
godz. 10.00); La Gomera (26, godz.
19.00); Štěstí je krásná věc (27, godz.
17.30); Nowi mutanci (27, godz.
20.00); HAWIERZÓW – Centrum:
Casting na lásku (25, godz. 21.00);
Scooby-Doo! (26, godz. 21.00); Tenet (27, godz. 17.30); Šarlatán (27,
godz. 21.00); CZ. CIESZYN – Central: Rabusie fistaszków (27, godz.
18.00); CIESZYN – Piast: O czym
marzą zwierzęta (25-28, godz.
16.00); Włoskie wakacje (25-28,
godz. 18.00); Dolina Bogów (25-28,
godz. 20.00).

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.katowice.pl/Zaolzie.

CO W TERENIE
BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i
Seniora MK PZKO zapraszają na
spotkanie 26. 8. o godz. 15.00 do
Domu PZKO.
CZESKI CIESZYN – PIELGRZYMKI – Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprasza
na XVIII Pieszą Pielgrzymkę z Cz.
Cieszyna do Frydka. Wyruszamy
w sobotę 5. 9. o godz. 6.00 (zaraz
po błogosławieństwie). Msza św.
dziękczynna w Bazylice Mniejszej
Matki Bożej Frydeckiej odbędzie
się o godz. 16.00. Informacje oraz
zgłoszenia: +420 608 403 780, +48
663 879 911, +420 739 002 715, +48
531 278 846.
HAWIERZÓW-SUCHA – Miejscowe Koło PZKO zaprasza na tradycyjne Dożynki Suskie w sobotę 29.
8. o godz. 14.00 w ogrodzie obok
świetlicy PZKO. Obrządek dożynkowy oraz program w wykonaniu zespołu „Niezapominajki”.
Smaczny bufet domowy i loteria
zapewnione.
PTM – Zaprasza na kolejne spotkanie członków i sympatyków
PTM, które odbędzie się 4. 9. o
godz. 16.30 w Konsulacie Generalnym RP, przy ul. Blahoslawowej 4
w Ostrawie.
Tematem przewodnim „Bachora,
co to takiego?”, doprawione wy-

stępem Zespołu Pieśni i Ruchu
Nieskoordynowanego „Niezapominajki”. Prosimy o zgłoszenia
udziału pocztą elektroniczną pod
adres ptmrc@atlas.cz lub SMS-em
pod numer 603 744 575.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 28. 8. na
Rajd Nocny. Trasa około 15 km:
Łomna Górna – Lacznow –Sławicz
– Ostry – Koziniec – Oldrzychowice. Start o godz. 20.30 z przystanku
autobusowego Łomna Górna-Sałajka. Odjazd pociągu z Cz. Cieszyna o godz. 19.20 do Nawsia, odjazd
autobusu z Nawsia do Łomnej
Górnej-Sałajka o godz. 20.00. Meta
oraz śniadanie (oldrzychowicki
kołacz dożynkowy, kawa, herbata) w Oldrzychowicach w ogrodzie
Jadzi Kuchejda w godzinach porannych. Trzeba zabrać ze sobą
czołówki, kijki, kanapki, wodę...
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do
27. 8. na adres mailowy w.farnik@
seznam.cz lub telefonicznie 607
005 678, Władka Lubowiecka.
Każdy uczestnik startuje w rajdzie
na własną odpowiedzialność!
 odjazd autobusu w niedzielę 30.
8. na wycieczkę tygodniową Novohradské hory: z Karwiny o godz.
6.20, z Cz. Cieszyna o godz. 6.45, z
Hawierzowa o godz. 7.10. W drodze
do miejsca zakwaterowania (Nové
hrady-Byňov) zwiedzimy Slavonice i okolicę (około 4 godz.).
 zaprasza na kolejną wycieczkę
rowerową tym razem do Ostrawy,
która odbędzie się w niedzielę 30.
8. Spotykamy się o godzinie 9.00 w
Alejach Masaryka koło byłego budynku straży pożarnej. Ciekawostką tej wycieczki jest, że prawie w
każdym momencie można wsiąść
do pociągu i wrócić do Czeskiego
Cieszyna. Nie trzeba więc jechać
całej trasy – zdradza kierownik
wycieczki Władysław Niedoba.
Trasa w kształcie pętli prowadzi z
Czeskiego Cieszyna przez FrydekMistek, Ostrawę, Bogumin, Karwinę z powrotem do Cz. Cieszyna.
Prawie całość prowadzi po oznakowanych ścieżkach rowerowych i
liczy ok. 100 km. Więcej informacji na stronie internetowej www.
beskidslaski.cz. Zaprasza Robert
Wałaski, tel. 733 535 570.
WĘDRYNIA – Klub Seniora MK
PZKO zaprasza członków na spotkanie, które odbędzie się we wtorek 1. 9. o godz. 15.00 w Czytelni.
W programie państwo Wawreczkowie o swej pielgrzymce do Santiago de Compostela.
WIERZNIOWICE – Zarząd MK
zaprasza w piątek 28. 8. do Łónszczku na imprezę pt. „Ognisko
pod Dymbinóm – opiekanie kiełbasek i pieczoków”. Przygrywać
będzie Gorolsko Kapela „Górole”.
Zbiórka na moście w Wierzniowicach o godz. 17.00. W razie niepogody impreza odbędzie się w
Domu PZKO.

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

URLOPY

WĘGRY – Gyula, Hotel Erkel ***
bezpośrednio połączony z basenami
z wodą termalną, śniadania i obiadokolacje w formie szwedzkich stołów.
POLSKA – kurort Rąbka Zdrój, pełne
wyżywienie, pakiet leczniczych procedur w cenie.
Wyjazd z Czeskiego Cieszyna,
Trzyńca i Jabłonkowa. Tel. 558
331 959 www.Benfica.cz
GŁ-451

WYSTAWY

MUZEUM
ZIEMI
CIESZYŃSKIEJ, SALA WYSTAW w Karwinie, Rynek Masaryka 10/8, Karwina-Frysztat: stała ekspozycja
pt. „Migawki 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. wystawa pt. „Wałasi na Śląsku
Cieszyńskim”. Czynna: po-pt:
w godz. 9.00-17.00, nie: w godz.
13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Orłowej-Lutyni, 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
skrzydła 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
czasie 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. wystawa 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”.
Czynna: wt-pt: w godz. 8.00-18.00;
so: w godz. 9.00-15.00.

11

Klub Dziupla w Czeskim Cieszynie zaprasza 26 sierpnia o godz.
18.00 na Jazz Bossa Chanson. Darina Krygiel – śpiew, Milan Vilč
– fortepian, Vladimír Třicátný – gitara basowa, Jiří Bučánek –
perkusja.

I N F O R M AT O R
CO W KINACH

♩
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Cieszyn
zaśpiewa Skaldów
J

acek Zieliński i legendarni Skaldowie wystąpią w najbliższą
sobotę, 29 sierpnia, na cieszyńskim rynku. Koncert odbędzie
się w ramach akcji „Cała Polska
śpiewa Skaldów” i będzie atrakcją
Cieszyńskiego Przekładańca 2020.
Organizatorem
wydarzenia jest Cieszyński Ośrodek
Kultury Dom Narodowy.
W programie sobotniej
imprezy znajdą się występy lokalnych artystów na
dużej scenie plenerowej, a
także regionalne warsztaty
i stoiska. Cieszyński Przekładaniec
rozpocznie się o godz. 16.00 koncertem Amatorskiej Grupy Gitarowej, po którym zaprezentują się publiczności Mażoretki „Cieszyńskie
Gwiazdeczki”, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej oraz zespół
tańca żydowskiego „Klezmer”. O

PROGRAM TV

NEKROLOGI
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21 sierpnia
2020 zmarła po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 80
lat

śp. ZUZANNA HILDA KADŁUBCOWA

godz. 18.00 wystąpi na rynku Miejska Orkiestra Dęta „Cieszynianka”,
a godzinę później rozpocznie się
koncert „Cieszyn Śpiewa Skaldów”
z gościnnym udziałem Jacka Zielińskiego. Ponadto organizatorzy
wydarzenia zapraszają m.in. na

z domu Jedzok

Odchodzę spokojnie. Dobry bój bojowałam,
sprawiedliwie i uczciwie żyłam,
wiarę i mowę zachowałam.
Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w środę 26 sierpnia
o godz. 14.00 z kościoła Na Rozwoju, skąd kondukt pogrzebowy uda się na cmentarz w Mistrzowicach. W smutku pogrążeni mąż, córka i syn z rodzinami.
GŁ-463
Wyrazy głębokiego współczucia panu prof. Karolowi Danielowi Kadłubcowi z powodu śmierci

ŻONY

Fot. ARC

rodzinne gotowanie, warsztaty artystyczne dla całych rodzin, regionalne zajęcia z biblioteką miejską,
kiermasz używanej książki oraz
lokalne stoiska. Imprezę zakończy
o godz. 20.30 musical „Klucz” młodzieżowego „Teatru na Dłoni” Sebastiana Chmiela. 
(wik)

składa zespół pracowników Centrum Pedagogicznego w Czeskim CieGŁ-466
szynie.
Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci

ŻONY

składają prof. Danielowi Kadłubcowi oraz jego rodzinie członkowie zarządu MK PZKO w Mistrzowicach.
GŁ-470

Serdeczne i głębokie wyrazy współczucia prof. Karolowi Danielowi Kadłubcowi i rodzinie z powodu śmierci

WSPOMNIENIA

ŻONY
składają ZG PZKO i redakcja „Zwrotu” . 

Pożegnać, nie znaczy zapomnieć,
ale zachować wspomnienia w naszych sercach.

Bóg widzi śmierć inaczej niż my.
My widzimy ją jako ciemny mur, Bóg – jako bramę.

Dnia 27. 8. 2020 obchodziłby 90. urodziny

						

śp. BRUNO CZYŻ
z Trzyńca

zaś 11. 3. wspomnieliśmy 2. rocznicę Jego zgonu.
Na zawsze zostanie w naszych sercach i pamięci. Z szacunkiem wspomina przyjaciółka Dagmar, brat Żanek
z rodziną i przyjaciele.
RK-058

Dziś, 25 sierpnia, mija 25. rocznica, kiedy na zawsze
opuścił nas

śp. HENRYK DEMEL

GŁ-471

Walter Flex

Wyrazy głębokiego współczucia panu profesorowi Danielowi Kadłubcowi z powodu śmierci

ŻONY

składa Kongres Polaków w Republice Czeskiej.

GŁ-473

Wyrazy głębokiego współczucia panu prof. Danielowi Karolowi Kadłubcowi, stałemu współpracownikowi „Głosu”, z powodu śmierci
składa redakcja.

żony ZUZANNY HILDY

GŁ-472

z Suchej Górnej

O chwilę wspomnień prosi najbliższa rodzina.


AD-020

Brakuje łez, żeby wyrazić to, co się czuje.
W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy
wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia
20 sierpnia 2020 w wieku 82 lat zmarła nasza Ukochana Mamusia, Babcia, Teściowa, Szwagierka

NEKROLOGI

śp. JANINA PRZYBYŁOWA
z domu Żurek

Wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy,
dobiliśmy już do kresu życia…
W głębokim żalu zawiadamiamy krewnych, znajomych i przyjaciół, że dnia 22 sierpnia 2020 roku zmarł
w wieku 80 lat nasz Kochany Mąż, Ojciec, Dziadek,
Pradziadek, Brat, Teść, Szwagier i Wujek

śp. inż. STANISŁAW FOLWARCZNY
z Błędowic,
obecnie zamieszkały w Czeskim Cieszynie

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w środę 26 sierpnia 2020 o godzinie 11.00 w kościele ewangelickim Na Rozwoju w Czeskim Cieszynie.
W smutku pogrążona rodzina.
GŁ-464

Na życzenie Zmarłej pożegnanie odbędzie się w wąskim kręgu rodzinnym. O chwilę zadumy proszą córka
Halina z mężem Józkiem, syn Roman z żoną Ivanką,
szwagierka Brónka oraz wnuki Ewunia, Romeczka,
Romek i Adaś.
GŁ-465
Odeszłaś cichutko w niebieską jasność,
by nigdy nie powrócić i wiecznie trwać
tam gdzieś daleko i wysoko w nieskończoności.
Nigdy nie zapomnimy

śp. JANINY PRZYBYŁOWEJ

bo była dla nas nie tylko szefową, ale też koleżanką, a przede
wszystkim Kimś zupełnie niepowtarzalnym.
Rodzinie pogrążonej w żalu i bólu składamy serdeczne i szczere wyrazy
współczucia. Koleżanki z frysztackiego Klubu „Kalina”.
GŁ-467
Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili smutek i żal,
okazali wiele serca, wzięli udział we mszy św. i odprowadzili na miejsce
wiecznego spoczynku

śp. inż. JERZEGO KOHÓTA
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„Głos” należy do Stowarzyszenia
Dzienników
Mniejszości Narodowych i Etnicznych Europy MIDAS

serdeczne podziękowania składa w smutku pogrążona rodzina. GŁ-462

CZYTAJ NAS CODZIENNIE!

w w w. g l o s . l i ve

WTOREK 25 SIERPNIA

TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 10.35 Ratownicy (s.) 11.30
AZ kwiz 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Rodzina Horaków (s.) 13.25
Życzenie 13.35 Uśmiechy Vratislava
Blažka 14.20 Pr. rozrywkowy 15.20
Downton Abbey (s.) 16.10 Napisała:
Morderstwo (s.) 17.00 Podróżomania
17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom?
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.10 Opowiadaj (s.) 21.00
Opowiadania filmowe 22.05 Wóz
albo przewóz (s.) 23.20 Zawodowcy
(s.) 0.15 AZ kwiz.

we 9.25 Życie ssaków 10.15 Przygody
w nieznane 11.10 Prywatne muzea
11.20 Czołgi w walce 12.20 Apokalipsa – Hitler 13.15 Ilustrowane felietony
Ludvíka Vaculíka 13.25 Czeskie korzenie w Luksemburgu i Belgii 14.15
Geografia świata 14.40 Astana, miasto przyszłości 15.25 Wyspa tygrysów
16.15 Czechy a klimat 16.45 Spotkanie z żywą fosylią – latimeria 17.40
Kamera w podróży 18.45 Wieczorynka 18.55 Miejsce zamieszkania wieś
19.15 Najbliższa kraina 19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00
Mój nauczyciel (film) 22.10 Rock’n
Roll (film) 0.10 Gomorra (s.).

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowna planeta 9.20 Ciekawość rekinów 9.40
Królowa matka – portret 10.30 Krainy
sezonowych cudów 11.20 Najbliższa
kraina 11.50 Piekło pod powierzchnią
12.35 Ilustrowane felietony Ludvíka
Vaculíka 12.45 Pakt Ribbentrop –
Mołotow 14.30 Napoleon – bitwa pod
Berezyną 15.20 Pociągi: dwa wieki
innowacji 16.15 Życie ssaków 17.10
Przygody w nieznane 18.00 Korfu
4+1 18.45 Wieczorynka 18.55 Miejsce
zamieszkania wieś 19.15 Emocje i my
19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00 Trabantem przez Afrykę
21.45 Diana, nasza matka 22.55 Apokalipsa – Hitler 23.55 Opowieść podręcznej (s.).

POLECAMY

PRIMA

6.10 Pieskie życie (s. anim.) 7.00
Nowy dzień 9.10 M.A.S.H. (s.) 9.50
Czas poznania (film) 11.50 Strażnik
Teksasu (s.) 12.45 Gliniarz i prokurator (s.) 13.50 Policja Hamburg (s.)
14.50 Agenci NCIS (s.) 15.50 Policja
w akcji 16.45 Wiadomości kryminalne 17.00 Nakryto do stołu! 18.10
Słoneczna (s.) 18.55 Wiadomości
19.55 Showtime 20.05 Pogoda 20.15
Słoneczna (s.) 21.35 Tak jest, szefie!
22.50 VIP morderstwa (s.) 0.10 Policja w akcji 1.05 Agenci NCIS (s.).

• Pociągi: dwa wieki innowacji
Wtorek 25 sierpnia, godz. 15.20,
TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Parki narodo-

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 10.40 Velké sedlo (s.) 11.30
AZ kwiz 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Rodzina Horaków (s.)
13.25 Goście, goście II (film) 15.20
Downton Abbey (s.) 16.10 Napisała:
Morderstwo (s.) 17.00 Podróżomania
17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom?
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.10 Opowiadaj (s.) 21.00
Opowiadania filmowe 21.55 Na wodzie (s.) 22.50 Sprawy detektywa
Murdocha (s.) 23.40 Kryminolog (s.)
0.40 AZ kwiz.

TVC 2

• Mój nauczyciel
Środa 26 sierpnia, godz. 20.00,
TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Planeta Ziemia 9.20 Kraj świętego Patryka 9.50
Korfu 4+1 10.35 Pociągi: dwa wieki
innowacji 11.30 Generał Patton 12.15
Napoleon: Bitwa pod Berezyną 13.10
Ilustrowane felietony Ludvíka Vaculíka 13.15 Spotkanie z żywą fosylią
– latimeria 14.15 Strawa dla duszy &
ciała 14.40 Rafale – ściśle tajny samolot 15.35 100 cudów świata 16.30
Morscy predatorzy 17.20 Człowiek w
kosmosie 18.15 Podróż po Czechach
18.45 Wieczorynka 18.55 Niesamowite zjawiska 19.50 Wiadomości w
czeskim j. migowym 20.00 Trabantem na sam koniec świata 21.45 VI
batalion (film) 23.55 Most nad Sundem (s.).

NOVA

TVC 1

TVC 2

6.10 Pieskie życie (s. anim.) 7.00
Nowy dzień 9.10 M.A.S.H. (s.) 9.50
Rafy miłości (film) 11.50 Strażnik
Teksasu (s.) 12.50 Gliniarz i prokurator (s.) 13.50 Policja Hamburg (s.)
14.50 Agenci NCIS (s.) 15.50 Policja
w akcji 16.45 Wiadomości kryminalne 17.00 Nakryto do stołu! 18.10 Słoneczna (s.) 18.55 Wiadomości 19.55
Showtime 20.05 Pogoda 20.15 Morderstwo w Orient Expressie (film)
22.50 Jak wyjść z długów 23.25 Policja w akcji 0.25 Agenci NCIS (s.).

TVC 1

ŚRODA 26 SIERPNIA
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.45 Downton Abbey
(s.) 10.35 Opowiadaj (s.) 11.30 AZ
kwiz 12.00 Południowe wiadomości
12.30 Rodzina Horaków (s.) 13.25
Wszystko, co lubię 13.50 13. komnata
Milana Kňažka 14.20 Pr. rozrywkowy
15.20 Napisała: Morderstwo (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 Żandarmskie humoreski (s.) 21.25 BrainStorm
(film) 22.50 Recepta na do widzenia
(film) 0.10 AZ kwiz.

PRIMA

CZWARTEK 27 SIERPNIA

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica (s.) 9.55 Spece (s.) 11.00 Co o tym
sądzą Czesi 12.00 Południowe wiadomości 12.25 Krok za krokiem (s.)
12.45 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 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Master Chef
Czechy 21.40 Weekend 22.40 Agenci
NCIS: Nowy Orlean (s.) 23.35 Dr House (s.) 0.35 Dowody zbrodni (s.).

Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Zamieńmy się żonami 21.40 Małe miłości 22.50 Agenci NCIS: Nowy Orlean
(s.) 23.45 Dr House (s.) 0.40 Dowody
zbrodni (s.).

• 100 cudów świata
Czwartek 27 sierpnia, godz. 15.35,
TVC 2

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Ulica (s.) 9.55 Spece (s.) 11.00 Co o tym
sądzą Czesi 12.00 Południowe wiadomości, sport, pogoda 12.25 Krok
za krokiem (s.) 12.45 Przychodnia w
różanym ogrodzie (s.) 14.00 Dowody
zbrodni (s.) 15.55 Dr House (s.) 16.57

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica (s.) 9.45 Zamieńmy się żonami
11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00
Południowe wiadomości 12.25 Krok
za krokiem (s.) 12.45 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 18.25 Ulica (s.) 19.30
Wiadomości, sport, pogoda 20.20
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.)
23.05 Gwiezdne życie 23.40 Dr House (s.) 0.35 Dowody zbrodni (s.).

PRIMA

6.10 Pieskie życie (s. anim.) 7.00
Nowy dzień 9.10 M.A.S.H. (s.) 9.50
Kwiat życia (film) 11.50 Strażnik Teksasu (s.) 12.50 Gliniarz i prokurator
(s.) 13.50 Policja Hamburg (s.) 14.50
Agenci NCIS (s.) 15.50 Policja w akcji
16.45 Wiadomości kryminalne 17.00
Nakryto do stołu! 18.10 Słoneczna (s.)
18.55 Wiadomości 19.55 Showtime
20.05 Pogoda 20.15 Słoneczna (s.)
21.35 Show Jana Krausa 22.55 Tak
jest, szefie! 0.00 Policja w akcji.
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POST SCRIPTUM
ROZETKA

UŚMIECHNIJ SIĘ

Rozwiązaniem dodatkowym jest dokończenie myśli Stanisława Jerzego Leca:
„Ileż toastów spełnia się kielichem pełnym...!”
1. część zbroi osłaniająca tułów
2. ...Rodyjski, jeden z siedmiu cudów świata
3. afrykański kraj, którego stolicą
jest Brazzaville
4. atrybut pisarza
5. polska potrawa z kapusty, mięsa i kiełbasy, suszonych
grzybów
6. styl w architekturze charakteryzujący się
strzelistym
kształtem budowli
7. don Diego
de La Vega
skrywający
się pod
czarną maską
8. pasmo górskie z Turbaczem
9. jeden ze zmysłów,
zdolność czucia nacisku na skórę
10. do przenoszenia rannych, chorych
11. broń jeża lub buty sprintera
12. imię Jelcyna lub Godunowa
13. Bałtyckie lub Śródziemne
14. dziki pies australijski

MINIKWADRAT MAGICZNY I

LOGOGRYF ŁUKOWY

1
1. miękka tkanka
pod korą drzew
2. młody po angielsku
3. statek Wikingów
4. pies gończy, myśliwski.
Wyrazy trudne
lub mniej znane:
KNARA

2

3

4

1

2

3

4

MINIKWADRAT MAGICZNY II
Poziomo i pionowo jednakowo:

1. ciastko z białka
ubitego z cukrem
na pianę
2. Allan Poe
(zm.1849), amerykański poeta i
nowelista
3. pod paznokciem
lub w sercu
4. mongolski hodowca bydła i
koni.
Wyrazy trudne lub
mniej znane: ARAT

1

1

2

3

4

2

3

4

Rozwiązaniem dodatkowym logogryfu jest dokończenie myśli Alberta Einsteina (1879-1955), fizyka
teoretycznego i laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1921 roku za „wkład do fizyki teoretycznej, zwłaszcza opis prawa efektu fotoelektrycznego”:
„Wszystko powinno być zrobione tak prosto, jak to jest możliwe, ale nie...”.
1. przeciwieństwo jednostki
2. rozwijające się lub ościenne
3. zamontowany w samochodzie, sygnalizuje próbę kradzieży
4. fiasko w interesach
5. element większej całości
6. czar, urok, wdzięk
7. aspekt dokonany od wchodzić
8. imię Plecha - żużlowca
albo Jaskuły - kolarza
9. Eryk po niemiecku
10. fabuła utworu literackiego
11. popularna przyprawa w
kuchni orientalnej lub
do wypiekania pierników
12. apartamentowiec, biurowiec, budynek
13. nieukończona wieża, która
miała sięgnąć nieba
14. indyjski asceta śpiący na
gwoździach
15. argumenty dowodzące czyjejś
słuszności lub... żywnościowe
16. dziesiąta część mili morskiej lub
inaczej denucjator.



Poziomo i pionowo jednakowo:

Wyrazy trudne lub mniej znane: CZŁON, KABEL

W

śród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozloso-

Rozwiązanie minikwadratu magicznego I

wana książka. Rozwiązania prosimy przysyłać na e-mail:

z 11 sierpnia: 1. OGON 2. GÓRKA 3. OKTAN 4. NANA

info@glos.live. Termin ich nadsyłania upływa w piątek 4 września

Rozwiązanie minikwadratu magicznego II

2020 r. Nagrodę z 11 sierpnia otrzymuje Emilia Heczko z Trzyńca.

z 11 sierpnia: 1. STOS 2. TORBA 3. OBRÓT 4. SATE

Autorem dzisiejszych łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie logogryfu łukowego z 11 sierpnia: ŻMIJA

