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Następne posiedzenie Rady Przedstawicieli odbędzie się 9 września 2021 o godzinie 16.30

w siedzibie Kongresu Polaków w RC, ul. Grabińska 458/33, Czeski Cieszyn

Powrót polskiego kina
WYDARZENIE: Po latach przerwy w kinie „Wolność” w Cierlicku odbędzie się przegląd filmowy oferujący szeroki 
wachlarz polskich filmów. Cierlickie Lato Filmowe zaplanowane jest na 10-12 września. Znamy już program 
festiwalu.

Danuta Chlup

C
ierlickie Lato Fil-
mowe nawiąże 
do tradycji i kli-
matu CieLaF–u 
organizowane-
go w tym miej-
scu od 1993 do 

2004 roku, chociaż nie jest jego 
bezpośrednim kontynuatorem. 
Widzowie od piątku do niedzieli 
obejrzą siedem filmów polskich, 
sześć czeskich oraz jeden słowacki 
(dwa z nich będą wyświetlone dla 
szkół). Z wyjątkiem „Rejsu” Marka 
Piwowskiego z 1970 roku będą to 
nowości filmowe z lat 2019-2021. 

Pomysłodawcą imprezy jest gru-
pa zapaleńców z Cierlicka na czele 
z Elżbietą Štěrbą-Molendą, dyrek-
torką festiwalu. Jego zorganizowa-
nia podjęły się Kongres Polaków w 
RC oraz Stowarzyszenie Młodzie-

ży Polskiej, zaś partnerami są gmi-
na Cierlicko oraz Stowarzyszenie 
Przyjaciół Śląska Cieszyńskiego 
(Sdružení přátel Těšínska), orga-
nizator czeskiej części festiwalu 
„Kino na Granicy”. 

– Tegoroczny przegląd jest pró-
bą powrotu imprezy filmowej do 
Cierlicka. Nie będzie konkursu, 
nie będzie specjalnych gości, w 
tej próbnej edycji chodzi nam o 
to, aby obejrzeć filmy, spotkać się, 
podyskutować. W czasie pande-
mii bardzo nam tego brakowało. 
Zobaczymy, jakie będzie zainte-
resowanie tym projektem i czy 
w przyszłych latach będziemy to 
wydarzenie kontynuowali – po-
wiedział naszej gazecie Michał 
Przywara, kierownik Centrum Pol-
skiego przy Kongresie Polaków i 
wiceprezes SMP. Dodatkowym po-
wodem organizacji festiwalu jest 
to, że Babie Lato Filmowe, będące 
kontynuatorem CieLaF-ów, od-

bywa się obecnie w regionie trzy-
niecko-jabłonkowskim, natomiast 
na „dołach” brakuje podobnej im-
prezy. 

Przywara dodał, że tegoroczną 
nowością będą czeskie napisy do 
polskich filmów. Organizatorzy 
starają się w ten sposób zaintere-
sować kinematografią znad Wisły 
także czeskiego widza. Impreza 
zostanie dofinansowana przez 
Kongres Polaków, Konsulat Gene-
ralny RP w Ostrawie oraz Minister-
stwo Kultury RC. 

Elżbieta Štěrba-Molenda wspo-
mina atmosferę cierlickich festi-
wali z okresu, kiedy była gimna-
zjalistką. Chciałaby ją ożywić i 
przywrócić. 

– Jeśli chodzi o filmy polskie, 
to nastawiam się na „25 lat nie-
winności. Sprawa Tomka Komen-
dy”, film nakręcony na podstawie 
prawdziwego zdarzenia – losów 
mężczyzny niesłusznie skazane-

go na 25 lat więzienia. Ciekawy 
jest film „Sweat”, który widzia-
łam w ramach „Kina na Granicy” 
i bardzo mi się podobał. Na uwagę 
zasługuje słowacki „Muž so zaječí-
mi ušami”, wyświetlany podczas 
inauguracji „Kina na Granicy” 
oraz Letniej Szkoły Filmowej w 
Uherskim Hradziszczu. Z czeskich 
filmów będzie film „Zátopek”, o 
którym jest ostatnio bardzo głośno 
– wymienia dyrektorka festiwalu. 

Gmina Cierlicko w poprzed-
nich latach na własną rękę orga-
nizowała jesienią przeglądy fil-
mowe, z  tym, że koncentrowała 
się przede wszystkim na filmach 
czeskich. Zwykle wyświetlany 
był jeden film polski. W tym roku 
nie urządza własnego festiwalu i 
władze gminy zgodziły się udo-
stępnić Kongresowi bezpłatnie 
kino „Wolność“ wraz ze sprzętem 
technicznym oraz obsługą. Wójt 
Martin Polášek powiedział „Gło-

sowi”, że traktuje przegląd w jego 
nowej postaci jako swoisty ekspe-
ryment. 

– Ze względu na to, że nie mamy 
pewności, czy w listopadzie nie bę-
dzie ponownie obostrzeń związa-
nych z koronawirusem, zrezygno-
waliśmy w tym roku z organizacji 
naszego festiwalu i przyjęliśmy 
propozycję partnerstwa we wrze-
śniowym wydarzeniu – wyjaśnił 
samorządowiec. 

Cierlickiemu Latu Filmowemu 
będzie towarzyszyła wystawa fo-
tografii autorstwa Wiesława Prze-
czka z pierwszych edycji Cierlic-
kiego Lata Filmowego. 

– Postaramy się o to, aby prze-
gląd miał „festiwalową otoczkę”. 
Będzie wprowadzenie do każdego 
z filmów. Do czeskich będzie wpro-
wadzał Martin Novosad, który je 
wybierał. Postaramy się o przyjem-
ną atmosferę, o poczęstunek – za-
pewniła Štěrba-Molenda.  

Co zobaczymy?
Piątek: „Chyby” (CZ, godz. 15.00), „Sweat” (PL, 17.30), „Zátopek” 

(CZ, 20.00)

Sobota: „Muž so zaječími ušami” (SK, 11.00), „Boże Ciało”  
(PL, 14.00), „Polot” (PL, 17.00), „Prvok, Šampón, Tečka a Karel” 
(CZ, 20.00), „Rejs” (PL, 22.00)

Niedziela: „Spicí město” (11.00), „Oficer i szpieg” (PL, 14.00), 
„Jedině Tereza” (CZ, 17.00), „25 lat niewinności” (PL, 20.00)

• Elżbieta Štěrba-Molenda zaprasza na Cier-
lickie Lato Filmowe. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
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Irena Biernacka, 
działaczka Związku Polaków na Białorusi, podczas 
pikiety solidarności z więzionymi od pięciu miesięcy 
Andżeliką Borys i Andrzejem Poczobutem

CYTAT NA DZIŚ

•••
Trafiliśmy do aresztu, gdzie więźniom 
politycznym nie dawano ani jedzenia, ani 
materaców. Nie wiem, jak Andrzej i Andżelika 
tam wytrzymują. Tam jest strasznie. Ludzie są 
traktowani jak zwierzęta

W E E K E N D  W  R E G I O N I E

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

Jednego dnia, w odstępie raptem kilku godzin, otrzymałem 
dwa e-maile. Nie były zbyt przyjemne, delikatnie rzecz 
ujmując, choć zdarzała się już dużo bardziej przykra kore-
spondencja, która wpadała do mojej elektronicznej skrzynki. 

Wiadomości nie były ze sobą w żaden sposób powiązane, ale – kiedy 
zestawiłem je obie – doszedłem do ciekawego wniosku. I właśnie tym 
chciałbym się tutaj podzielić. 

Mniejsza o autorów, ale pierwszy e-mail sprowadzał się do zarzu-
cenia nam, że w numerze datowanym na 24 sierpnia zamieściliśmy 
cytat Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej RP. Stały 
czytelnik „Głosu” pisał, że Polska narusza konwencję genewską, a 
redakcja – cytując ministra – nie wiadomo, co chce osiągnąć. – Czy 
chcecie nam o tym przypomnieć, żeby nam było przed Czechami 
bardziej wstyd i żeby nas zupełnie zniechęcić do tej Polski – stało w 
wiadomości.

Ja odebrałem to jako zarzut, że cytując ministra „Głos” popiera rząd 
i to, co dzieje się na granicy. Nic bardziej błędnego. Wybór cytatu do 
aktualnego wydania to rzecz tak subiektywna, że tak naprawdę za-
wsze można podnieść jakikolwiek zarzut, często absurdalny. 

Autor drugiego e-maila proponował natomiast usunięcie chochlika 
drukarskiego... ze strony 14. Chodzi o informację w stopce redakcyj-
nej, że „Głos” jest finansowany ze środków... między innymi Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów RP.  Skąd taki pomysł? Wszystko przez 
artykuł na temat „lex TVN”, który ukazał się w 61. numerze „Głosu”. 
Autor zarzucił mnie, jako autorowi i redaktorowi naczelnemu, że „ga-
zeta wpisuje się w retorykę polskiej opozycji odwołującej się na TVN, a 
zwłaszcza na TVN 24”.

Moje pytanie brzmi: to jaki w końcu jest ten „Głos”? Popierający 
rząd w Warszawie czy krytykujący jego poczynania? Bo te dwa listy 
pokazują dobitnie, że gazeta Polaków nie stoi po niczyjej stronie i na 
ile umie, stara się obiektywnie przedstawiać rzeczywistość. Umówmy 
się, nigdy nie będzie tak, że zadowoleni będą wszyscy. To jest po pro-
stu utopia. Nie wiem, czy się Państwo zgodzicie ze mną, ale świat na 
początku trzeciej dekady XXI wieku jest tak skomplikowany i zwario-
wany, że konia z rzędem temu, kto by stworzył idealną receptę na jego 
opisanie...  

ZDANIEM... Tomasza Wolffa

wolff@glos.live

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

HAWIERZÓW
Przed tygodniem, w nocy 
z wtorku na środę, hawie-
rzowscy policjanci spraw-
dzając informację o włama-
niu do jednego z budynku 
zatrzymali na podwórzu 
mężczyznę. Funkcjonariu-
sze zauważyli, że podczas 
ucieczki próbował on pozbyć 
się jakichś przedmiotów. 
Przy murze nadal stała dra-
bina, za to brakowało kilku 
doniczek z ziołami. Zatrzy-
many wyjaśnił, że wspiął się 
po oknie i rynnie na dach i 
zabrał kilka roślin, sądząc, że 
to marihuana. Usłyszał za-
rzut kradzieży, a przy okazji 
okazało się, że w maju został 
już skazany za takie samo 
przestępstwo. Teraz młode-
mu człowiekowi grozi kara 
pozbawienia wolności od 
sześciu miesięcy do trzech 
lat.  (wik)

JABŁONKÓW
W piątek i sobotę na ja-
błonkowskim rynku działał 
mobilny punkt szczepień. W 
całym regionie podobne ze-
społy odwiedziły już prawie 
dwadzieścia miejsc, a plano-
wane są kolejne wyjazdy. W 
sierpniu co najmniej jedną 
dawkę szczepionki przeciw 
koronawirusowi otrzymała 
połowa mieszkańców woje-

wódz-
twa mo-
rawsko-śląskiego. 
Latem tempo szczepień 
zwolniło, jednak zdaniem 
władz województwa 
mobilne zespoły bardzo 
dobrze uzupełniają siatkę 
stacjonarnych punktów 
szczepień. Do ubiegłego 
czwartku zaszczepiło się w 
nich bez wcześniejszej re-
jestracji ponad tysiąc osób. 
 (wik)

KARWINA
W ubiegłym tygodniu w 
mieście oddano do użytku 
okno życia nowej genera-
cji. Zostało wykonane ze 
stali nierdzewnej, klimaty-
zowane oraz wyposażone 
w nowoczesną instalację, 
która błyskawicznie przesyła 
informację o pojawieniu 
się dziecka w kilka miejsc. 
Dodatkowo posiada zapa-
sowe zasilanie oraz kamerę 
termowizyjną. Stare okno 
życia dla niemowląt zostało 
zainstalowane w szpitalu 
w Raju jedenaście lat temu 
i uratowało życie trójce 
dzieci. W całej Republice 
Czeskiej działa 80 takich 

„boksów” dla niemowląt. W 
ciągu 16 lat matki umieściły 
w nich 222 dzieci.  (wik)

OSTRAWA
Mimo epidemii koronawi-
rusa ożywia się turystyka. 
W drugim kwartale 2021 r. 
województwo morawsko-
śląskie odwiedziło prawie 
104 tys. turystów, czyli o 64 
proc. więcej niż w analogicz-
nym okresie ubiegłego roku. 
Województwo morawsko-
śląskie jest również jednym 
z siedmiu regionów w kraju, 
które w drugim kwartale 
tego roku odnotowały 
ponad 100 tys. odwiedzają-
cych. Średnia długość poby-
tu gości wynosiła trzy noce, 
a najbardziej przyciągał ich 
Beskid Śląsko-Morawski, 
gdzie wypoczywało ponad 
32 tys. gości.  (wik)

wtorek

środa

czwartek

dzień: 14 do 16 ºC 
noc: 14 do 12 ºC 
wiatr: 3-6 m/s

dzień: 12 do 14 ºC 
noc: 14 do 12 ºC 
wiatr: 4-7 m/s

dzień: 15 do 17 ºC 
noc: 10 do 8 ºC  
wiatr: 1-3 m/s

DZIŚ...

31
sierpnia 2021

Imieniny obchodzą:  
Bohdan, Rajmund
Wschód słońca: 5.57
Zachód słońca: 19.34
Do końca roku: 122 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień 
Solidarności i Wolności
Święto Kawalerii Polskiej
Przysłowie: 
„Ostatni sierpnia 
zapowiada, jaka pogoda 
na wrzesień wypada”

JUTRO...

1
września 2021

Imieniny obchodzą:  
Bronisław, Idzi
Wschód słońca: 5.58
Zachód słońca: 19.32
Do końca roku: 121 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Kombatanta
Święto Wojsk  
Obrony Przeciwlotniczej
Przysłowie:
„Pierwszy września 
pogodny, w zimie czas 
wygodny”

POJUTRZE...

2
września 2021

Imieniny obchodzą:  
Julian, Wilhelm, Stefan
Wschód słońca: 6.00
Zachód słońca: 19.30
Do końca roku: 120 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Dużego Rozmiaru
Przysłowie:
„Szron wrześniowy 
i pajęczyny po ziemi, są 
snadź znakiem tęgiej 
zimy”

POGODA

KARWINA

Nowy »Poklad« 
rodził się w bólu 
Po dziewięciu latach i wielu problemach towarzyszących 
budowie mieszkańcy Ostrawy-Poręby otrzymali 
wyremontowany i zmodernizowany Dom Kultury „Poklad”. 
W środę został oficjalnie oddany do użytku. Nie cały jednak. 
Duża sala będzie bowiem wymagała dodatkowych prac 
z powodu zawilgocenia podłóg.

Danuta Chlup

„Poklad” był 
już od lat 60. 
– i wierzę, że 

nadal jest – dobrze zna-
nym miejscem zarów-
no dla ostrawian, jak 
i czołowych czeskich 
artystów. Stanowi serce 
Poręby, miejsce kultury 
wysokiej jakości i roz-
rywki. Trwający przez 
kilka lat skomplikowany remont wyma-
gał odwagi i wytrwałości, ale, jak dzisiaj 
widzimy – było warto – mówił podczas 
otwarcia prezydent Ostrawy Tomáš Ma-
cura. 

Studio architektoniczne Platforma 
Architektów opracowało projekt re-
montu już w 2009 roku. Prace rozpoczę-
to trzy lata później, lecz ze względu na 

problemy techniczne dwukrotnie zosta-
ły przerwane. Po zmianach w projekcie 
w 2019 roku podjęto je na nowo. 

Dom Kultury składa się z sali głów-
nej – balowej, sali teatralnej dla 400 wi-
dzów, kina dla 74 widzów, kilku mniej-
szych salek oraz sali gimnastycznej. W 
budynku znajduje się także restauracja 
z tarasem.  

JABŁONKÓW

OSTRAWA

HAWIERZÓW

• Niestety wciąż można jeszcze natrafić na takie akty wandalizmu. 
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

• Foyer wyremontowanego domu kultury. 
Fot. JIŘÍ ZERZOŇ

Mokre dożynki

Urszula i Józef Słowiko-
wie już tradycyjnie byli 
gospodarzami „Dożynek 
Suskich” urządzonych w 

ogrodzie Domu PZKO przez Miej-
scowe Koło w Hawierzowie-Suchej. 
Program artystyczny wykonał Chór 
Mieszany „Dźwięk” z Karwiny-Raju 
pod dyr. Barbary Tomanek. 

Pogoda w niedzielne popołudnie 
pasowała jak ulał do powiedzenia 
„Na dwoje babka wróżyła”. Ciemne 
chmury zwiastowały ulewę, lecz 
kawałek jasnego nieba dawał na-
dzieję, że jednak ominie ona Suchą. 
Goście zajęli prawie wszystkie ław-
ki w ogrodzie, działacze Koła przy-
gotowali stoisko z poczęstunkiem. 
Po rozpoczęciu imprezy przez pre-
zesa Franciszka Jasioka, w trakcie 

występu chórzystów, lunął deszcz 
i trzeba było wszystko przenieść do 
świetlicy. 

Chórzyści z MK PZKO w Karwi-
nie-Raju przekazali symbolicznie 
gospodarzom chleb z tegorocznych 
plonów oraz wieniec dożynkowy. 
Franciszek Buba zwrócił się do Ur-
szuli i Józefa Słowików słowami 
wiersza własnego autorstwa rozpo-
czynającym się od słów: 

– Niesiemy wieniec z kłosów zło-
cistych, z tych pól nad Olzą tak bli-
skich, ojczystych. 

Buba kilkakrotnie jeszcze re-
cytował swoje wiersze pomiędzy 
piosenkami „Dźwięku”. Wszystkie 
miały związek z pracą na polu i ze 
żniwami. W rozmowie z „Głosem” 
zdradził, że napisał je specjalnie na 

dożynki w Suchej. – W poniedzia-
łek otrzymałem zlecenie od kie-
rowniczki zespołu, a w czwartek na 
próbie już miałem gotowe wiersze 
– śmiał się Buba. Zdradził, że pisuje 
wiersze okolicznościowe – gwarą i  
w języku literackim, ma także takie 
utwory w szufladzie, które czekają 
na okazję, aby je wydać drukiem.

Na imprezie nie zabrakło domo-
wych posiłków, kołaczy, gorzałki 
ani dobrego humoru. Była także 
loteria, w której można było wygrać 
różne dekoracje i rzeczy związane z 
pracą w ogrodzie. 

Miejscowe Koło PZKO w Suchej 
Średniej było jednym z nielicznych, 
które także w ubiegłym, pande-
micznym roku, urządziło tradycyj-
ne dożynki.  (dc)

• Urszula i Józef Słowikowie przyjmują dary żniwne od chórzystów „Dźwię-
ku”. Fot. DANUTA CHLUP

Spragnieni  
dożynkowej atmosfery
Szesnaste „Dożynki na Fojstwiu” w Trzyńcu-Oldrzychowicach odbyły się w sobotę przy sprzyjającej pogodzie. 
Widownia była zajęta do ostatniego miejsca, w powietrzu unosiły się ponętne zapachy.

Danuta Chlup

D
okładnie o 
godz. 15.00 do 
gospodarstwa 
na Fojstwiu do-
tarł korowód 
d o ż y n k o w y . 
Za traktorem z 

przyczepą wiozącą najmłodszych 
członków zespołu „Oldrzychowice” 
kroczyli tancerze zarówno tego, jak 
i gościnnego zespołu z Błędowic. 

Gospodarzami dożynek byli 
Věra i Jiří Palkovscy. Prezydent 
Trzyńca przywitała gości w gwa-
rze i wspominała swojego „sta-
rzyka”, który miał gospodarstwo 
w Wielopolu. Wieniec dożynko-
wy oraz pachnący chleb wręczyli 
gospodarzom tancerze zespołu 
„Oldrzychowice”. Zespół przed-

stawił tańce góralskie 
nawiązujące do żniw. 
Trochę inny folklor 
– z dolańskiej części 
regionu oraz czeski 
– pokazał Zespół Re-
gionalny „Błędowice” 
z Hawierzowa. Oba 
zespoły działają w ra-
mach Polskiego Związ-
ku Kulturalno-Oświa-
towego. 

– W zeszłym roku do-
żynek z wiadomych po-
wodów nie było. W tym 
roku sytuacja jest inna, 
a aura dopisała. Widać, 
że ludzie stęsknili się za spotka-
niami z przyjaciółmi, sąsiadami, 
rodzinami i chyba też za impreza-
mi, za folklorem i za tą atmosferą, 
która zawsze panuje tutaj, na Foj-
stwiu. Gospodarzem jest pani pre-

zydent miasta Trzyńca z mężem. 
Jednym z powodów takiego wy-
boru jest to, że w tym roku upływa 
90 lat od nadania praw miejskich 
Trzyńcu – powiedział „Głosowi” 
prezes MK PZKO w Oldrzychowi-

cach Henryk Szlaur. 
Koło jest organizato-
rem imprezy. 

Nie tylko rodzimy 
folklor był obecny na 
dożynkach. Publicz-
ność obejrzała także ze-
spół tańca orientalnego 
„Khatiana” i bawiła się 
przy muzyce rockowej. 
Pomyślano o atrakcjach 
dla dzieci. Mogły się 
przejechać na przycze-
pie ciągnika czy też na 
kucyku. 

PZKO-wcy przygoto-
wali domowe posiłki: 

„rojberkę”, placki ziemniaczane, 
jelito z kapustą, sznycel z kurczaka, 
upiekli ciastka i kołacze. Przygo-
towania trwały praktycznie przez 
cały tydzień, włączyło się w nie po-
nad 60 osób. 

– Mamy 32 „rojberki”, to w su-
mie ok. 300 porcji mięsa. Wczoraj 
przez cały dzień je przygotowy-
waliśmy – zdradził krzątający się 
przy mięsie Czesław Marek. 

Do stoiska z daniami domowej 
kuchni ustawiła się po występie 
zespołów długa kolejka. Ustawił 
się w niej także Andrzej Bezecny. 

– Brakowało mi takich imprez 
– przyznał mieszkaniec Końskiej. 
– Zwykle jeździmy na przemian 
na dożynki do Gutów i do Oldrzy-
chowic. W zeszłym tygodniu, za-
miast do Gutów, wybraliśmy się 
na rowerach na przegląd kapel do 
Lesznej Dolnej, a na dożynkach 
jesteśmy dziś tutaj – opowiedział 
mieszkaniec Końskiej. Zdradził, 
że stoją z żoną Martą w kolejce po 
placki ziemniaczane, które żona 
„musi mieć” na każdej imprezie. 
 

•••
Widać, że ludzie stęsknili się 

za spotkaniami z przyjaciółmi, 
sąsiadami, rodzinami i chyba też 
za imprezami, za folklorem i za tą 

atmosferą, która zawsze panuje 
tutaj, na Fojstwiu

Henryk Szlaur,  
prezes MK PZKO w Oldrzychowicach

• Czesław Marek (z lewej) zdradził, że na dożynki przygotowano 300 porcji „rojberki”. 
Fot. DANUTA CHLUP

• Tancerze zespołu „Oldrzychowice” niosą gospodarzom wieniec i chleb dożynkowy. 
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Cierpliwość popłaca
Prawie dwa lata czekania przeplatane pandemicznymi lockdownami były dla fanów 
festiwalu Dolański Gróm istną próbą nerwów i charakteru. Trening czyni jednak mistrza, 
o czym przekonaliśmy się w piątek wieczorem w Karwinie. 

Janusz Bittmar

Ś
wietne koncerty 
dali na Dolańskim 
Grómie wszyscy za-
proszeni artyści, w 
szczególności dwie 
największe gwiazdy 
– Ewa Farna i Ray 

Wilson.  W strefie wypoczynkowej 
na tyłach Parku Boženy Němcowej 
bawiło się w rytm muzyki ponad 
2700 osób, w tym szóstka szczę-
śliwych czytelników „Głosu”, któ-
rzy w konkursie zorganizowanym 
wspólnie z organizatorami festiwa-
lu z MK PZKO w Karwinie-Fryszta-
cie zdobyli darmowe bilety. 

Na pierwszy ogień w karwińskiej 
przystani, na tyłach Parku Boženy 
Němcowej, zagrał Łukasz Drapa-
ła z zespołem Chevy. Energiczny 
rock z elementami klasycznego 
hard rocka był idealną rozgrzew-
ką przed kolejnymi pozycjami w 
tegorocznym programie. Zanim 
na scenie pojawiła się muzyczna 
ambasadorka Zaolzia, Ewa Farna, 
powiało nowoczesnym blues-roc-
kiem grupy Cheap Tobacco. W 
Karwinie zabrzmiały m.in. utwory 
z ostatniej płyty zespołu („Szum”), 
nominowanej do nagród Fryderyki 
2019. Charyzmatyczna wokalistka 
Natalia Kwiatkowska sprawiła, że 
nad Karwiną chmury – dosłownie i 
w przenośni – definitywnie zaczę-
ły znikać, a w sercach zapanowała 
prawdziwa radość.

– Jeszcze w piątek rano cała na-
sza dzielna ekipa sprzątała wodę z 
terenu festiwalu. Na tyłach za sce-
ną powstało nawet małe jezioro. Na 
całe szczęście podołaliśmy wyzwa-
niu – powiedział „Głosowi” Marek 
Matuszyński z głównego sztabu 
Dolańskiego Grómu. Organizato-
rzy z MK PZKO w Karwinie-Frysz-
tacie pozapinali wszystko na przy-
słowiowy ostatni guzik, włącznie z 
pogodą. – Pan Bóg jest najwidocz-
niej Polakiem – dodał z uśmiechem 
Matuszyński. 

Tuż po 20.00 rozpoczął się moc-
no wyczekiwany przez fanów 
koncert Ewy Farnej. Najpierw był 
Top Of The Top w Sopocie, potem 
koncert w ramach filmowego festi-
walu w Karlowych Warach, a teraz 
ekskluzywny występ na Dolańskim 
Grómie.

– Ewę nie było łatwo upolować, 
ale udało się. Cieszymy się, że jest 
tu z nami – powiedział „Głosowi” 
Leszek Koch, menedżer imprezy. 
Zabrzmiały wszystkie największe 
przeboje Ewy, włącznie z nowym 
singlem zapowiadającym jesienną 
płytę długogrającą. Singiel „Ciało” 
to kobiecy manifest, ale też rewela-
cyjny, taneczny utwór, z którym na-
sza Zaolzianka spokojnie mogłaby 
zawojować taneczne parkiety w No-
wym Jorku. Tam skądinąd zabły-
snęła na jednym z drapaczy chmur 
na Times Square, w ramach akcji 
charytatywnej serwisu streamingo-
wego Spotify.

– Dziś czułam niesamowitą in-
terakcję ze słuchaczami. Byłam 
wśród swoich i to mnie bardzo nała-
dowało energią – stwierdziła w roz-

mowie z „Głosem” artystka, która w 
Karwinie śpiewała swoje utwory za-
równo po polsku, jak też po czesku. 
Towarzyszyła jej zaś zgrana ekipa 
muzyków, na czele z jej mężem, gi-
tarzystą Martinem Chobotem.

Finał tegorocznego Dolańskiego 
Grómu należał do Ray’a Wilsona – 
Szkot z krwi i kości mieszkający od 
kilku lat w Polsce, przede wszyst-
kim zaś świetny wokalista, który w 
przeszłości współpracował m.in. z 
legendą art rocka, brytyjską grupą 
Genesis. I właśnie m.in. przeboje 
Genesis, oprócz swoich własnych, 
wziął na warsztat Wilson w piąt-
kową noc w Karwinie. Z racji tego, 
że Genesis koncertują w ostatnich 
latach sporadycznie, a w zasadzie 
w ogóle, występ Wilsona był dla 
fanów idealną okazją, żeby zanucić 
wspólnie klasyki gatunku. Takie, 
jak „Home By The Sea”, „Land Of 
Confusion” czy fantastycznie po-
traktowany na karwińskim koncer-
cie tytułowy utwór z jedynej płyty 
nagranej z Wilsonem – „Calling All 
Stations”.

Barwą głosu, wyczuciem i fra-
zowaniem Wilson bije na głowę 
Phila Collinsa, który postanowił w 
zeszłym roku reaktywować Gene-
sis. Ray Wilson przygląda się temu 
z boku, robiąc swoje i robiąc to re-
welacyjnie. – Koncentruję się na 
teraźniejszości. Genesis to piękny 
okres w mojej karierze, ale dopiero 
nagrywając solowe płyty poczułem 
się wolny – zdradził Wilson naszej 
gazecie tuż przed koncertem.  Jak 
przystało na klasowy festiwal mu-
zyczny, nie zabrakło koncertowych 
bisów – w przypadku Wilsona był 
to ciepły, w sam raz skrojony na 
chłodną piątkową noc przebój 
„Congo”. 

Dolański Gróm to jednak nie 
tylko świetna muzyka, ale też spo-
tkania z przyjaciółmi czy luźne 
pogawędki przed stoiskami z ku-
linariami przygotowanymi przez 
miejscowych działaczy PZKO. 
Przystawkę z wrażeń publiczności 
znajdziecie Państwo w naszej an-
kiecie.  

Andrzej Zemene 
(Wędrynia)

Lubię odkrywać nowe zespoły, a 
Dolański Gróm nadaje się do tego 
idealnie. Tu zawsze na początek 
grają fajne, zazwyczaj młode grupy 
rockowe z Polski. Oczywiście przyje-
chałem też z powodu Ewy Farnej. 

Agata Mrózek 
(Oldrzychowice)

Nabieram sił przed oldrzychowickimi 
dożynkami (śmiech). A tak na po-
ważnie, to jestem tu głównie z po-
wodu Ewy Farnej. To mój tegorocz-
ny koncert numer jeden na Grómie. 

Bogusław Hlaváč  
(Cz. Cieszyn)

Dolański Gróm to świetna atmosfe-
ra, okazja do spotkania znajomych 
w trochę innych okolicznościach, niż 
zwykle. I ciekawe koncerty.

Jola Iwanuszek  
(Lutynia Dolna)

Przyjechałam dziś z powodu fajnej 
muzyki, a przy okazji zrobię też zdję-
cia, bo fotografia jest moją pasją.

ANKIETA

• Ewa Farna. 
Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

• Ray Wilson. 

• Publiczność dopisała. 

• Natalia Kwiatkowska. 

HYDE PARK W rubryce tej publikujemy materiały nadesłane przez czytelników, wyrażające ich opinie, poglądy i przekonania. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów.

O „Wizji”, pieniądzach, 
warsztatach i pomysłach
W piątkowym (20. 8.) „Głosie” au-
tor „Wizji 2035” poruszył sprawę 
pieniędzy, które – jego zdaniem 
– wszyscy zawodowo aktywni za-
olziańscy Polacy powinni co mie-
siąc wpłacać na konto Funduszu 
Rozwoju Zaolzia. Na pewno zda-
nia znowu będą podzielone. W 
małych miejscowościach nielicz-
ni tam już Polacy mają nieraz na 
utrzymaniu wybudowane kilka-
dziesiąt lat temu Domy PZKO, wy-
magające obecnie kosztownych 
remontów, które muszą pokrywać 
z własnych środków, ponieważ 
na żadne dotacje nie mogą liczyć, 
więc do apelu autora „Wizji” za-
stosują się prawdopodobnie w 
myśl przysłowia „Bliższa ciału 
koszula...”. 

Pieniądze są ważne, nieraz bar-
dzo ważne, ale równie ważne (a 
czasem nawet ważniejsze) są do-
bre pomysły. W związku z apelem 
pomyślałam o tym, czy pienią-
dze, którymi dysponuje Kongres 
Polaków, są zawsze wydawane 
w zgodzie z założeniami „Wizji”, 
czyli „na rzecz rozwoju polsko-
ści na Zaolziu”. Kongres co roku 
organizuje i finansuje warsztaty 
teatralno-filmowe, imprezę, któ-
rą polska młodzież na Zaolziu już 
dzisiaj nie jest zainteresowana. 

Z e-maila przysłanego mi z 
Kancelarii Kongresu 18 sierpnia 
(wtedy zajęcia były już za półmet-
kiem) wynikało, że zgłoszenie na 
tegoroczną edycję złożył tylko je-
den „polskojęzyczny” uczestnik. 
Chyba dlatego trzy osoby, które 
początkowo miały tworzyć kadrę 
instruktorów, stały się z koniecz-
ności również „uczestnikami”, 
ponieważ za bardzo nie było kogo 
szkolić. Kim byli i skąd przyjechali 
inni adepci, ilu się ich w końcu w 
tym roku zgłosiło, na te pytania już 
się odpowiedzi nie doczekałam. 

Rok temu odwiedziłam warsz-
taty z  myślą o nagraniu tam 
reportażu. Po polsku można 
było porozmawiać tylko z  jedną 
uczestniczką, dziewczyną z Pol-
ski, która pożaliła się, że „nie ma 
tu z  kim pogadać i nic nie rozu-
mie”. Pozostali uczestnicy przy-
jechali bowiem z Czech i Moraw, 
nie znali polskiego ani gwary, 
zresztą zajmowali się tu swoimi 
sprawami. 

Trzy lata temu z braku zainte-
resowania z pieniędzy na projekt 
skorzystał przynajmniej ZPiT 
„Olza” i urządził otwarte zgrupo-
wanie taneczne zespołu. 

Pomysły Tadka Wantuły i jego 
kolegów, którzy wymyślili m.in. 
kursy teatralne, były genialne, 
na miarę swego czasu. Dzięki pa-
nom Suszce, Mokrowieckiemu 
czy później Kokotkowi, paniom 
Pikus, Szotek-Stonawski i wie-
lu, wielu innym było słychać na 
Pasieczkach polski język także w 
jego najdoskonalszej postaci. Z 
biegiem lat polszczyzna z warsz-
tatów znikała, ostatnio nawet 
gwary jest tam jak na lekarstwo, 
i jest to raczej mowa, że powiem 
oględnie, „mocno zbohemizowa-
na”. Dla młodych Polaków z Zaol-
zia warsztaty nie są już atrakcyjne 
i nie ma chętnych do wzięcia w 
nich udziału, lecz organizator, 
może z nostalgii za „tradycją”, 
jakby nie chciał tego dostrzegać, 
w dalszym ciągu je organizuje.

Czasami tak się zdarza, że są 
pieniądze, a nie ma pomysłu, jak 

je sensownie wydać. Takie sztucz-
ne podtrzymywanie tradycji dla 
samej tradycji nie ma już chy-
ba sensu i budzi raczej smutek. 
Może by więc chłopcy z Centrum 
Polskiego pomogli Kongresowi 
wymyśleć coś nowego, coś, co 
znowu mogłoby zainteresować 
szersze grono naszej młodzieży i 
byłoby też w zgodzie z założenia-
mi wspomnianej tu „Wizji”. Tym 
bardziej że tu pieniądze jak widać 
są, a Pasieczki zawsze sprzyjały 
integracji. 

 Otylia Toboła

•••

Nie byłam, zmyśliłam, 
więc chcę dokuczyć...
Już sam tytuł artykułu O. Toboły 
to mieszanie gruszek z jabłkami, 
dla mnie jasny znak, że nie chce 
ona pisać konstruktywnej krytyki, 
lecz tylko szuka okazji, żeby gdzieś 
zaprezentować swe negatywne po-
glądy...

Warsztaty nie są finansowane z 
Funduszu Rozwoju Zaolzia, projekt 
jest częścią składową całorocznego 
projektu „Kulturní aktivity Kongre-
su Poláků v ČR v roce xy.”, składany 
do Ministerstwa Kultury RC.

Kancelaria podała trzy osoby, 
ponieważ ich nazwiska pojawiły 
się w „Głosie”, ze względu na RODO 
kancelaria nie ujawnia żadnych list 
uczestników.

Oferowałem O. Tobole numer 
telefonu do B. Klimszy w celu za-
planowania reportażu na ciekawe, 
aktywne działania warsztatowe (pi-
sanie scenariusza jest działaniem 
statycznym nie do końca nada-
jącym się do reportażu telewizyj-
nego), jednak O. Toboła nie miała 
ochoty zadzwonić do B. Klimszy, 
interesowało ją tylko przesłanie li-
sty obecności.

W 2018 roku na warsztatach po-
łowa uczestników była z Zaolzia, w 
2017 aż 17 osób na 27 osób. Ciekawe, 
dlaczego wtedy O. Toboła nie pisa-
ła, że jest sukces...

W tym roku na 20 uczestników 
mieliśmy 7 osób polskiego pocho-
dzenia z Zaolzia, oczywiście włącz-
nie z kadrą, jednak zdaniem O. To-
boły kadra prowadząca warsztaty 
nie może równocześnie być uczest-
nikami warsztatów.

Popatrzmy na to z innej strony 
– kilka lat temu kadra warsztatów 

składała się z grupy filmowców 
z Białegostoku, wtedy większość 
uczestników była Polakami z Pol-
ski. Pamiętam zdania krytyki, dla-
czego za pieniądze z Pragi organi-
zujemy warsztaty dla Polaków z 
Polski. Trudno jest przyciągnąć na 
warsztaty tylko osoby z Zaolzia.

W 2019 roku zamiast Warszta-
tów Teatralno-Filmowych odbyły 
się Warsztaty Folklorystyczne, nie 
z powodu braku zainteresowania 
uczestników, niestety kadra prowa-
dzących z powodu ważnych obo-
wiązków zawodowych nie mogła 
wziąć udziału. Rada Kongresu Po-
laków została o tym poinformowa-
na i przyjęła do wiadomości zmianę 
miejsca i koncepcji warsztatów.

Trzeba sobie uświadomić, że 
przez ostatnie dwa lata borykamy 
się z obostrzeniami pandemicz-
nymi. Tak na dobrą sprawę warsz-
taty są organizowane na ostatnią 
chwilę, więc jesteśmy wdzięczni 
za każdego uczestnika. Przypomnę 
jeszcze, że w zeszłym roku pomimo 
tego, że nie zakończyliśmy projek-
tu sztandarową imprezą KP – Tacy 
Jesteśmy, udało nam się rozliczyć 
dotację właśnie dzięki zorganizo-
waniu warsztatów.

Muszę przyznać, że w tym roku 
nie jestem w pełni zadowolony z 
przebiegu warsztatów. Z tego po-
wodu w czasie wizytacji przepro-
wadziliśmy burzę mózgów w celu 
podsumowania dotychczasowego 
przebiegu warsztatów oraz wy-
tyczenia możliwości i potrzeb na 
przyszłość. Na podstawie dysku-
sji stwierdziliśmy, że w obecnych 
czasach nie można organizować 
warsztatów z tą szlachetną ideą, 
która przyświecała organizatorom 
40 czy 50 lat temu, kiedy kadra nie 
otrzymywała żadnego wynagro-
dzenia, a uczestnicy mogli liczyć 
na  pełne wyżywienie i zakwatero-
wanie w cenie 100 koron za dzień.

Zapisane pomysły i możliwo-
ści zmian zostaną przedstawione 
Radzie Kongresu Polaków w celu 
dostosowania warsztatów do aktu-
alnych potrzeb naszego społeczeń-
stwa.

Na zakończenie drobna uwaga: 
miło się czyta złośliwie napisany 
artykuł autorki, która nawet nie 
zadała sobie trudu odwiedzenia 
warsztatów...

Piotr Polok,  
kanclerz Kongresu Polaków 

w Republice Czeskiej

•••

Jeszcze o wymazywaniu 
polskości
Chciałbym dodać kilka swoich 
spostrzeżeń i uwag do listu „Wy-
mazywanie polskości”, który 
ukazał się w „Głosie” 20 sierpnia 
2021. Sprawa dwujęzyczności i 
Starej Karwiny zaczyna bowiem 
coraz bardziej bulwersować nie 
tylko odwiedzających, ale i zwy-
kłych obywateli obecnej Kar-
winy oraz ich gości. Niedawno 
chcąc się pochwalić przed go-
śćmi z Polski, zaproponowałem 
odwiedzenie „krzywego kościo-
ła”, czyli kościoła pw. św. Piotra 
z Alkantry, kiedyś zwanego też 
„starym”, w Karwinie-Kopal-
niach. Chociaż nie mogliśmy 
obejrzeć wnętrza, to przynaj-
mniej chciałem pokazać im hi-
storię świątyni, a także dawnego 
miasta na planszach stojących 
przy kościele. Jakież było moje 
zdziwienie, kiedy znalazłem tyl-
ko czeskie i angielskie opisy, a 
brakowało polskich. To podob-
na sprawa, jaka wystąpiła przy 
wydawaniu książek o historii i 
zabytkach Karwiny. Książki były 
pisane po czesku i miały angiel-
skie i niemieckie tłumaczenia. 
Zapytałem wtedy przedstawi-
cieli władz miasta, ilu zagranicz-
nych gości korzystających z 
angielskiego i niemieckiego te 
książki kupi, skoro o wiele więcej 
przybywa tu gości z Polski. Poza 
tym utrzymujemy przyjaciel-
skie, partnerskie stosunki z przy-
granicznymi miastami w Polsce, 
książki zatem mogłyby służyć do 
popularyzacji naszych zabytków 
u sąsiadów. Wprawdzie jakiś czas 
to trwało, ale udało się sytuację 
zmienić. Późniejsze wydania za-
wierały już również polskie tek-
sty i podpisy.

Wracając do kościoła pw. św. 
Piotra z Alkantary. Charaktery-
styczny jest fakt, że bardzo duży 
wkład w jego odnowienie i przy-
wrócenie tam nabożeństw miał 
ksiądz Dostal – kojarzony raczej 
z polskością i ostatnimi mieszka-
jącymi tam wtedy jeszcze ludźmi, 
w większości będącymi raczej 
tutejszymi Polakami. Dodać trze-
ba też, że właśnie oni najdłużej 
tu trwali, nie chcąc opuścić tego 
miejsca. Tam się bowiem urodzi-

li i spędzili całe życie, pomimo 
zniszczeń wynikających z dzia-
łalności górniczej. To właśnie tu-
tejsi Polacy pozostawiali pisemne 
i inne świadectwa o swoim tu ży-
ciu i życiu innych mieszkańców. 
Bardzo dużo, na długo przed 
wydaniem książki K. Lednickiej 
o Karwinie, można się było do-
wiedzieć z czesko-polskiego wy-
dawnictwa Państwowego Powia-
towego Archiwum w Karwinie pt. 
„Vzpomínky na starou Karvinou – 
O starej Karwinie wspomnienia” 
autorstwa Franciszka Sochora (z 
2001 r.) czy też Stanisława Gawli-
ka „Było to a nima”. To wspaniałe 
przykłady wcześniejszych wysił-
ków Polaków mających na celu 
utrwalenie historii i pamięci o 
tym mieście.

Obecne wielkie sprzątanie i 
przywracanie pamięci o dawnej 
świetności tego miasta, w więk-
szości będące reakcją na książkę 
„Šikmý kostel” Karin Lednickiej, 
przybrało na sile. Wciąż można 
natrafić na grupy ludzi poszuku-
jących dawnych dróg, domów i 
sklepów, oznaczających odnale-
zione miejsca tabliczkami z daw-
nymi nazwami, zdjęciami i pla-
nami. Trzeba uznać to za godne 
pochwały, ale jakoś nie bardzo od-
zwierciedla się w tym wszystkim 
dawna polskość tego miasta. Nie 
wiem, czemu to przypisać – ma-
łemu zaangażowaniu samych Po-
laków czy dawnych mieszkańców 
tego miasta, czy też chodzi o świa-
domą próbę zamazania tych daw-
nych polskich śladów? A przecież 
nie trzeba na siłę szukać tu śla-
dów polskości. Wystarczy wejść 
na tutejszy cmentarz i poszukać 
najstarszych grobów, na których 
znajdziemy najczęściej polskie 
napisy. Można też przejrzeć daw-
ne pocztówki czy zdjęcia z tutej-
szych pracowni fotograficznych – 
przeważają na nich polskie napisy 
i nazwy – te dawniejsze wspólnie 
z niemieckimi, późniejsze zaś z 
czeskimi. Ja wprawdzie nie uro-
dziłem się ani nie mieszkałem 
w starej Karwinie, ale poznałem 
wielu ludzi stamtąd. To ich emo-
cjonalne przywiązanie do dawne-
go miasta wywarło na mnie duże 
wrażenie. Zbieranie dawnych 
pocztówek i zdjęć, poszukiwanie 
i identyfikowanie na mapie obiek-
tów na nich przedstawionych sta-
ło się dla mnie wielką przygodą, 
ale jest też, myślę, swego rodzaju 
przywracaniem pamięci o tym 
praktycznie nieistniejącym już 
mieście i wielu jego mieszkań-
cach, często bardzo zasłużonych 
w krzewieniu polskości.

Nie wiem, w jaki sposób można 
by na nowo przywrócić i utrwa-
lić pamięć o tym mieście i jego 
obywatelach, a zwłaszcza o miej-
scowych Polakach. Czy większe 
zaangażowanie się obecnych pol-
skich działaczy w realizację cze-
skich inicjatyw mających na celu 
poszukiwanie i odkrywanie daw-
nej struktury miejskiej i popula-
ryzowanie tego wszystkiego na 
Facebooku pozwoli przywrócić 
też pamięć o polskich korzeniach 
tego bardzo ważnego w XIX i XX 
wieku ośrodka miejskiego? Na 
pewno przydałby się jakiś mło-
dy, zapalony miejscowy Polak – 
popularyzator wszelkich takich 
poczynań, któremu szczerze za-
leżałoby na odkryciu i ożywieniu 
także często mocno już zatartych 
polskich śladów. 

 Władysław Owczarzy

• Pasieczki od lat goszczą młodych 
adeptów sztuki filmowej. 
Fot. WITOLD KOŻDOŃ
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Blacharz niemal wszystko naprawi
POLSKI BIZNES (105)

Nazwisko Marek pojawiało się w różnych 
częściach dawnego Księstwa Cieszyńskiego. 
Bez dokładniejszych badań trudno jednak 
ustalić, czy chodzi o jeden ród, czy zaszła tu 
tylko zbieżność nazwisk.

N
azwisko Ma-
rek nosiła 
e w a n g e l i c -
ka rodzina z 
Nieborów. W 
urbarzu (spi-
sie powinno-

ści) dla tej miejscowości z 1770 roku 
pojawiają się siedlacy Jerzy Marek 
(nr 18) i Jan Marek (nr 21) oraz mały 
chałupnik Jan Marek (nr 25).

Tego samego wyznania byli Mar-
kowie z Pruchnej, którzy w XIX wie-
ku posiadali tam grunt siedlaczy 
pod numerem 45. Z tego rodu po-
chodził Jan Marek (ur. 1824), wójt 
Pruchnej w latach 1876-1879. Jego 
zięciem był Jerzy Raszka (1850-
1899) z Simoradza, autor cennego 
opracowania na temat tej wioski.

W wiedeńskim Kriegsarchiv 
odnalazłem informacje o żołnier-
zach z naszego regionu: Adamie 
Marku z Brennej, służącym w 1792 
roku w 56. Pułku Piechoty, a także 
o Andrzeju Marku z Szobiszowic 
Dolnych, powołanym do armii au-
striackiej w 1830 roku.

Dodatkowo Markowie pojawia-
ją się w innych miejscowościach. 
Wystarczy zajrzeć do „Nazwisk 
cieszyńskich”, wartościowej książ-
ki Władysława Milerskiego. Można 
tam przeczytać, że osoby o nazwi-
sku Marek pod koniec XVI wieku 
mieszkały w Gutach i Nawsiu, w 
XVII wieku w Bystrzycy, Milikowie 
i Cieszynie.

Byli też Markowie, którzy trafiali 
na Śląsk Cieszyński z innych regio-
nów. Przykładem jest Wojciech Ma-
rek (1873-1920), nauczyciel, pocho-
dzący spod Nowego Sącza. Był on 
dyrektorem szkoły Macierzy Szkol-
nej w Cieszynie. Zmarł nagle nieda-
leko stacji kolejowej w Jabłonkowie, 
wracając z wycieczki. „W zmarłym 
traci społeczeństwo dzielnego oby-
watela i dobrego pedagoga” – pisała 
„Gwiazdka Cieszyńska”.

Wójt Sibicy  
i jego potomkowie
Więcej informacji udało mi się ze-
brać na temat rodu Marków, ka-
tolików z Sibicy. Protoplastą tej 
linii był Andrzej Marek, pełniący 

funkcję wójta wioski. Zmarł 28 
października 1809 roku na tyfus w 
wieku 47 lat. Wdowa po nim, Ro-
zyna, 24 stycznia 1810 roku poślu-
biła Józefa Czernika. Jak widać, w 
ciągu dwóch miesięcy po śmierci 

pierwszego męża znalazła kolejne-
go (od daty ślubu trzeba odjąć czas 
na zapowiedzi przedślubne). Była 
to dość typowa sytuacja – wdowcy 
zwykle szybko szukali żony, by mo-
gła zająć się ich małymi dziećmi z 
poprzedniego związku, wdowy no-
wych mężów pomocy do pracy na 
gospodarstwie.

Andrzej Marek miał co najmniej 
pięcioro dzieci. Do największego 
znaczenia doszedł Franciszek Ma-
rek (zm. 1875), będący podobnie 
jak ojciec wójtem Sibicy. Ożenił się 
z Justyną Tomanek, pochodzącą z 
młynarskiej rodziny z Ropicy.

Syn Justyny i Franciszka Mar-
ków, Paweł, był najwybitniejszym 
przedstawicielem sibickiej linii 
rodu. Przyszedł na świat 15 grudnia 
1831 roku. Szanowany gospodarz, 
doczekał się wyboru na przełożo-
nego gminy. W 1857 roku ożenił się 
z Zuzanną Stonawską, córką mły-
narza z Końskiej. Co ciekawe, kie-
dy w latach 80. XIX wieku polskim 
ruchem narodowym targały spory 
między katolickim a ewangelickim 
skrzydłem, Markowi bliżej było do 
tego ostatniego. W każdym razie w 
1884 roku wszedł w skład wydziału 
(zarządu) Politycznego Towarzy-
stwa Ludowego, gdzie przeważali 
ewangelicy.

Z czasem jednak waśnie ucichły, 
a w 1885 roku miejscowi Polacy za-
łożyli Macierz Szkolną Księstwa 
Cieszyńskiego, której celem było 
zebranie środków na polskie gimna-
zjum w Cieszynie. Paweł Marek za-
siadał w wydziale tego stowarzysze-
nia. Innymi słowy można uważać 
go za jedną z ważniejszych postaci 
w polskim życiu narodowym pod 
koniec XIX wieku. Aż dziwne, że 
został niemal zupełnie zapomniany 
przez regionalnych historyków.

Paweł Marek zmarł nagle. Nocą 
z 24 na 25 listopada 1894 roku, jak 
pisała „Gwiazdka Cieszyńska”, 
„wpadł on do młynki płynącej 
wzdłuż drogi i prawdopodobnie 

paraliżem tknięty nie był w stanie 
wyjść na brzeg z płytkiej wody”.

Z małżeństwa Zuzanny i Paw-
ła Marków pochodzili: Jan Jerzy 
(1859-1863), Paweł Franciszek 
(1860-1861), Jerzy Wojciech (Adal-
bert) (1862-1863), Maria Dorota (ur. 
1864), zamężna Franek, Józef Fran-
ciszek (ur. 1866), Anna Franciszka 
(ur. 1868), Paweł Karol (ur. 1870) i 
Karol Jan (ur. 1874).

Po obu stronach Olzy
Jerzy Marek, syn sibickiego wójta 
Andrzeja i brat wójta Franciszka, w 
1834 roku ożenił się z Zuzanną Lipą 
z Kalembic. Ich synem był Jan (ur. 
1841), cieśla, który w 1866 roku po-

ślubił Marię Palarczyk z Kocobędza 
i niedługo potem przeniósł się do 
rodzinnej miejscowości żony. Spo-
śród ich dzieci Józef (ur. 1869), rów-
nież cieśla, zamieszkał w Mnisztwie 
(obecnie w granicach Cieszyna).

Na tym przykładzie widać, jakim 
wyzwaniem są migracje naszych 
przodków lub krewnych. Nie cho-
dzi o wyjazdy do Wiednia czy dale-
kiej Ameryki, ale nawet do wioski 
obok. Sibica i Mnisztwo należały do 
parafii rzymskokatolickiej św. Marii 
Magdaleny w Cieszynie, Kocobędz 
do parafii w Cierlicku, zatem, aby 
skompletować dane o dzieciach 
Jana Marka (ur. 1841) należy przej-
rzeć metryki obu. 
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Michael Morys-Twarowski Markowie

Skąd ten ród?
Baza Geneteka notuje nazwisko Marek praktycznie we wszystkich re-
gionach dzisiejszej Polski, ale też na Ukrainie, Białorusi i Litwie.

Gdzie doczytać?
 Z Michael Morys-Twarowski, „Wójtowie na Śląsku Cieszyńskim 1864-

1918. Studium prozopograficzne. T.3”, Kraków 2018, biogramy Jana 
Marka, wójta Pruchnej, i Pawła Marka, wójta Sibicy

Skąd to 
nazwisko?
Nazwisko Marek 
najpewniej zostało 
utworzone od imienia 
Marek.

D
zisiaj większość warszta-
tów wymienia zgniecione 
części zamiast je napra-
wiać. A tymczasem da się 
je tak wyprostować, że nie 
widać różnicy – przeko-
nuje Władysław Łukosz, 

właściciel warsztatu samochodowego w Kar-
winie-Starym Mieście. Wie, o czym mówi, 
ponieważ naprawą aut zajmuje się przez całe 
życie. Właśnie mija 30 lat, odkąd zaczął pro-
wadzić własny warsztat samochodowy. 

Łukosz należy do tych przedsiębiorców, 
którzy założyli firmę krótko po aksamitnej 
rewolucji. Zresztą już wcześniej miał pozwo-
lenie Miejskiej Rady Narodowej na drobne 
prace rzemieślnicze, które wykonywał poza 
pracą etatową. Wyuczył się na blacharza sa-
mochodowego i pracował w swoim zawodzie 
w firmie transportowej ČSAD. 

– Przed trzydziestu laty odszedłem z ČSAD 
i założyłem własny warsztat samochodowy – 
mówi Władysław Łukosz. 

Najpierw zaadaptował na warsztat stodołę 
obok domu rodzinnego, w następnych latach 
dwukrotnie go rozbudowywał. Dzisiaj jest w 
stanie pomieścić pięć samochodów osobo-
wych. Początkowo specjalizował się w bla-
charstwie. Wczesne lata 90. to był okres, kiedy 
z Europy Zachodniej przywożono do Czech 
i Polski stare, rozbite samochody – w Niem-
czech czy innych krajach przeznaczone do ka-
sacji – i tu je naprawiano. Popyt na „blacharkę” 
był ogromny. Ta fala opadła, dziś sprowadza 
się znacznie mniej starszych aut, a jeżeli już, 
to tylko z mniejszymi uszkodzeniami. 

– Sytuacja się powtarza, ale z tą różnicą, że 
dzisiaj samochody, które u nas są przezna-
czone do kasacji, wozi się dalej na wschód, 
na Ukrainę – mówi Łukosz. 

Choć boom na „ożywianie” rozbitych za-
chodnich aut się skończył, karwiński przed-
siębiorca nie narzeka na brak klientów, wręcz 
przeciwnie – przekonuje, że ma ich tylu, że 
nie potrzebuje żadnej reklamy. Nadal zajmu-

je się blacharstwem, lecz wykonuje także na-
prawy mechaniczne. Prace lakiernicze zleca 
natomiast zaprzyjaźnionemu przedsiębiorcy 
z Czeskiego Cieszyna.

Łukosz naprawia pojazdy różnych marek 
i o różnym przeznaczeniu, w tym karetki. 
Największym odbiorcą jego usług jest bo-
wiem jego zięć, który ma firmę transportową 
specjalizującą się w przewozach pacjentów 
oraz transporcie materiału biologicznego dla 
służby zdrowia. 

Pan Władysław zauważył, że w autory-
zowanych warsztatach samochodowych 
uszkodzone części lub zespoły są od razu 
wymieniane, rzadko wykonuje się naprawy 
blacharskie. 

– Brakuje rzemieślników. Dziś mało kto 
umie dobrze wyprostować pognieciony sa-
mochód. Mechanik potrafi wymienić całe 
drzwi albo zderzak, ale do prostowania po-
trzebne są umiejętności blacharskie – prze-
konuje. 

Podkreśla, że wśród właścicieli samocho-
dów nadal panuje przekonanie, że ubezpieczo-
ny pojazd po wypadku należy naprawiać tylko 
w warsztacie partnerskim ubezpieczalni, bo w 
przeciwnym razie może być problem z odszko-
dowaniem. Tymczasem od wielu lat w Unii Eu-
ropejskiej obowiązuje rozporządzenie umożli-
wiające klientowi wybór warsztatu, oczywiście 
posiadającego odpowiednie uprawnienia. 

– Ubezpieczalnia w obu przypadkach od-
licza z ceny naprawy amortyzację samocho-
du oraz udział własny ubezpieczonego. Tak 
postępuje niezależnie od tego, czy naprawę 
wykonuje partnerski warsztat ubezpieczal-
ni, czy warsztat niezależny – wyjaśnia pan 
Władysław. Dodaje, że nieraz naprawia sa-
mochody, które przez ubezpieczalnię zosta-
ły uznane za wraki nadające się jedynie do 
kasacji. Klient otrzymuje wtedy odszkodo-
wanie za „szkodę całkowitą”. Nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby otrzymaną kwotę przezna-
czył na naprawę rozbitego samochodu w nie-
zależnym warsztacie. 

– Z częściami zamiennymi nie ma proble-
mu. W Polsce, tuż za granicą, są praktycznie 
w każdej miejscowości sklepy z częściami. 
Tam można zdobyć wszystko. Albo na zło-
mowiskach – stwierdza. I dodaje, że polscy 
blacharze – z niektórymi współpracuje – nie-
raz potrafią wyprostować takie rzeczy, któ-
rych w Czechach nikt nie naprawia. 

Władysław Łukosz niedługo po urucho-
mieniu własnej firmy zainwestował w ramę 
blacharską z pomiarem laserowym, czyli 
urządzenie służące do umocowania i pro-
stowania konstrukcji uszkodzonego samo-
chodu. Korzysta z niej do dziś. Prócz tego ma 
dwa podnośniki, urządzenia do zmiany opon 
i wyważania kół, spawarkę oraz inny sprzęt. 

– Ale moim podstawowym narzędziem jest 
młotek – śmieje się właściciel warsztatu. 

 (dc)

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Płaca minimalna u nas i gdzie indziej

Tylko w pięciu państwach 
Unii Europejskiej płacę 
minimalną otrzymuje wię-
cej niż 10 proc. czynnych 

zawodowo osób. Na pierwszym 
miejscu plasuje się Słowenia (15,2 
proc.), kolejne miejsca zajmują Buł-
garia, Rumunia, Polska i Francja. U 
nas płacę minimalną pobiera po-
nad 4 proc. pracowników, czyli ok. 
150 tys. osób. Są wśród nich robot-
nicy o najniższych kwalifikacjach 
lub niewykwalifikowani, ale także 
osoby pracujące w branży hotelar-
skiej, gastronomicznej, sprzątacze, 
ochroniarze itp. Z drugiej strony nie 
jest dla nikogo tajemnicą, że koszty 
pracy są u nas dość wysokie i część 
pracodawców wypłaca swoim pra-
cownikom nie tylko płacę minimal-
ną, ale także dodatkowe pieniądze, 
które jednak nie są zaewidencjono-
wane ani opodatkowane. 

18 tys. już  
w przyszłym roku?
W Republice Czeskiej płaca mini-
malna wynosi od stycznia br. 15 
200 koron. Minister Jana Maláčo-
wa chciałaby jej kolejnej podwyżki 
– w roku przyszłym płaca minimal-
na powinna wynosić 18 000 koron. 

Na to nie chcą się jednak zgodzić 
przedstawiciele Konfederacji Pra-
codawców i Przedsiębiorców. Ich 
zdaniem konieczne są na ten temat 
dalsze rozmowy trójstronne po-
między przedstawicielami rządu, 
pracodawców i związków zawodo-
wych. Tak czy owak zgadzają się 
najwyżej na dodatkowych 500 ko-
ron. Ich zdaniem firmy są obecnie 
mocno poturbowane przez pan-
demię koronawirusa, wiele z nich 
walczy o przeżycie, podniesienie 
płacy minimalnej o 2800 koron 
byłoby dla nich nie do udźwignię-
cia. Tym bardziej że nieuchronnie 
wywoła presję na podwyżki wszyst-
kich pozostałych wynagrodzeń – w 
każdej firmie płace ludzi najmniej 
wykwalifikowanych, wykonują-
cych najprostsze prace muszą być 
wyraźnie niższe, aniżeli płace pra-
cowników wykwalifikowanych, 
z wymaganym doświadczeniem. 
Zwolennicy wyższej płacy mini-
malnej argumentują z kolei tym, że 
ludziom praca musi się opłacać. Je-
żeli więcej pieniędzy trafi do nich 
w formie przeróżnych zasiłków i 
dodatków, to jest to raczej marna 
motywacja do pracy. I duże obcią-
żenia dla budżetu państwa. 

Decyduje siła nabywcza
Płace minimalne są wszędzie wy-
rażane w formie miesięcznych 
stawek wynagrodzenia brutto, 
czyli przed odliczeniem podatku 
dochodowego i składek na ubez-
pieczenie społeczne. Wysokość 
tych odliczeń jest różna w różnych 
krajach. Wynagrodzenie minimal-
ne w państwach Unii Europejskiej 
jest wyrażone w odniesieniu do 
siły nabywczej, w tzw. standardzie 
siły nabywczej (purchasing power 
standard, w skrócie PPS). Faktem 
pozostaje, że płaca minimalna w 
Republice Czeskiej należy do naj-
niższych w Unii Europejskiej także 
po uwzględnieniu siły nabywczej. 
Jesteśmy w grupie takich krajów, 
jak Bułgaria, Łotwa, Estonia, Sło-
wacja, Węgry, Chorwacja, Rumu-
nia, Grecja, Portugalia, Malta i Li-
twa. Najwyższa zaś krajowa płaca 
minimalna wyrażona w PPS jest w 
Luksemburgu. Odniesienie do siły 
nabywczej to w zasadzie jedyny 
sensowny sposób porównywania 
zarobków. Warto też wiedzieć, 
że minimalna płaca nie obowią-
zuje we wszystkich krajach UE. 
Na początku tego roku była ona 
zdefiniowana w 22 z 28 państw 

członkowskich. Na wprowadzenie 
minimalnego wynagrodzenia nie 
zdecydowały się Dania, Włochy, 
Cypr, Austria, Finlandia i Szwe-
cja. Na Cyprze płace minimalne są 
ustalane przez rząd dla konkret-
nych zawodów. W Danii, we Wło-
szech, w Austrii, Finlandii i Szwe-
cji, a także w takich państwach 
poza Unią, jak Islandia, Norwegia 
i Szwajcaria płace minimalne są 
ustalane w ramach układów zbio-
rowych dla poszczególnych branż. 
Minimalne wynagrodzenia w pań-
stwach unijnych wahają się od 332 
euro miesięcznie w Bułgarii do 
2202 euro w Luksemburgu.

Będą powody  
do zadowolenia
Jeżeli wzrośnie u nas płaca mi-
nimalna, powody do zadowole-
nia będą mieć na przykład ubez-
pieczalnie zdrowotne – firmy i 
pracownicy będą płacić wyższe 
comiesięczne składki. Wyższa 
płaca minimalna wpłynie też na 
wysokość ulgi podatkowej, któ-
ra przysługuje rodzicom dzieci 
uczęszczających do przedszkola. 
Zainteresuje niewielką część eme-
rytów, mianowicie tych, którzy 

pobierając więcej niż 36-krotność 
płacy minimalnej muszą opła-
cać podatek dochodowy. Dzięki 
wyższej płacy minimalnej oso-
by bezrobotne zarejestrowane w 
urzędach pracy będą mogły ciut 
więcej legalnie dorobić – wyso-
kość ich wynagrodzenia nie może 
bowiem przekroczyć połowy płacy 
minimalnej. Teraz to 7600 koron. 
Wysokość płacy minimalnej prze-
kłada się wreszcie na wysokość 
płacy gwarantowanej. Nie ma ona 
nic wspólnego z szeroko na świe-
cie dyskutowanym tzw. dochodem 
gwarantowanym. Płaca gwaran-
towana to u nas po prostu płaca, 
która przysługuje pracownikom 
konkretnych zawodów. Gdyby 
więc spełniły się oczekiwania 
minister Maláčowej i płaca mini-
malna faktycznie by wzrosła do 18 
000 koron, wynagrodzenie gwa-
rantowane dla kierowcy autobusu, 
pielęgniarki i wychowawczyni w 
przedszkolu wynosiłoby 26 800 
koron, zaś lekarz czy farmaceuta 
nie mogliby otrzymać mniej, ani-
żeli 32 600 koron. Kelner, fryzjer-
ka czy murarz mogliby co miesiąc 
liczyć na co najmniej 21 900 koron.
 

Kwestionariusz firmowy

Rok założenia: 1991

Branża: motoryzacyjna 

Liczba pracowników: 2

Kontakt: 
Tel. 608 374 551, 
e-mail: w.lukosz@seznam.cz

• Władysław Łukosz od kilkudziesięciu lat 
naprawia samochody. Fot. DANUTA CHLUP

• Informacja o planowanym ślubie Pawła Marka i Zuzanny Stonawskiej w księdze zapowiedzi przedślubnych cieszyńskiej parafii. Źródło: parafia rzymskokato-
licka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie.

• Metryka chrztu Pawła Marka, urodzonego w 1831 roku w Sibicy. Źródło: parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii 
Magdaleny w Cieszynie. Zdjęcia: ARC

Prezydencki hołd

Prezydent Frank-Walter 
Steinmeier jest pierw-
szym szefem niemiec-
kiego państwa, jaki 

oddał hołd czechosłowackim 
spadochroniarzom, którzy w 1942 
r. zabili protektora III Rzeszy Re-
inharda Heydricha. Steinmeier w 
czwartek był gościem prezydenta 
Czech Miloša Zemana. 

Niemiecki prezydent złożył 
wieniec w cerkwi prawosławnej 
w Pradze, gdzie w walce z Niem-
cami zginęli czechosłowaccy 

spadochroniarze oraz człon-
kowie ruchu oporu. Prezydent 
spotkał się z prawnuczką jed-
nego z zamachowców Jana Ku-
bisza, Dagmar Raupach, która 
dziennikarzom zwróciła uwagę 
na symbolikę związaną z wizytą 
Steinmeiera w cerkwi: „Nie na-
leży lekceważyć tego gestu. To 
właściwe rozwiązanie dla przy-
szłości”.

Podobnie złożenie wieńca 
przez prezydenta Niemiec w 
miejscu, gdzie zginęli otoczeni 

przez oddziały SS czechosło-
waccy patrioci, ocenił prezydent 
Czech. Zeman uznał, że stosunki 
niemiecko-czeskie nie mogłyby 
być lepsze. Zwrócił uwagę, że wi-
zycie niemieckiego prezydenta, 
która była odkładana z powodu 
COVID-19, towarzyszy przyjazna 
atmosfera. Zeman podziękował 
Niemcom za wsparcie w czasie 
pandemii i skierował podzięko-
wania do poszczególnych landów.

Rozmowy polityczne dotyczy-
ły m.in. sytuacji w Afganistanie 

oraz Zielonego Ładu w Europie. 
Zeman podkreślił, że o ile zga-
dzają się co do oceny sytuacji w 
Afganistanie, to zupełnie różne 
stanowiska maja odnośnie zmian 
w energetyce. Zeman uznał, że je-
żeli Niemcy zamykają elektrow-
nie jądrowe i węglowe, to w przy-
padku braku tam prądu, Czechy 
będą go sprzedawać po, jak po-
wiedział, „rozsądnej cenie”.

Ze swojej strony prezydent Nie-
miec podkreślił, że przyjaźń cze-
sko-niemiecka ma bardzo mocne 

podstawy i jest niezależna od po-
litycznych układów po jednej lub 
po drugiej stronie granicy. Ste-
inmeier, który do Pragi przyjechał 
pociągiem, podkreślał, że nie ma 
drugiej stolicy w Europie poło-
żonej tak blisko Berlina. Podczas 
podróży rozmawiał z Czechami i 
Niemcami, pracującymi po dru-
giej stronie granicy i zapewnił, że 
dołoży wszelkich starań, by nie 
była ona zamykana w przypadku 
pogorszenia się sytuacji pande-
micznej. (PAP)
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S P O R T 
S P O R T

Róbert Kaláber, selekcjoner reprezentacji Polski w hokeju na lodzie skomentował porażkę z Austrią 1:4 
w eliminacjach do zimowych igrzysk

Zabrakło nam dokładności i pracy z krążkiem. Niemniej dziękuję 

chłopakom za walkę w niestety przegranych dla nas eliminacjach 

RETROSKOP 

Akiba Rubinstein, polski 
szachista pochodzenia 
żydowskiego, był boha-
terem ubiegłotygodnio-

wego Retroskopu. Pytanie numer 
69 było dosyć trudne i miało też 
przełożenie na znacznie mniej po-
prawnych odpowiedzi, jakie napły-
nęły do mojej skrzynki e-mailowej. 

Niektórzy z Was zastanawiali się 
też, czy aby na zdjęciu nie widnie-
je inny polski arcymistrz dawnych 
lat – Mieczysław Miguel Najdorf. Z 
planszy szachowej pora więc uciec 
w bardziej bezpieczne rejony, na 
przykład znów na boiska…

PYTANIE NR 70
Jeśli piłkarz na zdjęciu zorientuje się, 
że jest w rubryce Retroskop, to z racji 
jego miejsca zamieszkania mógłbym 
znaleźć się w niezłych tarapatach. 
Nikt przecież nie chce za życia być 
retro-bohaterem… A jednak, uro-
dzony w Cieszynie były znakomity 
napastnik piłkarskiej reprezentacji 
Polski, a także takich klubów jak AJ 
Auxerre czy Lille OSC trafił do niniej-
szej odsłony, a ja mam nadzieję, że 
przeżyję ten fakt w zdrowiu. O kogo 
chodzi? Dla ciekawostki dodam, że 
zdjęcie pochodzi z sierpnia 2011 roku 
po podpisaniu kontraktu z francu-

skim klubem Lille OSC. Na odpowie-
dzi czekam tradycyjnie do najbliższej 

niedzieli pod adresem e-mailowym: 
bittmar@glos.live.  (jb)

Fot. ARC

FNL

TRZYNIEC –  
LÍŠEŇ 0:2
Do przerwy: 0:1. Bramki: 22. Silný, 
70. Kučera. Trzyniec: Hasalík – 
Hýbl, Bedecs (59. Foltyn), Ba, Sze-
wieczek (59. Juřena) – Steinhübel, 
Weber – Omasta, Buneš (82. Pu-
chel), Kania (59. Javůrek) – Petráň.

Przysłowie „nowa miotła lepiej 
zamiata” nie zawsze się sprawdza 
w praktyce. Przekonali się o tym 
pod Jaworowym, gdzie drugoligo-
wy FK Fotbal Trzyniec prowadzo-
ny przez nowego trenera Martina 
Zbončáka przegrał w weekend z SK 
Líšeň. Dla podbeskidzkiego zespo-

łu to piąta porażka w sezonie, co 
gorsza – powodująca bóle głowy w 
całym klubie, po weekendzie pod-
opieczni Martina Zbončáka spadli 
bowiem na dno tabeli FNL. – Przez 
cały tydzień apelowałem do piłka-
rzy, że kluczem do dobrego wyniku 
będzie poukładana gra w defensy-
wie. Niestety obie bramki padły z 
kontrataków, chociaż ten wariant 
gry też szlifowaliśmy na trenin-
gach – stwierdził Zbončák. To już 
pewne: trzyńczanie rozpoczęli bieg 
na długim dystansie w poszuki-
waniu formy. Do dyspozycji mają 
dwa tygodnie, tyle potrwa bowiem 
przerwa w rozgrywkach. 
Lokaty: 1. Dukla Praga 16, 2. 
Vlašim 13, 3. Brno 13,… 16. Trzyniec 

3 pkt. W nast. kolejce: Táborsko – 
Trzyniec (12. 9., 17.00). 

DYWIZJA F

KARWINA B – 
HAWIERZÓW 3:1
Do przerwy: 2:1. Bramki: 9. Jurá-
sek, 13. Římanek, 89. Hrušovský – 
27. Streit. 
Karwina B: Foltyn – Hejda, Věčo-
rek, Dadak (46. Kaczmarczyk), 
Bielan – Kokovas, Buzek (61. Kuča) 
– Brzóska, Hrušovský, Jurásek – 
Římanek.
Hawierzów: Kroužek (80. Palosz) 
– Bajzath, Malcharek, Matušovič, 

Velčovský – Zupko, Podešva, Woj-
nar – Streit, Kisza, Heller.

W czwartoligowych derbach ze 
zwycięstwa radował się faworyt, ale 
karwiniacy nie mieli łatwej prze-
prawy z Indianami. – W pierwszej 
połowie jeszcze nic nie wróżyło ner-
wówki. W 13. minucie prowadzili-
śmy 2:0 i wyglądało na to, że nie bę-
dziemy mieli większych kłopotów 
z Hawierzowem – stwierdził trener 
rezerw Karwiny Marek Bielan. Go-
ści obudził z letargu kontaktowy 
gol Streita, zaś po zmianie stron to 
hawierzowianie mieli więcej z gry. 
Grając va banque stracili wprawdzie 
trzecią bramkę, ale za determinację 
zebrali oklaski również od kibiców 
gospodarzy. – Oklaski zagrzały, ale 

w futbolu liczy się zwycięstwo, a my 
wracamy na tarczy. Niemniej my-
ślę, że to początek jeszcze lepszej 
gry w naszym wykonaniu – ocenił 
derby grający trener Hawierzowa 
Miroslav Matušovič. 

FRENSZTAT p. R. – 
BOGUMIN 0:1
Do przerwy: 0:0. Bramka: 72. 
Halaška. Bogumin: Kodeš – 
Sporysz, Václavíček, Košťál (15. 
Strojek) – Stošek, Kodeš – Palej, 
Fr. Hanus (60. Bloksch), Malysz 
(80. Kvapil), Ptáček (80. Ferenc) 
– Halaška. 

Boguminiacy przekonali się 
po raz kolejny o tym, jak ważne 

mieć w zespole Milana Halaškę. Pod nie-
obecność wciąż kontuzjowanego Jakuba 
Padycha właśnie ten napastnik stwarza 
największe zagrożenie pod bramką rywali. 
W zaciętym spotkaniu pod Radhoszczem 
podopieczni Martina Špički przeplatali 
lepsze chwile z gorszymi, trafienie Ha-
laški rozpędziło jednak wszystkie chmu-
ry. 

FRYDLANT n. O. – 
DZIEĆMOROWICE 4:2
Do przerwy: 2:0. Bramki: 12. Svatonský, 41. i 
70. Švrček, 90. Velička – 54. Leibl, 90. Řapek. 
Dziećmorowice: Majerczyk – Leibl, K. Sko-
upý, Hrtánek, Lech (68. Řapek) – Mensah, 
Ciku, Uher, Hamrozi (86. Stawicki) – Jež (68. 
Motyčka), Staško. 

– To był nasz najlepszy występ w dotych-
czasowym sezonie. Niestety znów bez prze-
łożenia na punkty – stwierdził trener Dzieć-
morowic Josef Jadrný. Po czterech kolejkach 
KS Dziećmorowice jest jedynym zespołem w 
grupie F bez punktu. 
Lokaty: 1. Polanka 12, 2. Frydlant 10, 3. Ry-
marzów 9,… 6. Bogumin 7, 7. Karwina B 6, 13. 
Hawierzów 1, 14. Dziećmorowice 0 pkt. 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
Karniów – L. Piotrowice 7:0, P. Polom – Sl. Orło-
wa 1:0, Jakubczowice – Datynie Dolne 1:1, Bři-
dlična – Oldrzyszów 5:0, Bruszperk – Koberzyce 
0:1, Petřvald n. M. – Czeladna 5:2, Fulnek – Haj 
0:3. Lokaty: 1. Karniów 15, 2. Haj 13, 3. Petřvald 
n. M. 12,… 9. Sl. Orłowa 7, 12. L. Piotrowice 6, 13. 
Cz. Cieszyn 3, 14. Datynie Dolne 1 pkt. 

IA KLASA – gr. B
Stonawa – Olbrachcice 2:2 (Žebrok, Bednář 
– Fizek, Kubiena), Bystrzyca – Śmiłowice 4:2 
(Kantor, Pilch 2, Badura – Míra, Michalek), 
Jabłonków – Dobratice 2:3 (dla gosp.: Hup-
ka, Puczok), Libhošť – Dobra 3:1, Stare Mia-
sto – Luczina 1:1, Wracimów B – Rzepiszcze 
1:6. Lokaty: 1. Bystrzyca 9, 2. Rzepiszcze 7, 3. 
Stonawa 7 pkt. 

IB KLASA – gr. C
Inter Piotrowice – Mosty k. J. 9:2, Wierzniowi-
ce – Nydek 1:0, Oldrzychowice – Wędrynia 0:1, 
Gnojnik – Raszkowice 3:1, Baszka – Pietwałd 
0:2, Sedliszcze – Sucha Górna 4:4, Starzicz – 
L. Piotrowice B 3:1. Lokaty: 1. Wędrynia 9, 2. 
Wierzniowice 7, 3. Inter Piotrowice 6 pkt. 

MP KARWIŃSKIEGO
F. Orłowa – Sn Hawierzów 5:0, Dąbrowa – 
Hawierzów B 6:1, Sj Pietwałd – G. Błędowice 
2:4, V. Bogumin – Żuków G. 1:7, B. Rychwałd 
– L. Łąki 1:1, Cierlicko – G. Hawierzów 2:4. 
Lokaty: 1. Żuków G., 2. F. Orłowa, 3. G. Błę-
dowice po 9 pkt. 

MP FRYDEK-MISTEK
Bukowiec – Prżno 1:5, Milików – Metylo-
wice 6:1, Piosek – Nawsie 5:2, Śmiłowice B 
– Gródek 1:4, Janowice – Niebory 2:0, To-
szonowice – Chlebowice 6:0, Wojkowice – 
Noszowice 4:1, Hukwaldy – Palkowice 0:3. 
Lokaty: 1. Prżno 12, 2. Janowice 10, 3. Pal-
kowice 9 pkt. 
 (jb)

Trwa fatalna passa trzynieckich piłkarzy

WEEKENDOWY  
SERWIS PIŁKARSKI
Dokładnie tydzień temu nie pozostawiliśmy suchej nitki na piłkarzach Banika Ostrawa 
i MFK Karwina, ale w Fortuna Lidze – jak w życiu – raz się jest na wozie, a raz pod nim. 
To był udany weekend w wykonaniu naszych drużyn. Banik zdobył trzy punkty w meczu 
z Mladą Bolesławią, Karwina zremisowała z mistrzem, Slavią Praga. Teraz pora na przerwę 
spowodowaną eliminacjami do mistrzostw świata 2022. 

Janusz Bittmar

Kacper Zych  
bohaterem Karwiny
Kiedy walczy się do końca, z de-
terminacją i natchnieniem, moż-
na zdziałać cuda. Piłkarze Kar-
winy w niedzielnym wieczornym 
meczu 6. kolejki Fortuna Ligi po 
golu Kacpera Zycha w doliczonym 
czasie gry zremisowali ze Slavią 
Praga 3:3. Polski napastnik wszedł 
na boisko w 81. minucie i na star-
cie stoczył ostry pojedynek z 
bramkarzem Ondřejem Kolářem, 
by dziewięć minut później wpro-
wadzić cały stadion w Raju w stan 
euforii – strzelając bramkę na 3:3. 
Karwiniacy, którzy w dotychcza-
sowym sezonie jeszcze nie zasma-
kowali zwycięstwa, w niedzielny 
wieczór byli najbliżej kompletu 
punktów. Paradoksalnie w starciu 
z mistrzem RC Slavią Praga, która 
nie lubi przegrywać. 

Gospodarze zaliczyli skądinąd 
kapitalny początek, strzelając 
bramkę na 1:0 w 27. minucie spo-
tkania. Qose dostrzegł Papado-
pulosa, a ten płaskim uderzeniem 
nie dał szans Kolářowi. Seria błę-
dów w obronie przełożyła się jed-
nak na dwie bramki w siatce Petra 
Bolka – w 35. minucie wyrównał 
Schranz, a przed zejściem do 
szatni na 1:2 trafił Kačaraba. Dru-
ga bramka Slavii padła ze stałego 
fragmentu gry, co świadczy o na-
dal panującym chaosie w defen-

sywie Karwiny. Ofensywny futbol 
obie drużyny kontynuowały rów-
nież w drugiej połowie. W 56. mi-
nucie wyrównał Antonín Svobo-
da, w 65. minucie Slavia ponownie 
wyszła na prowadzenie – lukę w 
defensywie Karwiny wykorzystał 
Traoré. 

Kiedy Kacper Zych, młody wy-
chowanek MFK Karwina, z kilku 
kroków dobił do siatki Slavii piłkę 

zapewniającą gospodarzom cen-
ny remis w starciu z faworytem, 
szkoleniowiec Karwiny Jozef We-
ber już nie był obecny na ławce. Z 
powodu czerwonej kartki końco-
we minuty spotkania obserwował 
z trybuny. Nerwowy, ale zarazem 
waleczny pojedynek na Miejskim 
Stadionie w Karwinie musiał 
się spodobać nawet najwybred-
niejszym kibicom futbolu. Było 

wszystko – emocje, bramki i walka 
do końca. 

Powrót do dobrej gry
W dobrych humorach zakończy-
li weekend również zawodnicy 
Banika Ostrawa. Sromotna po-
rażka ze Slavią Praga została już 
zapomniana, w 6. kolejce znów 
powiało bowiem optymizmem za 
sprawą zwycięstwa z Mladą Bole-

sławią. Gola na wagę trzech punk-
tów strzelił Jiří Fleišman, który w 
31. minucie pięknym strzałem z 
woleja nie dał szans bramkarzowi 
rywala. Akcję wyprowadził nato-
miast Gigli Ndefe, dogrywając do 
Fleišmana piłkę w trudnej pozycji. 
Banik po serii błędów, które po-
pełnił w spotkaniu ze Slavią, prze-
granym 0:4, wrócił do stylu gry z 
pierwszych kolejek sezonu. Pod-
opieczni trenera Ondřeja Smetany 
zagrali wprawdzie znów ofensyw-
nie, ale tym razem bacząc znacz-
nie bardziej na organizację gry w 
defensywie. Goście nie sprzedali 
tanio skóry, na posterunku stał 
jednak bramkarz Jan Laštůvka. 
Wybronił m.in. groźne okazje w 
końcówce spotkania, zwłaszcza 
„setkę” Maška. 

– To był trudny mecz z wyma-
gającym przeciwnikiem. Gdyby 
okoliczności nam mniej sprzyjały, 
można było nawet przegrać lub 
zremisować, ale na całe szczęście 
dobrnęliśmy do zwycięskiego 
końca. Pochwały należą się całej 
drużynie – skomentował spotka-
nie trener Banika.  

FORTUNA LIGA

MFK KARWINA – 
SLAVIA PRAGA 3:3
Do przerwy: 1:2. Bramki: 27. Pa-
padopulos, 55. Svoboda, 90. Zych 
– 35. Schranz, 45. Kačaraba, 65. 
Traoré. Karwina: Bolek – Křapka, 
Eduardo, Šindelář, Dramé, Šehić – 
Svoboda (70. Sinyavskiy), Stropek 
(90. Buchta), Qose, Bartošák (81. 
Zych) – Papadopulos.

BANIK OSTRAWA 
– ML. BOLESŁAW 
1:0
Do przerwy: 1:0. Bramka: 31. 
Fleišman. Ostrawa: Laštůvka – Po-
korný, Svozil, Lischka – Ndefe, Te-
tour (86. Jánoš), Kaloč, Potočný (59. 
Kuzmanović), Fleišman – de Azeve-
do (68. Sor), Klíma (59. Almási).
Lokaty: 1. Sparta Praga 16, 2. Pilzno 
15, 3. Slavia Praga 13,… 5. Ostrawa 
12, 14. Karwina 3 pkt. W nast. kolej-
ce: Teplice – Ostrawa (11. 9., 16.00), 
Jablonec – Karwina (12. 9., 16.00).

• Kacper Zych (pierwszy z prawej) zdobył premierowego gola w barwach Karwiny. I od razu trafił do siatki mistrza RC. 
Fot. mfkkarvina

Gorzki start Ligi Mistrzów
Od przegranej ze szwajcarskim klubem Fribourg-Gottéron rozpoczęli Stalownicy Trzyniec kolejną przygodę 
z hokejową Ligą Mistrzów. Początek zrestartowanych rozgrywek Champions League zgorzkniał jednak trzynieckim 
zawodnikom podwójnie – na tarczy wrócili bowiem również z drugiej konfrontacji, tracąc komplet punktów na tafli 
szwedzkiego zespołu Leksands IF. Teraz pora na rewanże w Werk Arenie.

Janusz Bittmar

W 
n a j b l i ż s z y 
czwartek i 
sobotę pod-
opieczni tre-
nera Václava 
Varadi zmie-
rzą się u sie-

bie kolejno z Fribourgiem-Gottéron 
(czwartek, 17.05) oraz Leksands IF 
(sobota, 15.00) i jeśli chcą marzyć o 
wyjściu z grupy F, w której za rywala 
mają jeszcze Slovan Bratysława, tego 
tygodnia nie mogą spisać na straty. 

Piątkowy pojedynek na tafli szwaj-
carskiego klubu zakończył się zwy-
cięstwem czołowego zespołu tam-
tejszej ekstraklasy 6:2. Trzyńczanie 
wprawdzie rozpoczęli z impetem, ale 
od połowy meczu inicjatywę przeję-
li gospodarze. Fribourg-Gottéron 
nastawił się na ofensywny hokej i 
w myśl hasła „najlepszą obroną jest 
atak” skasował wszystkie trzyniec-
kie próby zdramatyzowania tego 
pojedynku. W barwach Stalowników 

zabrakło polskiego napastnika Aro-
na Chmielewskiego walczącego w 
tym samym czasie w Bratysławie w 
eliminacjach do przyszłorocznych 
zimowych igrzysk olimpijskich. 

Stalownicy nie do końca jednak 
wyciągnęli wnioski z porażki w 
Szwajcarii, powtarzając błędy rów-
nież w drugim starciu w ramach 
Ligi Mistrzów. Leksands IF zagrał 
trochę inaczej, bardziej defensyw-

nie, w stylu typowym dla prawie 
wszystkich szwedzkich klubów. 
Taki hokej średnio pasował Stalow-
nikom już w poprzednich edycjach 
Champions League i w niedzielę 
było podobnie. Również tym razem 
podbeskidzki zespół zaliczył kapi-
talny początek meczu, wychodząc 
na prowadzenie zaraz w 1. minucie 
z kija Andreja Nestrašila. Z upły-
wem czasu zaznaczyła się niemniej 

przewaga szwedzkiej drużyny, któ-
ra w drugiej tercji przechyliła szalę 
meczu na swoją korzyść. Zawody 
zdramatyzował w trzeciej odsłonie 
wyrównujący gol Daniela Kurov-
skiego, ale to było wszystko ze stro-
ny Stalowników. 

– Liczyliśmy na więcej, a niestety 
wracamy do Trzyńca z zerowym do-
robkiem punktowym. Leksands po-
kazał klasę zwłaszcza w drugiej tercji 
– ocenił niedzielne spotkanie Daniel 
Kurovský, skrzydłowy napastnik 
drugiej trzynieckiej formacji.  

LIGA MISTRZÓW

FRIBOURG-GOTTÉRON – TRZYNIEC 6:2
Tercje: 2:1, 2:1, 2:0. Bramki i asysty: 6. Bykov (Sutter, Gunderson), 14. Mottet 
(Sprunger, DiDomenico), 22. Sprunger (Bykov, DiDomenico), 30. Marchon 
(Jörg), 55. Marchon (Bougro), 59. Herren (Diaz, Bougro) – 7. Vrána (Kundrátek), 
21. Kundrátek (Růžička). Trzyniec: Kacetl – Kundrátek, Musil, Zahradníček, 
Doudera, M. Adámek, Jaroměřský, Matyáš – Růžička, Vrána, Nestrašil – Hrňa, 
Marcinko, Dravecký – Kofroň, M. Kovařčík, Hrehorčák – Ramik, Peterek, Kuro-
vský.

LEKSANDS – TRZYNIEC 3:2
Tercje: 0:1, 2:0, 1:1. Bramki i asysty: 23. Caito (Veronneau, Ashton), 26. Själin 
(Caito, Ashton.), 56. Lang (Ruohomaa, Ahnelöv) – 1. Nestrašil (Musil, Vrána), 
53. Kurovský (Hrňa, Kundrátek). Trzyniec: Mazanec – Musil, Kundrátek, Do-
udera, Zahradníček, Jaroměřský, Adámek, Matyáš – Nestrašil, Vrána, Růžička 
– Kurovský, Marcinko, Hrňa – Hrehořčák, Kovarčík M., Dravecký – Kofroň, 
Peterek, Ramik – Christov.

• Stalownicy przegrali oba mecze wy-
jazdowe. Fot. championshockeyleague
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I N F O R M A T O R 

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

I N F O R M AT O R

PROGRAM TV

Pierwszy wrześniowy wykład MUR-u odbędzie się w środę 1. 9. o godz. 17.00 w „Dziupli” w Czeskim 
Cieszynie. Michał Milerski mówić będzie na temat „Gdo mo owce, tyn mo...”, czyli o owcach, o paster-
stwie, o wspólnej drodze ludzi i owiec przez wieki. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o 
rezerwację, wysyłając e-maila na: mur.pzko@gmail.com lub dzwoniąc pod nr +420 705 114 048.

WTOREK 31 SIERPNIA

TVC 1 
6.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba (s.) 
9.55 Bez kobiety i tabaki (s.) 10.55 
Mały pitawal z dużego miasta (s.) 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Pogubiłem się (s.) 13.25 Rodzinne 
klejnoty 13.50 Niegasnące gwiazdy 
14.55 Czeski Robinson (film) 16.00 
Krok od nieba (s.) 16.55 Podróżoma-
nia 17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Pierwsza republika (s.) 
21.05 Karetka (s.) 22.00 Losy gwiazd 
22.55 Pr. rozrywkowy 23.50 Krymi-
nolog (s.) 0.50 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowna 
planeta 9.20 Pingwiny 10.15 Słonie 
dożywają 100 lat 11.15 Floryda 12.20 
Świadkowie czasu 12.45 Piekło pod 
powierzchnią 13.30 Historie domów 
13.50 Algieria 14.45 Egipt 15.40 
Planeta Ziemia 16.30 Notting Hill 
(film) 18.35 Namibia 19.30 Na rowe-
rze 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Pechowiec (film) 
21.40 Nikita (film) 23.40 Ludzkość 
– nasza wspólna historia 0.25 Dzie-
sięć grzechów (s.) 1.10 Opowieść 
podręcznej (s).
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 
(s.) 9.50 Spece (s.) 10.55 Łowy 12.00 
Południowe wiadomości 12.45 Przy-
chodnia w różanym ogrodzie (s.) 
14.05 Dowody zbrodni (s.) 15.00 De-
tektyw Monk (s.) 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.35 Łowy 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 MasterChef Czechy 21.35 Po-
jedynek na talerzu 22.30 Weekend 
23.35 Detektyw Monk (s.) 1.20 Dowo-
dy zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.15 Blade (s. anim.) 7.00 Nowy dzień 
8.10 M.A.S.H. (s.) 9.15 Gwiazdy nad 
głową (s.) 10.35 Pierwsza kolacja 
11.40 Strażnik Teksasu (s.) 12.40 Gli-
niarz i prokurator (s.) 13.45 Policja 
Hamburg (s.) 14.45 Komisarz Rex (s.) 
15.50 Nakryto do stołu! 16.50 Policja 
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Slunečná (s.) 21.35 7 przypad-
ków Honzy Dědka 23.55 Tak jest, sze-
fie! 1.00 Policja w akcji 2.00 Komisarz 
Rex (s.). 

ŚRODA 1 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba (s.) 
9.55 Nigdy nie zobaczę morza (film) 
10.35 Pierwsza republika (s.) 11.30 
AZ kwiz 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Pogubiłem się (s.) 13.30 
Wszystko, co lubię 14.00 Ogniste ko-
biety powracają (film) 15.05 Wielkie 
Siodło (s.) 15.55 Krok od nieba (s.) 
16.55 Podróżomania 17.30 AZ kwiz 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.10 
Przygody kryminalistyki (s.) 21.00 
Domina (film) 22.45 Hercule Poirot 
(s.) 23.40 Komicy na piątkę 0.30 Koło 
pełne gwiazd. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Senegal 9.25 
Planeta Ziemia 10.15 Ludzkość – na-
sza wspólna historia 11.05 Kierunek 
Wyspy Karaibskie 11.45 H2O – czą-
steczka życia 12.40 Podróż po Cze-

chach 13.05 Japonia z lotu ptaka 
14.00 Najdziwniejsze domy na świe-
cie 14.50 Telewizyjny klub niesłyszą-
cych 15.20 Apokalipsa Verdun 16.10 
Olbrzymie budowle Eiffela 17.05 Pe-
chowiec (film) 18.35 Paryskie rondo 
19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-
gowym 20.00 Czarny tulipan (film) 
22.00 Leon zawodowiec (film) 23.50 
Lotnicze katastrofy. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.35 Ulica 
(s.) 9.35 MasterChef Czechy 10.55 
Łowy 12.00 Południowe wiadomości, 
sport, pogoda 12.30 Krok za krokiem 
(s.) 12.50 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 14.05 Dowody zbrodni 
(s.) 15.00 Detektyw Monk (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.35 
Łowy 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 MasterChef 
Czechy 21.40 Zamieńmy się żonami 
22.55 Agenci NCIS: Nowy Orlean (s.) 
23.50 Detektyw Monk (s.) 1.40 Krok 
za krokiem (s.). 
PRIMA 
6.15 Blade (s. anim.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 8.50 Slunečná (s.) 
10.10 7 przypadków Honzy Dedka 
11.30 Strażnik Teksasu (s.) 12.40 Gli-
niarz i prokurator (s.) 13.45 Policja 
Hamburg (s.) 14.45 Komisarz Rex (s.) 
15.50 Nakryto do stołu! 16.50 Policja 
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 1. misja (s.) 21.35 Show Jana 
Krausa 23.55 Tak jest, szefie! 1.00 Po-
licja w akcji.

CZWARTEK 2 WRZEŚNIA

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba (s.) 
9.55 Wieszczka 10.25 Skok (film) 
11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Pogubiłem się 
(s.) 13.25 Zanim zobaczysz pierwszy 
uśmiech (film) 14.40 Zawodowcy 
(s.) 15.35 Krok od nieba (s.) 16.30 
Podróżomania 17.00 Wszystko, co 
lubię 17.30 AZ kwiz 18.00 Wiado-
mości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Pierwsza 
republika (s.) 21.00 Karetka (s.) 
22.00 Komisarz Montalbano (s.) 
23.50 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Młode 9.25 
H2O – cząsteczka życia 10.20 Jesz-
cze nie skończyliśmy 11.35 Samoloty 
myśliwskie 12.25 Historie.cs 13.20 
Pod ochroną laguny 14.15 Cudowna 
planeta 15.05 Kwartet 15.30 Algieria 
16.25 Czarny tulipan (film) 18.15 Nie-
samowity Laos 19.10 Auto moto świat 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Zabójczy parasol (film) 
21.40 Nieugięty Luke (film) 23.50 W 
cieniu czaszek 0.15 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 
(s.) 9.40 MasterChef Czechy 10.55 
Łowy 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Krok za krokiem (s.) 12.50 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
14.05 Dowody zbrodni (s.) 15.00 De-
tektyw Monk (s.) 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.35 Łowy 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 Moja historia (film) 22.10 
Gwiezdne życie 22.45 Agenci NCIS: 
Nowy Orlean (s.) 23.40 Detektyw 
Monk (s.). 
PRIMA 
6.15 Blade (s. anim.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 9.15 1. misja (s.) 
10.35 Show Jana Krausa 11.45 Straż-
nik Teksasu (s.) 12.40 Gliniarz i pro-
kurator (s.) 13.45 Policja Hamburg (s.) 
14.45 Komisarz Rex (s.) 15.50 Nakry-
to do stołu! 16.50 Policja w akcji 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
pogoda 19.55 Showtime 20.15 Slu-
nečná (s.) 21.35 Inkognito 22.45 Po-
myłki (s.) 23.55 Tak jest, szefie! 

POLECAMY

• Notting Hill
Wtorek 31 sierpnia, 
godz. 16.30  
TVC 2

• Zabójczy parasol
Czwartek 2 września, 
godz. 20.00  
TVC 2

• Kierunek – Wyspy Karaibskie
Środa 1 września, 
godz. 11.05  
TVC 2

• Samoloty myśliwskie
Czwartek 2 września, 
godz. 11.35  
TVC 2

Najtrudniej pogodzić się z sobą, 
Z tym, że nie może być inaczej.
Najtrudniej mówić taki los,
Więc każdy gest jest bez znaczeń.

     H. Jasiczek

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych, powinowatych, przyjaciół i znajo-
mych, że dnia 27. 8. 2021 zmarł w wieku 82 lat po 
krótkiej, lecz ciężkiej chorobie nasz Najdroższy Tata, 
Teść, Dziadek, Pradziadek, Szwagier, Wujek, Przyja-

ciel, Kuzyn i Kolega

śp. ZDZISŁAW FIERLA
zamieszkały w Karwinie-Mizerowie

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w piątek 3. 9. 2021 o godz. 
13.00 z sali obrzędów pogrzebowych w Karwinie-Raju. 

Córka Barbara i syn Andrzej z rodzinami. RK-081

Wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy naszej Koleżance Basi 
Kołatek i całej rodzinie z powodu śmierci Taty

śp. ZDZISŁAWA FIERLI
składa dyrekcja Biblioteki Regionalnej Karwina oraz koleżanki z Od-
działu Literatury Polskiej. RK-082

Ten, kto mieszka w sercu, nigdy nie umiera...
Łączymy się w żałobie i smutku z powodu śmierci 

śp. TADEUSZA SMUGAŁY
Wyrazy szczerego współczucia dla całej rodziny składa Zarząd MK 
PZKO Cierlicko-Centrum. GŁ-519

Myśli powracają do chwil, kiedy byłeś z nami.
Dnia 31 sierpnia 2021 obchodziłby 90. urodziny

śp. ADOLF KIEDROŃ
z Nawsia-Jasienia, pochodzący z Hawierzowa-Suchej

O chwilę wspomnień proszą żona Ewa i syn Adam z ro-
dziną.
 GŁ-491

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

Fot. ARC

CO W KINACH

CZ. CIESZYN – Central: Kraina 
smoków (1, 2, godz. 16.30); Atlas ptá-
ků (2, godz. 19.00); TRZYNIEC – Ko-
smos: Deníček moderního fotra (31, 
godz. 20.00); Ainbo (1, godz. 17.30); 
Zátopek (1, godz. 20.00); After (2, 
godz. 17.30); Prvok, Šampón, Tečka 
a Karel (2, godz. 20.00); KARWINA 
– Centrum: Spíci město (31, godz. 
19.00); Deníček moderního fotra (1, 
godz. 20.00); Shang-Chi i legenda 
dziesięciu pierścieni (2, godz. 17.15); 
After (2, godz. 20.00); CIESZYN – 
Piast: Czarna owca (31, godz. 17.00); 
Kraina smoków (1, 2, godz. 15.30); 
Zupa nic (1, 2, godz. 17.30).

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM, 
niedziela, wiadomości regionalne 
od godz. 6.00; powtórka na antenie 
ČT2, niedziela od godz. 19.30.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt. godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 
105,3 MHz.
RADIO KATOWICE: „U Polaków za 
Olzą” – niedz. godz. 13.05 na 103 FM. 
Archiwum audycji: radio.katowice.
pl/Zaolzie.

CO W TERENIE

BIBLIOTEKA REGIONALNA 
KARWINA, Oddział Literatury 
Polskiej w Karwinie Frysztacie in-
formuje o zmianie godzin wypoży-
czeń od 1. 9. 2021. Po w godz.12.00-
18.00; wt, czw, pt w godz. 8.00-11.30 
i 12.00-18.00; śr nieczynne.
 w piątek 3. 9. z powodów tech-
nicznych biblioteka zamknięta. 
Zapraszamy na Rynek Masaryka, 
gdzie odbędzie się kiermasz ksią-
żek. Stoisko z polską literaturą 
czynne w godz. 9.00-17.00.
 zapraszamy na Rynek Masary-
ka w sobotę 4. 9., gdzie w ramach 
„Prolínání kultur” będzie czynne 
stoisko z polską oraz regionalną 
literaturą. Można będzie nabyć m. 
in. książki Danuty Chlup, która w 
godz. 13.30-14.30 będzie je podpi-
sywała.
 w poniedziałek 6. 9. o godz. 9.00 
zapraszamy rodziców z maluszka-
mi do biblioteki na Rynku Masa-
ryka na spotkanie w ramach Book-
startu – Z książką na start „Babie 
lato nadchodzi!”. 
 we wtorek 7. 9. o godz. 18.00 za-
praszamy na spotkanie z history-
kiem, pisarzem Dariuszem Zalegą 
„Bez pana i plebana. Zapomniana 
historia Śląska Cieszyńskiego”. 
Spotkanie dofinansowane z Fundu-
szu Rozwoju Zaolzia.
CIERLICKO-CENTRUM – MK 
PZKO Cierlicko-Centrum zapra-

sza na wycieczkę do Zlina – miasta 
Tomáša Bati dnia 18. 9. W progra-
mie: spacer ulicami miasta z prze-
wodnikiem – najciekawsze miejsca 
Zlina. Odjazd z rynku w Cierlicku 
o godz. 7.30, zaplanowany powrót 
koło godz. 18.30. Koszty – dorośli 
200 kc, dzieci gratis. W cenie trans-
port autobusem oraz przewodnik. 
Zgłoszenia do 15. 9. u Ireny Wlosok, 
tel. 731 260 670.
CZ. CIESZYN-MOSTY – MK PZKO 
zaprasza na wystawę fotografii 
członków Fotoklubu „Zvonek” pn. 
„Ciekawe miejsca Cieszyna i oko-
licy” do Domu PZKO przy ul. Ja-
snej 302. W piątek 3. 9. wernisaż o 
godz. 18.00, w sobotę 4. 9. wystawa 
czynna w godz. 10.00-18.00. W pro-
gramie spacer z przewodnikiem 
J.  Mrózkiem (początek o godz. 
14.30 Mosty-Antoniczek przyst. 
aut., ul. Lipowa, kapliczka św. An-
toniego); trasa prowadzi koło za-
pory Grabina, dawnej cegielni do 
Domu PZKO – długość 3,5 km). Od 
godz. 17.00 grillowanie przy muzy-
ce. Proponujemy: kawę, smaczne 
kołacze, specjały kuchni domowej. 
W sobotę 11. 9. wystawa czynna w 
godz. 10.00-18.00. Od godz. 18.00 
biesiada z kapelą „Pustkova cim-
bálová muzika” z Kozlovic. W nie-
dzielę 12.  9. ekspozycja czynna w 
godz. 10.00-16.00. Proponujemy 
kawę, smaczne kołacze i specjały 
kuchni domowej. Wstęp – wolne 
datki. Informacje: www.pzkomo-
stycieszyn.webnode.cz, Facebook: 
PZKO Czeski Cieszyn-Mosty.
DARKÓW – MK PZKO oraz chór 
„Lira” zapraszają na tradycyjne Wy-
kopki, które odbędą się w niedzie-
lę 5. 9. o godz. 15.00 w Domu Pol-
skim PZKO w Karwinie-Frysztacie. 
Atrakcje festynowe zapewnione.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 18. 9. na wy-
cieczkę autokarową na Małą Fatrę 
– Veľký Rozsutec. Trasy bardzo 
atrakcyjne, miejsce wyjścia – Bielý 
Potok, przejście przez Jánošíkove 
diery, V. Rozsutec, miejsce docelo-
we – Štefanová. Informacje o tra-
sach i odjeździe autobusu można 
znaleźć na www.ptts-beskidsla-
ski.cz. Zgłoszenia wraz z opłatą 
za przejazd autobusem (190 kc) 
przyjmują rejonowi oraz kierownik 
wycieczki Tadeusz Farnik, tel. 776 
046 326 do 5. 9. Zapraszamy wszyst-
kich tych, którzy spełniają wymogi 
wjazdu na teren Słowacji. Uwaga: 
przy wjeździe na teren Słowacji 
trzeba się wykazać podwójnym 
szczepieniem.
 zaprasza w środę 8. 9. na spacer 
do Zamku i parku zamkowego w 
Bruntalu. Bilety do zamku: 120 kc 
dorośli, 60 kc ulgowe. Odjazd pocią-
gu z Cz. Cieszyna do Ostrawy-Swi-
nowa o godz. 6.41 przez Karwinę 
albo o godz. 6.45 przez Hawierzów, 
następnie o godz. 8.00 ze Swinowa 
do Bruntalu. Spacer poprowadzi Al-
fred Lotter, tel. 605 587 986.

 informuje o odjeździe autobu-
su na wycieczkę tygodniową 5. 9. 
Karwina o godz. 6.30, z Cz. Cieszy-
na o godz. 7.00, z Cierlicka o godz. 
7.15, z Hawierzowa przystanek Cie-
szyńska o godz. 7.30. Do autobusu 
ubierzcie się turystycznie, jest za-
planowana trasa z Jeseniku przez 
Křížový vrch i Zlatý Chlum. Nie za-
pomnijcie o dowodach osobistych, 
ubezpieczeniu, złotówkach. Infor-
macje: Tadeusz Farnik, tel. 776 046 
326 Uwaga: Należy dostosować się 
do zasad dla podróżnych przyby-
wających do Polski z państw człon-
kowskich Unii Europejskiej.
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW 
POLSKICH w RC – Informuje, że od 
września po przerwie, zarząd znowu 
będzie spotykał się w każdy drugi 
wtorek miesiąca o godz. 9.00 w Kon-
gresie Polaków. Członkowie mogą 
w razie potrzeby i chęci przybyć na 
spotkania. Zaprasza Anna Ciahotna 
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 3. 9. o godz. 
13.00 w restauracji „Na Kamyncu” w 
Jabłonkowie-Miejskiej Łomnej. Inf. 
736 614 358, 722 578 297.
WĘDRYNIA – Klub Seniora MK 
PZKO zaprasza członków na spo-

tkanie, które odbędzie się we wto-
rek 7. 9. o godz. 15.00 w „Czytelni”. 
W programie emerytowany puł-
kownik Władysław Raszka.
WIERZNIOWICE – Zarząd MK za-
prasza w piątek 3. 9. do Łónszcz-
ku na imprezę pt. „Ognisko pod 
Dymbinóm – opiekanie kiełbasek i 
pieczoków”. Przygrywać będzie go-
rolsko kapela „Górole”. Zbiórka na 
moście w Wierzniowicach o godz. 
17.00. W razie niepogody impreza 
odbędzie się w Domu PZKO.

KONCERTY

KARWINA-FRYSZTAT – Zapra-
szamy w niedzielę 5. 9. o godz. 
16.00 do kościoła parafialnego pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego na 
pierwszy koncert XVII Festiwalu 
Muzyki Organowej „Karwińskie 
organy”. Na organach zagra mło-
dy organista z Niemiec Nicolas 
Borner, solowy śpiewak i dyrygent 
chóralny, od roku 2018 działający 
również w Szwajcarii jako znawca 
muzyki sakralnej. W wykonaniu 
młodego utalentowanego artysty 
usłyszymy klasyczną muzykę orga-
nową. Po raz pierwszy zabrzmią też 
na karwińskim festiwalu aranżacje 
muzyki filmowej (H. Zimmer, E. 
Morricone).  

Fundacja czeka na wnioski

Fundacja „Pomoc Po-
lakom na Wschodzie” 
ogłosiła nabór wniosków 
o dofinansowanie pro-

jektów działań zaplanowanych 
na 2022 r. w obszarach: eduka-
cja, kultura i promocja Polski na 
świecie, publikacje, dziedzictwo 
kulturowe i historyczne, aktywi-
zacja środowisk, pomoc chary-
tatywna i socjalna oraz wsparcie 
mediów.

Nabór potrwa do 30 września. 
– Tak jak w poprzednich latach, 
zachęcamy Państwa do składania 
wniosków związanych z rocznicą 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości, obroną dobrego imienia 
Polski oraz działań promujących 
polską kulturę i historię na świecie 
– informują organizatorzy akcji.

Wnioski będą przyjmowane na 
formularzach dostępnych na inter-
netowej stronie Fundacji (www.pol.

org.pl), które wypełnione i podpi-
sane należy wysłać na adres: wnio-
ski@pol.org.pl. W kolejnym etapie 
naboru będzie istniała również 
możliwość składania wniosków 
przez system internetowy Benigna, 
w którym istnieje konieczność reje-
stracji użytkownika. W przypadku 
pytań i wątpliwości przedstawicie-
le Fundacji zachęcają do kontaktu 
pod numerami telefonów: +48 22 
628 55 57 lub +48 512 129 127.  (wik)

Poetycki konkurs  
im. Krystyny Kacprowskiej

Polacy z Zaolzia mogą 
wziąć udział w konkur-
sie poetyckim im. Kry-
styny Kacprowskiej. Wa-

runkiem udziału jest nagranie 
jednego wiersza autorstwa poetki 

Krystyny Kacprowskiej i przesła-
nie go na adres: krysia-kacprow-
ska@wp.pl.

W konkursie mogą wziąć udział 
osoby, które ukończyły 14 lat. 
Zgłoszenia powinny zawierać: 

imię i nazwisko, datę urodzenia, 
e-mail uczestnika, jego numer te-
lefonu oraz adres zamieszkania. 
Termin nadsyłania prac upływa 
17 marca 2022 r. 

 (wik)

Będą czytać i... gotować

Z
bliża się ko-
lejne święto 
polskiej lite-
ratury – „Na-
rodowe Czy-
tanie 2021”. 
Lekturą ju-

bileuszowej 10. edycji jest 
dramat „Moralność pani 
Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. 
– Polska Szkoła Podstawowa 
w Suchej Górnej tradycyjnie 
włącza się w obchody akcji, ale 
w tym roku górnosuskie czyta-
nie będzie mieć formę nieco 
inną niż zwykle – zapowiadają 
organizatorzy wydarzenia.

Odbędzie się ono w sobotę, 
4 września. Internetowa trans-
misja rozpocznie się o godz. 
10.00 i potrwa do godz. 13.00. 
Live stream będzie zaś moż-
na oglądać na facebookowym 
profilu szkoły oraz na jej ka-
nale na YouTubie. – Przyjdź, prze-
czytaj fragment lektury, odbierz 
nagrodę – zachęcają organizatorzy 
akcji.

Także w sobotę „Narodowe Czy-
tanie” będzie trwało w Cieszynie. 
Organizatorem imprezy, która 
rozpocznie się o godz. 10.00 w 
cieszyńskim Parku Pokoju, jest Bi-
blioteka Miejska w Cieszynie. Jej 
uczestnicy obejrzą fragment spek-
taklu w wykonaniu aktorów Sceny 

Polskiej Teatru Cieszyńskiego w 
Czeskim Cieszynie, a także będą 
mogli wysłuchać dwóch wykła-
dów tematycznych „Dulszczyzna 
– czy Dulscy są wśród nas?” Joan-
ny Gawlikowskiej oraz „Gabriela 
Zapolska – kobieta łamiąca tabu i 
konwenanse” Katarzyny Słupczyń-
skiej. Dla najmłodszych przygoto-
wano z kolei warsztaty plastyczne.

„Motywem przewodnim »Na-
rodowego Czytania w Cieszynie« 

będzie tradycyjnie już głośne czy-
tanie przez mieszkańców fragmen-
tów wskazanej przez prezydenta 
RP lektury. Na odważnych czekać 
będą atrakcyjne nagrody i upomin-
ki” – zapowiadają organizatorzy 
wydarzenia, którzy o godz. 14.00 
zapraszają także mieszkańców do 
Biblioteki Miejskiej (sala konferen-
cyjna, II p.) na rodzinne warsztaty 
kulinarne pn. „Co jadali nasi pra-
dziadowie?  (wik)
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UŚMIECHNIJ SIĘ LOGOGRYF

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

MINIKWADRAT MAGICZNY I LOGOGRYF ŁUKOWATY

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zo-
stanie rozlosowana książka. Rozwiązania 

prosimy przesyłać na e-mail: info@glos.live. Termin 
ich nadsyłania upływa w piątek 10 września 2021 r. 
Nagrodę z 17 sierpnia otrzymuje Bronisław Siwek 
z Karwiny-Raju. Autorem dzisiejszych łamigłówek 
jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie logogryfu z 17 sierpnia: KALISZ
Rozwiązanie minikwadratu magicznego I  
17 sierpnia: 1. TROP 2. ROSJA 3. OJCÓW 4. PAWI 
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II  
z 17 sierpnia: 1. PTAK 2. TARKA 3. AKORD 4. KADR
Rozwiązanie logogryfu łamanego z 17 sierpnia: INNYCH

Rozwiązaniem logogryfu jest nazwa zamku (dziś ruin) w południowo-wschodniej części Gór Bystrzyc-
kich w Sudetach Środkowych w województwie dolnośląskim. Zamek został wzniesiony na wysokim 
gnejsowym wzgórzu wznoszącym się 520 m n.p.m. między Diabelskimi Skałkami…

1. odmierza czas za pomocą przesypującego się piasku
2. duży półwysep w azjatyckiej Rosji, między Morzem Ochockim i Morzem Beringa
3. czterolistna na szczęście
4. część ubrania męskiego, noszona pod marynarką
5. budynek murowany, duży, mieszkalny, o kilku piętrach i wielu mieszkaniach 
6. mechaniczny instrument muzyczny, wprawiany w ruch korbką
7. pieczona na ognisku lub grillu
8. miasto fenickie w Afryce Północnej, zburzone przez Rzymian w wojnach punickich

Wyrazy trudne lub mniej znane: KAMCZATKA, KARTAGINA
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Poziomo i pionowo jednakowo:

1. oddział wojskowy 
obejmujący kilka 
batalionów 

2. strój, odzież, 
ubranie, ciuchy

3. kanadyjka, czółno 
lub mała łajba  

4. skorupiak morski 
o dziesięciu od-
nóżach  

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: PUŁK

Poziomo i pionowo 
jednakowo:

1. czarnoskóry przy-
jaciel Stasia i Nel 

2. obszar wodny lub 
jego część 

3. …Cudzoziemska, 
elitarna francuska 
jednostka wojsko-
wa lub klub pił-
karski z Warszawy

4. w mitologii asy-
ryjskiej córka 
boga burzy  

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: INAR
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Rozwiązaniem logogryfu jest nazwa miasta w województwie podkarpackim, położonego nad rzeką 
Wisłoką, na północnym skraju Pogórza Strzyżowskiego. Przed 1945 r. miasto należało do województwa 
krakowskiego, po zakończeniu II wojny światowej weszło w skład nowo utworzonego województwa 
rzeszowskiego. Lokację miejską miasto otrzymało w 1358 roku, lokowane w 1372 roku, a zdegradowane 
do kategorii miasteczka w 1785 roku. Prawa miejskie ponownie zostały nadane w 1912 roku. Miasto jest 
ważnym ośrodkiem przemysłu chemicznego…

1.-4. dystans, odległość lub luka w tekście
3.-6. w języku staropolskim grajkowie, muzy-

kanci
5.-8. zdrobniale o Zbigniewie
7.-10. dramat Leona Kruczkowskiego lub kraj 

Angeli Merkel
9.-12. resztka jakiegoś jedzenia, zwykle mięsa
11.-2. australijska papuga z czubem

Wyrazy trudne lub mniej znane: GĘDŹBA


