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SPOŁECZEŃSTWO

Dożynki  
»za pięć dwunasta«
Hawierzów-Sucha. Działacze Miej-
scowego Koła PZKO zaprosili w so-
botę na tradycyjne Dożynki Suskie. 
– Kiedy zniesiono koronawirusowe 
obostrzenia, okazało się, że na zor-
ganizowanie imprezy mamy zaledwie 
dziesięć dni. Podjęliśmy się jednak 
tego zadania, a zrobiliśmy to po to, 
by nasi członkowie i sympatycy nie 
zapomnieli, jak się wspólnie bawi – 
żartował Franciszek Jasiok, prezes 
Miejscowego Koła PZKO. STR. 4

PRASA

Wrześniowa 
»Jutrzenka« 
i »Ogniwo«
Region. Wrześniowa „Jutrzenka” roz-
poczyna nowy rok szkolny, czekając 
na duże urodziny. Wiosną bowiem 
czeka gazetkę jubileusz, bowiem 
pierwszy numer pisemka pojawił się 
w kwietniu 1911 roku. Wydawca, 
Centrum Pedagogiczne dla Polskiego 
Szkolnictwa Narodowościowego w 
Czeskim Cieszynie, świętuje 25-lecie. 
Instytucję powołano do życia w 1995 
roku. Obydwa wydarzenia uczcimy 
przede wszystkim rzetelną pracą, ale 
też małymi upominkami. Czytelnicy 
znajdą w pierwszym numerze wkład-
kę – plan lekcji autorstwa Beaty Ra-
kowskiej oraz rady, jak bezpiecznie 
korzystać z Internetu. STR. 5

Nie możemy dzieciom 
odmawiać wszystkiego...
PROBLEM: Przedstawienia szkolne, rewie jubileuszowe, konkursy i wydarzenia sportowe 
– to nierozerwalna część pracy polskich szkół podstawowych, a także ich chluba. Czy 
w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną koronawirusem placówki będą 
musiały z nich zrezygnować? Temat ten podjęliśmy nieprzypadkowo 1 września, kiedy po 
długiej przerwie dzieci w całym kraju wracają do szkolnych ławek.

Beata Schönwald

Jeszcze chyba 
nigdy nie wcho-
dziliśmy w rok 

szkolny z tyloma nie-
wiadomymi, co teraz. 
Właściwie wszystkie 
nasze imprezy za-
planowane na roz-
poczynający się rok 
szkolny stoją pod 
dużym znakiem za-
pytania. Niestety, już 
teraz wiemy, że nie 
będziemy w stanie 
zrealizować planów, 
które sobie założyli-
śmy – mówi dyrektor 
polskiej podstawówki 
w Suchej Górnej, Mo-
nika Pláškowa. Z naj-
bliższych imprez, na 
które szkoła chciała 
zaprosić publiczność, 
wymienia Narodowe 
Czytanie oraz jubile-
usz 90-lecia otwarcia 
budynku szkolnego. 
Ta pierwsza miała 
się odbyć w najbliż-
szą sobotę w szkole, 
druga 11 grudnia w 
miejscowym Domu 
Robotniczym. – Ponieważ gmi-
na Sucha Górna zrezygnowała ze 
wszystkich imprez, które miały się 
odbyć do końca roku, my również 
musimy się dostosować do tej za-
sady. Dlatego z dużej uroczystości 
stacjonarnej ograniczyliśmy się 
do zrobienia filmu o szkole, który 
będziemy się starali jak najlepiej 
rozpropagować i rozpowszechnić. 
Prócz tego wydamy almanach. 
Być może taką prawdziwą imprezę 
jubileuszową z zaproszonymi go-
śćmi i występami dzieci zrobimy 
w przyszłym roku pn. „90 plus 1” 
– snuje plany dyrektorka, dodając, 

że z bólem serca musiała odwołać 
październikowe nocowanie dzieci 
w szkole, które wśród uczniów cie-
szy się ogromną popularnością. Jak 
zaznacza, pod dużym znakiem za-
pytania tak naprawdę stoją również 
imprezy związane z drugim półro-
czem. Chodzi konkretnie o Igrzyska 
Lekkoatletyczne dla Polskich Szkół 
Podstawowych, które górnosuska 
podstawówka miała już organizo-
wać przed wakacjami, ale korona-
wirus pokrzyżował jej plany. 

Z hucznych obchodów jubile-
uszowych 120-lecia szkoły na Hoł-
kowicach musiała zrezygnować 

również stonawska polska podsta-
wówka. – Przed wakacjami miał 
być festyn jubileuszowy, ale się nie 
odbył. Teraz przygotowujemy się 
do Dnia Otwartego, który zapla-
nowaliśmy dokładnie w dniu 120. 
rocznicy poświęcenia budynku 
szkolnego, czyli 15 października. 
Jak na razie wygląda na to, że na-
wet to się nie odbędzie, bo jeżeli 
teraz ograniczamy wejście rodzi-
ców do szkoły, to trudno sobie wy-
obrazić, że w październiku będzie 
inaczej. Niemniej jednak wciąż 
czekamy na to, jaka będzie sytuacja 
epidemiologiczna, bo bardzo by 

nam zależało, by nasi goście mogli 
obejrzeć naszą wyremontowaną 
szkołę oraz program w wykonaniu 
dzieci – przekonuje kierowniczka 
polskiej szkoły w Stonawie, Mar-
cela Gabrhel. Jeśli to się nie uda, 
ma w zanadrzu awaryjny plan w 
postaci obchodów w zamkniętym 
szkolnym gronie oraz filmiku za-
mieszczonego na stronie interne-
towej placówki. – Chcemy w nim 
podkreślić, że nasza szkoła istnieje 
już 120 lat i że istnieć będzie dalej – 
zaznacza.  

 Ciąg dalszy na str. 5

• Życie pozalekcyjne będzie w pierwszym półroczu mocno okrojone. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

SPORT

Czekają na rozwój 
wydarzeń
Trzyniec/Pilzno. Hokeiści Trzyńca nie 
zaliczą zaplanowanego na dziś na ta-
fli Pilzna półfinałowego pojedynku w 
ramach Pucharu Generali. Powodem 
był stan alarmowy w zespole Pilzna, 
w którym wszyscy zawodnicy zostali 
wczoraj poddani testom na obecność 
koronawirusa. – Trzymamy rękę na 
pulsie, przede wszystkim jednak trzy-
mamy kciuki za zespół Pilzna, żeby 
wyszedł zwycięsko z tej opresji – po-
wiedziała „Głosowi” Dita Ondrejko-
wa, rzeczniczka prasowa HC Stalow-
nicy Trzyniec. STR. 9
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Prof. Robert Flisiak
prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów 
i Lekarzy Chorób Zakaźnych, na łamach Gazeta.pl

CYTAT NA DZIŚ

•••
Wielu najsłabszych, czyli osoby starsze, 

obciążone wieloma chorobami, ten wirus 

już zabił. Większość osób teraz przechodzi 

zakażenie bez żadnych objawów albo 

łagodnie

W I A D O M O Ś C I

W OBIEKTYWIE...

Piesi pod kołami 
Dwa poważne wypadki komuni-
kacyjne wydarzyły się w piątek w 
dwóch sąsiednich miejscowościach: 
Nawsiu i Jabłonkowie. Ginęli piesi. 
Tuż przed godziną dziewiątą ratow-
nicy z Trzyńca wyjechali do piesze-
go, którego w Nawsiu potrącił tir. 
Mężczyzna, którego tożsamości 
nie udało się ratownikom ustalić, 
odniósł obrażenia różnych części 
ciała. Lekarka orzekła zgon. Godzi-
nę później wezwano pogotowie do 
Jabłonkowa, do osoby potrąconej 
przez pociąg. – Kobieta ta również 
odniosła obrażenia, które spowo-
dowały natychmiastową śmierć. 
Także w tym przypadku ratownicy 
nie mogli w żaden sposób pomóc 
poszkodowanej – poinformował 
Lukáš Humpl, rzecznik pogotowia 
województwa morawsko-śląskiego. 
Kolejna kobieta została potrącona 
przez samochód osobowy w Trzyń-
cu. Do wypadku doszło w sobotę o 
zmroku. Życie rannej było zagrożo-
ne. Drogą lotniczą przetransporto-
wano ją do Szpitala Uniwersytec-
kiego w Ostrawie.  (dc)

•••
Teatry jednak przyjadą 
Dziś miała wystartować w Cieszynie 
30. edycja Międzynarodowego Festi-
walu Teatralnego „Bez granic”. Z po-
wodów epidemiologicznych impreza 
została jednak przeniesiona na jesień 
roku 2021. Na początku październi-
ka w Czeskim Cieszynie odbędzie się 
za to – choć najprawdopodobniej w 
okrojonej wersji – Festiwal Teatrów 
Moraw i Śląska. – Jeśli przepisy sa-
nitarne na to pozwolą, wydarzenie 
odbędzie się w dniach od 2 do 9 
października, a jego program wkrót-
ce pojawi się na stronie internetowej 
naszego teatru – zapowiada Joanna 
Wania, kierownik literacki Sceny 
Polskiej Teatru Cieszyńskiego w 
Czeskim Cieszynie.  (wik)

W SKRÓCIE...

Zapraszamy do odwiedzenia naszego ar-
chiwum krótkich materiałów filmowych.

E-STREFA

Nawet negatywna reklama jest reklamą. Tak przynajmniej 
twierdzą specjaliści od marketingu. Pewnie wiedzą dla-
czego. Ostatnio bohaterami takiej negatywnej reklamy 
stały się jabłonkowski chór „Gorol” i jego macierzyste 

Miejscowe Koło PZKO. Materiał z Jabłonkowa, przygotowany przez 
czeską telewizję publiczną w związku z ogniskami koronawirusa, 
które miesiąc temu pojawiły się na terenie miasta i teraz dogorywają, 
został wyemitowany w ub. tygodniu w głównym wydaniu dziennika. 
W krótkim reportażu pojawił się miejscowy klasztor elżbietanek, bur-
mistrz Jiří Hamrozi, dementujący informację, że „Gorol” przywiózł 
„koronę” z polskiej Wisły, oraz migawka śpiewającego chóru pobrana 
ze strony www.gorolskiswieto.cz. Pokazany na żywo obraz Jabłon-
kowa z ostatnich dni uzupełniał zilustrowany grafiką krótki wykład 
głównej inspektor sanitarnej, Jarmili Rážowej, o tym, jak to infekcja 
„wędrowała” po Jabłonkowie, nie omijając pasmanterii oraz sklepu 
z wędlinami. Całość zaś wieńczyło stwierdzenie, że „to tu wszystko się 
zaczęło” połączone ze zbliżeniem kamery na szyld „Dom PZKO”.
Trochę zakrawa to na ironię, bo ileż to razy po udanym Festiwalu 
PZKO lub Gorolskim Święcie z bijącym sercem włączyliśmy wieczo-
rem telewizor, spodziewając się przynajmniej krótkiej wzmianki z 
tego wydarzenia. W tym roku, kiedy Gorolski Święto po raz pierwszy 
w historii się nie odbyło, wreszcie się pojawiła. Tyle że nie w takim 
kontekście, jak byśmy oczekiwali. Wiadomo, sensacja lepiej sprzedaje 
się od kultury, a koronawirus od folkloru, zwłaszcza z polsko-czeskie-
go pogranicza.

Co tu jeszcze dodać? Może pozwolę sobie na małe postscriptum. 
Myślę, że działacze przekonujący o tym, że na Domach PZKO powi-
nien pojawić się przymiotnik „polski”, mieli jednak rację. Telewidzo-
wie mieliby wreszcie jasność, kogo tak naprawdę ów popularny dzięki 
koronawirusowi chór „Gorol” reprezentuje. W końcu liczy się „piar”, 
no nie? 

NASZ »GŁOS«

Beata SchÖnwald
beata.schonwald@glos.live

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

CIESZYN

Do niecodziennego zda-
rzenia doszło w czwartek 
po południu na parkingu 
przy ul. Hajduka. Na za-
parkowane niedaleko ga-
lerii handlowej Stela auta 
niespodziewanie zwaliło 
się tam drzewo. Co cieka-
we, wiatr tego dnia prak-
tycznie nie wiał. Szczęśli-
wie w wyniku incydentu 
żaden z samochodów nie 
doznał większych uszko-
dzeń.  (wik)

HAWIERZÓW
Trwająca epidemia koro-
nawirusa spowodowała, 
że hawierzowska Straż 
Miejska zdecydowała się 
odwołać tegoroczne kur-
sów samoobrony dla ko-
biet. Głównym powodem 
tej decyzji jest wzgląd na 
zdrowie uczestniczek oraz 
funkcjonariuszy, którzy 

pod-
czas tego 
typu zajęć mają 
ze sobą bezpośredni 
kontakt. Tymczasem 
niemożliwe jest zapew-
nienie uczestnikom 
kursów odpowiednich 
środków higieny. Jeśli 
zagrożenie zakażeniem 
koronawirusem zmniej-
szy się, a sytuacja epide-
miczna wróci do normy, 
szkolenia odbędą się wio-
sną przyszłego roku.  (wik)

KARWINA
W mieście z powodze-
niem wspiera młodych 
przedsiębiorców Inkuba-
tor Przedsiębiorczości. W 
2020 r. z jego udziałem 
może zostać zrealizowa-
nych sześć społecznych 
projektów, przy których 
będzie pracować około 30 
młodych ludzi. Wszystkie 
przedsięwzięcia mają cha-
rakter non profit, a dzięki 
realizowanym pomysłom 
młodzi przedsiębiorcy 
zdobywają doświadczenie, 
ucząc się między innymi 
pracy z kapitałem finan-

sowym czy w rygorze 
wyznaczonych terminów. 
 (wik)

ORŁOWA
Postępuje budowa nowe-
go rynku. Obecnie trwają 
prace związane z przenie-
sieniem przebiegających 
lokalnie sieci oraz budową 
podziemnych garaży. Mia-
sto prosi mieszkańców o 
ostrożność podczas poru-
szania się w pobliżu placu 
budowy oraz przestrzega-
nie zakazów i objazdów. 
Duże niebezpieczeństwo 
stwarzają bowiem prze-
chodnie, którzy nie stosują 
się do zaleceń budowlań-
ców i skracają sobie drogę 
w miejscach niedozwolo-
nych.  (wik)

HAWIERZÓW

KARWINA

CIESZYN

wtorek

środa

czwartek

dzień: 13 do 15 ºC 
noc: 13 do 12 ºC 
wiatr: 3-5 m/s

dzień: 12 do 14 ºC 
noc: 13 do 11 ºC 
wiatr: 2-4 m/s

dzień: 11 do 20 ºC 
noc: 15 do 12 ºC 
wiatr: 1-2 m/s

DZIŚ...

1
września 2020

Imieniny obchodzą:  
Bronisław, Idzi
Wschód słońca: 6.00
Zachód słońca: 19.30
Do końca roku: 121 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Kombatanta
Święto Wojsk Obrony 
Przeciwlotniczej
Przysłowia: 
„Pierwszy września 
pogodny, w zimie czas 
wygodny”

JUTRO...

2
września 2020

Imieniny obchodzą:  
Julian, Wilhelm, Stefan
Wschód słońca: 6.01
Zachód słońca: 19.28
Do końca roku: 120 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Dużego Rozmiaru
Przysłowia: 
„Szron wrześniowy i 
pajęczyny po ziemi, są 
snadź znakiem tęgiej 
zimy”

POJUTRZE...

3
września 2020

Imieniny obchodzą:  
Gerard, Izabela, Szymon
Wschód słońca: 6.03
Zachód słońca: 19.25
Do końca roku: 119 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Wieżowców
Przysłowia: 
„Wrzeszczy wrzesień, że 
już jesień”

POGODA

ORŁOWA

Fot. WITOLD KOŻDOŃ

• W ostatnią niedzielę sierpnia na targowisku w Ustroniu odbyły się ko-
lejne Targi Staroci. Sprzedających i kupujących nie brakowało, naprawdę 
było w czym przebierać.  (Ox.pl) 
Fot. Ox.pl

W niedzielę weszły 
w życie nowe rozkłady 
jazdy autobusów 
podmiejskich. Władze 
województwa 
morawsko-śląskiego 
zlikwidowały mniej 
wykorzystane 
połączenia 
autobusowe. Jednym 
z głównych powodów 
jest drastyczny spadek 
obrotów.

Danuta Chlup

Przeanalizowaliśmy frekwencję 
na poszczególnych kursach. Po 
rozważeniu wszystkich „za” i 

„przeciw” połączymy lub zlikwidu-
jemy równoległe oraz najmniej po-
pularne połączenia. Zarazem jednak 
wprowadzimy niektóre nowe kursy, 

których domagali się podróżni – po-
informował Jakub Unucka, zastępca 
hetmana ds. transportu. 

Podkreślił on, że optymalizację trans-
portu publicznego przyspieszyła pan-
demia koronawirusa. Województwo 
musi obniżyć koszty eksploatacyjne. 

Zbyt drogie autobusy

– Od marca znacząco podnieśli-
śmy rekompensaty dla przewoźni-
ków, którzy zapewniają transport 
publiczny na terenie województwa. 
Podczas stanu wyjątkowego spadła 
liczba podróżnych, którzy z powo-
dów prewencyjnych korzystali z 

t r a n s p o r t u 
indywidual-
nego lub też 
pracowali w 
trybie home 
office, oraz 
uczniów – 
to wszystko 
spowodowało 
spadek do-
chodów prze-
w o ź n i k ó w . 
S z a c u j e m y, 
że w związ-
ku z pande-
mią wpływy 
z transportu 
autobusowe-
go do budżetu 
województwa 
będą niższe 
o ok. 200 
mln koron, 
czyli mniej 
więcej o po-
łowę zapla-
n o w a n y c h . 

Kolejne 50 mln to spadek obrotów 
w transporcie kolejowym. Budżet 
województwa nie upora się z takim 
spadkiem, w dodatku w sytuacji, 
kiedy rząd odrzucił rekompensaty 
dla województw, w odróżnieniu od 
gmin – wyjaśnił wicehetman.  

• Połączenia z Czeskiego Cieszyna do Karwiny należą do 
współfinansowanych ze źródeł wojewódzkich. 
Fot. DANUTA CHLUP

1221
to numer uruchomionej dzisiaj o godz. 8.00 linii telefonicznej Służby Higienicz-
nej RC, która jest jednym z narzędzi tak zwanej inteligentnej kwarantanny w 
walce z koronawirusem. Pod numer można dzwonić całodobowo, siedem dni w 
tygodniu. Dyżurni odpowiadają na pytania związane z podróżowaniem, wynika-
mi testów, objawami choroby, ryzykownymi kontaktami, kwarantanną, aktualnie 
obowiązującymi obostrzeniami.  (dc)

Solidarność  
ma już 40 lat

Niezależny Samorządny Zwią-
zek Zawodowy „Solidar-

ność” ma 40 lat, a świat świętuje 
tę rocznicę wspólnie z Polakami. 
Logo „Solidarności” lub biało-czer-
wone barwy pojawiły się w sumie 
w 40 widowiskowych miejscach na 
całym świecie.

40. rocznica podpisania Poro-
zumień Sierpniowych i utworze-
nia Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidar-
ność” przypadła w poniedziałek. Z 
tej okazji m.in. w sobotę na 15 mi-
nut polskie barwy narodowe przy-
brał wodospad Niagara na granicy 
amerykańsko-kanadyjskiej. Na po-
nad godzinę napis „Solidarność” 
świecił się na sławnej figurze Chry-
stusa w Rio de Janeiro. Napis „Soli-
darity” rozświetlił również słynny 
diabelski młyn na molo w Santa 
Monica, w Kalifornii.

Nad Wisłą uroczyste obchody 40. 
rocznicę podpisania porozumień 
sierpniowych rozpoczęły się już w 
weekend. Rocznicowe wydarzenia 
odbywają się w całym kraju, a ze 
specjalnym przesłaniem wystąpił 

także prezydent RP Andrzej Duda. 
Prezydent oddał hołd wszystkim, 
którzy przed 40 laty stanowczo 
sprzeciwili się złu komunistycz-
nego systemu, walcząc o wolność, 
godność i prawdę, o społeczną spra-
wiedliwość i respektowanie praw 
pracowniczych. Zauważył też, że 
dziesięciomilionowa „Solidarność” 
zapisała się w historii jako fenomen 
międzyludzkiej wspólnoty. „Pod 
znakiem „Solidarności” – który 
stał się już składnikiem polskiego, 
ale także światowego dziedzictwa 
– połączyli się ludzie wielu środo-
wisk, pokoleń, postaw i poglądów 
w imię wspólnego dobra, w imię 
pomyślności Ojczyzny. Każdy, kto 
nie był obojętny na bieg polskich 
spraw, miał dobrą wolę i odczuwał 
potrzebę głębokich zmian w kraju, 
mógł przystąpić do tego wielkiego 
ruchu społecznej samoorganizacji. 
Ta wspaniała lekcja międzyludz-
kiej solidarności, stanowiącej tak 
ogromną, sprawczą siłę, powinna 
być dla nas przesłaniem także po-
śród współczesnych wyzwań” – na-
pisał Andrzej Duda.  (wik)

• W sobotę na kilkanaście minut wodospad Niagara zrobił się biało-czerwo-
ny. Fot. TVP Info

W hołdzie obrońcom ojczyzny
Jak co roku burmistrz Cieszyna 
wraz z organizacjami kombatanc-
kimi ziemi cieszyńskiej zaprasza 
dziś do udziału w obchodach 81. 
rocznicy wybuchu II wojny świa-
towej oraz Dnia Weterana. Uroczy-
stości rozpoczną się o godz. 9.00 od 
manifestacji patriotycznej na placu 
Wolności.

W trakcie tego wydarzenia zapla-
nowano okolicznościowe przemó-

wienie burmistrz Cieszyna Gabrieli 
Staszkiewicz. Kapelani służb mun-
durowych odmówią też ekumenicz-
ną modlitwę, a przybyłe delegacje 
złożą kwiaty przed Pomnikiem 
Ofiar Hitleryzmu. O godz. 10.00 w 
kościele parafialnym św. Marii Mag-
daleny w Cieszynie zostanie nato-
miast odprawiona msza św. w in-
tencji obrońców ojczyzny oraz ofiar 
II wojny światowej.  (wik)

Trzyniec najbardziej 
przyjazny dla biznesu

Trzyniec może się pochwalić 
triumfem w badaniach po-

równawczych pn. „Miasto przy-
jazne dla biznesu 2019”. W wo-
jewódzwie morawsko-śląskim 
Trzyniec wyprzedził Ostrawę i 
Frydek-Mistek.

– To dla nas duża nobilitacja, bo 
udało nam się wyprzedzić trzecie 
największe miasto w RC – sko-
mentowała wyniki badań Věra 
Palkovská, prezydent Trzyńca.

Dla przemysłowego miasta 
pod Jaworowym to nie pierwszy 

triumf w historii. – Zwyciężyli-
śmy również w latach 2015-2016, 
a więc to tylko potwierdzenie do-
brze obranej strategii i przyjaznej 
atmosfery dla przedsiębiorców 
– podkreśliła prezydent Trzyńca.
 (jb)

Więcej uczniów, więcej nauczycieli
W szkołach podstawowych i śred-
nich regionu morawsko-śląskiego 
przybyło uczniów. Według danych 
statystycznych, które opubliko-
wał wczoraj Urząd Wojewódzki w 
Ostrawie, edukację szkolną miało 
dziś rozpocząć 11,6 tys. pierwszo-
klasistów – niemal dokładnie tyle 
samo jak w ub. roku. 

– Chociaż liczba dzieci w pierw-
szych klasach już trzeci rok z rzę-
du spada, to łączna liczba uczniów 
ciągle rośnie. Szkoły podstawowe 
opuszcza niespełna 10 tys. uczniów. 
Mocne roczniki dotarły na drugi 
stopień podstawówek. Przybyło 
także uczniów w szkołach średnich 
– powiedział Stanisław Folwarczny, 
wicehetman województwa moraw-
sko-śląskiego ds. szkolnictwa. Do-
dał, że w ub. roku szkolnym uczęsz-
czało do podstawówek w regionie 
105 tys. dzieci, to jest o 5 tys. więcej 
niż przed pięcioma laty. 

Rośnie także liczba etatów pe-
dagogów. Folwarczny tłumaczy, że 

przyrost ma związek z wprowadzo-
nym w styczniu nowym modelem 
finansowania szkolnictwa. 

– Od stycznia br. szkoły otrzy-
mują pieniądze nie według liczby 
uczniów, ale według liczby lekcji, 
co ma prowadzić do podniesienia 
jakości nauczania oraz poziomu 
uczniów. Ministerstwo Szkolnic-
twa, Młodzieży i Kultury Fizycz-
nej ogłosiło program rozwojowy, z 
którego do województwa moraw-
sko-śląskiego powinno trafić po-
nad 32,5 mln koron. Pieniądze te 
pokryją m.in. wyższe wynagrodze-
nia, ponieważ na podstawie zmia-
ny finansowania szkoły zamierzają 
podnieść liczbę nauczycieli lub ich 
etatów, co jest konsekwencją dzie-
lenia klas na mniejsze grupy na 
lekcjach wybranych przedmiotów. 
Oczekujemy, że w województwie 
morawsko-śląskim liczba etatów 
wzrośnie od początku roku szkol-
nego o 166 miejsc – wyjaśnił Fol-
warczny.  (dc)

• Prezydent Trzyńca, Věra Palkovská, z 
nagrodą. Fot. mat. prasowe 
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Dożynki »za pięć dwunasta«

Dożynkowa biesiada w Ha-
wierzowie-Suchej jak zwykle 

trwała w ogrodzie obok świetlicy 
PZKO. O program artystyczny za-
troszczył się Zespół Pieśni i Ruchu 
Nieskoordynowanego „Niezapo-
minajki”. – Wszystko, co dziś tu-
taj zabrzmi, będzie dedykowane 
świętu plonów. Na dożynkach 
od początku do końca powinno 
być wesoło, dlatego tradycyjnie 

przygotowaliśmy dziś repertuar 
wpadający w ucho – przekonywał 
Henryk Kiedroń.

Członkowie „Niezapominajek” 
przekazali także tegorocznym 
gazdom wieniec dożynkowy. Go-
spodarzami święta plonów byli 
zaś w tym roku Urszula i Józef 
Słowikowie. – Zwyczajem naszych 
przodków dziękujemy za tego-
roczne plony i rolniczy trud. Dzię-

kujemy zaolziańskiej ziemi za jej 
hojne dary. Dziękujemy za piękny, 
dożynkowy wieniec, za zebrane 
kłosy zbóż złożone na nasze ręce, 
za nowy chleb. Obiecujemy ten 
bochen chleba sprawiedliwie dzie-
lić – mówił Józef Słowik, który za-
uważył również, że rolniczy trud 
kojarzy się z pracą suskiego Koła 
PZKO. – U nas także trzeba naj-
pierw zasiać, by po czasie zebrać 

plon. Pozwólcie więc jak najser-
deczniej podziękować wszystkim 
naszym członkom i sympatykom 
za ich całoroczny wkład w dzia-
łalność naszego koła. Radujmy się 
dziś i weselmy. Niech się nam da-
rzy – stwierdził.

Gazdom dziękował też Franci-
szek Jasiok, prezes Koła PZKO, bo 
jak podkreślał, udało się ich namó-
wić „za pięć dwunasta”. Jak trady-

cja nakazuje, gospodarze dożynek 
poczęstowali wszystkich kołacza-
mi i „warzonką”, impreza miała 
zaś charakter rodzinny. Bufet był 
doskonale zaopatrzony, przygoto-
wano też atrakcje dla dzieci i doro-
słych. – W loterii są zaś do wygrania  
miedzy innymi tegoroczne plony z 
naszych ogrodów, bo pól dziś nikt 
z nas już nie uprawia – stwierdził 
Franciszek Jasiok.  (wik)

• Wieniec dożynkowy przekazali gazdom członkowie zespołu 
„Niezapominajki”.

• Na suskich dożynkach nie mogło zabraknąć kieliszka „warzon-
ki”.

• Goście dożynek bawili się w sobotę w ogrodzie obok świetlicy 
PZKO. Zdjęcia: WITOLD KOZDOŃ

Opiekanie na luzie
W piątek członkowie i sympatycy Miejscowego Koła PZKO w Wierzniowicach spotkali się przy ognisku „pod 
Dymbinóm”. Jak co roku były opiekane kiełbaski, „pieczoki” i inne atrakcje. Dla biesiadników zagrała również kapela 
„Górole” z Mostów koło Jabłonkowa. 

Witold Kożdoń

Nasze letnie spotkanie sta-
ramy się organizować na 
łonie natury, jak najdalej 

od cywilizacji, bo tak się kiedyś 
organizowało ogniska. A to miej-
sce nazywane jest „Łónszczek”, 
ponieważ dawniej były tu łąki. 
Natomiast „Dymbina” to ten mały 
„kopieczek”, który jest zarazem 
najwyższym punktem naszej miej-
scowości. „Dymbina” to takie na-
sze wierzniowickie Beskidy, dla-
tego właśnie do udziału w ognisku 
zapraszamy góralskie kapele – tłu-
maczył Marcel Balcarek, prezes 
Miejscowego Koła PZKO w Wierz-
niowicach.

Wspominał on jednocześnie, że 
przed laty na „Dymbinie” odbywa-
ły się zimą zawody.

– Jeździliśmy wówczas na 
wszystkim, dlatego pięć lat temu 
nasze Koło PZKO postanowiło, by 
do swego planu pracy dołączyć 
organizację zimowej zabawy na 
sankach. Niestety mamy pecha, 
bo tego czasu śniegu w Wierznio-
wicach nie widziano. Być może w 
Beskidach trzyma się on dłużej, 
ale u nas jest z nim wielki pro-
blem. Mimo to nadal chcemy zor-
ganizować taką imprezę dla na-
szych dzieci i być może zrobimy to 
wspólnie ze Szkołą Podstawową w 
Lutyni Dolnej. Tyle że potrzebny 
jest śnieg – mówił Marcel Balca-
rek.

Póki co mieszkańcy wioski spo-
tkali się przy ognisku. W piątek 
„do Łónszczku” przyszło kilka-
dziesiąt osób. Bawili się nie tylko 
mieszkańcy Wierzniowic, ale tak-
że sąsiedniej Lutyni Dolnej, Skrze-

czonia, Orłowej-Poręby, a nawet z 
Żukowa. – Są z nami także goście 
z Polski, a czekamy jeszcze na wój-
ta Gorzyc, który regularnie u nas 
bywa – mówił Marcel Balcarek. 
Podkreślał on, że impreza ma ka-
meralny, a zarazem demokratycz-
ny charakter. – Wszyscy jesteśmy 

dziś na luzie, wszyscy jesteśmy 
ubrani na sportowo, nie będzie też 
żadnych oficjalnych wystąpień. 
Jedyny problem to komary. Przy-
gotowaliśmy jednak dwa ogniska. 
Na jednym opiekamy kiełbaski, w 
drugim będą się robić „pieczoki”. 
Do tego mamy pochodnie, więc 

nie powinno być źle. Liczymy, że 
frekwencja dopisze, choć widać, 
że ludzie nadal boją się koronawi-
rusa – przekonywał.

Właśnie z powodu epidemii ko-
ronawirusa wierzniowickie Koło 
PZKO przez pół roku nie zorgani-
zowało ani jednej imprezy. Jesie-

nią priorytetem tamtejszych dzia-
łaczy będzie organizacja walnego 
zebrania członkowskiego. – Być 
może uda nam się zorganizować 
jakieś kameralne spotkanie, ale 
nie wiemy, czy odbędą jakieś wy-
cieczki – mówili wierznioweccy 
pezetkaowcy.  (wik)

• Opiekanie kiełbasek nad ogniem cieszyło wszystkich gości rekreacyjnej imprezy. Fot. WITOLD KOŻDOŃ

Wrześniowa 
»Jutrzenka«
Dzieci, możecie cieszyć się 

na kolejne spotkania z  za-
jączkiem, jeżykiem i lisem w 
„Historyjce obrazkowej” Marii 
Boszczyk, na dalsze przygody 
dziewczynki Jutrzenki opisane 
przez Beatę Strumpf, matema-
tyczny „Promyczek”, łamigłówki, 
zabawy rysunkowe, ciekawostki, 
humor, robótki ręczne opracowa-
ne przez Beatę Duczymińską oraz 
liczne konkursy rysunkowe. Pra-
ce przysłane do tych konkursów 
prezentować będziemy w Galerii 
Jutrzenki. Wierszyki dźwiękona-
śladowcze Ewy Dembiniok po-
mogą Wam w ćwiczeniu popraw-
nej wymowy.

Do nowości należeć będzie „Te-
atrzyk Jutrzenki” autorstwa Bog-
dany Najder. Na pewno będziecie 
mieli ubaw podczas „Lekcji prób-
nej”! Może zainteresuje Was cykl 
„Poznaj dobre maniery, unik-
niesz afery” – sprawdzian wiedzy 
o dobrym zachowaniu w formie 
pytań i odpowiedzi, a także przy-
rodniczy temat „Zioła z  naszego 
sioła” Ewy Hrnčíř – o tym, czym 

są dla nas zioła i przyprawy, 
co zbierać, jak zbierać, kiedy 
zbierać i jak wykorzystywać 
lecznicze surowce roślinne. 
Ze skrzatem Dziwisiem, stwo-
rzonym przez Darinę Krygiel, 
będziecie mogli szukać różnic 
w obrazkach, ćwicząc spo-
strzegawczość. Karty ćwiczeń 
do nietypowych lekcji przygo-
tuje z kolei Aleksandra Ond-
ruch.

Będzie sporo fajnych czyta-
deł – bajek, opowiadań, arty-
kułów. We wrześniu spotkacie 
się w nich z  dinozaurami i 
sprytną czarownicą. Nie za-
pominamy o najmłodszych 
uczniach, którzy jeszcze nie 
potrafią czytać, oni też znajdą 
coś dla siebie! Będzie wielote-
matycznie i kolorowo, przed-
stawi się nowa ilustratorka 
Katarzyna Harasimczuk.

Zachęcam do lektury, pi-
sania listów, przysyłania roz-
wiązań łamigłówek i rysun-
ków! 

 Barbara Glac

Wrześniowe 
»Ogniwo«
I znowu wrzesień! Pesymista powie, że znowu trzeba „niestety” chodzić do szkoły, odrabiać 
zadania, czytać lektury i przygotowywać się do lekcji. Optymista ucieszy się, że spotka 
swoje koleżanki, swoich kolegów, zobaczy w klasach i na korytarzach nauczycieli, pojedzie 
na wycieczkę i przeżyje wiele innych fajnych rzeczy. Na pewno w życiu łatwiej jest tym 
drugim.

Jan Kubiczek

Można by zacytować frag-
ment piosenki…

„ Za nami wakacje, 
wakacje już.

Przed nami rok 
szkolny, rok 
szkolny tuż.

Za nami wędrówek, 
wędrówek czar.

Przed nami klasowy, 
klasowy gwar…”.

A o czym możecie przeczytać w 
nowym numerze „Ogniwa”? W 
Ogniwie znajdziecie wywiad z Da-
nielem Widenką, uczniem klasy 
dziewiątej szkoły podstawowej w 
Czeskim Cieszynie, a właściwie 
dziś już szkoły średniej w Ostrawie 
(Matiční gymnázium), miłośni-
kiem podróży, tańca towarzyskie-
go, członkiem Klubu Tanecznego 
Elan w Trzyńcu, a także laureatem 
wielu konkursów i olimpiad powia-

towych lub okręgowych. Redakcja 
„Ogniwa” postanowiła zapytać 
Daniela o jego hobby, którym jest 
właśnie podróżowanie. O jego suk-
cesach, a także planach na przy-
szłość, możecie przeczytać na str. 
18-20.

Ponadto w numerze znajdziecie 
między innymi następujące rubry-
ki, „Poznaj Polskę” (urocze zakąt-
ki Polski, które warto zobaczyć), 
„Kalendarium” (ważne daty w hi-
storii), „Nietypowe kalendarium” 
(ciekawe dni i święta), „Czytam, 
bo lubię” (informacje o ciekawych 
książkach, które warto przeczytać), 
„5 sposobów na” , „CMOK” (cieka-
we miejsca w okolicy, czyli dokąd 
warto wyruszyć na pieszą wypra-
wę), „IT news” (nowości ze świata 
techniki”, „Psychotest historycz-
ny” (z przymrużeniem oka), ale 
także „Wyprawy blisko i daleko” 
(tym razem... Tajlandia. O tym kra-
ju, podróży i ciekawostkach napi-
sał Daniel Widenka).

Dla miłośników szaradziarstwa 
przygotowano idealną porcję roz-
rywki na chwile wytchnienia od 
obowiązków...

A więc życzmy sobie dużo zdro-
wia, siły, rozwijania swoich pasji, a 
także wielu życzliwych ludzi wokół 
siebie! Jeszcze tylko parę miesię-
cy... i znowu będą wakacje! 

Nie możemy 
dzieciom 
odmawiać 
wszystkiego...
Dokończenie ze str. 1

Bez dorocznego Zjazdu Absol-
wentów, konkursu recytacji 

czeskiej, konkursu „Z polskim na 
ty”, Koncertu Świątecznego i wie-
lu innych szkolnych imprez minie 
pierwsze półrocze w Polskiej Szkole 
Podstawowej im. Gustawa Przeczka 
w Trzyńcu. – Co roku mamy w szko-
le bardzo dużo imprez, ale zgodnie 
z sugestią Ministerstwa Szkolnic-
twa przesuwamy na drugie półrocze 
wszystko, co się da – mówi dyrektor, 
Anna Jeż. Życie pozalekcyjne zu-
pełnie jednak nie ustanie. Na tere-
nie szkoły, w salach gimnastycznej 
i baletowej będzie działało ponad 
30 kółek zainteresowań i klubów 
sportowych. – Uważam, że po tak 
długiej, prawie półrocznej przerwie 
nie możemy dzieciom odmawiać 
wszystkiego – przekonuje Jeż. Jak 
zaznacza, poszczególne kółka będą 
skupiały dzieci tylko z jednej klasy, 
a zajęcia będą się odbywały przy 
wzmożonej pracy sprzątaczek.

Polska Szkoła Podstawowa im. 
Jana Kubisza w Gnojniku, tak jak 
wiele innych większych szkół, orga-
nizuje konkursy dla młodzieży z ca-
łego regionu. W grudniu odbywa się 
zwykle jeden z nich, konkurs recy-
tatorski dla uczniów polskich szkół 
podstawowych. – Sama nie wiem, 
jak ten problem rozwiązać, bo w wy-
tycznych dla szkół nie poleca się or-
ganizowania takich dużych imprez. 
Z podjęciem decyzji czekam na 
wrzesień. Będę próbowała jeszcze 
rozmawiać z ministerstwem w spra-
wie przyznanej nam dotacji i możli-
wości przesunięcia tego konkursu 
na miesiące wiosenne. Naprawdę 
nie potrafię dziś dać gotowej odpo-
wiedzi – wyjaśnia nowa dyrektor 
szkoły w Gnojniku, Grażyna Sikora. 
Dodaje, że jeśli chodzi o życie po-
zalekcyjne uczniów, wiele będzie 
zależało zarówno od aktualnej sytu-
acji epidemiologicznej, jak i opinii 
rodziców. – Na razie zapadła decy-
zja, że w pierwszym półroczu zre-
zygnujemy z kółek zainteresowań. 
Zastąpimy je raczej dodatkowymi 
zajęciami prowadzonymi na zasa-
dzie douczania z poszczególnych 
przedmiotów tak, by dzieci mogły 
nadrobić braki wynikające na przy-
kład ze zdalnego nauczania. Aktu-
alnie rozwiązujemy też problem wy-
jazdu integracyjnego uczniów klasy 
szóstej. Zwykle była to trzydniowa 
impreza z dwoma noclegami, teraz 
konsultujemy z rodzicami alterna-
tywne formy – mówi Sikora. 

Na sytuację szkół wracających 
do normalnego trybu nauczania 
reaguje również Centrum Pedago-
giczne dla Polskiego Szkolnictwa 
Narodowościowego w Czeskim 
Cieszynie.

– Przyjęliśmy założenie, że przez 
pierwsze dwa miesiące dajemy 
szkołom spokój. Nie będziemy spe-
cjalnie niczego organizowali poza 
doskonaleniem nauczycieli, które 
będzie miało dwie formy – webi-
nariów lub warsztatów prezen-
cyjnych. Natomiast jeśli chodzi o 
uczniów, to nie proponujemy na ra-
zie żadnych konkursów, bo wiemy, 
że szkoły powinny się teraz skupić 
na odbudowywaniu relacji i tego 
wszystkiego, czego im brakowało 
w tym czasie, kiedy szkoły były za-
mknięte – mówi dyrektor centrum, 
Marta Kmeť.  (sch)
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Sładeczkowie w najbliższych okolicach 
Cieszyna pojawili się dopiero w XIX wieku, 
ale dość szybko dali się poznać jako 
szanowana familia. Pochodził z niej wójt 
Mostów koło Cieszyna, dwóch nauczycieli 
i dobrze zapowiadający się farmaceuta.

Protoplastą tej linii rodu Sła-
deczków (nazwisko zapi-
sywano też Sladeczek) był 

Karol (1819-1893), urodzony w 
Cieszynie z ojca Macieja i matki 
Magdaleny. Nie udało mi się usta-
lić, skąd pochodzili jego rodzice. 
Sam Karol został ochrzczony w 
kościele Jezusowym w Cieszynie, 
był uczniem gimnazjum ewange-
lickiego w Cieszynie. Jako dorosły 
człowiek zajmował się tkactwem. 
Z ksiąg metrykalnych wynika, że 
mieszkał kolejno na Brandysie, na 
Saskiej Kępie, a od 1862 albo 1863 
roku w Mostach koło Cieszyna. Był 
to szanowany obywatel, wybierano 
go wójtem Mostów (co najmniej 
dwa razy), prezbiterem zboru w 
Cieszynie i elektorem na wybory 
do Sejmu Krajowego w Opawie. 
Popierał polski ruch narodowy, 
w 1870 roku podpisał petycję w 
sprawie wprowadzenia polskiego 
języka w sądach i urzędach. W mał-
żeństwie z Ewą Glajcar doczekał się 
czternaściorga dzieci.

Nauczyciele dwaj
Dwóch synów Karola Sładeczka zo-
stało nauczycielami. Paweł (1858-
1910) przez trzy dekady uczył w 
Wędryni-Zaolziu, dając się poznać 
jako aktywny działacz społeczny. 
Był jednym z członków-założycie-
li Towarzystwa Pszczelniczego dla 
Księstwa Cieszyńskiego. Z kolei 
Gustaw (ur. 1862) pracował w Wie-
lopolu, gdzie od 1881 do 1926 roku 
był kierownikiem szkoły. W prze-
ciwieństwie do ojca bliżej mu było 
do stronnictwa proniemieckiego, 
skoro w 1885 roku deklarował chęć 
współpracy z reprezentującym tę 
opcję czasopismem „Nowy Czas”.

Synem Gustawa był Wiktor (ur. 
1894), który w latach 1911-1914 
pracował w aptece w Skoczowie. 
Następnie studiował farmację w 
Grazu, jednak w czerwcu 1915 roku 
otrzymał powołanie do wojska au-
striackiego. Poległ na froncie rosyj-
skim 7 lipca 1916 roku. Skoczowski 
aptekarz Olensky pisał o nim, że 
„wszystkie egzamina zdał z wy-

szczególnieniem”, a „ludność oko-
liczna znała i lubiła go z powodu 
jego uczciwego i uprzejmego cha-
rakteru”. Wspomnienia pośmiert-
ne Wiktora Sładeczka ukazały się 
nie tylko w prasie regionalnej. O 
jego tragicznej śmierci pisała też 
branżowa „Pharmazeutische Pres-
se” (nr 30 z 22. 7. 1916).

Ślub ciotki i siostrzeńca
W rodzinie Sładeczków trafiło się 
małżeństwo między bliskimi krew-
nymi, tego rodzaju, że mogliby 
sobie podać ręce z Habsburgami, 
słynącymi z chowu wsobnego. W 
1891 roku stary Karol Sładeczek 
wziął udział w niecodziennym we-
selu – na ślubnym kobiercu stanęła 
jego najmłodsza córka Justyna (ur. 
1867) i wnuk Przemysław Chole-
wa (ur. 1866), syn Anny Sładeczek 
(1846-1936). Inaczej mówiąc, Prze-
mysław poślubił swoją ciotkę, a 
Justyna swojego siostrzeńca! Ad-
notacja o dyspensie od tak bliskie-
go stopnia pokrewieństwa znalazła 

się w ich metryce ślubu. Owszem, 
małżeństwa między krewnymi 
zdarzały się na Śląsku Cieszyń-
skim, ale nigdy nie spotkałem się 
ze związkiem tak bliskich sobie 
osób.

Buenos Aires,  
Racimów, Jaworze
W okresie międzywojennym jako 
redaktor „Poradnika Gospodar-

czego” i „Przewodnika Strażac-
kiego”, wydawanych na lewym 
brzegu Olzy, figuruje Gustaw Sła-
deczek. Bez sprawdzenia trudno 
stwierdzić, czy chodziło o na-
uczyciela z Wielopola, czy o jego 
imiennika. Młodszy Gustaw Sła-
deczek (ur. 1902) mieszkał w tym 
czasie w Czeskim Cieszynie. W 
1935 roku wyemigrował do Ame-
ryki Południowej (pojawia się na 

liście pasażerów płynących z Bre-
my do Buenos Aires).

Sładeczkowie i Sladeczkowie 
pojawiają się też w innych czę-
ściach dawnego Księstwa Cie-
szyńskiego, jednak nie wiem, czy 
te rodziny łączyły więzy pokre-
wieństwa. W 1847 roku uczniem 
gimnazjum katolickiego w Cie-
szynie był Jan Sladeczek z Raci-
mowa. W 1880 roku osoby o tym 

nazwisku występują w spisie 
mieszkańców Frydka. W poło-
wie XIX wieku nauczycielem w 
Jaworzu (obecnie powiat bielski) 
był Józef Sładeczek, którego syn 
Henryk (1845-1908) został księ-
dzem katolickim i profesorem 
gimnazjalnym w Wiedniu. W te-
stamencie zapisał sporą sumę na 
rzecz biednych ze swojej rodzin-
nej miejscowości. 
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Michael Morys-Twarowski Sładeczkowie
Skąd ten ród?
Nazwisko Sladeczek/Sładeczek jest dość popularne, co jest 
zmorą w poszukiwaniach genealogicznych. Nie da się wska-
zać konkretnego tropu, bo pojawia się często i na Górnym 
Śląsku, i na Słowacji, i w Czechach. Dość znaną postacią był 
nauczyciel Antonín Sládeček (1859-1934), szef muzeum w 
Kladnie.

Gdzie doczytać?
 ) Józef Macura, „Z dziejów szkolnictwa. Wielopole”, „Zwrot” 

1989, nr 1, s. 30-31 (tam krótko o Gustawie Sładeczku).
 ) http://przodkowiezcieszyna.blogspot.com/2020/06/

sadeczek-genealogia.html (materiały do genealogii Karola 
Sładeczka, 1819-1893, i jego potomków)

Skąd to nazwisko?
Sładeczek wygląda na 
zdrobnienie od nazwiska Sładek, 
wywodzonego od czeskiego 
słowa „sládek” (słodownik). Jak 
podawał Władysław Milerski, 
nazwisko Sładek pojawiło się 
w metrykach parafii św. Marii 
Magdaleny w Cieszynie już w 
1637 roku.

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Miejsce pracy oazą szczęśliwości?
Tydzień roboczy ma u nas 40 

godzin. Dużo to czy w sam raz? 
Już dwa lata temu przedstawiciele 
Czeskiej Partii Socjaldemokratycz-
nej i związków zawodowych dys-
kutowali o możliwości skrócenia 
czasu pracy do 7,5 godz. dziennie. 
Obecnie pracujemy bowiem o ok. 
400 godzin rocznie więcej, aniżeli 
chociażby nasi niemieccy sąsiedzi. 
Na poziom wydajności raczej się to 
jednak nie przekłada. Warto dodać, 
że długość czasu pracy w RC nie-
wiele różni się od obowiązującego 
trybu w innych państwach Unii 
Europejskiej. Nie tylko na Starym 
Kontynencie, ale w wielu krajach 
na całym świecie standardem jest 
ośmiogodzinny dzień pracy. U nas 
zresztą obowiązuje on od ponad stu 
lat, ustawowo wprowadzono go już 
w 1918 roku. Nie trzeba dodawać, 
że wydajność pracy jest obecnie 
nieporównywalnie wyższa, niepo-
równywalne są też warunki pracy. 

Wypalenie, stres...
Tak czy owak, ciągle pracujemy 
bardzo dużo. Kolejne rewolucje 
przemysłowe stosunkowo nie-
wiele w tej materii zmieniły. A 

rodzą się nowe technologie, au-
tomatyzacja i cyfryzacja są w na-
szym życiu praktycznie wszech-
obecne, czas więc najwyższy, aby 
to wszystko znalazło konkretne 
przełożenie na czas, jaki jesteśmy 
zmuszeni spędzać w pracy. Póki 
co niektórzy ekonomiści nieśmia-
ło przewidują, że czterodniowy 
tydzień pracy będzie powszechny 
we wszystkich rozwiniętych kra-
jach jeszcze w tym stuleciu... A 
przecież już wiele lat temu zostało 
naukowo dowiedzione, że prze-
ciętny pracownik jest w stanie 
wykorzystać efektywnie zaledwie 
40 proc. czasu pracy. Każde zaję-
cie wykonywane przez 8 godzin 
dziennie musi, zdaniem psycho-
logów, wcześniej czy później wy-
wołać syndrom wypalenia i dłu-
gotrwały, szkodliwy dla zdrowia 
stres. Warto dodać w tym miejscu, 
że o kilka godzin mniej od nas pra-
cują już teraz na przykład Belgo-
wie, Niemcy, Duńczycy, Francuzi 
czy Finowie. Zgodnie z prawem 
unijnym pracownik może w ciągu 
tygodnia pracować maksymalnie 
48 godzin z nadgodzinami włącz-
nie. To też całkiem sporo.

Zawód:  
specjalista ds. szczęścia
Chociaż na temat optymalnej dłu-
gości czasu pracy od lat toczą się 
w wielu krajach gorące dyskusje, 
w praktyce zmienia się raczej nie-
wiele. Skoro więc wielu pracowni-
ków nadal musi spędzać w firmie 
czy instytucji większą część dnia, 
może warto przynajmniej zatrosz-
czyć się... o ich szczęście i dobry 
nastrój? Każdy mądry szef dosko-
nale zdaje sobie sprawę z tego, że 
zadowoleni pracownicy to istny 
skarb, gdyż odwdzięczają się pryn-
cypałowi większą efektywnością 
i lojalnością. Nic dziwnego, że są 
już na świecie firmy (na przykład 
w Dolinie Krzemowej w USA), w 
których tworzy się etaty dla tzw. 
specjalistów do spraw szczęścia. Co 
prawda zakresu obowiązków zawo-
dowego uszczęśliwiacza nikt jesz-
cze nigdzie dokładnie nie ustalił, 
główne zadania są jednak oczywi-
ste. Przede wszystkim jednak spe-
cjalista ds. szczęścia sam musi być 
szczęśliwy, ktoś pogrążony w per-
manentnej depresji nikomu w fir-
mie raczej nie pomoże. Specjalista 
ds. szczęścia sprawdza więc poziom 

szczęścia w miejscu pracy, cokol-
wiek miałoby to znaczyć. Przepro-
wadza wywiady z pracownikami, 
interesuje się ich samopoczuciem. 
Współpracuje z menedżerami. 
Może na przykład zaproponować 
pracownikom przyprowadzanie do 
biura czworonożnych pupilów (po-
dobno taki sympatyczny piesek w 
biurze ma zbawienny wpływ na na-
strój załogi). Specjalista ds. szczę-
ścia opracowuje też efektywne pro-
gramy świadczeń pozapłacowych, 
organizuje indywidualne porady 
dla osób, którym potrzebna jest 
pomoc, wskazówka czy inspiracja. 
Może podsuwać pracownikom od-
powiednie książki, blogi lub inne 
materiały źródłowe, dzięki którym 
więcej dowiedzą się o szczęściu i o 
drodze do szczęścia. Nie umniej-
szając roli specjalistów ds. szczę-
ścia, należy stwierdzić, że także 
bez ich pomocy pracownicy mogą 
czuć się szczęśliwi, zadowoleni i 
spełnieni. Zresztą i w tej dziedzinie 
obowiązuje zasada, że co kraj, to 
obyczaj. Na przykład Chińczycy za-
trudnieni w branży technologicz-
nej podobno spędzają nierzadko 
w pracy całą dobę. Śpią w biurze, 

jedzą w biurze. Czy to napawa ich 
szczęściem? Trudno powiedzieć. 
Być może specjalista ds. szczęścia 
odpowiedziałby na to pytanie. 

Mali i nieszczęśliwi
To, że wielu dorosłym ludziom wy-
konywane zajęcie nie daje poczu-
cia szczęścia, na pewno może skła-
niać do refleksji, analiz czy badań 
naukowych. Ostatecznie można 
przejść jednak nad tym problemem 
do porządku dziennego, chwaląc 
przy okazji pracodawców, którym 
samopoczucie pracowników nie 
jest obojętne. Nie wolno jednak 
zapominać o tym, że największą 
armią głęboko nieszczęśliwych 
pracowników są… dzieci. Także na 
początku XXI wieku bowiem pra-
wie 10 proc. wszystkich dzieci na 
świecie jest zmuszonych do pracy. 
152 miliony chłopców i dziewcząt 
muszą zarabiać, aby pomóc utrzy-
mać swoje rodziny. Wiele pracu-
je w warunkach szkodliwych dla 
zdrowia, większość za minimalne, 
wręcz symboliczne wynagrodze-
nie. O takich uczuciach, jak szczę-
ście czy spełnienie, mali pracowni-
cy mogą tylko pomarzyć. 

Na owcach nadal da się zarobić
POLSKI BIZNES (84)

Dawniej mówiło się, że „kto ma owce, 
ten ma co chce”. – Współcześnie już 
tak to nie wygląda, ale nie jest też 

najgorzej, a na hodowli owiec nadal da się 
zarobić. Pokazuje to m.in. trwająca epidemia 
koronawirusa. Niespodziewanie bowiem w 
ostatnich miesiącach pojawił się ogromny 
popyt na jagnięcinę i produkty owcze – mówi 
Roman Cieślar z Bystrzycy, jeden z hodow-
ców owiec w Republice Czeskiej.

Bystrzyczanin rozmawiał w ubiegłym ty-
godniu z dyrektorem Związku Hodowców 
Owiec i Kóz z Lublina. Okazuje się bowiem, 
że na polskim rynku dramatycznie brakuje 
jagnięciny. – Nad Wisłą potrzebują aż dwa 
tysiące jagniąt rzeźnych tylko po to, by po-
kryć własne zapotrzebowanie. Na Słowacji 
jest podobnie, tyle że tam popyt jest większy 
na produkty mleczne. To zupełnie niespo-
tykana sytuacja, która wcześniej nie miała 
miejsca. Okazuje się bowiem, że w dobie kry-
zysu zdrowotnego ludzie zaczęli sięgać po 
żywność lepszej jakości – tłumaczy Roman 
Cieślar.

Gazda gospodarujący pod Połednią zajął 
się hodowlą owiec w 2000 roku. – Wspólnie 
z kolegą doszliśmy wówczas do wniosku, że 
trzeba jakoś zagospodarować nasze zielone, 
górskie łąki. Postanowiliśmy zacząć wypasać 
na nich owce, bo chcieliśmy robić owcze pro-
dukty na początek dla rodziny i znajomych 
– wspomina.

Roman Cieślar zaczynał od pięciu owiec, 
które kupił od znajomego z Wędryni. Jego 
hodowla rozwijała się powoli, przybierając 
początkowo typowo mięsny charakter. Póź-
niej na krótko przeobraziła się w produkcję 
typowo mleczną, a dziś bystrzyczanin hoduje 
ciekawe i nieznane w naszym regionie owce 
rasy szetland. Te zwierzęta świetnie radzą 
sobie na podgórskich pastwiskach, ponieważ 
to rasa mało wymagająca, a pod względem 
środowiskotwórczym wręcz doskonała. Na 
starsze, zaniedbane górskie polany dzięki 
szetlandom szybko powraca życie. Nic więc 
dziwnego, że w 2019 r. Roman Cieślar był 

gościem Gorolskigo Święta, pro-
pagując beskidzkie owczarstwo w 
Lasku Miejskim w Jabłonkowie. 
– Promowałem wówczas owcze 
mięso, ponieważ zarejestrowałem 
do tej pory dwa moje produkty. To 
tatar bystrzycki i nydecka kiełba-
sa owcza. Chciałem pokazać, że 
nie tylko jagnięcina nadaje się do 
naszej kuchni, ale że można także 
przyrządzać smacznie mięso ze 
starszych owiec. Takie potrawy 
nadal trafiają na stoły zwłaszcza 
na Wschodzie, a ja nauczyłem się 
je przygotowywać w Rumunii i na 
Ukrainie, gdzie tamtejsi górale 
nadal powszechnie konsumują 
mięso starszych zwierząt – mówi 
mój rozmówca.

Jednocześnie przekonuje, że 
wełna beskidzkich owiec – choć 
to materiał doskonały jakościo-
wo – współcześnie traktowana 
jest jako... odpad. Za to do naszej 
części Europy sprowadzane są 
ogromne ilości naturalnej wełny 
z Nowej Zelandii i Rumunii. W efekcie w Cze-
chach, Polsce i na Słowacji nie ma już prak-
tycznie owiec typowo wełnistych.

– Opłacalność takiego interesu jest dziś 
minimalna, a jedynym wyjątkiem od tej re-
guły jest hodowla owiec szetlandzkich. Dają 
one doskonałą wełnę, która służy jednak pa-
niom do robótek ręcznych. Poza tym owce 
szetlandzkie są źródłem bardzo dobrego 
mięsa i skór wysokiej jakości – stwierdza Ro-
man Cieślar.

Współcześnie pogłowie owiec w Czechach 
stanowią w 85 proc. owce ras mięsnych, a w 10-
15 procentach zwierzęta typowo mleczne. Na 
Słowacji trochę więcej jest owiec mlecznych, 
natomiast w gospodarstwie Romana Cieślara 
na pierwszym miejscu znajduje się produk-
cja materiału zarodowego, czyli zwierząt do 
dalszej hodowli w całej Unii Europejskiej. Na 
drugim miejscu znajduje się produkcja mięsa. 

– Trzecim moim artykułem jest wysokiej ja-
kości wełna do prac ręcznych, a czwartym są 
skóry i kożuchy – wylicza hodowca.

Jego stado liczy obecnie około 60 doro-
słych owiec. Hodowca posiada również sześć 
tryków zarodowych. Tłumaczy on, że epide-
mia COVID-19 sprawiła, iż na owcach można 
dziś bardzo dobrze zarobić, tyle że żaden z 
hodowców nie był przygotowany na taką sy-
tuację, w efekcie pogłowie zwierząt jest iden-
tyczne jak w zeszłym roku. – Poza tym nasz 
obecny problem nosi nazwę „wilk”. Od pew-
nego czasu w naszych górach żyje wilk, któ-
ry już zdążył się rozmnożyć. Ma potomstwo 
i jest bardzo aktywny. Moje owce atakował 
do tej pory dwa razy, więc trzeba teraz sporo 
inwestować, by chronić nasze stada. Musimy 
budować profesjonalne ogrodzenia, kupo-
wać pasterskie psy. Musimy się bronić, a to 
niestety sporo kosztuje – stwierdza.  
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• Metryka chrztu Karola Sładeczka (ur. 1849), syna Karola i Ewy z domu Glajcar. Źródło: Biblioteka i Archiwum im. Tschammera w Cieszynie, Metryki chrztów 
parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie, t. 7. Zdjęcia: ARC

• Informacja o pogrzebie nauczyciela Pawła Sładeczka. Źródło: „Poseł Ewangelicki”, 1910, nr 5.
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Badanie: infekcje koronawirusem pomiędzy 
dziećmi sześć razy rzadsze niż w ogóle populacji
Infekcje koronawirusem SARS-

CoV-2 pomiędzy dziećmi następu-
ją sześć razy rzadziej niż w przypad-
ku ogółu populacji, wynika z badania 
przeprowadzonego przez specjali-
stów z barcelońskiego, dziecięcego 
szpitala im. Sant Joan de Deu.

Badanie, o którym napisał hisz-
pański dziennik „El Pais”, przepro-
wadzone zostało podczas tegorocz-
nych wakacji na próbie ponad 1900 

dzieci przebywających na koloniach 
na terenie prowincji Barcelona, w 
północno-wschodniej Hiszpanii. Le-
karze z barcelońskiego dziecięcego 
szpitala im. Sant Joan de Deu wska-
zali, że biorąca w badaniu liczba osób 
jest największa w tego typu dotych-
czasowych badaniach dotyczących 
infekcji koronawirusem wśród naj-
młodszych. – Kolonie letnie zostały 
wybrane celowo do przeprowadze-

nia tego badania, gdyż warunki, jakie 
występują tam są zbliżone do tych z 
placówek szkolnych – poinformowa-
li w komunikacie autorzy pracy.

Junajo Garcia, pediatra uczest-
niczący w badaniu powiedział, że 
wśród wszystkich uczestników let-
niego wypoczynku, którzy brali 
udział w studium potwierdzono zale-
dwie 12 zakażeń koronawirusem. Ko-
ordynatorka badania Iolanda Jordan 

wskazała, że potwierdzono również, 
iż dzieci mające poniżej 12 lat mają 
podobną zdolność do zakażania ko-
ronawirusem jak starsze dzieci z gru-
py wiekowej 13-17 lat.

Jak zauważył Garcia, jedną z róż-
nic kolonii wobec szkół jest fakt, że 
większość czasu dzieci spędzają tam 
na świeżym powietrzu. Dodatkowo, 
zgodnie z wymogami służb sanitar-
nych Katalonii, dzieci podczas kolo-

nii muszą przebywać w maksymal-
nie 10-osobowych grupach. Wyjaśnił 
też, że badanie zostało przeprowa-
dzone wśród dzieci biorących udział 
w koloniach letnich, które odbywały 
się zarówno na terenie Barcelony, jak 
też na jej przedmieściach. Dodał, że 
co tydzień na miejsce każdej kolonii 
kierowany był zespół medyczny, któ-
ry prowadził badania stanu zdrowia 
dzieci.  (PAP)
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S P O R T Michał Haratyk, 
aktualny mistrz Polski w pchnięciu kulą z czempionatu we Włocławku

Warunki były okropne, dobrze, że nikomu nic się 
nie stało 

Fot. ARC

RETROSKOP 

Aleksandra Olsza, pochodząca 
z Katowic tenisistka, była bo-

haterką poprzedniego Retroskopu. 
Karierę zakończyła w 2000 roku w 
wieku zaledwie 23 lat po kontuzji 
łokcia, ale mimo wszystko zapisała 
się złotymi literami w historii pol-
skiego tenisa, wygrywając w 1995 
roku juniorski Australian Open 
zarówno w singlu, jak też w deblu. 
Myślałem, że to trudne pytanie, a 
jednak nie – wszystkie wasze odpo-
wiedzi były tym razem poprawne. 
Gratulacje. Pora zatem na 23. od-
słonę.

PYTANIE NR 23
Ruszył długo wyczekiwany wyścig 
kolarski Tour de France, a ja pomy-
ślałem, że warto wrócić wspomnie-

niami do czasów, kiedy w 
igrzyskach olimpijskich 
i mistrzostwach świata 
na podium stawał boha-
ter dzisiejszej odsłony 
retro-zabawy. Do naj-
piękniejszych sukcesów 
tego kolarza (zm. w 2013 
roku) należało wicemi-
strzostwo świata w dru-
żynowej jeździe na czas 
wywalczone w 1972 roku 
wspólnie z Ryszardem 
Szurkowskim, Edwardem 
Barcikiem i Lucjanem Li-
sem. 

Na odpowiedzi cze-
kam do najbliższej nie-
dzieli pod adresem:  
bittmar@gos.live.  (jb) 

FNL

VARNSDORF – 
TRZYNIEC 1:0
Do przerwy: 1:0. Bramka: 19. Rud-
nickij. Trzyniec: Pastornický – 
Celba, Habusta, Janoščín, Javůrek 
– Foltyn (86. Vaněk), Weber – Stáňa 
(72. Omasta), Zlatohlávek (86. 
Šuľa), Puchel (56. Akulinin) – Attah 
(56. Cienciala). 

Dwa mecze – zero punktów. Do-
tychczasowy bilans drugoligowych 
piłkarzy Trzyńca nie wygląda zbyt 
optymistycznie. – Chłopakom 
nie można odmówić waleczności. 
Wciąż brakuje nam jednak zim-
nej krwi w ataku. Mam nadzieję, 
że przełamiemy się strzelecko jak 
najszybciej – ocenił przegrane spo-
tkanie trener Trzyńca, Svatopluk 
Habanec. Piłkarze z powodu prze-
rwy zarezerwowanej dla meczów 

reprezentacji RC otrzymali dodat-
kowy tydzień na rzetelne treningi. 
Pod Jaworowym wykorzystają go w 
stu procentach. 
Lokaty: 1. Żiżków, 2. Líšeň, 3. Hra-
dec Kr. po 6 pkt.,… 12. Trzyniec 0 
pkt. 

DYWIZJA F

BOGUMIN – 
DZIEĆMOROWICE 2:1
Do przerwy: 2:1. Bramki: 29. Pa-
lej, 90. Halaška – 38. Staško. CZK: 
82. Václavek. Bogumin: Švrčina – 
Ferenc, Václavíček, Košťál. Stošek 
– Fr. Hanus (90. Malysz), Palej, 
Strojek – Bloksch (67. Šebek), Lato-
cha (61. Jan Kodeš), Halaška (90. D. 
Uher). Dziećmorowice: Majerczyk 
– Václavek, MackDonald, Hrtánek 
(75. Moskál), K. Skoupý – Jež (70. 

Jan Uher), Holec, Ciku, Macko – 
Staško, Tomáš (78. Řapek). 

W meczu na szczycie dywizyj-
nej grupy F piłkarze Bogumina 
pokonali w niedzielę w derbach 
Dziećmorowice 2:1, umacniając się 
w fotelu lidera czwartej ligi.  Obie 
drużyny przygotowały się do der-
bów skrupulatnie. Nikt nie chciał 
przegrać, co było widać od pierw-
szych minut spotkania, w którym 
akcje przelewały się z jednej strony 
na drugą. Pojedynek, który swoim 
poziomem przewyższał większość 
meczów w czwartej lidze, gospoda-
rze przechylili na swoją korzyść w 
końcówce – wykorzystując „jede-
nastkę” po faulu na Šebku. Wtedy 
już przyjezdni grali w dziesiątkę, 
osłabieni po wykluczeniu Vác-
lavka. Kibiców Bogumina wprowa-
dził w stan euforii Milan Halaška. 
Wcześniej na listę strzelców wpisali 
się Dominik Palej (30.) i Jan Staško 

(38.). – To była prawdziwa reklama 
futbolu. Mecz trzymał w napięciu, 
a karny w ostatniej minucie to taka 
wisienka na torcie tego dreszczow-
ca – stwierdził Patrik Poštulka, 
drugi trener FK Bospor Bogumin. 
Gościom z Dziećmorowic humory 
po meczu mniej dopisywały. – Nie 
będę owijał w bawełnę, Moskál 
zepsuł nam całe spotkanie – po-
wiedział „Głosowi” trener Josef 
Jadrný. – Niepotrzebnie sfaulo-
wał Šebka, bo sytuacja nie wyma-
gała tak niefortunnej interwencji 
– podkreślił szkoleniowiec Dzieć-
morowic. – Tak czy owak te derby 
pokazały, że w pięknej oprawie, z 
głośnym dopingiem widzów (700 – 
przyp. JB) futbol nabiera zupełnie 
nowego wymiaru.  

HAWIERZÓW – 
HERZMANICE 2:0

Do przerwy: 1:0. Bramki: 2. Bá-
nyácski, 60.  Zbavitel. CZK: 45. 
Opata (Herzmanice). Hawierzów: 
Přibyl – Podešva, Bányácski, L. 
Skoupý, Dawid – Förster (74. Noga), 
Zupko, Klejnot (90. Bajzath) – Zbavi-
tel (66. Bagar), Wojnar (85. Krajčo), 
Chlopek (74. Malcharek). 

– To nasza druga z rzędu wy-
grana. Zasłużona, ale zarazem 
wymęczona – relacjonował trener 
Hawierzowa, Miroslav Matušovič. 
Gospodarze ruszyli na rywala z im-
petem, prowadząc od 2. minuty po 
bramce z rzutu rożnego. W drugiej 
połowie goście grający w dziesiąt-
kę zabarykadowali się pod własną 
bramką, licząc na element zasko-
czenia – szybką kontrę czy długą 
piłkę w pole karne. Zamiast wy-
równującej bramki ostrawianie do-
czekali się drugiej piłki we własnej 
siatce, która definitywnie ostudziła 
ich zapędy. 

RYMARZÓW – 
KARWINA B 1:5
Do przerwy: 1:1. Bramki: 26. Jeřá-
bek – 48.  i 76.  Zelizko, 32.  Haša, 
88.  Vlachovský, 90.  Kaczmarczyk. 
Karwina B: Hrdlička – Hejda, Ko-
uřil, Dramé (90.  Věčorek), Holiš – 
Buzek (54. Mrózek, 86. Petrík), Pu-
tyera, Zelizko, Vlachovský, Kobza 
(54. Kaczmarczyk) – Haša.

Ukraiński pomocnik Ivan Zeliz-
ko zmusił do przemyśleń nie tylko 
obrońców Rymarzowa, ale też trenera 
„A” drużyny Karwiny, Juraja Jarábka. 
Zagrał świetnie i niewykluczone, że 
znajdzie się w nominacji do najbliż-
szej pierwszoligowej kolejki. – Nie 
boi się pojedynków jeden na jeden, 
świetnie wykonuje też stałe fragmen-
ty gry – skomplementował bohatera 
jednostronnego spotkania trener re-
zerw Karwiny, Čestmír Kročil. 

FRYDLANT n. O. – 
TRZYNIEC B 3:3
Do przerwy: 1:1. Bramki: 39. Sva-
tonský, 49. Švrček, 60. Škorik – 27. 
Samiec, 52. D. Maceček, 56. Gáč. 
Trzyniec B: Křepela – Potůček, 
L. Maceček (46. Lanc), Gáč, Hýbl 
– Dohnal (85. Hamrozi) J. Cieslar 
– Niemczyk, Samiec, Chloň (81. V. 
Cieslar) – D. Maceček. 

Rezerwy Trzyńca rozkręcają 
się powoli, na boisku Frydlanta 
podopieczni trenera Lubomíra 
Luhovego pokazali niemniej peł-
nię swoich możliwości. – Zabrakło 
tylko zwycięstwa, ale remis z kla-
sowym przeciwnikiem to żaden 
wstyd – ocenił spotkanie Luhový, 
który z drugoligowego „A” zespołu 
wykorzystał w meczu Samca, Gáča 
i Hýbla. 
Lokaty: 1. Bogumin 12, 2. Polanka 

n. Odrą 9, 3. Dziećmorowice 7, 4. 
Karwina B 7,… 6. Hawierzów 7, 12. 
Trzyniec B 2 pkt. 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
Bilowec – L. Piotrowice 9:1 (dla go-
ści: Ristovský), Fulnek – Bystrzyca 
2:0, Czeladna – Cz. Cieszyn 1:0, Da-
tynie Dolne – Břidličná 1:4, Kobe-
rzyce – Haj 2:1, Oldrzyszów – Kar-
niów 0:3, Hlubina – Petřvald n. M. 
0:3, Bruszperk – P. Polom 2:7. Loka-
ty: 1. Břidličná 15, 2. Bilowec 13, 3. 
P. Polom 13,… 7. Bystrzyca 9, 10. Cz. 
Cieszyn 4, 15. Datynie Dolne 0, 16. 
L. Piotrowice 0 pkt. 

IA KLASA – gr. B
Śmiłowice – Dobratice 0:2, Wra-
cimów – B. Olbrachcice 0:3 (Chum-
chal, Żyła, Pešek), Lutynia Dolna 
– Luczina 2:3 (dla gosp.: Novotný 

2), Gnojnik – Stonawa 3:3 (Zabel-
ka, Oborný, Brzuchański – Zoller, 
Kod’ousek, Baláž), Sl. Orłowa – 
Jabłonków 6:1 (Jatagandzidis 3, 
Hanusek, Derík, Macháček – Szot-
kowski), St. Miasto – Jistebnik 2:0, 
Dobra – Libhošť 1:4. Lokaty: 1. Sl. 
Orłowa 9, 2. Stonawa 7, 3. Dobra 6 
pkt. 

IB KLASA – gr. C
Wierzniowice – Nydek 4:0, Mosty 
k. J. – Raszkowice 0:5, Pietwałd – 
Oldrzychowice 1:3, Zabłocie – Inter 
Piotrowice 2:0, Wędrynia – L Pio-
trowice B 1:1, Sucha Górna – Sta-
rzicz 1:2, Sedliszcze – Rzepiszcze 
0:1. Lokaty: 1. Wierzniowice, 2. 
Raszkowice, 3. Rzepiszcze po 9 pkt. 

MP KARWIŃSKIEGO
G. Błędowice – Dąbrowa 0:3, G. 

Hawierzów – F. Orłowa 1:4, B. 
Rychwałd – V. Bogumin 4:1, Cier-
licko – L. Łąki 2:1, Michałkowice B 
– Sj Pietwałd 0:9, Żuków G. – Sn Ha-
wierzów 9:3. Lokaty: 1. F. Orłowa, 2. 
Cierlicko, 3. B. Rychwałd po 6 pkt. 

MP FRYDEK-MISTEK
Piosek – Prżno 1:1, Niebory – Basz-
ka 2:0, Milików – Noszowice 4:2, 
Bukowiec – Śmiłowice B 8:0, Pal-
kowice – Gródek 6:1, Janowice – 
Hukwaldy 0:1. Lokaty: 1. Palkowice 
6, 2. Niebory 6, 3. Prżno 4 pkt. 

RP FRYDEK-MISTEK
Metylowice – Nawsie 5:1, MFK 
Frydek-Mistek – Toszonowice 1:1, 
Chlebowice – Frydek-Mistek B 0:10, 
Kuńczyce – Wojkowice 2:4. Lokaty: 
1. Frydek-Mistek B 9, 2. Wojkowice 
7, 3. Metylowice 6 pkt.  (jb)

Weekendowy serwis piłkarski: Derby dla piłkarzy Bogumina

Majstersztyk Karwiny
Od marca czekali piłkarze Karwiny na zwycięstwo w najwyższej klasie rozgrywek. Doczekali się w sobotę 
w wyjazdowych derbach z Opawą, wygranych 2:1. W tabeli Fortuna Ligi karwiniacy wyprzedzają nie tylko 
bogatszego sąsiada z Ostrawy, ale także m.in. Viktorię Pilzno. 

Janusz Bittmar 

Worek z 
bramkami 
r o z w i ą -

zał się w Opawie w 
drugiej połowie. Na 
prowadzenie wyszli 
gospodarze w 46. 
minucie po bram-
ce Mondeka, ale 
Papadopulos w 62. 
minucie z podania 
Ndefego wyrównał, 
a komplet punktów 
wystrzelił karwinia-
kom na osiem minut 
przed końcem Mi-
kuš, którego świetnie 
obsłużył rewelacyj-
nie grający Papado-
pulos. Również dla 
Rajmunda Mikuša, 
pozyskanego przed 
sezonem z drugoli-
gowej Jihlawy, gol 
do siatki Opawy był 
premierowym w bar-
wach Karwiny.

– Wiedziałem, 
że w swojej drugiej 
czystej okazji muszę 
już strzelić bramkę. 
Innego wyjścia nie 
było – stwierdził z 
uśmiechem Mikuš, który wcześniej 
zmarnował „setkę” w sytuacji sam 
na sam z opawskim golkiperem. 
–  Ndefe miał do mnie pretensje, 
czekał na podanie, ale się nie do-
czekał. To był mój błąd – skomen-
tował zmarnowaną okazję z 77. mi-
nuty słowacki pomocnik. 

Szkoleniowiec Karwiny, Juraj 
Jarábek, nie szczędził drużynie 

komplementów. – Chcieliśmy zła-
pać wiatr w żagle zaraz na starcie 
sezonu. Myślę, że realizacja tego 
celu przebiega bez zakłóceń. W 
meczu z Opawą cały zespół za-
grał świetnie – stwierdził słowacki 
trener, który w przerwie zarezer-
wowanej dla reprezentacji RC za-
mierza wkomponować w zespół 
wszystkich nowych zawodników. 

– Nowi piłkarze mają duży poten-
cjał, potrzebują tylko czasu, żeby 
zaaklimatyzować się w drużynie – 
zaznaczył Jarábek. – Mam na my-
śli chociażby bohatera ostatnich 
derbów, Rajmunda Mikuša, który 
zaczął spotkanie na ławce rezerwo-
wych, ale pokazał, że stać go na grę 
od pierwszych minut. 

Krótko i niezbyt wesoło będzie 

tymczasem o Baniku Ostrawa. Nad 
Ostrawicą przerwę w rozgrywkach 
przeznaczą na burzę mózgów po 
kolejnym nieudanym występie. W 
miniony piątek przed kamerami 
Czeskiej Telewizji podopieczni Lu-
boša Kozla wymęczyli remis 2:2 z 
Czeskimi Budziejowicami, zaś po 
meczu pojawiły się głosy żądające 
dymisji trenera. Chyba za szybko na 

takie radykalne kroki, niemniej Ba-
nik, który w letnim okienku trans-
ferowym zafundował sobie lekką 
drzemkę, potrzebuje zastrzyku 
świeżej krwi – zwłaszcza w linii po-
mocy. Rezerwowi zawodnicy mają 
szansę przekonać do siebie trenera 
już jutro, w wyjazdowym towarzy-
skim spotkaniu z trzecioligowym 
Kromierzyżem (17.00).  

FORTUNA LIGA

OPAWA – 
KARWINA 1:2
Do przerwy: 0:0. Bramki: 46. Mon-
dek – 62. Papadopulos, 82. Mikuš. 
Karwina: Bolek – Bartošák, Twar-
dzik, Šindelář, Ndefe – Hanousek 
(52. Mikuš), Mangabeira (60. Jur-
sa) – Qose (89. Janečka), Ostrák 
(89. Herc), Smrž (59. Santos) – Pa-
padopulos.

OSTRAWA –  
CZ. BUDZIEJOWICE 
2:2
Do przerwy: 1:2. Bramki: 5. Po-
točný, 85. Chvěja – 23. Šulc, 38. 
Matějka. Ostrawa: Laštůvka – Ju-
roška (46. Fillo), Pokorný, Stronati, 
Holzer – Jánoš (84. Reiter), Jirásek 
(46. Chvěja) – Lalkovič (62. Tetour), 
Kuzmanovič, Potočný – O. Šašinka 
(62. Tijani).
Lokaty: 1. Slavia Praga 6, 2. Sparta 
Praga 6, 3. Bohemians 4,… 6. Kar-
wina 4, 13. Ostrawa 2 pkt. 12. 9.: 
Jablonec – Ostrawa (17.00), 13. 9.: 
Karwina – Sparta Praga (16.30). 

• Piłkarze Karwiny na zwycięstwo w 
Fortuna Lidze czekali od marca. Udało 
się w derbach z Opawą. Fot. mfkkarvina

Czekają na rozwój wydarzeń
To nie tak miało być. Zaplanowany na dziś pierwszy mecz półfinałowy w ramach Pucharu Generali pomiędzy 
hokeistami Pilzna i Trzyńca nie dojdzie do skutku z powodu podejrzenia koronawirusa w zespole Indian. Wczoraj, 
po zamknięciu numeru, cała ekipa Pilzna została przetestowana na obecność koronawirusa i w razie negatywnych 
wyników nic nie będzie stało na przeszkodzie, żeby uzgodnić zastępczy termin pojedynku. 

Janusz Bittmar

Tak, niestety przygotowania do wtor-
kowego meczu z Pilznem zostały 
przerwane. O całej sytuacji dowie-

dzieliśmy się z wyprzedzeniem, a więc nie 
wsiadamy w autokar do Pilzna i czekamy 
na rozwój wydarzeń – powiedziała wczoraj 
„Głosowi” Dita Ondrejkowa, rzeczniczka pra-
sowa HC Stalownicy Trzyniec. 

Półfinałowa batalia w Pucharze Generali 
przewiduje dwa mecze – u siebie i na wyjeź-
dzie (rewanż w Trzyńcu 9 września), ale nie-
wykluczone, że z powodu braku terminów 
zrodzi się pomysł na rozegranie tylko jed-
nego pojedynku. – Zobaczymy, jak wypadną 
testy w zespole Pilzna. To klucz do dalszej 

strategii działania – stwierdził Josef Ře-
zníček, szef hokejowej ekstraligi. 

Jeśli sytuacja epidemiczna w zespo-
le Pilzna okaże się poważna i co za tym 
idzie – przekreśli szansę na rozegranie 
półfinałowego spotkania, w Trzyńcu u 
progu startu ekstraligi do głosu dojdzie 
wariant awaryjny w postaci towarzy-
skiego meczu z którymś z regionalnych 
rywali. – Trzymamy rękę na pulsie, 
przede wszystkim jednak trzymamy 
kciuki za zespół Pilzna, żeby wyszedł 
zwycięsko z tej opresji – podkreśliła On-
drejkowa. 

Wszystkie ekstraligowe zespoły przy-
gotowują się do startu nowego sezonu w 
Tipsport Ekstralidze zaplanowanego na 
18 września.   

• W ćwierćfinale Pucharu Generali hokeiści Trzyńca wyelimino-
wali Hradec Kralowej. Fot. hcocelari
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CO W KINACH

TRZYNIEC – Kosmos: Štěstí je 
krásná věc (1, godz. 17.30); V síti 
18+ (1, godz. 20.00); K2 vlastní ce-
stou (2, godz. 17.30); Šarlatán (2, 3, 
godz. 20.00); After (3, godz. 17.30); 
KARWINA – Centrum: Jaskinia 
(1, godz. 17.30); Nowi mutanci (1, 
godz. 20.00); Fruwajmy! (2, godz. 
17.30); Štěstí je krásná věc (2, 
godz. 20.00); Babyteeth (3, godz. 
17.30); Tenet (3, godz. 20.00); HA-
WIERZÓW – Centrum: Štěstí je 
krásná věc (1, godz. 19.30; 2, godz. 
17.00); Tenet (2, godz. 19.00); Ra-
busie fistaszków (3, godz. 17.00); 
After 2 (3, godz. 19.30); CZ. CIE-
SZYN – Central: Nowi mutanci 
(3, godz. 16.30); Štěstí je krásná 
věc (3, godz. 19.00); CIESZYN – 
Piast: Samsam (1, godz. 16.00); 
Zew krwi (1, godz. 17.45; 2, 3, godz. 
15.15); Pojedynek na głosy (1, 
godz. 20.00; 2, 3, godz. 17.30); 1917 
(2, 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.kato-
wice.pl/Zaolzie.

CO W TERENIE

CZ. CIESZYN – Filia Biblioteki 
Miejskiej przy ul. Havlíčka 6 zapra-
sza w sobotę 5. 9. w godz. 8.00-12.00 
na darmowy kiermasz książek pt. 
„Zabierz mnie do domu!“
 wrześniowy wykład MURu od-
będzie się w czwartek 3. 9. o godz. 
17.00 w Domu PZKO przy ul. Bożka. 
O Fryderyku Chopinie mówić bę-
dzie Tomasz Piwko, utwory kompo-
zytora zagra młoda pianistka Ema 
Trávníčkowa.
KARWINA-RAJ – Klub Seniora MK 
PZKO zaprasza członków na spotka-
nie 8. 9. o godz. 15.00.
PTM – Zaprasza na kolejne spotka-
nie członków i sympatyków PTM, 
które odbędzie się 4. 9. o godz. 16.30 
w Konsulacie Generalnym RP, przy 
ul. Blahoslavovej 4 w Ostrawie.
Tematem przewodnim „Bachora, co 
to takiego?”, doprawione występem 
Zespołu Pieśni i Ruchu Nieskoordy-
nowanego „Niezapominajki”. Pro-
simy o zgłoszenia udziału pocztą 
elektroniczną pod adres ptmrc@
atlas.cz lub sms-em pod numer 603 
744 575.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 2. 9. na spa-
cer z Lutyni Dolnej do Bogumina. 

Do Lutyni Dolnej (przystanek Dolní 
Lutyně-Nerad) dojeżdżamy pocią-
giem z Cz. Cieszyna o godz. 8.41. 
Stąd przechodzimy piechotą 2 km 
do Wierzniowic, a dalej autobusem 
przez przygraniczne wioski do Bo-
gumina. Tam według programu 
zwiedzimy park miejski, wieżę wi-
dokową. Odjazdy pociągu z Bogu-
mina do Cz. Cieszyna: o godz. 12.49, 
13.49, dalsze co godzinę. Spacer 
przygotowała i poprowadzi Maria 
Sładeczek, tel. 732 290 449.
 zaprasza 8. 9. w ramach cyklu 
wycieczek „Leśne kościoły” na 
wycieczkę wtorkową na Wapieni-
cę, Błatnią z zejściem do Brennej 
(około 12 km). Odjazd autobusem z 
dworca autobusowego w Cieszynie 
o godz. 8.30. Prosimy zabrać ze sobą 
złotówki, dowody osobiste, masecz-
ki. Wycieczkę przygotował i popro-
wadzi Stasiek Pawlik, tel. 0048 606 
133 123.
UWAGA! Zapraszamy na koleżeń-
skie spotkanie po 62 latach matu-
rzystów z roku 1958 Jedenastolet-
niej Szkoły Średniej w Cz. Cieszynie 
wychowawców prof. Pawła Zieliny i 
Wilhelma Franka w dniu 4. 9. o godz. 
13.00 w restauracji „Na Kamyncu” w 
Jabłonkowie-Miejskiej Łomnej. Inf. 
736 614 358, 722 578 297. 

OFERTY

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

KONCERTY

KARWINA-FRYSZTAT – Zapra-
szamy w niedzielę 6. 9. o godz. 
16.00 do kościoła parafialnego 
pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego na pierwszy koncert XVI Fe-
stiwalu Muzyki Organowej „Kar-

wińskie organy”. Koncertować 
będzie małżeński duet muzyczny 
– Martin Kovařík, organy oraz Eva 
Kovaříkowa, skrzypce. Pan Mar-
tin pochodzi z Hawierzowa, pani 
Eva ze Słowacji. Oboje już ponad 
dwadzieścia lat żyją i działają w 
Szwajcarii. Wybitni artyści za-
prezentują publiczności muzykę 
klasyczną w wirtuozerskim wyko-
naniu (L. Van Beethoven, F. Liszt, 
S. Prokofjew).

WYSTAWY

MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Karwi-
nie, Rynek Masaryka 10/8, Kar-
wina-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. Cieszy-
nie, ul. Główna 15: wystawa pt. 
„Historia Śląska Cieszyńskiego”. 
Czynna: wt-nie: w godz. 9.00-
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 TRZYNIEC-
KIEJ i MIASTA TRZYŃCA, GA-
LERIA Werk, Frýdecká 387: do 
8. 11. wystawa pt. „Strefa Czarno-
bylu – 30 lat po”. Czynna: wt-pt: 
w godz. 9.00-17.00, nie: w godz. 
13.00-17.00.

Dzisiaj, 1 września, obchodzi 90. urodziny nasza Kocha-
na Mamusia, Babcia i Prababcia

pani OLGA WACŁAWIKOWA
z Orłowej

Z okazji tego zacnego jubileuszu życiowego serdecz-
ne życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości 
oraz wielu pięknych i spokojnych chwil wśród swych 
najbliższych z całego serca składają córka Halina i syn 
Władek z rodzinami, wnuki Kasia, Ola, Zbyszek, Leszek 
i Hanka oraz prawnuki Terezka, Tosia, Sebastianek 
i mały Szymonek. GŁ-468

Dnia 3 września obchodzi zacny jubileusz 

pani BARBARA WACŁAWIK 
z Piotrowic, pochodząca z Łąk nad Olzą

Z okazji 90. urodzin dużo zdrowia, pogody ducha 
i  wszelkiej pomyślności życzą synowie Jerzy i Roman 
z rodzinami. GŁ-477

Dnia 2 września obchodzi swoje 50. urodziny nasz Ko-
chany 

mgr ROMAN BARON, Ph. Dr
z Karwiny a zarazem z Pragi

Z tej okazji dużo szczęścia, zdrowia, radości, dni peł-
nych słońca i beztroskich życzą z całego serca rodzice 
i siostra Alina z rodziną.  RK-062

Wczoraj, 31 sierpnia, minęło 10 lat od dnia, kiedy odszedł na zawsze nasz 
Kochany Ojciec i Dziadek 

śp. BRUNO RANOSZ 
z Łazów i Darkowa

Pamiętamy. Córki z rodzinami. GŁ-486

Wyrazy głębokiego współczucia panu Stanisławowi Folwarcznemu 
z powodu śmierci

OJCA
składają Konsul Generalna RP w Ostrawie oraz pracownicy Konsulatu 
Generalnego RP w Ostrawie. GŁ-488

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy, że dnia 28 sierpnia 2020 
zmarł w wieku 91 lat nasz Ukochany Ojciec, Dziadek i Pradziadek 

śp. JÓZEF STANIEK
Nabożeństwo pogrzebowe Drogiego Zmarłego odbędzie się w środę 
2. 9. 2020 o godz. 15.00 w kościele ewangelickim w Ligotce Kameralnej. 
Zasmucona rodzina.
 GŁ-491

Wyrazy głębokiego współczucia panu prof. dr hab. Karolowi Danielowi 
Kadłubcowi z powodu śmierci

ŻONY
składają Konsul Generalna RP w Ostrawie oraz pracownicy Konsulatu 
Generalnego RP w Ostrawie. GŁ-487

Wyrazy szczerego współczucia panu Stanisławowi Folwarcznemu z po-
wodu śmierci

OJCA STANISŁAWA
składa Kongres Polaków w Republice Czeskiej. GŁ-490

ŻYCZENIA

ŻYCZENIA

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

PROGRAM TV

Z powodu koronawirusa nie odbyło się 1 czerwca spotkanie 
absolwentów klasy 8. i Juku bystrzyckiej szkoły z roku 1954. 
Odbędzie się natomiast 2 września o godz. 13.00  
„Na Szkubni”. Zapraszamy!I N F O R M A T O R 

WTOREK 1 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 10.40 Velké sedlo (s.) 11.30 
AZ kwiz 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Legendy telewizyjnej roz-
rywki 13.35 Uśmiechy Soni Červenej 
14.15 Wszystko-party 15.00 Downton 
Abbey (s.) 16.05 Napisała: Morder-
stwo (s.) 17.00 Podróżomania 17.30 
AZ kwiz 18.00 Wiadomości regional-
ne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Opowiadaj (s.) 21.05 Opowia-
dania filmowe 22.00 Na wodzie (s.) 
22.55 Zawodowcy (s.) 23.50 Bukiet 
0.10 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowna pla-
neta 9.30 Starożytne rzesze 10.20 
Czołgi w walce 11.15 Piekło pod po-
wierzchnią 12.00 Ilustrowane felie-
tony Ludvíka Vaculíka 12.10 Emocje 
i my 12.40 Obrazki z  Francji 13.00 
UčíTelka 13.45 Praskie metro 14.40 
Natura paradoxa 15.20 František Fajtl 
15.35 Historie.cs 16.30 Nieznani bo-
haterowie 17.00 Życie ssaków 17.50 
Świat z lotu ptaka 18.45 Wieczoryn-
ka 19.00 Na rowerowym szlaku 19.15 
Magazyn religijny 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Piekło 
pod powierzchnią 20.50 Atomowe 
serce Františka Janoucha 21.50 Nazi-
ści 22.45 Grandchester (s.) 23.35 Dic-
te (s.) 1.05 Mowa ciała. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Uli-
ca (s.) 9.55 Spece (s.) 11.00 Co o tym 
sądzą Czesi 12.00 Południowe wia-
domości 12.25 Krok za krokiem (s.) 
12.45 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 14.00 Dowody zbrodni (s.) 
15.55 Dr House (s.) 16.57 Popołudnio-
we wiadomości 17.25 Co o tym sądzą 
Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Master Chef 
Czechy 21.40 Weekend 22.40 Agenci 
NCIS: Nowy Orlean (s.) 23.35 Dr Ho-
use (s.) 0.30 Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.10 Pieskie życie (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 9.10 M.A.S.H. (s.) 10.20 
Lato nad morzem (film) 12.25 Straż-
nik Teksasu (s.) 13.25 Gliniarz i pro-
kurator (s.) 14.25 Policja Hamburg 
(s.) 15.25 Agenci NCIS (s.) 16.25 Poli-
cja w akcji 17.25 Wiadomości krymi-
nalne 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości 19.55 Showtime 20.05 
Pogoda 20.15 Słoneczna (s.) 21.35 7 
przypadków Honzy Dědka 22.50 Tak 
jest, szefie! 23.55 Policja w akcji 0.55 
Agenci NCIS (s.). 

ŚRODA 2 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Downton Abbey (s.) 
10.55 Věra – nevěra (film) 11.30 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Legendy telewizyjnej rozrywki 
13.40 Wszystko, co lubię 14.10 For-
tepian 14.20 Pr. rozrywkowy 15.25 
Napisała: Morderstwo (s.) 17.00 Po-
dróżomania 17.30 AZ kwiz 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Żandarm-
skie humoreski (s.) 21.25 Nasze dzieci 
(film) 22.45 Na wodzie (s.) 23.40 Věra 
– nevěra (film) 0.20 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 

przedszkole 9.00 Życie ssaków 9.50 
Esencja wody 10.45 Sprawozdanie 
o PTP 11.45 Naziści 12.35 Ilustrowa-
ne felietony Ludvíka Vaculíka 12.45 
Ludzkie siedziby z  punktu widze-
nia natury 13.00 UčíTelka 13.45 100 
cudów świata 14.40 Babcia generał 
15.05 Ben Ferencz 16.00 Europa dziś 
16.25 Telewizyjny klub niesłyszących 
16.55 Moc ognia 17.50 Atomowe serce 
Františka Janoucha 18.45 Wieczoryn-
ka 18.55 Po Czechach 19.05 Miejsce 
zamieszkania wieś 19.25 Co by było, 
gdyby… 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Kamera w podróży 
20.55 Podróż po wyspie Fuerteven-
tura 21.25 Na jednośladzie po Iraku 
21.55 Tajna historia 22.50 Lotnicze 
katastrofy 23.45 Gomorra (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Uli-
ca (s.) 9.40 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (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.) 14.05 Dowody zbrodni 
(s.) 15.55 Dr House (s.) 16.57 Popołu-
dniowe wiadomości 17.25 Co o tym 
sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Za-
mieńmy się żonami 21.40 Małe miło-
ści 22.50 Agenci NCIS: Nowy Orlean 

(s.) 23.45 Dr House (s.) 0.40 Dowody 
zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.10 Pieskie życie (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 9.10 M.A.S.H. (s.) 10.20 
Burzliwe spotkanie (film) 12.20 
Strażnik Teksasu (s.) 13.25 Gliniarz i 
prokurator (s.) 14.25 Policja Hamburg 
(s.) 15.25 Agenci NCIS (s.) 16.25 Poli-
cja w akcji 17.25 Wiadomości krymi-
nalne 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości 19.55 Showtime 20.05 
Pogoda 20.15 Pielęgniarki. Błękit-
ny kod (s.) 21.35 Show Jana Krausa 
22.45 Gliniarz (s.) 23.55 Policja w ak-
cji 0.55 Agenci NCIS (s.). 

CZWARTEK 3 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 10.35 Opowiadaj (s.) 11.30 
AZ kwiz 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Legendy telewizyjnej roz-
rywki 13.40 Chcącemu nie dzieje się 
krzywda (film) 14.25 Pr. rozrywkowy 
15.25 Napisała: Morderstwo (s.) 16.10 
Downton Abbey (s.) 17.00 Wszystko, 
co lubię 17.30 AZ kwiz 18.00 Wiado-
mości regionalne 18.25 Gdzie jest mój 
dom? 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.10 Opowiadaj (s.) 
21.00 Opowiadania filmowe 22.05 
Na wodzie (s.) 23.00 Piątek, czas mo-
tyli (film) 0.10 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Planeta Ziemia 
9.50 Świat z lotu ptaka 10.45 Miej-
sce zamieszkania wieś 11.05 Wido-
kówka Martina Kratochvíla 11.10 
Armia z terakoty 12.00 Ilustrowane 
felietony Ludvíka Vaculíka 12.10 
Apokalipsa: Niekończąca się wojna 
1918-1926 13.00 UčíTelka 13.45 Skan-
dale pierwszej republiki 14.15 Moc 
ognia 15.10 Strawa dla duszy & ciała 
15.40 Olbrzymie węzły transportowe 
16.30 100 cudów świata 17.25 Pierw-
szy przyjaciel człowieka z pustkowi 
18.15 Podróż po wyspie Fuerteventu-
ra 18.45 Wieczorynka 18.55 Przygo-
dy nauki i techniki 19.20 Geografia 
świata 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Wielka Brytania 
z  lotu ptaka 21.00 Mongolia – kraj 
błękitnego nieba 21.30 Kary w Cze-
chach 22.00 Krowa (film) 23.30 Qu-
eer 23.55 Kraj wolności. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Uli-
ca (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.) 14.00 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 Ho-
use (s.) 0.35 Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.10 Pieskie życie (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 9.10 M.A.S.H. (s.) 10.20 
Koniec pewnego lata (film) 12.20 
Strażnik Teksasu (s.) 13.25 Gliniarz i 
prokurator (s.) 14.25 Policja Hamburg 
(s.) 15.25 Agenci NCIS (s.) 16.25 Poli-
cja w akcji 17.25 Wiadomości krymi-
nalne 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości 19.55 Showtime 20.05 
Pogoda 20.15 Słoneczna (s.) 21.45 Wi-
nogrodnicy (s.) 23.05 Tak jest, szefie! 
0.10 Policja w akcji. 

POLECAMY

• Praskie metro
Wtorek 1 września, godz. 13.45,  
TVC 2

• Olbrzymie węzły transportowe
Czwartek 3 września, godz. 15.40,  
TVC 2

• Esencja wody
Środa 2 września, godz. 9.50,  
TVC 2
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

Pogrążeni w bólu po śmierci naszej Najdroższej Żony, Matki, Babci, Pra-
babci, Siostry, Szwagierki i Cioci

śp. ZUZANNY HILDY KADŁUBCOWEJ 
z Mistrzowic

składamy z serca płynące podziękowania wszystkim, którzy przyszli 
oddać hołd Drogiej Zmarłej, za przekazane słowa otuchy i pokrzepie-
nia, za wieńce, kwiaty, za kondolencje w prasie i w prywatnej korespon-
dencji – ks. dr. M. Piętakowi za podniosłe prowadzenie nabożeństwa ża-
łobnego, Kongresowi Polaków, Centrum Pedagogicznemu, Redakcjom 
„Głosu” i „Zwrotu”, MK PZKO w Mistrzowicach i jego Klubowi Kobiet, 
Polskiemu Gimnazjum im. J. Słowackiego w Cz. Cieszynie, Klubowi 
Nauczycieli Emerytów, Polskiemu Towarzystwu Medycznemu, wójto-
wi Stonawy, współpracownikom i studentom z Uniwersytetu Ostraw-
skiego, studentom Technikum Rolniczego z Cz. Cieszyna, przedstawi-
cielom i pracownikom Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dyrekcji 
Domu Narodowego w Cieszynie, przedstawicielom Macierzy ZC nr 6 
w Cieszynie, dyrekcji GOK-u w Istebnej, Burmistrzowi Miasta Ustronia 
i Przewodniczącemu Rady Miasta Ustronia, tutejszemu Uniwersyteto-
wi III Wieku, w szczególności ustrońskiemu Zespołowi „Równica” za 
niezwykłe wystąpienie, lekarzom – ordynatorowi MUDr. L. Škňouřilo-
wi, MUDr. M. Baszczyńskiej, MUDr. H. Möhwaldowej, MUDr. J. Laskiej 
z zespołem pielęgniarek. Wszystkim, którzy Drogą Zmarłą wspierali, 
otaczali szacunkiem i zachowają w pamięci. 

Mąż, syn i córka z rodzinami. GŁ-489

Nabożeństwa 
zawieszone
Epidemia COVID-19 sprawiła, 

że Telewizja Polska regularnie 
transmitowała latem ewangelickie 
nabożeństwa. W lipcu i sierpniu 
w każdą niedzielę w TVP 3 o godz. 
15.45 można było obejrzeć nabo-
żeństwo z wybranej parafii. Od 
września telewizyjne transmisje 
zostają jednak zawieszone. 

– Ponieważ sytuacja epidemio-
logiczna w kraju stabilizuje się, 
program 3 Telewizji Polskiej nie 
przewiduje dalszych emisji nabo-
żeństwa ewangelickich – napisa-
no w oświadczeniem dyrektora 
Biura Programowego Telewizji 
Polskiej. 

 (wik)

Zapraszają 
na casting

Cieszyńska Młodzieżowa Aka-
demia Musicalowa kolejny raz 

szuka talentów. „Przeżyj przygodę 
życia i poznaj przyjaciół na całe 
lata występując na scenach w całej 
Polsce. Zostań częścią profesjonal-
nej produkcji musicalowej i pracuj 
nad swoimi talentami pod okiem 
zawodowych instruktorów aktor-
stwa, śpiewu i tańca” – zachęcają 
nadolziańscy łowcy talentów.

Casting do musicalu „Zwycięz-
cy II” odbędzie się już w sobotę, 5 
września od godziny 9.00 w salach 
cieszyńskiego Domu Narodowe-
go. Do udziału w przesłuchaniach 

zaprasza Stowarzyszenie Teatr na 
Dłoni, które prowadzi na co dzień 
dziecięco-młodzieżowy teatr mu-
zyczny. – Zrzeszamy ponad 60 
osób w wieku od 6 do 18 lat z woje-
wództw śląskiego i małopolskiego. 
Nasze zajęcia musicalowe niosą 
zaś w swym przekazie pozytywne 
wartości. Ich zadaniem jest wspar-
cie i rozwój zainteresowań dzieci 
i młodzieży, jak również umożli-
wienie alternatywnego sposobu 
spędzania wolnego czasu w bliskiej 
relacji z kulturą i sztuką – informu-
ją przedstawiciele stowarzyszenia. 
 (wik)
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MINIKWADRAT MAGICZNY I LOGOGRYF ŁUKOWATY

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozloso-
wana książka. Rozwiązania prosimy przysyłać na e-mail: 

info@glos.live. Termin ich nadsyłania upływa w piątek 11 września 
2020 r. Nagrodę z 18 sierpnia otrzymuje Jan Stebel z Gnojnika. 
Autorem dzisiejszych łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie minikwadratu magicznego I  
z 18 sierpnia: 1. KOŁO 2. OBRAZ 3. ŁATWO 4. OZON 
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II  
z 18 sierpnia: 1. GŁAZ 2. ŁYDKA 3. AKRYL 4. ZALA
Rozwiązanie logogryfu łukowego z 18 sierpnia: PĘPEK
Rozwiązanie rozetki z 18 sierpnia: MUSZYNA

Rozwiązaniem logogryfu jest nazwa miasta nad Radunią w powiecie kartuskim w województwie 
pomorskim. Miasto położone na wschodnim skraju Pojezierza Kaszubskiego, 19 km na południowy 
zachód od Gdańska. Na terenie miasta znajdują się dwa pomniki przyrody w postaci dwóch ponad 
500-letnich dębów...

1.-4. miasto w pd.-zach. Banglade-
szu, w prowincji Khulna

3.-6. przestrzeń, w której niczego nie 
ma

5.-8. figura geometryczna, ośmiobok
7.-10. płynie przez Ołomuniec
9.-12. główny ksiegowy wyższej 

uczelni
11.-2. inaczej podróże, rozjazdy.

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
DŻESAUR

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. budulec pszcze-
lich plastrów

2. miasto nad Odrą, 
stolica polskiej 
piosenki

3. zapora wodna na 
Wełtawie

4. Alicia, amerykań-
ska piosenkarka, 
przebój „Fallin”

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: KEYS

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. surowiec do pro-
dukcji benzyny

2. imię Kolberga lub 
Schindlera

3. poprzeczne po-
grubiają, pionowe 
wyszczuplają

4. pieśń operowa.

Wyrazy trudne 
lub mniej znane: 
OSKAR

1 2 3 4

1
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4

1 2 3 4

1

2
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4

POZIOMO: 
A. drób domowy B. imię rosyjskie - rzeka w Ekwadorze, dopływ Amazonki C. pora roku - drugi okres ery mezo-
zoicznej D. prawobrzeżny dopływ Odry 

PIONOWO: 
1. balowa lub gimnastyczna 2. broń Wilhelma Tella - artykuł handlowy 3. cięta, kłuta lub postrzałowa – roślina 
tropikalna uprawiana ze względu na włókno 4. najwyższa…, czyli ostatni moment.

Wyrazy trudne lub mniej znane: JUTA

A

1 2 3 4

B

C

D


