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Prezenty dla 
pierwszoklasistów
WYDARZENIE: W szkołach zabrzmiał pierwszy dzwonek. Wczoraj nowy rok szkolny 2019/2020 rozpoczęła 
również większość szkół z polskich językiem nauczania w regionie. W centrum zainteresowania byli, oczywiście, 
pierwszoklasiści. 

Beata Schönwald, wik

Po dwumiesięcznej przerwie 
znów spotykamy się w naszej 
szkole, wypoczęci, pełni wra-

żeń. W nowym roku szkolnym czeka 
nas sporo zadań, z których chcemy 
wywiązać się jak najlepiej. Już dziś 
uczniowie klasy 7. wyjeżdżają na 
zieloną szkołę nad Bałtyk, a pod ko-
niec września wszyscy wyruszamy 
w Jesioniki – zapowiedział dyrektor 
Polskiej Szkoły Podstawowej i Przed-
szkola w Hawierzowie-Błędowi-
cach, Roman Kaderka. W rozmowie 
z „Głosem” dodał, że szkołę czeka 
szereg wyzwań związanych zarówno 
z edukacją, jak i z jej fi nansowaniem. 
Do tych pierwszych należą np. dni 
projektowe, do tych drugich nato-
miast pozyskanie nowych uczniów, 
tak żeby nie obciążać miasta Ha-
wierzowa dodatkowymi kosztami. 
– W przedszkolu mamy dosyć dużo 
starszaków, w związku z czym w 
przyszłym roku szkolnym do 1. klasy 
powinno przyjść więcej uczniów niż 
teraz – zaznaczył.

Wczoraj edukację w błędowickiej 
podstawówce rozpoczęło sześcioro 
nowych uczniów – pięcioro w klasie 
pierwszej oraz jeden w klasie szóstej. 
Starsi uczniowie przygotowali krót-
ki program artystyczny, dziewiąto-
klasiści powitali ich kwiatkiem. Na 
pierwszoklasistów czekały jednak 

jeszcze inne prezenty. Tym najwięk-
szym był wyposażony tornister wraz 
z zestawem do drugiego śniadania 
rozdawany w ramach tzw. bonu 
pierwszaka. – W ub. weekend w wie-
lu wioskach na Zaolziu można było 
usłyszeć zdanie: „Przynosimy plon”. 
Dziś natomiast chyba we wszystkich 
szkołach z polskim językiem na-
uczania na Zaolziu zabrzmią słowa: 
„Przynosimy bon”. Już po raz trzeci 
dzięki fundacji „Pomoc Polakom na 
Wschodzie” i Senatowi RP przyno-
simy bon pierwszoklasisty. Rozpo-

czynaliśmy od małego woreczka z 
prezentami, których łączna wartość 
wynosiła 500 koron. W ub. roku 
były plecaki, a w tym roku jest torni-
ster oraz 500 zł, które jednorazowo 
otrzymają rodzice każdego pierw-
szoklasisty wraz ze wznowionym 
przez Kongres Polaków wydaniem 
„Cudownego chleba” Józefa Ondru-
sza – podkreślił prezes Koła Macie-
rzy Szkolnej w Hawierzowie-Błędo-
wicach, Marek Bystroń.

W ramach realizacji projektu „Bon 
Pierwszaka” Fundacja „Pomoc Po-

lakom na Wschodzie” 
przekazała uczniom 
klas pierwszych z pol-
skich szkół w Czechach 
kompleksowe wyprawki 
szkolne. Łącznie plecaki 
z wyposażeniem (m.in. 
piórnikiem, workiem, 
farbami, fl amastrami, 
pudełkami śniadaniowy-
mi i bidonami, zeszytami 
oraz blokami rysunko-
wymi) trafi ły do 222 dzie-
ci w 24 podstawówkach. 

– Po raz drugi w Cze-
chach, ze środków 
fi nansowych otrzy-
manych w ramach spra-
wowania opieki Senatu 
Rzeczpospolitej Polskiej 
nad Polonią i Polaka-
mi za granicą w 2019 
r., każdy uczeń klasy 

pierwszej otrzyma także jednorazo-
we stypendium fi nansowe w wyso-
kości 500 złotych, przeznaczone na 
indywidualne potrzeby edukacyj-
ne. Stypendia zostaną przekazane 
rodzicom lub opiekunom prawnym 
ucznia do połowy października – in-
formuje Stefan Gardawski z Funda-
cji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Prezenty dla uczniów klasy 1. 
przyniosły ze sobą również konsul 
generalna RP w Ostrawie, Izabella 
Wołłejko-Chwastowicz, oraz przed-
stawicielka miasta Hawierzowa. 

– Życzę pierwszoklasistom, żeby 
przeszli jak najłagodniej ten pierw-
szy rok, a ci, którzy już tę przygodę 
ze szkołą wcześniej zaczęli, żeby z 
sukcesem ją zakończyli i znaleźli to, 
co w szkole jest najbardziej przyjem-
ne – stwierdziła polska dyplomatka, 
przyznając żartem, że „też nie lubiła 
szkoły”. – Konsulat poczyni wszyst-
ko, co jest możliwe, żeby ta szkoła 
stała się jak najbardziej prestiżową 
szkołą nie tylko w mieście, ale w ca-
łym regionie – deklarowała, wręcza-
jąc dzieciom książeczki pt. „Spadła 
gruszka do fartuszka” oraz gry edu-
kacyjne „Polak mały” wydane przez 
Instytut Pamięci Narodowej. 

O początku roku szkolnego 
piszemy też na str. 5

57
uczniów uczęszcza w tym roku szkol-
nym do polskiej podstawówki w Ha-
wierzowie-Błędowicach. Na niższym 
stopniu nauka odbywa się w klasach 
łączonych (pierwsza z trzecią oraz 
druga, czwarta i piąta), pozostałe rocz-
niki uczą się samodzielnie. W czerwcu 
edukację w błędowickiej szkole zakoń-
czy 9 dziewiątoklasistów.

Czas na propozycje
To, co najciekawsze z życia 

polskiej mniejszości w RC, 
zaprezentuje po raz kolejny pro-
jekt Tacy Jesteśmy 2019. Organi-
zowany przez Kongres Polaków w 
RC konkurs wyłoni najciekawsze 
zdarzenia i inicjatywy, nowe po-
mysły, wybitnych ludzi i wybijają-
ce się ponad przeciętność sukcesy 
osób związanych z Zaolziem i nie 
tylko. W wyłonieniu kandydatur 

do nagrody Złoty Jestem może 
uczestniczyć każdy, przysyłając 
do kancelarii Kongresu Polaków 
swoje propozycje, sugerując, co 
w mijającym roku uważa za god-
ne uwagi i wyróżnienia wraz z ich 
uzasadnieniem. Zbieranie kandy-
datur trwa do 15 września 2019 r., 
następnie kapituła powołana przez 
prezesa Kongresu Polaków, wyłoni 
10 nominowanych, którzy w paź-

dzierniku zostaną zaprezentowani 
na łamach „Głosu” i będą walczyć 
o głosy swoich sympatyków. Fi-
nałem konkursu będzie uroczysta 
gala, która odbędzie się 16 listopa-
da 2019 r. w Teatrze Cieszyńskim. 
Jak zwykle będzie ona przeglądem 
najciekawszych zjawisk i sukcesów, 
które miały miejsce na Zaolziu od 
ubiegłej jesieni. Propozycje do no-
minacji można wysyłać na adres 

Kancelarii Kongresu Polaków w 
RC, ul. Grabińska 458/33, 737 01 
Czeski Cieszyn lub e-mailem:kan-
celaria@polonica.cz.

Projekt każdego roku dofi nan-
sowują Ministerstwo Kultury RC, 
Urząd Miejski w Czeskim Cieszy-
nie, Województwo Morawsko-Ślą-
skie, Konsulat Generalny w Ostra-
wie, Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska” oraz prywatni sponsorzy. 

• Wesołe jest życie w szkole. 
Fot. SZYMON BRANDYS
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Zdjęcia: WITOLD KOŻDOŃ

Fot. ARC Szpitala Trzyniec

W OBIEKTYWIE...

Pies to wierny przyjaciel człowieka i darmo szukać czworonoga, 
który z takim oddaniem jak on okazywałby swemu właścicielo-

wi uczucia i byłby jego towarzyszem na dobre i na złe. Ponadto pies 
sprawdza się w tropieniu złoczyńców i wykrywaniu narkotyków, jest 
przewodnikiem niewidomych, pomaga odszukiwać ludzi zasypanych 
przez lawinę oraz z powodzeniem jest wykorzystywany w terapii 
osób niepełnosprawnych lub seniorów na oddziałach szpitalnych i w 
domach opieki społecznej. Dzięki swoim szczególnym cechom oraz 
umiejętności przyswojenia sobie pewnych, niekoniecznie zresztą po-
zytywnych, zachowań, to właśnie pies niejednokrotnie stawał się ty-
tułowym bohaterem powieści nie tylko tych adresowanych do dzieci, 
ale także do dorosłego czytelnika. Wystarczy, jeśli wspomnę „Białego 
kła” Jacka Londona czy „Psa Baskervillów” Artura Conana Doyle’a. 

Wystarczy rozejrzeć się wokół, żeby przekonać się, że moda na psa 
z biegiem stuleci nie przemija. Pieski, psy i psiska różnej maści spoty-
kamy praktycznie na każdym kroku. Jeśli grzecznie towarzyszą swe-
mu panu, a sam właściciel wie, gdzie jest psa miejsce w społeczności 
ludzi, nie ma problemu. Gorzej, kiedy tak nie jest. A takie sytuacje się 
zdarzają. Przybliżę jedną, której byłam niedawno świadkiem, jedząc 
obiad w jednym z czeskocieszyńskich ogródków. Pies siedzi na kola-
nach pana, liżąc stół, na który zaraz zostanie podany obiad. Właści-
cielowi to nie przeszkadza. W końcu kelnerka nie zaserwuje mu zupy 
bez talerza. Nie pomyśli już jednak o tym, że po nim usiądzie tu mło-
da mama i położy na stole smoczek i inne akcesoria swojego malucha. 
Dlatego tym bardziej spodobało mi się zdjęcie, na które natrafi łam 
ostatnio, wchodząc na Facebooka. Zrobione zostało w pewnym wło-
skim sklepie spożywczym, w którym przewidziano specjalne wózki 
dla osób robiących zakupy razem ze swoim czworonogim pupilem. 
Myślę, że to dobre rozwiązanie, bo w końcu chyba nie każdy klient 
miałby ochotę na wsadzanie bułek do wózka, w którym wcześniej pies 
miał swoje „cztery litery”.  

NASZ »GŁOS«

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

CIERLICKO
W budynku Polskiej 
Szkoły Podstawowej im. 
Żwirki i Wigury będzie 
od września działać miej-
scowa szkoła artystyczna 
Art/Media Inspirion. 
Dzięki temu dzieci bez 
konieczności wychodzenia 
na zewnątrz będą mogły 
uczęszczać na zajęcia mu-
zyczne, plastyczne, tanecz-
ne i dramatyczne połączo-
ne z językiem angielskim.
 (sch)

GRÓDEK
Student wyjaśnia, a se-
nior się uczy. Tak będzie 
wyglądać kurs podstawo-
wej obsługi komputera, 
który przygotowuje gmina 
wspólnie z agencją kwali-
fi kacyjną KaPa. Obejmuje 
on cztery spotkania przez 
cztery kolejne soboty paź-
dziernika, zawsze w godz. 
9.00-12.00. Nad całością 
będzie czuwać wykwa-
lifi kowany lektor, a asy-
stentami kursantów będą 
młodzi ludzie w wieku 
16-26 lat. Seniorzy nic nie 
płacą za naukę, natomiast 
studenci mogą liczyć na 

wynagrodzenie w wys. 
170 koron za godzinę. 
Chętni już teraz mogą 
się zgłaszać. 
 (sch)

KARWINA
Szpital w Raju będzie 
miał nowego dyrektora. 
Jiří Matěj, który do tej pory 
stał na jego czele, został 
odwołany ze stanowiska. 
Województwo jako organ 
założycielski szpitala mo-
tywuje ten krok likwidacją 
unii personalnej między 
placówkami szpitalnymi 
w Raju i Hawierzowie. Ta 
druga ma nowego dyrek-
tora już od 1 sierpnia. Do 
momentu mianowania 
nowego dyrektora, szpita-
lem w Raju będzie kiero-
wać szef wojewódzkiego 
wydziału służby zdrowia, 
Pavel Rydrych. 
 (sch) 

OSTRAWA
Po dwóch miesiącach prac 
w niedzielę został otwarty 
wyremontowany odcinek 
estakady Bazaly w Ostra-
wie. Chodzi konkretnie o 
jej lewą część, połączoną 
ze skrzyżowaniem ulic 
Czeskobraterskiej i Sokol-
skiej, które już wcześniej 
przeszło remont. Samo-
chody łącznie z trolejbusa-
mi będą po niej kursować 
w obu kierunkach oraz 
korzystać ze zjazdów na 
Frydek-Mistek, centrum i 
Bogumin.  
 (sch)

CIERLICKO

OSTRAWA
KARWINA

wtorek

środa

czwartek

dzień: 14 do 18 C 
noc: 17 do 14 C 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 14 do 20 C 
noc: 20 do 14 C 
wiatr: 1-2 m/s

dzień: 14 do 24 C 
noc: 22 do 15 C 
wiatr: 3-4 m/s

DZIŚ...

3
września 2019

Imieniny obchodzą: 
Gerard, Izabela, Szymon
Wschód słońca: 6.01
Zachód słońca: 19.28
Do końca roku: 119 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Wieżowców 
Przysłowia: 
„Wrzeszczy wrzesień, że 
już jesień”

JUTRO...

4
września 2019

Imieniny obchodzą: 
Rozalia, Stella
Wschód słońca: 6.03
Zachód słońca: 19.25
Do końca roku: 118 dni
Przysłowia: 
„Gdy nadejdzie wrzesień, 
rolnik ma zawsze pełną 
kieszeń”

POJUTRZE...

5
września 2019

Imieniny obchodzą: 
Dorota, Wawrzyniec
Wschód słońca: 6.04
Zachód słońca: 19.23
Do końca roku: 117 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Dobroczynności
Przysłowia: 
„Gdy wrzesień bez 
deszczów będzie, w zimie 
wiatrów pełno wszędzie”

POGODA

• Uroczystości ku czci św. Melchiora Grodzieckiego, męczennika z XVII 
wieku, odbyły się w niedzielę w Cieszynie. Kulminacyjnym momentem 
była msza święta pod przewodnictwem biskupa diecezji bielsko-żywiec-
kiej, Romana Pindla. Przed liturgią ulicami Cieszyna i Czeskiego Cieszyna 
przeszła barwna procesja z relikwiami świętego.  (wik)

Główny Urząd Statystyczny  

CYTAT NA DZIŚ

•••
Najbliższy Narodowy Spis Powszechny w Polsce 
zostanie przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 czerwca 
2021 roku. Obecnie trwają prace organizacyjne 
i przygotowawcze. Obowiązkiem spisowym będą objęte 
osoby fi zyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające 
w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych 
pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na 
terenie Polski, osoby fi zyczne niemające miejsca 
zamieszkania; mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego 
zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia 
niebędące mieszkaniami.

GRÓDEK

Dawne wzory 
na nowym brokacie
Dobra wia-

domość dla 
miłośników stro-
ju cieszyńskiego. 
Dzięki inicjaty-
wie górnosuskie-
go „Chórku”, bro-
katy utrzymane 
w  oryginalnych 
ciemnych kolo-
rach i  wzorach 
w y s tę p u j ą c yc h 
na starych „for-
tuchach” i  „szat-
kach” stały się 
z  niedoścignio-
nego ideału 
dostępnym to-
warem. Zakład 
tkacki „Hedva” 
z  czeskiego Ry-
marzowa wy-
szedł naprzeciw 
zapotrzebowaniu 
C i e s z y n i a k ó w 
i wprowadził je do 
produkcji.

Typowe kolory dla stroju cie-
szyńskiego to brąz, bordo, ciemny 
granat czy ciemna zieleń na czar-
nej osnowie. Ostatnio jednak ma-
teriały w tych kolorach były już 
praktycznie nie do zdobycia. Tym 
bardziej że korzystali z nich rów-
nież Węgrzy, których stroje też są 
utrzymane w ciemnych barwach 
– mówi kierowniczka „Chórku”, 
Barbara Weiser. Kiedy się więc oka-
zało, że na Morawach, skąd górno-
suszanie do tej pory sprowadzali 
tkaniny na stroje, zabrakło ich na 
dobre, postanowili zwrócić się bez-
pośrednio do producenta.

Do Rymarzowa nie pojechali z 
pustymi rękami, ale z całym na-
ręczem materiałów, z których zo-
stały uszyte dawne stroje cieszyń-
skie. Aby pokazać jak najwięcej 
oryginalnych wzorów, pozbierali 
„fortuchy” i „szatki”, skąd tylko 
się dało – z szatni „Suszan” oraz z 
prywatnych zbiorów. – Firmę za-
interesowało to, co przywieźliśmy, 
ponieważ zaprezentowaliśmy im 
wzory inne, niż produkowali do tej 
pory. W rezultacie zdecydowali się 
utkać brokaty na czarnej osnowie 
w kilkunastu różnych kolorach i 
wzorach. Byliśmy zaskoczeni ich 

otwartością i bardzo profesjonal-
nym podejściem – podkreśla Ma-
rian Weiser. 

To było mniej więcej rok temu. 
Wprowadzenie nowych wzorów 
do produkcji nie jest bowiem kwe-
stią dni ani tygodni. Teraz już jed-
nak górnosuszanie, i nie tylko oni, 
mogą się cieszyć z efektów nawią-
zanej współpracy. Tkaniny dotarły 
już na Zaolzie i na jubileuszowym 
10. „Fedrowaniu z foklorym”, któ-
re odbędzie się 26 października, 
panie zaśpiewają w nowych orygi-
nalnych „szatkach” i „fortuchach”. 
 (sch)

Pamięć jest  naszym obowiązkiem

• Mariola Weiser zaprezentuje się na „Fedrowaniu” w nowym „fortuchu”. Fot. BEATA SCHÖNWALD

W niedzielę mieszkańcy 
Cieszyna uczcili 80. 
rocznicę wybuchu 
II wojny światowej. 
Pod pomnikiem Ofi ar 
Hitleryzmu na placu 
Wolności wiązanki 
kwiatów złożyły 
wspólnie burmistrz 
Cieszyna Gabriela 
Staszkiewicz oraz 
burmistrz Czeskiego 
Cieszyna Gabriela 
Hřebačkowa. 
W okolicznościowej 
uroczystości wzięli 
także udział przedstawiciele Kongresu Polaków 
w Republice Czeskiej i Polskiego Związku 
Kulturalno-Oświatowego.

Witold Kożdoń Rocznicowe obchody jak zwykle 
rozpoczęły się od mszy św. w 
intencji obrońców ojczyzny i 

ofi ar II wojny światowej w koście-
le św. Marii Magdaleny. Następnie 
uczestnicy uroczystości przeszli 
ulicami miasta przed pomnik Ofi ar 
Hitleryzmu, gdzie odbyła się pa-
triotyczna manifestacja. – 80 lat 
temu Polakom nie było dane cie-
szyć się pięknem września. Dzieci 
nie rozpoczęły jak co roku nauki 
w szkole. 1 września rozpoczął się 

sześcioletni dramat. Dramat mi-
lionów ludzi, którzy ponieśli ofi a-
rę na ołtarzu najstraszliwszej w 
nowożytnych dziejach ludzkości 
zbrodni – mówił starosta cieszyń-
ski, Mieczysław Szczurek.

Przypomniał, że polscy dowód-
cy nie mieli złudzeń co do fi nału 
kampanii wrześniowej. Kampa-
nii, którą Polska prowadziła sa-

motnie, zdradzona i opuszczona 
przez sojuszników. – A mimo to 
potrafi liśmy dać przykład. Polacy 
walczyli we wrześniu 1939 r. bar-
dzo dzielnie i skutecznie. Odtaj-
nione archiwa niemieckie podają, 
że podczas czterech tygodni walk 
straty Wehrmachtu wyniosły po-
nad 150 tysięcy zabitych i ciężko 
rannych. Były to największe stra-
ty, jakie poniósł Wehrmacht do 
czasu bitwy pod Stalingradem trzy 
lata później. Te liczby świadczą, z 
jaką odwagą Polacy stanęli do bro-
ni dokładnie 80 lat temu. Ale nie 
spotykamy się tutaj dzisiaj, by roz-
drapywać rany i rozliczać. Naszym 
obowiązkiem jest zachowanie 
pamięci, która każe pochylać się 
nad doznaną krzywdą, ale i prze-
strzega, by nigdy nie powtórzył się 
tamten dramat – mówił Mieczy-
sław Szczurek.

Zebrani pod pomnikiem Ofi ar 
Hitleryzmu wysłuchali hymnu 
państwowego, odmówili ekume-
niczną modlitwę, a następnie 
złożyli wiązanki kwiatów. Hołd 
obrońcom ojczyzny złożyli par-
lamentarzyści, samorządowcy, 
delegacje kombatantów, służb 
mundurowych, młodzież, zwykli 
mieszkańcy Cieszyna, a także Po-
lacy z Zaolzia. Naszą społeczność 
reprezentowali Helena Legowicz, 
Małgorzata Rakowska, Stanisław 
Gawlik oraz Andrzej Russ. 

Prezydenci uderzyli w dzwon
W Warszawie, z udziałem przedstawicieli 40 delegacji zagranicznych, w tym 
prezydenta Niemiec i wiceprezydenta USA, a także prezydenta Czech Miloša 
Zemana, odbyły się centralne uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu II woj-
ny światowej. – Pochylam głowę przed bohaterami II wojny światowej, zwłasz-
cza przed moimi rodakami, którzy walczyli o wolną i suwerenną Polskę i wolną 
Europę, za wolność naszą 
i waszą – dziękujemy wam 
– powiedział prezydent RP 
Andrzej Duda na placu mar-
szałka Józefa Piłsudskiego.
– Chylę czoła przed cierpie-
niem ofi ar, proszę o wyba-
czenie za historyczną winę 
Niemiec, przyznaję się do 
nieprzemijającej odpowie-
dzialności. Nie zapomnimy 
o tym i będziemy pamiętać 
o ranach, jakie odniosło 
polskie społeczeństwo – 
stwierdził z kolei prezydent 
Niemiec Frank-Walter Ste-
inmeier.
Wiceprezydent USA Michael Pence w swoim wystąpieniu podkreślał natomiast, 
że trzeba pamiętać o bohaterstwie Polaków. – Ich światło lśniło w mroku, zaś 
mrok światła nie pokonał. Charakter, wiara i determinacja Polaków na to nie po-
zwoliły – mówił. Jak zaznaczył, nikt nie walczył z większą odwagą i determinacją 
niż Polacy. – Polska udowodniła, że jest ojczyzną bohaterów – akcentował.
Wcześniej, przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się uroczysta zmiana 
Posterunku Honorowego. Po raz pierwszy wybrzmiał też dzwon „Pamięć i prze-
stroga” – dar prezydenta RP dla upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. Jako pierwszy uderzył w niego Andrzej Duda, następnie Frank-Walter 
Steinmeier oraz Mike Pence (w ostatniej chwili zastąpił Donalda Trumpa), a po 
nich inni zaproszeni goście. Dzwon zostanie podarowany miastu Wieluń.

F ot. ox.pl

100
małym pacjentom Szpitala Trzyniec usunięto już migdałek metodą koblacji plazmy. 
Nowoczesną technikę chirurgiczną wykorzystującą energię fal elektromagnetycz-
nych trzyniecka placówka zastosowała dokładnie rok temu jako pierwsza na Mora-
wach. Ponieważ chodzi o metodę mniej bolesną, połączoną z mniejszym ryzykiem 
dorastania tkanki oraz z krótszym okresem rekonwalescencji, zainteresowanie wy-
szło daleko poza granice naszego regionu. Z zabiegu skorzystali m.in. mali pacjenci 
z okolic Znojma i Brzecławia, ale też z Polski, Słowacji i Irlandii. (sch) 

Ofi arom bombardowania 
W miejscu, gdzie przed 75 laty spa-
dały bomby, odsłonięto w ub. czwar-
tek tablicę pamiątkową. Ostrawa 
oddała hołd ofi arom bombardo-
wania miasta przez amerykańskie 
siły powietrzne. Autorem tablicy 
pamiątkowej jest Marek Pražák, jej 
odsłonięcia dokonał wiceprezydent 
miasta, Radim Babinec. Płaskorzeź-
ba przedstawia kobietę na tle bom-
bardowanego miasta. 

29 sierpień 1944 roku był jednym 
z najtragiczniejszych dni w nowo-
czesnej historii Ostrawy. Celem sa-
molotów amerykańskich miały być 
rafi nerie, huty oraz dworzec, jednak 
część bomb spadła na obszary za-

mieszkałe przez ludność cywilną. 
Nalot trwał ponad godzinę, zginęło 
blisko 500 osób. Bomby wyrządziły 
najwięcej szkód w Zabrzegu, Witko-
wicach i Śląskiej Ostrawie, mocno 
uszkodziły centrum miasta w oko-
licach ulicy Zamkowej, spadały na 
Plac Smetany. 

W uroczystości pamiątkowej wzię-
ła udział m.in. Irena Ondruchowa, 
która w 1944 roku miała 17 lat. Przed 
bombami ukryła się w studzience 
koło cmentarza w Zabrzegu. – Póź-
niej wyszłam na drogę i zobaczyłam 
całe to nieszczęście. Wszędzie leżeli 
martwi, z ich ust sączyły się strumyki 
krwi – wspominała staruszka.  (dc)

Wiceprezydent USA Michael Pence uderzył w 
pamiątkowy dzwon. Następnie w dzwon ude-
rzali kolejno szefowie delegacji. Fot. ARC
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Tej atmosfery nie da się opisać

W Oldrzychowicach odbyły 
się piętnaste dożynki. W 

sobotnie popołudnie i wieczór na 
Fojstwiu jak zwykle bawiło się oko-
ło tysiąca osób. Wśród nich była też 
konsul generalna RP w Ostrawie 
Izabella Wołłejko-Chwastowicz.

– Na dożynkach w Oldrzychowi-
cach jestem po raz pierwszy. Jecha-
łam tutaj pół godziny, cztery razy 
objechałam Oldrzychowice wzdłuż 
i wszerz, w końcu jednak trafi łam – 
żartowała w rozmowie z „Głosem” 
Izabella Wołłejko-Chwastowicz. Po-
ważnie dodała zaś, że zazdrości orga-

nizatorom. – Przede wszystkim miej-
scowej młodzieży, która wspaniale 
śpiewa i tańczy i widać, że czerpie z 
tego radość. Wszyscy są tutaj sercem 
oddani temu, co robią i to jest pięk-
ne. Ale panującej tutaj atmosfery nie 
da się opisać, po prostu trzeba jej do-
świadczyć – przekonywała.

Żniwny pochód wyruszył na Foj-
stwie tradycyjnie o godz. 15.00. Na-
stępnie „Dziecka z Oldrzichowic” i 
„Oldrzychowice” przedstawiły do-
żynkowy obrządek. Publiczności, 
wśród której zasiadł senator Jerzy 
Cieńciała oraz wiceprezydent Trzyń-

ca Radim Kozlovský, zaprezentował 
się też zespół „Valašský Vojvoda” z 
Kozlovic. Wieczorem zagrała nato-
miast grupa Bartnicky Band. Orga-
nizatorzy zadbali o wiele atrakcji dla 
najmłodszych, a także, by na Foj-
stwiu każdy mógł zjeść coś dobrego. 

– Myślę, że tegoroczne dożynki 
można uznać za udane, zwłaszcza 
że „Valašský Vojvoda” to bardzo faj-
na grupa, która prezentuje trochę 
inny folklor od naszego – mówił za-
dowolony Marek Grycz, kierownik 
zespołu „Oldrzychowice”. Przypo-
mniał jednocześnie, że w tym roku 

przypada 110. rocznica urodzin 
Jana Taciny, wybitnego muzyko-
loga, etnografa i pedagoga rodem z 
Oldrzychowic. – Gazdami naszych 
dożynek są dziś Marcela i Bogdan 
Mrózkowie. Prywatnie pan Bogdan 
jest wnukiem brata Jana Taciny – 
tłumaczył Marek Grycz.

Gośćmi tegorocznych dożynek 
były też córki Jana Taciny, któ-
re do Oldrzychowic przyjechały 
z Bielska-Białej. – Pod Jaworowy 
regularnie jeździmy jednak już od 
dziecka. W dzieciństwie wszystkie 
wakacje spędzałyśmy tutaj, więc 

doskonale znamy Oldrzychowice – 
mówiła Dorota Krzykowska, młod-
sza córka Jana Taciny

– W Oldrzychowicach jesteśmy 
trochę jak u siebie, choć ja aku-
rat na dożynkach goszczę po raz 
pierwszy. Cieszę się jednak, że na-
dal są ludzie, którzy chcą tańczyć i 
śpiewać i w trudnych, dzisiejszych 
czasach nadal kultywują żywy i 
autentyczny folklor. To naprawdę 
raduje, że nadal są organizowane 
takie uroczystości – mówiła Ewa 
Mikler, starsza córka wybitnego 
folklorysty.  (wik)

Kręcili »Przystanek Zaolzie«
W sobotnich, 15. dożynkach na Fojstwiu w Oldrzychowicach wzięła udział ekipa 
TVP Katowice. Śląscy dziennikarze kręcili materiał do programu „Przystanek Za-
olzie”. Pierwszy, 15-minutowy odcinek z nowego cyklu zostanie wyemitowany w 
TVP Polonia 24 września.
– Kolejne odcinki będą nadawane regularnie co cztery tygodnie, więc będę 
często bywał na Zaolziu – stwierdził w rozmowie z „Głosem” Krzysztof Glondys, 
producent i autor nowego cyklu. – A pomysł jest taki, by „Przystanek Zaolzie” 
nie był magazynem poświęco-
nym aktualnym wydarzeniom, 
lecz reportażem o ludziach 
stąd. Każdy odcinek będzie 
miał więc innego bohatera. 
Jako pierwszą zaprezentujemy 
Izabelę Wałaską, natomiast 
bohaterami kolejnych części 
będą osoby, które tutaj żyją, 
odnoszą sukcesy w różnych 
dziedzinach, są rozpoznawal-
ne, a jednocześnie to ludzie 
przywiązujący dużą wagę do 
swego pochodzenia, do swych korzeni – tłumaczył Krzysztof Glondys.
Nagrania do reportażu z udziałem Izabeli Wałaskiej trwały w weekend dwa dni. 
– Dzisiaj kręciliśmy zdjęcia w Milikowie, czyli miejscowości, z której pochodzę i 
gdzie mam rodzinę. Byliśmy w milikowskiej szkole, a teraz jesteśmy na dożyn-
kach w Oldrzychowicach. Zamierzamy jeszcze odwiedzić moją nauczycielkę ze 
szkoły w Bystrzycy, natomiast jutro pojedziemy do Mostów koło Jabłonkowa. W 
planie mamy też wizytę w Lutyni Dolnej i Trzyńcu, ponownie odwiedzimy Mili-
ków, zahaczymy też o Bystrzycę – mówiła Izabela Wałaska.

Dożynki, które 
się nie starzeją
W sobotę po raz pięćdziesiąty zabrzmiały w Hawierzowie-Błędowicach słowa pieśni 
„przynosimy plon, gospodarzom w dom”. Gazdami jubileuszowych, 50. Dożynek Śląskich 
byli Lucyna i Marek Bystroniowie, zaś jednym z gości honorowych Helena Legowicz, 
prezes Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. 

Witold Kożdoń

Nasza impreza się nie starze-
je. Nie ma zadyszki i ciągle 
bawi. Niestety starzeją się 

ludzie, którzy ją organizują – żar-
tował Piotr Chroboczek, prezes 
Miejscowego Koła PZKO w Hawie-
rzowie-Błędowicach.

Podkreślił przy tym, że tego-
roczne święto plonów jest inne 
od poprzednich, ponieważ po raz 
pierwszy nad sceną wyrosło profe-
sjonalne zadaszenie. – Wszystko po 
to, by pogoda nam nie dokuczała – 
mówił.

Po raz pierwszy dożynkowy po-
chód przeszedł też od błędowic-
kiego zamku. Na jego czele jechał 
traktor, który pamięta pierwsze 
błędowickie święto plonów. W 
ogrodzie Domu PZKO obrządek 
dożynkowy zaprezentowali zaś jak 
zwykle tancerze zespołu regional-
nego „Błędowice”. 

– Corocznie już od pół wieku 
gospodarze dziękują za chleb i 
wieniec spleciony z kłosów zbóż z 
okolicznych pól. Różne były koleje 

błędowickich dożynek, ale łączy 
nas radość z zebranych plonów. 
Dziś dziękujemy za chleb i za ten 
wieniec, który nie od razu jednak 
zawiśnie nad naszymi drzwiami. 
Wszystko dlatego, że za dwa ty-
godnie razem z żoną będziemy 
reprezentowali naszą zaolziańską 
ojczyznę na ogólnopolskich do-
żynkach prezydenckich w Spale 
– mówił Marek Bystroń, dziękując 
wszystkim którzy przyczyniają się 
do tego, iż dożynkowa tradycja nie 
zanika. – Wierzę, że przez kolejne 
50 lat błędowickie dożynki nadal 
będą się odbywały w tym ogrodzie. 
A nam życzę, byśmy wszyscy hucz-
nie i radośnie się bawili, bo jeszcze 
nie bywało, by się z błędowickich 
dożynek „po widoku odchadzało” 
– dodał Marek Bystroń.

Jak nakazuje tradycja, gazdowie 
dożynek częstowali też zebranych 
domowymi kołaczami i miodulą. 
Wśród ugoszczonych w ten sposób 
gości byli m.in. wiceprezydenci 
Hawierzowa Jana Feberowa i Bo-
gusław Niemiec oraz Daniel Vach-
tarčík, członek Zarządu Miasta ds. 
sportu.

Po południu na 
scenie w ogrodzie 
Domu PZKO wy-
stąpiły tym razem 
zespoły „Vonička”, 
„ B ł ę d o w i c e ” , 
„Bystrzyca” oraz 
„Zielony Jawor” 
z Polski. – Pogo-
da dopisuje, więc 
mam nadzieję, że 
fajna zabawa po-
trwa do późna w 
nocy – mówił Piotr 
Chroboczek. Prze-
konywał przy tym, 
że po pół wieku 
impreza nadal cie-
szy się dużą popu-
larnością i wciąż 
nie brakuje ludzi, 
którzy chcą pomóc 
przy jej organiza-
cji. – Co roku staramy się także coś 
ulepszać. Mamy nowe kuchenki, 
nowe zadaszenie, nową posadzkę, 
remontujemy instalację elektrycz-
ną, kupiliśmy nowe namioty. Po 
prostu chcemy, by nasi goście mie-
li lepiej, a wszystko udaje się dzięki 

dotacjom, zwłaszcza funduszom z 
województwa morawsko-śląskiego 
– mówił prezes błędowickiego Koła 
PZKO. Zdradził przy tym, że tam-
tejsi pezetkaowcy myślą teraz, jak 
sprawić sobie własne zadaszenie 
sceny. – Rozmawiamy na ten temat 

z władzami miasta i zobaczymy 
co z tego wyniknie. Dziś wiele rze-
czy można jeszcze zrobić, planów 
może być dużo, ale przede wszyst-
kim musi być zdrowie, chęci i lu-
dzie do pracy – zaznaczył jednak 
Piotr Chroboczek.  

Otwieramy się na różne grupy wiekowe
Przed zespołem Sceny Lalek 

„Bajka” Teatru Cieszyńskiego 
bardzo pracowity, a zarazem inte-
resujący rok artystyczny. Jak zapo-
wiada kierownik tej sceny, Jakub 
Tomoszek, „Bajka” przygotuje w 
tym roku aż pięć spektakli zarówno 
dla widzów dorosłych, jak i dzieci. 

Scena Lalek „Bajka” wystawi 
więcej premierowych przedsta-
wień niż w ubiegłych sezonach, a 
do tego, co również jest nowością, 
spektakle będą skierowane do 
różnych grup wiekowych. Pro-
szę opowiedzieć o tegorocznym 
repertuarze „Bajki”.
– „Bajka” zaprezentuje w tym roku 
cztery przedstawienia, zaś wspól-
nie ze Sceną Czeską przygotuje 
operę „Prodaná nevěsta” w reżyse-
rii dyrektora Teatru Cieszyńskiego, 
Petra Kracika. Dyrektor zwrócił się 
do nas o pomoc, ponieważ w spek-
taklu pojawią się sceny teatru lalek. 
Oczywiście, to piąte przedstawie-
nie, które będzie miało premierę 
w listopadzie, jest skierowane do 
widzów dorosłych. 

Jakie więc spektakle kierujecie 

państwo w tym roku do odbior-
ców najmłodszych?
– Sezon zaczynamy premierą dla 
dzieci w wieku przedszkolnym, 
czyli „Żabek i Ropuch” Arnolda Lo-
bela w reżyserii naszej kierownicz-
ki literackiej, Simony Nyitrayowej. 
Następnie zaprezentujemy spek-
takl dla dzieci starszych – uczniów 
szkół podstawowych. Będą to „Po-
dróże Guliwera” Jonathana Swifta, 
a spektakl wyreżyseruje Jiří Hajdy-

la, który właśnie skończył angaż w 
Teatrze Lampion w Kladnie. Po No-
wym Roku na naszej scenie zagości 
opowieść Braci Grimm „Muzykan-
ci z Bremy” w adaptacji Leny Pešák 
i Tomáša Kočki, który niedawno re-
alizował u nas „Ondraszka”. Nato-
miast rok artystyczny zamkniemy 
premierą spektaklu „Hobbit” Tol-
kiena, którą przygotuje Pavel Gej-
guš, artysta związany między inny-
mi z Teatrem Lalek w Ostrawie. 

Scena Lalek „Bajka” wraz z Ośrod-
kiem Kultury „Strzelnica” zostanie 
także w tym roku gospodarzem 
drugiej edycji Festi walu Teatrów 
Lalkowych „Lalki dzieciom”, która 
rozpocznie się już 19 września. 
Czy może pan przypomnieć ideę 
tego przedsięwzięcia?
– Zdecydowaliśmy się zorganizo-
wać w Czeskim Cieszynie wyda-
rzenie skierowane wyłącznie do 
widzów najmłodszych, ponieważ 
w regionie brak tego typu imprez 
artystycznych. Oczywiście, mamy 
wiele festiwali, ale żaden z nich nie 
jest adresowany do dzieci. Zależy 
nam, by młodzi widzowie zapo-
znali się z innymi formami teatru 
lalkowego niż ta, którą mają okazję 
oglądać na naszej scenie. Chcemy 
wychowywać świadomych widzów 
otwartych na różne estetyki te-
atralne. 

W zeszłym roku w Czeskim 
Cieszynie gościły polskie, czeskie 
i słowackie teatry. Jak będzie tym 
razem?
– W tym roku zaprezentują się te-
atry ze Słowacji, Republiki Czeskiej 
i Węgier. W ciągu czterech dni fe-

stiwalowych pokażemy dwanaście 
spektakli. Mieliśmy nadzieję na za-
proszenie również lalkarzy z Polski 
dzięki współpracy z Ośrodkiem Kul-
tury „Dom Narodowy” w Cieszynie, 
jednak w tak zwanym międzyczasie 
zmienił się tam dyrektor i te działa-
nia byliśmy zmuszeni chwilowo za-
wiesić. Jednak nic nie stoi na prze-
szkodzie, by do rozmów wrócić z 
obecnym dyrektorem, tak by w przy-
szłym roku na nasz festiwal wróciły 
spektakle polskojęzyczne. Podczas 
drugiej edycji festiwalu spektakle 
zaprezentujemy więc na scenie „Baj-
ki” oraz „Strzelnicy”. Natomiast jeśli 
pogoda dopisze, mamy nadzieję na 
granie spektakli także w terenie, a 
mianowicie przy kościele ewange-
lickim Na Rozwoju”, a także w Parku 
Adama Sikory. Wystawiając spekta-
kle „pod chmurką”, liczymy na zain-
teresowanie rodzin z dziećmi, które 
często spacerują w tych miejscach. 
Bilety na przedstawienia w cenie 60 
koron można zakupić drogą interne-
tową lub bezpośrednio przed każ-
dym spektaklem. Więcej informacji 
o Festiwalu „Lalki dzieciom” znajdu-
je się na stronie internetowej: www.
loutkydetem.info.  (mbs)

● Jakub Tomoszek 
w swoim żywiole.
Fot. KARINA DZIADEK

Szczera chęć 
zdobywania wiedzy
Rok szkolny w Polskiej Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Suchej Górnej 
rozpoczął się w poniedziałek w wypełnionej po brzegi auli. Przywitano dziewięciu 
nowych przedszkolaków oraz 26 nowych uczniów. W sumie w tym roku szkolnym 
w górnosuskiej placówce będzie kształciło się 103 uczniów, do przedszkola będzie 
uczęszczało 27 dzieci (w tym także dwulatki).

Danuta Chlup

2 września był szczególnie waż-
nym dniem dla pierwszoklasi-

stów. Dzieci najpierw pożegnały się 
piosenką z przedszkolem, a później 
stanęły do uroczystego ślubowa-
nia i pasowania na uczniów, które 
przeprowadziła dyrektorka szkoły, 
Monika Pláškowa. Najpierw jednak 
pojedynczo przedstawiła wszyst-
kich jedenaścioro pierwszaków 
– dziewięć dziewczynek i dwóch 
chłopców. Nauczycielka pierwszej 
klasy, Renata Rzyman, wręczyła 
dzieciom rogi obfi tości. 

Słodkie upominki i odznaki 
szkolne czekały także na piętnast-
kę uczniów, którzy dołączyli do 
starszych klas. Na uwagę zasługu-
je szczególnie rodzina ze Stonawy, 
która zapisała do Suchej za jednym 
zamachem czwórkę swoich po-
ciech. 

Do wszystkich uczniów, zarów-
no nowych, jak i tych już zadomo-
wionych w górnosuskiej szkole, 
dyrektorka zwróciła się słowami: 
– Drodzy uczniowie, chciałabym, 
aby waszym najważniejszym celem 
nie była ślepa pogoń, rywalizacja, 
żeby mieć najlepsze stopnie, żeby 
mieć same jedynki. Chciałabym – 
bardzo sobie tego życzę, a myślę, 
że całe grono pedagogiczne rów-
nież, abyście mieli szczerą chęć 
zdobywania wiedzy, abyście mieli 
szczerą pasję poznawania piękne-
go świata. Chciałabym, żebyście 
osiągali jak najwyższe miejsca we 

wszelkich olimpiadach, konkur-
sach, ale dużo bardziej zależy mi 
na tym, abyście mieli czas, a przede 
wszystkim chęć, żeby rozwijać wła-
sne zainteresowania, rozwijać swo-
ją osobowość. 

Z kolei pastor Janusz Kożusznik 
zachęcał dzieci, by w swoim co-
dziennym życiu, także w trudnych 

sytuacjach w szkole, kierowały się 
często powtarzającym się w Biblii 
wezwaniem „Nie bójcie się”. 

2020 będzie dla szkoły rokiem 
jubileuszowym – upłynie 90 lat od 
otwarcia budynku szkoły wydzia-
łowej, w którym dzisiaj mieszczą 
się cała polska podstawówka oraz 
przedszkole.  

Nareszcie szkoła!

Niektórzy uczniowie naprawdę 
tak mówili, jak stoi w tytu-

le. Choć im starsi, tym wyraźnie 
mniej entuzjastycznie… Tak czy 
siak, wszystkie klasy jabłonkow-
skiej podstawówki przybyły do auli 
szkoły, by wspólnie zainaugurować 
rok szkolny 2019/2020. 

Najwięcej emocji przeżywali z 
pewnością pierwszoklasiści. Aby 
im pomóc w zaaklimatyzowaniu 
się w nowym otoczeniu, najmłod-
si uczniowie dostali bogatą wy-
prawkę – plecaki szkolne pełne 
przydatnych rzeczy do pracy w 
klasie: kredki, bloki rysunkowe, 

techniczne, palety na farbki i wiele 
innych. – Życzymy Ci, żeby nauka 
była od samego początku przygodą 
i przyjemnością – pisali w ulotce 
pomysłodawcy i darczyńcy: Fun-
dacja „Pomoc Polakom na Wscho-
dzie”, Senat RP, Macierz Szkolna 
w RC, Centrum Pedagogiczne dla 
Polskiego Szkolnictwa Narodowo-
ściowego, Towarzystwo Nauczycie-
li Polskich w RC, OlzaLogistic oraz 
Fundusz Rozwoju Zaolzia.

Zapraszamy na naszą stronę in-
ternetową www.glos.live, by obej-
rzeć zdjęcia i krótki materiał fi lmo-
wy z tego wydarzenia. (endy)

Pierwszą imprezą w tym roku szkolnym będzie „Narodowe Czytanie”, które od-
będzie się w auli szkolnej w najbliższą sobotę o godz. 16.00. Górnosuska pod-
stawówka po raz drugi z kolei włączy się w ogólnopolską imprezę odbywającą 
się pod patronatem pary prezydenckiej. Nowele polskie będą czytali: Izabella 
Wołłejko-Chwastowicz – konsul generalna RP w Ostrawie, Jana Raclavská – wy-
kładowca Uniwersytetu Ostrawskiego, Marta Kmeť – dyrektor Centrum Peda-
gogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego, dziennikarki polskich 
mediów w RC – Renata Bilan, Martyna Radłowska-Obrusnik i Danuta Chlup 
oraz młodzi absolwenci suskiej szkoły.

● Odkrywanie, co takiego kryje się w plecakach, wywołało w dzieciach wiele 
emocji… 

● Aula pękała w szwach od chętnych do nauki... Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

● Najbardziej wzruszający moment – 
pasowanie na uczniów. 
Fot. DANUTA CHLUP

• Dożynkowy pochód wyruszył spod błędowickiego 
zamku

• Na oldrzychowickich dożynkach jak 
zwykle nie zabrakło oryginalnego folk-
loru. Zdjęcia: WITOLD KOŻDOŃ
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Show-biznes to twardy kawałek chleba
POLSKI BIZNES (42)

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Długa lista szkolnych wydatków

Wakacje się skończyły, dzie-
ci poszły do szkoły. Czeka je 

mnóstwo pracy. Rodziców zaś cała 
lista wydatków. Wprawdzie w szko-
łach podstawowych zdecydowaną 
większość podręczników uczniowie 
otrzymują za darmo (niektóre są 
jednak mocno zniszczone, rodzice 
nierzadko decydują się więc kupić 
dziecku nowe), za naukę w placów-
kach państwowych płacić też nie 
trzeba, dla nikogo nie jest jednak ta-
jemnicą, że wyprawka dla ucznia to 
corocznie wydatek kilku tysięcy ko-
ron. Im dziecko starsze, tym potrze-
by i koszty większe. 

••• 
Dobrą wiadomością dla rodziców 
może być to, że podczas gdy ceny 
żywności, energii czy mieszkań szy-
bują w górę, ceny rzeczy potrzebnych 
uczniowi w porównaniu do roku 
ubiegłego raczej się nie zmieniły. Jak 
wynika z danych Czeskiego Urzędu 
Statystycznego, podręczniki podro-
żały o ok. 3 proc., nieznacznie tańsze 
aniżeli przed rokiem są natomiast 
m.in. zeszyty, kredki, piórniki, pióra. 

Tak czy owak, pierwszoklasista kosz-
tuje rodziców w tym roku ok. 6 tys. 
koron. Najdroższy tradycyjnie jest 
tornister, czy – jak kto woli – plecak, 
zapłacimy bowiem za niego nawet 3 
tys. koron, choć można oczywiście 
upolować równie dobry, ale zdecydo-
wanie tańszy. Niektóre hipermarkety 
oferują na początku września plecaki 
po cenach promocyjnych. W dobrych 
sklepach internetowych także moż-
na kupić fajny plecak już za ok. 500 
koron. Sporym popytem cieszą się 
w tym roku wielokomorowe plecaki 
„dwa w jednym”, popularne są też 
plecaki wyposażone w specjalne pe-
lerynki, które chronią je przed desz-
czem i śniegiem. Wybór jest ogrom-
ny, warto jednak zawsze kupować 
plecak dla konkretnego dziecka – 
inny będzie odpowiedni dla drobnej 
pierwszoklasistki, inny dla dobrze 
zbudowanego piętnastolatka.

••• 
Uczniowi potrzebny jest piórnik. To 
wydatek rzędu kilkuset koron. No 
i najróżniejsze przedmioty, które 
tworzą jego zawartość. Pióra, kred-

ki, gumki, ołówki, mazaki, cyrkle.. 
Coraz częściej rodzice kupują swoim 
pociechom ergonomiczne ołówki i 
kredki. Popularne są pióra wyposa-
żone w gumkę. Producenci zaczęli 
wreszcie myśleć też o osobach le-
woręcznych. I tak dzieci leworęczne 
mogą posługiwać się specjalnymi, 
przystosowanymi do swoich potrzeb 
ołówkami i piórami, a nawet nożycz-
kami. To wszystko może kosztować 
co najmniej 200 koron, ale prawdo-
podobnie znacznie więcej. Na liście 
niezbędnych sprawunków na pewno 
znajdzie się też obuwie – na zajęcia 
wychowania fi zycznego, na szkolne 
boisko, do klasy. Czyli kolejny nie-
mały wydatek – co najmniej w wyso-
kości ok. tysiąca koron. Jeżeli dziec-
ko po lekcjach będzie spędzać czas w 
świetlicy szkolnej, także trzeba liczyć 
się ze stosowną opłatą. Za obiady 
w stołówce zapłacimy miesięcznie 
co najmniej 650 koron. Uczniowi 
będzie też potrzebny pojemnik na 
drugie śniadanie i napoje. To akurat 
na szczęście niewielki wydatek. Nie 
można tego zdecydowanie powie-
dzieć o laptopie czy tablecie. Pierw-

szoklasiście takie zdobycze techniki 
nie będą jeszcze potrzebne, starszym 
uczniom – i owszem. Nie tylko po-
trzebne, ale wręcz niezbędne. 

••• 
Wszyscy wiemy jednak, że nie tylko 
nauką uczeń żyje. Od czasu do czasu 
jego egzystencję umili jakaś wyciecz-
ka, zawody sportowe, nauka pływa-
nia czy jazdy na nartach, wizyta w 
teatrze... Zdecydowana większość 
rodziców w pełni docenia wagę i 
sens takich inicjatyw – i bardziej lub 
mniej ochoczo za nie płaci. Bo czyż 
można odmówić pociechom frajdy, 
jakiej dostarczy pobyt na zielonej 
szkole? Nie można, to oczywiste. A 
że trzeba w związku z tym wyłożyć 
kilka tysięcy koron, no cóż, trudno. 
Osobny rozdział wydatków stano-
wi wyposażenie pokoju dziecka lub 
przynajmniej kącika do nauki. Odpo-
wiednie biurko, oświetlenie, szafk i, 
krzesło, które powinno podtrzymy-
wać mięśnie, jednocześnie odciąża-
jąc kręgosłup i zapewniając optymal-
ną pozycję ciała – to już nie setki, ale 
tysiące koron. 

Niektórzy rodzice (ok. 8 proc.) bio-
rą pożyczkę, aby tylko kupić dziecku 
wszystko, co potrzebne mu będzie w 
szkole. Ci najbardziej ubodzy mogą 
też zwrócić się o pomoc do państwa. 
Nie chodzi jednak o tzw. kredko-
we, które Ministerstwo Szkolnictwa 
zlikwidowało już siedem lat temu. 
Chodzi o doraźną pomoc fi nansową 
świadczoną przez urzędy pracy. Ro-
dzice znajdujący się w szczególnie 
trudnej sytuacji fi nansowej mogą 
dzięki temu kupić pomoce szkolne, 
ale także opłacić kółka zaintereso-
wań, obiady w szkolnej stołówce, wy-
cieczkę czy pobyt na zielonej szkole 
i dojazdy do szkoły. Najbardziej po-
trzebujący mogą otrzymać nawet 
34 tys. koron od państwa rocznie. 
To jednak raczej teoria. W rzeczywi-
stości pieniędzy do rodzin płynie o 
wiele mniej. Nie powinno to dziwić, 
chodzi wszak o zasiłek uznaniowy, 
jego wypłacenie zależy od decyzji 
urzędu pracy, który bada sytuację 
i problemy konkretnego klienta. W 
ubiegłym roku urzędy pozytywnie 
rozpatrzyły niespełna 6800 żądań. 
 

Praca w show-biznesie to wbrew pozorom 
ciężka „orka”, dużo wyrzeczeń i wiele 
dni poza domem. My budujemy naszą 

markę od dziesięciu lat, w efekcie BB Group 
jest dobrze znana i w Pradze, i w Warszawie. 
Tylko na Zaolziu Bartniccy nadal kojarzeni są 
wyłącznie jako DJ-e – żartuje Bogdan Bartnic-
ki, współwłaściciel fi rmy BB Group Agency, 
która na co dzień zajmuje się kompleksową 
obsługą techniczną różnego rodzaju eventów, 
muzycznych koncertów, dużych imprez plene-
rowych, ale także targów, jarmarków, pokazów 
mody czy zwykłych konferencji.

Zarząd czeskocieszyńskiej fi rmy tworzą Jan 
Turoń oraz bracia Andrzej i Bogdan Bartniccy.

– Nasz trzeci brat Marek Bartnicki, na co 
dzień zajmuje się czym innym, ale duchowo 
także jest z nami – zaznaczają. Biznesmeni 
przyznają, że kilkanaście lat temu zaczynali 
od prowadzenia imprez jako DJ-e. – W pew-
nym momencie doszliśmy jednak do wnio-
sku, że chcemy czegoś więcej. W 2009 r. wzię-
liśmy pierwszy kredyt na zakup sprzętu i tak 
się zaczęło – wspominają. 

– Początkowo, z racji moich kontaktów mu-
zycznych, więcej zleceń mieliśmy z Polski. To 
właśnie tam montowaliśmy pierwsze nagło-
śnienia i stawialiśmy pierwsze sceny. Przed 
dekadą polski rynek był dużo bardziej rozwi-
nięty niż czeski, dlatego zamówienia mieli-
śmy głównie z tamtej strony granicy. Dziś to 
się zmieniło i czeskich zleceń jest już połowa, 
a czasami jeszcze więcej. Wieloletnia współ-
praca z polskimi partnerami i związana z tym 
potrzeba spełnienia tamtejszych wymagań 
technicznych, sprawiły jednak, że na czeskim 
rynku jesteśmy dziś jedną z większych fi rm w 
naszej branży – podkreśla Bogdan Bartnicki.

Największą imprezą plenerową, jaką obsłu-
guje BB Group Agency, jest ostrawski festiwal 
muzyki elektronicznej Beats for Love. – Na 
tej imprezie poza największą sceną, którą 
stawia konkurencyjna fi rma, konstruujemy 
trzy inne. To naprawdę duże przedsięwzię-
cie, które czasami oznacza dla nas nawet 
dziewięć dni wytężonej pracy – mówi Bogdan 
Bartnicki. – BB Group obsługuje jednak także 
takie wydarzenia, jak Święto Trzech Braci czy 

Dolański Gróm. Kiedyś praca przy takich im-
prezach była dla nas wyzwaniem, natomiast 
teraz stała się standardem – dodają.

Biznesmeni przekonują jednak, że zlece-
nia miewają z najróżniejszych miejsc. – W 
Polsce pracowaliśmy już w Trójmieście, a w 
Czechach w Karlowych Warach. Miewamy 
też oferty ze Słowacji, a obsługiwaliśmy na-
wet Dni Polskie w Wiedniu, organizowane 
przez tamtejszą polską ambasadę – wspomi-
nają moi rozmówcy. 

BB Group Agency stawiała już także sce-
nę na łodzi oraz obsługiwała plenerowe 
spektakle aktorów Sceny Polskiej Teatru 
Cieszyńskiego wysoko w górach. – To nie są 
jednak dla nas nietypowe zlecenia. Do ta-
kich zadań jesteśmy przygotowani, za to nie-
dawno otrzymaliśmy naprawdę nietypowe 
zamówienie. W Sopocie pracowaliśmy dla 
garstki osób, która zażyczyła sobie koncertu 
Patrycji Markowskiej. Na potrzeby kameral-
nego, 40-minutowego występu Patrycji mu-
sieliśmy sprowadzić nad Bałtyk ciężarówkę 
sprzętu – wspomina Bogdan Bartnicki.

W czerwcu czeskocieszyńska fi rma za-
troszczyła się także o wizualną oprawę naj-
większego polskiego wydarzenia teatral-
no-operowego 2019 roku, czyli plenerowej 
opery „Madame Butterfl y” na placu Defi lad 
w Warszawie. – Przywieźliśmy tam bardzo 
dużo sprzętu, tymczasem muzycy renomo-
wanych orkiestr mają zagwarantowane w 
umowach, że w razie złej pogody, po prostu 
nie grają. Istniało więc ryzyko, że wydarzenie 
nie dojdzie do skutku. Szczęśliwie jednak po-
goda dopisała, a na widowni zasiadło sześć 
tysięcy osób – wspomina Bogdan Bartnicki.

Andrzej Bartnicki dodaje zaś, że o ile daw-
niej sezon plenerowy trwał dla BB Group krót-
ko, bo zaledwie przez pięć, sześć wakacyjnych 
weekendów, obecnie rozpoczyna się w kwiet-
niu, a kończy we wrześniu. – Po ostatnich 
dożynkach płynnie przenosimy się zaś do du-
żych, zamkniętych obiektów na targi, pokazy 
i inne tego typu imprezy. Zdarza się przy tym, 
że jesienią i zimą mamy nawet lepsze zlecenia 
niż latem – stwierdza Andrzej Bartnicki.

Na przełomie roku BB Group Agency ob-

sługuje też jarmarki świąteczne. – Również 
w Sylwestra jesteśmy w pracy, choć z reguły 
nie robimy wówczas niczego ambitnego – 
stwierdza Bogdan Bartnicki.

Czeskocieszyńska fi rma troszczy się też o 
oprawę Zjazdów Gwiaździstych. – Na tej im-
prezie bywało już ciężko, bo zdarzało się, że 
zamarzały nam ekrany w konsolach i kompu-
terach. Wiadomo jednak, że zawody muszą się 
odbyć, dlatego wozimy ze sobą niewielkie na-
miociki i specjalne nagrzewnice – tłumaczy. 

Bartniccy przekonują, że o ile nowoczesne 
sceny mogą służyć nawet 20 lat, o tyle elektro-
nika w branży estradowej starzeje się błyska-
wicznie. – Gdy wchodziliśmy na rynek, nastą-
pił cyfrowy boom, który trwa do dziś. Światła, 
nagłośnienie, ekrany, kamery – wszystko 
strasznie pędzi do przodu. Dosłownie co roku 
pojawia się coś nowego, co trzeba mieć, bo 
inaczej konkurencja nas wyprzedzi. Dlatego 
stale inwestujemy, a ponieważ nowoczesny 
sprzęt kosztuje masę pieniędzy, wydajemy na 
niego gros naszych zysków – kończy Bogdan 
Bartnicki.  (wik)

Kwesti onariusz fi rmowy

Rok założenia: 2009

Branża: media i rozrywka 

Liczba pracowników: 6 (plus pracownicy 
sezonowi)

Kontakt: 
ul. Nowa Fabryczna 1746 
Czeski Cieszyn 737 01

www: bbgroupagency.com

Tel.: +420 775 552 122

Fot. ARC

 Dziennikarski tour po »dołach«
Dlaczego zaolziańskie bibliotekarki muszą być omnibusami? Co wspólnego z Karwiną mają krowy i dlaczego święto 
polskiego lotnictwa jest obchodzone 28 sierpnia? Tego między innymi dowiedzieli się uczestnicy warsztatów 
dziennikarskich, jakie za sprawą Senatu RP i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” odbyły się w ubiegłym 
tygodniu w redakcji „Głosu”.

Witold Kożdoń

Przez trzy dni czwórka mło-
dych żurnalistów z Litwy, 
Łotwy i Ukrainy brała udział 

w zajęciach organizowanych przez 
redaktorów „Głosu”. Program prak-
tyk był mocno napięty, znalazł się 
jednak czas, by pokazać gościom 
nasz regon. W rolę przewodnika 
wcieliła się prezes Polskiego Związ-
ku Kulturalno-Oświatowego – He-
lena Legowicz, nic więc dziwnego, 
że trzygodzinny objazd po „dołach” 
rozpoczęliśmy od wizyty w Od-
dziale Literatury Polskiej Bibliote-
ki Regionalnej w Karwinie. Z kolei 
opiekunem dziennikarzy w cza-
sie pobytu na Zaolziu był Tomasz 
Wolff , redaktor naczelny „Głosu”.

– Nasz księgozbiór liczy mniej 
więcej 16 tysięcy woluminów. 
Mamy beletrystykę, literaturę dzie-
cięcą, „dorosłą”, książki naukowe. 
Posiadamy też audiobooki, z któ-
rych korzystają na co dzień ci, któ-
rzy nie mają czasu czytać – żarto-
wała Marta Orszulik, która w środę 
po południu przywitała nas w mu-
rach karwińskiej biblioteki.

Nie tylko czytelnictwo
Młodzi dziennikarze dowiedzieli 
się m.in., że z oferty placówki ko-
rzysta 350 czytelników.

– Osób, które przychodzą do nas 
na różne akcje, jest jednak dużo 
więcej. Bo współczesna biblioteka 
nie tylko propaguje czytelnictwo. 
To także miejsce spotkań i wielu 
wydarzeń kulturalnych. Organizu-
jemy więc prelekcje podróżnicze, 
spotykają się u nas mamy z ma-
luszkami. Bierzemy udział w po-
pularnym projekcie „Z książką na 
start”, organizujemy spotkania z 
pisarzami, promocje książek, wy-
stawy. Można powiedzieć, że robi-
my wszystko, co tylko można robić 
w bibliotece – przekonywała Marta 
Orszulik, która zdradziła przy oka-
zji, że niedawno przebywała we 
Lwowie. – Z naszymi chórzystami 
wystąpiliśmy nawet w lwowskiej 
katedrze – stwierdziła.

Redaktorzy „Kuriera Galicyjskie-
go” dopytywali więc, jaką uroczy-
stość uświetnił występ śpiewaków 
i szybko okazało się, że oni także 
uczestniczyli w tym wydarzeniu.

Helena Legowicz poinformowała 
zaś gości, że polskich bibliotek jest 
obecnie na Zaolziu około pięćdzie-
sięciu. – Mam jednak nadzieję, że 
nie skłamałam, bo nie posiadam już 
dokładnych statystyk – zaznaczy-
ła. – W miejscowościach, gdzie żyją 
Polacy, biblioteki prowadzą polskie 
oddziały, a zgodnie z czeską ustawą 
biblioteczną wszystko fi nansuje sa-
morząd. Z kolei biblioteka, w której 
się teraz znajdujemy, jako jedyna 
jest samodzielnym oddziałem. Jej 
specyfi ką jest także i to, że panie 
bibliotekarki dosłownie muszą być 
omnibusami. Muszą znać się na 
pracy z dziećmi, umieć doradzić do-
rosłym, ale także znać specyfi kę na-
ukowych wydawnictw. Dysponuje-
my bowiem jednym z największych 
księgozbiorów poświęconych na-

szemu regionowi, a nasza biblioteka 
stara się kupować wszystkie książki, 
które traktują o Zaolziu i ukazały się 
na Zaolziu. Z naszych usług korzy-
sta więc na co dzień sporo studen-
tów i naukowców – mówiła Helena 
Legowicz.

– A macie nowości? – pytała Ka-
rina Wysoczańska ze Lwowa.

– Oczywiście, bo dzisiejszego 
czytelnika stare książki zbytnio 
nie interesują – stwierdziła Mar-
ta Orszulik. – Stworzyliśmy także 
tzw. księgozbiór wymienny, czyli 
kupujemy książki, które pożycza-
my potem na pół roku mniejszym 
bibliotekom – dodała. 

– Nowych nabytków mamy oko-
ło czterystu. Tyle samo nowości 
kupujemy także z myślą o naszym 
księgozbiorze wymiennym – uzu-
pełniła Helena Legowicz.

– A kto wybiera książki, które ku-
pujecie? Śledzicie statystyki popu-
larności? – dopytywał Eugeniusz 
Sało z Ukrainy.

– Przede wszystkim znamy na-
szych czytelników i ich gusta, choć 
oczywiście cały czas musimy być 
„na bieżąco”. „Najgorsze” są serie 
książkowe, na przykład dla kobiet. 
Czytelniczki stale o nie pytają, więc 
non stop śledzimy polski rynek wy-
dawniczy – przekonywała Marta 
Orszulik.

Dziennikarze ze Lwowa przyznali 
zaś, że na Ukrainie nie ma obecnie 
biblioteki, która mogłaby być od-
powiednikiem karwińskiej placów-
ki. – Macie naprawdę dużo książek. 
U nas w Iwano-Frankiwsku działa 
Centrum Kultury Polskiej i Dialo-
gu Europejskiego i oni tam mają 
nowoczesną bibliotekę, ale zajmu-
je ona zaledwie jedno wasze duże 
pomieszczenie. Tamta biblioteka 
znajduje się zaś za to w internetowej 
bazie polskich bibliotek – mówił 
Sało. – Duża biblioteka ma powstać 
także w Domu Polskim budowanym 
we Lwowie. Książki są już zbierane 
i częściowo znajdują się w konsu-
lacie, a częściowo u nas w redakcji 
– żartowała Karina Wysoczańska z 
„Kuriera Galicyjskiego”.

Podłoga trzyma poziom
Pół godziny później młodzi dzien-
nikarze stali już jednak obok ko-
ścioła św. Piotra z Alkantary w 
Karwinie-Kopalniach (zdjęcie nr 
1). – Prawdopodobnie ludzie żyli 
na tym terenie już w IX i X wieku. 
Zajmowali się zaś głównie hodow-
lą bydła. Krowy lubiły tutejsze pa-
stwiska, dawały dobre mleko, mię-
so, skóry. Okazało się, że wszystko 
dzięki cieknącej pod ziemią wo-
dzie z dodatkiem soli. Za sprawą 
tych źródeł powstało w Darkowie 
uzdrowisko, ale na dużą skalę roz-
winęła się także tutaj hodowla 
krów – mówiła Teresa Ondruch, 
nasza przewodniczka po kościele 
św. Piotra z Alkantary. – A w języku 
starocerkiewnosłowiańskim kro-
wa to karwa, natomiast końcówka 
„ina” oznacza miejsce, gdzie coś się 
znajduje. I stąd nazwa „Karwina”, 
czyli miejsce, gdzie są krowy – tłu-
maczyła.

Sytuacja diametralnie zmieniła 

się w XVIII i XIX wieku, gdy w oko-
licy odkryto bogate pokłady węgla. 
Rozwój górnictwa sprawił, że w 
1938 r. Karwina liczyła ponad 20 
tysięcy mieszkańców. – Był ratusz, 
szkoły, kościoły, powstały całe ko-
lonie górnicze. Dane z 2018 roku 
mówią natomiast o 16 osobach, 
które są tutaj ofi cjalnie zameldowa-
ne – opowiadała Teresa Ondruch.

– I co? Wszystko się zapadło? – 
pytał Eugeniusz Sało.

– Zaraz do tego dojdziemy. Mniej 
więcej w połowie XX wieku, w latach 
1948-49 doszło do połączenia sąsied-
nich miejscowości: Darkowa, Raju 
czy Łąk w jedno duże miasto. Dzisiej-
sza Karwina powstała więc z połącze-
nia tych miejscowości, które tworzą 
obecnie miejskie dzielnice. Centrum 
miasta przeniosło się natomiast do 
Frysztatu. Po dawnej Karwinie pozo-
stały zaś tylko ten kościół i cmentarz 
– tłumaczyła Teresa Ondruch, doda-
jąc, że zwiedzana przez nas świąty-
nia stała kiedyś na wzgórzu. – Pod 
wpływem szkód górniczych okolicz-
ny teren obniżył się jednak o około 
40 metrów. Przy okazji świątynia cał-
kiem sporo się wychyliła. Nie mamy 
jeszcze wyników najnowszych po-
miarów, ale wiadomo, że karwiński 
kościół jest bardziej krzywy niż słyn-
na wieża w Pizie – mówiła przewod-
niczka, zapraszając jednocześnie do 
wnętrza świątyni. 

– A co waszym zdaniem jest tutaj 
krzywe? Podłoga czy ściany? – py-
tała. – Oczy i mózg mówią nam, że 
podłoga, ale przestrzegam. Od tej 
chwili przestańcie wierzyć w to, co 
widzicie, bo podłoga jest całkiem 
równa. Problem w tym, że mózg 
orientuje się według ścian i nie do-

puszcza wariantu, że mogą być one 
krzywe, wiec zaczyna je wyrówny-
wać. Efekt jest taki, że wchodząc do 
kościoła wydaje nam się, iż podło-
ga opada w lewo, tymczasem cały 
kościół osiada w prawo. A akurat 
podłoga trzyma poziom, co mogę 
udowodnić, bo mamy tutaj pozio-
micę – mówiła Teresa Ondruch.

Kim byli Żwirko i Wigura?
Kolejnym punktem naszej środo-
wej wycieczki była wizyta w Domu 
Miejscowego Koła PZKO we Frysz-
tacie. To jeden z największych do-
mów PZKO. – Co ważne, znajduje 
się w mieście, a w ostatnich latach 
przeszedł gruntowną renowację. 
Większość naszych domów była 
bowiem budowana lub przebudo-
wywana w latach 70. i na początku 
lat 80., w konsekwencji wiele z nich 
wymaga teraz rewitalizacji – tłu-
maczyła Helena Legowicz. 

– Macie tyle nieruchomości i 
wszystkie je utrzymujecie? – dziwił 
się Joren Dobkiewicz z Łotwy. 

– Rzeczywiście sami musimy je 
utrzymać, ale naszą główną bolącz-
ką jest teraz zdobywanie funduszy 
na remonty. By wyposażyć kuchnię 
działacze PZKO w Karwinie-Frysz-
tacie znaleźli na przykład transgra-
niczny program unijny promujący 
nasze dziedzictwo kulinarne. Ich 
Dom PZKO jest jednym z najlepiej 
zrewitalizowanych w ostatnich la-
tach, ale duże inwestycje trwają też 
w Bystrzycy, Mostach czy Lesznej 
Dolnej – mówiła Helena Legowicz, 
wskazując, że tuż obok działa rów-
nież polska szkoła.

I właśnie liczba polskich placó-
wek oświatowych na Zaolziu moc-

no dziwiła naszych gości. – U nas 
na całej Ukrainie jest pięć polskich 
szkół z prawdziwego zdarzenia, 
z tego trzy we Lwowie. Reszta to 
szkółki sobotnio-niedzielne – mó-
wił Sało. 

– A na Łotwie polskie szkoły 
funkcjonują podobnie jak w Cze-
chach, ale są tylko cztery – stwier-
dził dla odmiany Joren Dobkie-
wicz.

W trakcie krótkiej podróży po 
Zaolziu młodzi dziennikarze do-
tarli też do Stonawy, gdzie na tam-
tejszym cmentarzu, na grobie pol-
skich żołnierzy poległych w wojnie 
czesko-polskiej w 1919 r., zapalili 
znicze (zdjęcie nr 3). Na koniec zaś 
pokazaliśmy im cierlickie Żwirko-
wisko (zdjęcie nr 2).

– Wiecie, kim byli Żwirko i Wigu-
ra? – pytał Tomasz Wolff . 

– Wiemy, że w Polsce są ulice ich 
imienia – usłyszeliśmy w odpowie-
dzi. 

– Franciszek Żwirko i Stanisław 
Wigura to najsłynniejsi polscy lot-
nicy. Wsławili się lotem dookoła 
Europy polskim samolotem RWD-6, 
pokonując liczącą 5 tys. km trasę War-
szawa-Erfurt-Paryż-Barcelona-We-
necja-Warszawa. Ich największym 
sukcesem było jednak zwycięstwo w 
międzynarodowych zawodach lot-
niczych Challenge w Niemczech 28 
sierpnia 1932 roku. Niestety niecałe 
dwa tygodnie później, 11 września 
1932 roku, zginęli tragicznie lecąc, 
na spotkanie lotników do Pragi. W 
czasie burzy nad Cierlickiem w ich 
samolocie urwało się skrzydło. To 
miejsce i stojący tutaj pomnik lotni-
ka upamiętnia ten tragiczny epizod 
– mówił Tomasz Wolff . 
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S P O R T Tomasz Kłos, były obrońca piłkarskiej reprezentacji Polski, 
przed meczami ze Słowenią i Austrią (6 i 9 września)

Grając w eliminacjach musimy już myśleć 
o Euro 2020 

FNL

TRZYNIEC – 
BRNO 1:1
Do przerwy: 0:0. Bramki: 52. Aku-
linin – 63. Černín. Trzyniec: Ada-
muška – Omasta, Gáč, Bedecs, 
Kušnír (73. Cienciala) – Samiec, 
Machalík – Arroyo (66. Janoščín), 
Valenta, Hlúpik – Akulinin (79. Ti-
jani). 

W Trzyńcu przed wyczekiwa-
nym meczem z jednym z fawo-
rytów rozgrywek doszło do ko-
lejnych roszad kadrowych. Pod 
Jaworowy trafi ł były napastnik 
Bohemians, Leonid Akulinin, któ-
ry od razu w pierwszym meczu 
w barwach Trzyńca wpisał się na 
listę strzelców. Jego trafi enie na 
1:0 nie zapewniło jednak gospo-
darzom kompletu punktów, Brno 
wróciło bowiem pod Szpilberk z 
punktem w kieszeni po bramce 
Jakuba Černína z  rzutu rożne-
go. Golową akcję wypracował dla 
młodego brneńskiego pomocnika 
były piłkarz Trzyńca, Šimon Šum-
bera. Hit kolejki odbył się na zre-
konstruowanym boisku Rudolfa 
Łabaja. 

Lokaty: 1. Pardubice 17, 2. Dukla 
Praga 15, 3. Żiżków 13,… 10. Trzy-
niec 7 pkt. 

DYWIZJA F

TRZYNIEC B – 
KARWINA B 2:2
Do przerwy: 0:1. Bramki: 64. Nie-
slanik, 87. Latocha – 28. Weber, 48. 
Wala. Trzyniec B: Chmiel – Jež (46. 
Potůček), Bulawa, Čelůstka, Chloň 
– Kubala (61. Zahaluk), Vaněk, Woj-
nar (82. J. Latocha), Janošík (77. Jo-
ukl) – Nieslanik, Tijani (50. Cieslar). 
Karwina B: Neuman – Mrózek, 
Stropek, Kaczmarczyk, Weber, 
Wala (71. Wenglorz), Greguš, Bielan 
(82. Hujo), Seriš, Galuška (88. Ceni-
ga), Hejda (90. Motyčka). 

Debiutanckie derby rezerw 
Trzyńca i Karwiny zakończyły się 
sprawiedliwym podziałem punk-
tów. Pierwsza połowa należała do 
graczy Karwiny, w drugiej tempo 
podkręcili z kolei trzyńczanie, któ-
rzy przy odrobinie szczęścia mogli 
na Borku sięgnąć po komplet punk-
tów. Pechowcem został Vaněk, któ-
ry w 89. minucie piłkę wycelował w 
poprzeczkę. Dwie minuty wcześniej 
Jan Latocha po świetnym podaniu 
Nieslanika trafi ł na 2:2. W drużynie 
Karwiny tym razem zagrało mniej 
pierwszoligowych piłkarzy, niż w 
poprzednich kolejkach. Kluczowym 
zawodnikiem dla trenera Čestmíra 
Kročila w dalszym ciągu pozostaje 

jednak Tomáš Weber, który w 28. 
minucie zdobył piękną bramkę z 
rzutu wolnego.  

DZIEĆMOROWICE – 
HAWIERZÓW 7:2
Do przerwy: 2:1. Bramki: 8. i 30. Řa-
pek, 49. i 90. Staško, 53. R. Macko, 
71. M. Macko, 74. Egri – 27. Förster, 
63. Bajzath. Dziećmorowice: Kotrla 
– Uher, K. Skoupý, Harazín, R. Mac-
ko – Egri, Liebl, Škuta (79.  Jahic), 
M. Macko (87.  Zach) – Mičola, Řa-
pek (45. Staško). Hawierzów: Přibyl 
– Dawid, Zupko, Bajzath – Klejnot 
(83. Podešva), L. Skoupý (75. Velčo-
vský), Noga (55. Zbavitel), Chlopek 
– Malcharek, Förster, Stanojković 
(80. Baran). 

Kibice obu drużyn przecierali oczy 
ze zdumienia. Zamiast wyrówna-
nych derbów na boisku w Dziećmoro-
wicach pojedynek sąsiadów zamienił 
się w pokazówkę. Gospodarze zreha-
bilitowali się za niezbyt udany po-
czątek sezonu, aplikując Indianom 
siedem bramek. – Wreszcie pokazali-
śmy futbol na miarę moich i kibiców 
oczekiwań – powiedział „Głosowi” 
trener Dziećmorowic, Josef Jadrný. 
Hawierzowianie popełniali proste 
błędy, grając naiwnie zwłaszcza w 
defensywie. – Fatalny mecz, fatalny 
wynik. Szkoda słów – ocenił krótko 

występ swojej drużyny grający trener 
Indian, Miroslav Matušovič. 

HERZMANICE – 
BOGUMIN 0:3
Do przerwy: 0:1. Bramki: 36. i 68. Pa-
dych, 63. Košťál. Bogumin: Švrčina 
– Richtár, Kodeš, Košťál, Stošek – Pa-
lej, Fr. Hanus (88. Cieslawski), Lato-
cha (64. Vaclík), Halaška (77. Siekie-
ra) – Bloksch, Padych (79. Lišaník). 

Pierwsza wygrana Bogumina 
zrodziła się dopiero w 5. kolejce. 
Boguminiacy z przysłowiowym 
nożem przy gardle rozpoczęli mecz 
w Ostrawie z impetem. Przed zej-
ściem do szatni trafi ł Jakub Pa-
dych, który w 68. minucie swoją 
drugą bramką przypieczętował 
zwycięstwo przyjezdnych. Prawie 
bezbłędnie zagrała tym razem linia 
defensywna Bosporu dyrygowana 
stoperem Košťálem. 

Lokaty: 1. Karwina B 10, 2. W. 
Międzyrzecze 10, 3. Rymarzów 9, 
4. Trzyniec B 7, 5. Dziećmorowice 7, 
11. Hawierzów 4, 12. Bogumin 3 pkt. 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA

CZ. CIESZYN – 
BŘIDLIČNÁ 2:1

Do przerwy: 1:0. Bramki: 9. Vlacho-
vič, 50.  Cieslar – 62.  Cudrák. Cz. 
Cieszyn: Pecha – Bolek, Lanc, So-
střonek, Šiška – Cieslar, S. Zogata, 
Matuszek, J. Zogata – Folwarczny 
(90. Krucina), Vlachovič.

Piłkarze Czeskiego Cieszyna już 
nie są czerwoną latarnią rozgry-
wek. Pierwsze zwycięstwo w sezo-
nie wywalczyli dla zaolziańskie-
go klubu Vlachovič z Cieslarem, 
strzelcy dwóch bramek w starciu 
z mocną Břidličną. Piłkarze dobrą 
postawą wsparli też trenera Lu-
bomíra Luhovego. 

L. PIOTROWICE – 
CZELADNA 6:0
Do przerwy: 3:0. Bramki: 22.  i 
62. Juroszek, 31. Ostáš, 40. Sikora, 
64. Reichl, 82. Gill. Piotrowice: Sva-
toš – Šiška (59. Gatnar), Gill, Urban, 
Paduch – Reichl (77. Sembol), Hof-
fmann, Ostáš, Hanusek (59.  Mol-
nári) – Sikora (46.  Chwastek), Ju-
roszek. 

To nie wynik z wielkoszlemowe-
go US Open, a z meczu piłkarskie-
go. Lokomotywa nie patyczkowała 
się z rywalem, wygrywając w stylu 
„serwis – wolej”. Goście, którzy 
zaprezentowali się w Piotrowicach 
w osłabionym składzie, byli bez 
szans. 

DATYNIE DOLNE – 
BYSTRZYCA 0:0
Datynie Dolne: D. Stach – Koden-
ko, Cienciala, Piště, D. Cileček 
(67.  Masopust) – Rozsíval, Cenek, 
Jaworek, Kaduch (56.  Kučera) – 
Gistinger (83.  Polášek) – Baláž 
(86.  Kudláček). Bystrzyca: Galusik 
– Pěla, Martinčík, Králiček (60. Ba-
dura), Kantor (77. Staniek), Rusz, 
Baron, Liberda, Kisza (71. Teofi l), 
Krezelok, Buryan. 

Piłkarze Bystrzycy prędzej do-
czekają się śniegu nad Głuchówką, 
niż pierwszego zwycięstwa w pią-
toligowych rozgrywkach. W meczu 
z Datyniami brylowali golkiperzy, 
którzy ratowali swoje zespoły z 
opresji po częstych kiksach obroń-
ców. Worek z bramkami nie rozwią-
zał się nawet w ofensywnej drugiej 
połowie. 

Lokaty: 1. Fulnek 15, 2. Bilowec 
13, 3. Břidličná 12,… 9. L. Piotrowice 
8, 10. Datynie Dolne 8, 14. Cz. Cie-
szyn 3, 15. Bystrzyca 2 pkt. 

IA KLASA – gr. B
St. Miasto – Sl. Orłowa 2:2 (Papaj, 
Birčák – Jatagandzidis 2), Jabłon-
ków – Wracimów 1:1 (T. Niesłanik 
– Racko), Śmiłowice – Lutynia Dol-

na 2:1 (Čermák, Dytko – Twrdý), 
Olbrachcice – Dobratice 3:0 (Kva-
pil, Antonin, Izaiáš), Petřvald n. 
M. – Dobra 2:0, Libhošť – Jistebnik 
4:3. Lokaty: 1. Petřvald n. M. 12, 2. 
Stonawa 9, 3. Olbrachcice 9 pkt. 

IB KLASA – gr. C
Wędrynia – Mosty 5:0, Zabłocie – 
Pietwałd 3:1. Sedliszcze – Gnojnik 
0:1, L. Piotrowice B – Raszkowice 
4:3, Wierzniowice – Oldrzychowi-
ce 1:3, I. Piotrowice – Sucha Górna 
6:1, Nydek – Starzicz 2:2. Lokaty: 1. 
Gnojnik 12, 2. Nydek 10, 3. I. Piotro-
wice 9 pkt. 

MP KARWIŃSKIEGO
G. Hawierzów – Sn Hawierzów 
0:1, Cierlicko – G. Błędowice 1:0, 
Sj Pietwałd – V. Bogumin 6:1, B. 
Rychwałd – Żuków G. 1:6, Dąbro-
wa – L. Łąki 3:0. Lokaty: 1. Cierlicko 
6, 2. Żuków G. 6, 3. Sn Hawierzów 
6 pkt. 

MP FRYDEK-MISTEK
Gródek – Śmiłowice B 0:2, Piosek 
– Milików 1:1, Nawsie – Wojkowice 
5:3, Niebory – Bukowiec 5:1. Loka-
ty: 1. Niebory 9, 2. Gródek 6, 3. Śmi-
łowice B 6 pkt.  (jb)

Weekendowy serwis piłkarski: Remis na   Leśnej

Z pustego nikt nie naleje
Przed przerwą zarezerwowaną dla eliminacji EURO 2020 na pierwszoligowych stadionach walczono o kolejne 
punkty w Fortuna Lidze. Sensacją powiało w Opawie, która zremisowała 1:1 ze Slavią Praga. Bezbramkowy remis 
wymęczyła natomiast Karwina w Teplicach, zaś Banik Ostrawa potwierdził huśtawkę formy na murawie Jablonca. 
Jak to się mówi: z pustego to i Salomon nie naleje. 

Janusz Bitt mar

90 minut nudy
Piłkarzom Teplic punkty są tak 
samo potrzebne, jak karwiniakom. 
Obie drużyny nastawiły się jednak 
paradoksalnie na oszczędny fut-
bol, z włączonym ręcznym hamul-
cem. – Przyznaję bez bicia, że remis 
w Telpicach był częścią naszego 
planu strategicznego – stwierdził 
szkoleniowiec Karwiny, František 
Straka. Karwiniacy, którzy tydzień 
wcześniej rozbili na wyjeździe 
Zlin 4:1, zagrali w Teplicach w de-
fensywnym ustawieniu. Sytuacji 
podbramkowych było jak na lekar-
stwo, a największą zmarnował w 
35. minucie Janečka, który próbo-
wał przelobować teplickiego bram-
karza, ale w piłkę trafi ł fatalnie. – 
Szkoda mojej zmarnowanej okazji. 
Podróż do Teplic zajęła nam ponad 
siedem godzin, a wracamy tylko z 
punktem – stwierdził doświadczo-
ny słowacki piłkarz, który przed 
startem nowego sezonu wrócił nad 
Olzę z Trnawy. 

Karwiniacy w obliczu kontuzji 
wystawili lekko eksperymental-
ny skład. Vukadinovica zastąpił 

wciąż nie w pełni zdrowy Guba, 
debiut w barwach zaolziańskiego 
pierwszoligowca zaliczył zaś buł-
garski napastnik Steven Petkow, 
który ubiegły sezon spędził w dru-
goligowym portugalskim klubie 
CD Feirense. Transfer z Portugalii 
bynajmniej nie jest dziełem przy-
padku. Dyrektor sportowy MFK 
Karwina, Lubomír Vlk, w przeszło-
ści bronił bowiem barw FC Porto 
i na tamtejszym rynku orientuje 
się bardzo dobrze. Petkow, który 
może się pochwalić dobrym wy-
szkoleniem technicznym, mógłby 
wzmocnić siłę rażenia karwiń-
skiego klubu. Podopieczni trenera 
Straki w ośmiu meczach zdobyli 
osiem bramek, co przekłada się 
na czwartą najgorszą ofensywę w 
pierwszoligowej stawce. – Gole są 
solą futbolu, a tego m.in. zabrakło 
nam w Teplicach. Remis traktuje-
my niemniej w kategoriach sukce-
su. Liczy się każdy punkt – podkre-
ślił Straka. 

Czwarta przegrana Banika
Drużyna Banika zanotowała w 
weekend czwartą porażkę. Tym 
razem zepsuła się cała linia defen-
sywna, która w pierwszej połowie 

nie nadążała za ofensywnymi ak-
cjami gospodarzy. Teplice szybko 
objęły prowadzenie, a w 13. minu-
cie poprawiły na 2:0. Mikro-sen 
zafundował sobie ostrawski gol-
kiper Laštůvka, który nie zgasił 
łatwej piłki uderzonej z dystansu, 
pozwalając Jovovicowi na zdoby-
cie chyba najłatwiejszej bramki w 

karierze. – Do przerwy nasza gra 
była parodią futbolu – nie owijał 
w bawełnę trener Banika, Bohu-
mil Páník. – Rumieńców nabrała 
gra dopiero w drugiej połowie, po 
przyjściu Baroša i Diopa – dodał. 
Baroš po akcji indywidualnej w 
80. minucie wykrzesał iskierkę 
nadziei, na więcej piłkarzy Ba-

nika nie było jednak stać. Całe 
spotkanie w barwach Ostrawy za-
liczył Nemanja Kuzmanović. Dżo-
ker Banika nietypowo zagrał od 
pierwszych minut, uczestnicząc 
w pokazówce Teplic. – Zagraliśmy 
jak trampkarze – ocenił krótko fa-
talnych 45 minut serbski napast-
nik.  

FORTUNA LIGA

TEPLICE – 
KARWINA 0:0
Karwina: Hrdlička – Ndefe, Kouřil, 
Rundić, Čonka – Hanousek – Ba 
Loua (90. Krivák), Janečka, Bukata 
(59. Petkov), Guba (66. Smrž) – Pe-
tráň.

JABLONEC – 
OSTRAWA 2:1
Do przerwy: 2:0. Bramki: 9. Krob, 
13. Jovovič – 80. Baroš. Ostrawa: 
Laštůvka – Fillo, Procházka, Šindelář, 
Fleišman – Reiter (63. Holzer), Jánoš, 
Jirásek (63. Diop), de Azevedo – Ku-
zmanović, Smola (68. Baroš).• Z numerem 9 na koszulce debiut w barwach Karwiny zaliczył bułgarski na-

pastnik Steven Petkow. Fot. mfk karvina 

• W pojedynku z piłkarzami Brna 
kapitan Trzyńca, Ondřej Kušnír. 
Fot. PETR RUBAL

Falstart w Lidze 
Mistrzów
Dwa mecze – zero punktów. Hokeiści Trzyńca nie tak wyobrażali 
sobie początek rozgrywek w Lidze Mistrzów. Stalownicy przegrali 
oba wyjazdowe spotkania – z Lahti  (0:1) i Mińskiem (0:2). Rewanże w 
Werk Arenie zaplanowano na najbliższy piątek i niedzielę. 

Janusz Bitt mar

Trzeba wziąć się w garść i wy-
grać oba domowe mecze – 
zadeklarował szkoleniowiec 

Trzyńca, Václav Varad’a. Stalownicy, 
którzy w ubiegłym sezonie dobrnęli 
w Champions League aż do półfi na-
łu, zaraz na starcie rozgrywek zna-
leźli się w trudnej sytuacji. Ewentu-
alna przegrana w rewanżach może 
przekreślić szansę na awans z grupy, 
w której oprócz zespołów Pelicans 
Lahti i Junost Mińsk znajduje się też 
szwajcarska Lozanna. 

Liczyłem na zacięte pojedynki i 
moje przypuszczenia sprawdziły 
się w stu procentach – skomento-
wał występy na lodowiskach Lahti i 
Mińska obrońca Tomáš Kundrátek. 
– Pierwsze skrzypce zagrali golkipe-
rzy, ofensywni gracze mieli ciężką 
przeprawę – dodał. W Lahti o prze-
granej Stalowników przesądziła sy-
tuacja z 45. minuty, kiedy to na ław-

ce kar znajdował się Jiří Polanský. 
Aaltonen w przewadze liczebnej do-
grał do Björninena, a ten strzałem z 
nadgarstka nie dał szans Bartošáko-
wi. Dobry mecz w barwach Trzyńca 
zaliczył w Finlandii polski napastnik 
Aron Chmielewski, który zagrał w 
trzeciej formacji obok braci Ondřeja 

i Michala Kovařčíków. Chmielew-
ski największą okazję do zdobycia 
bramki zmarnował w pierwszej ter-
cji, kiedy to z podania Adámka nie 
trafi ł idealnie w sytuacji na sam z 
bramkarzem Karhunenem. Efek-
tywność była największą bolączką 
Stalowników. 

Podobny scenariusz wydarzył się 
na tafl i białoruskiego klubu. Junost 
Mińsk w odróżnieniu od Stalowni-
ków zdołała wykorzystać nadarzają-
ce się okazje. Dwie „setki” zmarno-
wali Gernát i O. Kovařčík. Zwłaszcza 
akcja Ondřeja Kovařčíka zasługiwała 
na oklaski, młody napastnik Stalow-
ników przestraszył bowiem golkipe-
ra podczas przewagi liczebnej Miń-
ska. Do pełni szczęścia, po świetnej 
akcji indywidualnej, zabrakło tylko 
bramki w siatce gospodarzy.  

LIGA MISTRZÓW

LAHTI – 
TRZYNIEC 1:0
Tercje: 0:0, 0:0, 1:0. Bramka i asysty: 
45. Björninen (Aaltonen, Merelä). 
Trzyniec: Bartošák – Kundrátek, 
Doudera, Galvinš, Musil, Adámek, 
Gernát, Haman – Stránský, Mar-
cinko, Hrňa – Novotný, Polanský, 
Adamský – O. Kovařčík, M. Kovařčík, 
Chmielewski – Dravecký, Hladonik, 
Hrehorčák – Kofroň.

MIŃSK – 
TRZYNIEC 2:0
Tercje: 0:0, 1:0, 1:0. Bramki i asysty: 
24. Mitskewicz (Kolgoti n, Cyganow), 
41. Geraszenko (Lopaczuk). Trzyniec: 
Kváča – Doudera, Kundrátek, Musil, 
Galvinš, Gernát, Haman, Hrachovský 
– Stránský, Marcinko, Hrňa – Chmie-
lewski, Kovařčík, Kovařčík – Hre-
horčák, Novotný, Kofroň – Adamský, 
Polanský, Kvasnica – Hladoník. 
Najbliższe mecze: Trzyniec – Lahti  
(piątek, 18.00, Werk Arena), Trzy-
niec – Mińsk (niedziela, 17.00, Werk 
Arena). 

• Stalownikom na tafl i Lahti  zwilgot-
niał proch strzelniczy. 
Fot. ARC Champions League 

Polacy z awansem 
w kieszeni! 
W Chinach rozkręciły się na dobre 
mistrzostwa świata w koszykówce 
mężczyzn. Po bardzo długiej prze-
rwie do fi nałowych rozgrywek prze-
biły się reprezentacje Polski i RC. 
Biało-czerwoni po dwóch meczach 
grupowych są już pewni awansu z 
grupy. Czesi o awans muszą jeszcze 
powalczyć. 
Polacy mają na koncie zwycięstwa z 
Wenezuelą i gospodarzami, China-
mi. Polacy w sobotnim spotkaniu z 
Wenezuelą nie pozostawili nic przy-
padkowi. Zwyciężyli 80:69, grając 
nowocześnie i z polotem. Kłopoty 
mieli podopieczni Mike’a Taylora 
tylko w pierwszej kwarcie. Znacznie 
trudniejszą przeprawę mieli Polacy w 
poniedziałkowym starciu z Chinami. 
Gospodarze imprezy rozpoczęli z im-
petem, wygrywając pierwszą kwartę. 
Polacy poukładali szyki w drugiej 
kwarcie, a po trzeciej schodzili z 
minimalnym prowadzeniem. Praw-
dziwy dramat zrodził się w czwartej 
kwarcie. Sędziowie pchali chiński 
wózek do celu za wszelką cenę, 
Polacy jednak nie dali za wygraną, 
wyrównując na 72:72. W dogrywce 
było równie emocjonująco, ale ze 
szczęśliwym fi nałem dla biało-czer-
wonych. Wygrana 79:76 poszła w 
świat! W środę Polacy zmierzą się z 
Wybrzeżem Kości Słoniowej. Dresz-
czowca raczej nie będzie. 
Trudna misja natomiast przed Cze-
chami, którzy dziś zmierzą się z 
Japonią. Czesi, którzy na początek 
przegrali w niedzielę z faworytem 
czempionatu, USA (67:88), we 
wtorek koniecznie muszą pokonać 
Japończyków, w przeciwnym razie 
czwartkowy pojedynek z Turcją 
będzie walką o przysłowiową pie-
truszkę.  (jb)
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CO W TEATRZE

SCENA CZESKA – CZ. CIESZYN: 
1+1=3 (3, godz. 10.00);
POLSKA – HAWIERZÓW: Siedem 
zegarków kopidoła Joachima Ryb-
ki (3, godz. 19.00). 

CO W KINACH

HAWIERZÓW – Centrum: Toy 
Story 4 (3-5, godz. 16.00); Szyb-
cy i wściekli (3-5, godz. 17.30); 
Přes prsty (3-5 godz. 19.00); Anna 
(3-5, godz. 20.00); KARWINA – 
Centrum: Přes prsty (3, 5, godz. 
17.45); 100 Dinge (3, godz. 20.00); 
To (4, godz. 17.00); To: Rozdział 
2 (4, godz. 19.45; 5, godz. 19.30); 
TRZYNIEC – Kosmos: Přes prsty 
(3, 4, godz. 17.30); Pewnego razu...  
w Hollywood (3, 4, godz. 17.30); 
Anna (5, godz. 17.30); To: Rozdział 
2 (5, godz. 20.00); CZ. CIESZYN 
– Central: Obchod na korze (3, 
godz. 17.30); Pokemon. Detektyw 
Pikachu (4, godz. 16.30); Krew na 
betonie (5, godz. 16.30); Król Lew 
(5, godz. 20.00); CIESZYN – Piast: 
Pewnego razu... w Hollywood 
(3, 4, godz. 19.30; 5, godz. 16.30); 
Wilk w owczej skórze 2 (3, 4, godz. 
15.30); Yesterday (3, 4, godz. 17.15).

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM, 
niedziela, wiadomości regionalne 
od godz. 6.00; powtórka na antenie 
ČT2, niedziela od godz. 19.20.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 
105,3 MHz.
RADIO KATOWICE: „U Polaków 
za Olzą” – niedz. godz. 8.10 na 103 
FM.

CO W TERENIE

BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i Se-
niora zapraszają na spotkanie 4. 9. 
o godz. 15.00 do Domu PZKO.
CZ. CIESZYN – Wrześniowe spotka-
nie MUR-u odbędzie się w czwartek 
5. 9. o godz. 17.00 w auli Polskiego 
Gimnazjum im. J. Słowackiego. 
Wykład na temat „Czechosłowacka 
polityka narodowościowa wobec 
pracowników kolei na Śląsku Cie-
szyńskim w latach 1920-1938” wy-
głosi Grzegorz Gąsior.
CZ. CIESZYN-SIBICA – MK PZKO 
zaprasza na tradycyjne święto 
ziemniaka, czyli Kobzol Szoł w so-
botę 7. 9. o godz. 14.00 w Domu Pol-
skim oraz w przyległym ogrodzie. 
W programie: występ dzieci z  PSP 
Sibica, wystawa fotografii Beaty 
„Indi” Tyrny pt. „Rynce z Gorola”, 
występ zespołu ludowego z Jasie-
nicy (PL), loteria produktów do-

mowych. Bufet, smaczna kuchnia i 
wspólna zabawa zapewnione.
KARWINA – Biblioteka Regional-
na Karwina, Oddział Literatury 
Polskiej zaprasza na tradycyjny 
Jarmark Książki, który odbędzie się 
w piątek 6. 9. na Rynku Masaryka w 
Karwinie-Frysztacie. Na naszym 
stoisku będziemy oferować książki 
nowe, stare i jeszcze starsze.
KARWINA-FRYSZTAT – Chór mę-
ski „Hejnał-Echo” zaprasza swych 
członków i innych chętnych do 
śpiewania na pierwszą powakacyj-
ną próbę w środę 4. 9. o godz. 17.00 
w Domu PZKO.
KLUB SENIORA „PRZYJAŹŃ” – 
Zaprasza swoich członków na po-
wakacyjne spotkanie 9. 9. o godz. 
17.00 w Domu Polskim PZKO Kar-
wina-Frysztat.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 10. 9. na ko-
lejną wędrówkę z serii „Śladami le-
śnych kościołów”. Tym razem Sta-
nisław Pawlik (tel. +48 606 133 123) 
zaprowadzi nas na Bukową do Wi-
sły. Odjeżdżamy autobusem z przy-
stanku Celma o godz. 8.20. Prosimy 
nie zapomnieć o dokumentach i 
złotówkach.
 zaprasza w niedzielę 22. 9. na 
wycieczkę autobusową w Beskid 
Żywiecki. Celem jest Mędralowa. 
Przygotowane są dwie trasy: 18 
km i 11,5 km. Szczegóły na stronie 
www.ptts-beskidslaski.cz. Kierow-
nik wycieczki: Chrystian Zaleski 
+48 696 459 161. Są wolne miejsca!
UWAGA! Zapraszamy na koleżeń-
skie spotkanie po 61 latach matu-
rzystów z roku 1958 Jedenastolet-
niej Szkoły Średniej w Cz. Cieszynie 
wychowawców prof. Pawła Zieliny 
i Wilhelma Franka. Spotykamy się 
6. 9. o godz. 13.00 w restauracji „Na 
Kamyncu” w Jabłonkowie-Miej-
skiej Łomnej. Inf. 736 614 358.

OFERTY

DACHY, KRYCIE I REMONTY.  
Tel. +48 601 532 642. GŁ-395
CZYSZCZENIE I MALOWANIE 
DACHÓW I ELEWACJI. www.nater-
-strech.cz. Tel. 776 051 335.
 GŁ-200

PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do 
domu – zadzwoń: +48 609 852 057. 
Uszczelniamy wszystkie rodzaje da-
chów. GŁ-036

KONCERTY

KARWINA-FRYSZTAT – Zapra-
szamy w niedzielę 8. 9. o godz. 
16.00 do kościoła parafialnego na 
koncert 15. Festiwalu Muzyki Or-
ganowej „Karwińskie organy”. Na 
organach i lirze korbowej zagra 
Joachim Mencel z Polski, również 
kompozytor muzyki do filmów, ba-
letów i pantomim. Koncertuje po 
całej Europie i krajach zamorskich. 
Nagrał kilka płyt CD. Wystąpi też 

renomowana nie tylko w Polsce 
kapela ludowa „Wałasi” z Istebnej, 
która sięga też do innych gatunków 
muzycznych. Z organami zespół 
przygotował projekt liturgiczny 
z czystym folklorem. Zabrzmią 
takie kompozycje muzyczne, jak 
„Wołanie”, „Tryptyk”, „Niepokój”, 
„Doliny”, „Uwielbienie”, „Magnifi-
kat”, „Świt”, „Iluminacja”, „Kozioł”, 
„Metanoja”. 

WYSTAWY

BIBLIOTEKA REGIONALNA 
KARWINA, Oddział Literatury 
Naukowej (2. piętro), Karwina-
-Mizerów: do 30. 9. wystawa pt.: 
„Ekslibrisy Zbigniewa Kubeczki”. 
Czynna: po-pt: w godz. 9.00-19.00, 
so w godz. 9.00-13.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, 
SALA WYSTAW w Jabłonkowie, 
Rynek Mariacki 14: do 29. 3. 2020 
wystawa pt. „Wałasi na Śląsku Cie-

szyńskim”; stała ekspozycja pt. „Z 
przeszłości Jabłonkowa i okolicy”. 
Czynne: po-pt: godz. 8.00-16.00; 
nie: godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Karwinie-
-Frysztacie, Rynek Masaryka 
10: do 31. 12. wystawa obrazków na 
szkle. Czynna: po-pt: godz. 8.00-
16.00; nie: godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Orłowej-Lu-
tyni, Polna 964: stała ekspozycja 
pt. „Orłowa – przeszłość i teraźniej-
szość”. Czynna: po-pt: godz. 8.00-
16.00; nie: godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Pietwał-
dzie, Do Muzeum: do 28. 2. 2020 
wystawa pt. „Obrazki z historii 
Pietwałdu”. Wystawa: po-pt: godz. 
8.00-16.00, nie: godz. 13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ

WIEŻA PIASTOWSKA i ROTUN-
DA św. Mikołaja, Cieszyn: Czyn-
ne codziennie w godz. 9.00-19.00. 

Autokarem do źródła Olzy
W poniedziałek 9 września odbędzie się jubileuszowa, 20. wycieczka autoka-
rowa do źródła rzeki Olzy na Gańczorce. Odjazd z Czeskiego Cieszyna, z placu 
obok dworca autobusowego przy ul. Frydeckiej, nastąpi o godz. 9.00. Powrót 
planowany jest na godz. 17.00. 
Zgłoszenia przyjmowane są w redakcji „Głosu” pod numerem tel. 558 731 
766 (pierwszeństwo będą mieli seniorzy, którzy pojadą pierwszy raz). Autokar 
liczy 25 miejsc, a koszt wyjazdu to 150 koron lub 25 złotych.  (wik)

WTOREK 3 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.55 Aktorzy J. Hubáča 10.25 
Ogniste kobiety wśród nas (film) 
11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Kino 14.15 Angelika i sułtan (film) 
15.55 Napisała: Morderstwo (s.) 16.40 
Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 18.00 Wiadomości re-
gionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Opowiadaj (s.) 20.55 
Przygody kryminalistyki (s.) 21.45 
Gejzer 22.20 Columbo (s.) 23.30 Tag-
gart (s.) 0.40 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Cudowna planeta 
9.40 Przeżyli rok 2000 9.55 Życie na 
Ziemi 10.45 Królestwo natury 11.10 
Kamera w podróży 12.05 Na pary-
skich dachach 13.05 Strawa dla duszy 
& ciała 13.35 Odkryte skarby 15.10 
Tajemnice Linii Maginota 16.00 Ope-
racja Foxley 16.50 Najważniejsze ope-
racje II wojny światowej 17.50 Morski 
nomad 18.45 Wieczorynka 18.55 O 
nauce i naukowcach 19.20 Moravia 
Incognita 19.50 Wiadomości w cze-
skim j. migowym 20.00 Dukla – krew 
i mit 22.00 Utracone marzenia 22.55 
Kat nie zaczeka (film) 0.40 Rocco 
Schiavone (s.). 
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 
wiadomości 12.25 Krok za krokiem 
(s.) 12.45 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 14.05 Dowody zbrodni 
(s.) 16.005 Agenci NCIS (s.) 16.57 Po-
południowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
21.35 Weekend 22.35 Zabójcza broń 
(s.) 23.35 Bez śladu (s.) 0.30 Dowody 
zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.10 Astro Boy (s. anim.) 6.40 My 
Little Pony (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. 
(s.) 9.20 Policja w akcji 10.20 Kalej-
doskop (film) 12.10 Południowe wia-
domości 12.25 Policja Hamburg (s.) 
13.25 Lekarz z gór (s.) 14.25 Komisarz 
Rex (s.) 16.30 Popołudniowe wia-
domości 16.50 Policja w akcji 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 
19.55 Top Star 20.15 Rodzina Krejzów 
(s.) 21.35 Marta 22.45 Zapach zbrod-
ni (s.) 23.50 Hawaii 5-0 (s.) 0.45 Ko-
misarz Rex (s.). 

ŚRODA 4 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.45 Śmierć z laboratorium 
(film) 10.35 Przygody kryminalistyki 
(s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Akcja Oko Byka (film) 16.00 
Napisała: Morderstwo (s.) 16.50 Po-
dróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 18.00 Wiadomości re-
gionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomo-
ści, sport 20.00 Świat pod głową (s.) 
21.00 Niewidzialni (s.) 22.05 Colum-
bo (s.) 23.20 Sprawy detektywa Mur-
docha (s.) 0.05 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 

przedszkole 9.00 Luizjana 9.55 
Ostatni łowcy w Mongolii 10.50 Plan 
Marshalla uratował Amerykę 11.45 
Wielka wojna 12.40 Ta nasza kapela 
13.05 Folklorika 13.35 Salamandry 
13.50 Wiadomość od N. Kavalírovej 
14.15 Wciąż razem 15.30 Kwartet 
15.55 Żołnierze spod Sokolova 16.55 
Klucz 17.25 Nowi sąsiedzi 17.50 Czy 
niedźwiedzie polarne przeżyją? 18.45 
Wieczorynka 18.55 Czar Afryki 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Kamera w podróży 21.00 Po-
dróż po Teneryfie 21.30 Trabantem 
z Indii do domu 22.00 Mc Mafia (s.) 
23.55 Okupacja (s.) 0.40 Rząd (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Uli-
ca (s.) 9.45 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.) 14.00 Dowody zbrodni 
(s.) 16.00 Agenci NCIS (s.) 16.57 Po-
południowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 

Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Za-
mieńmy się żonami 21.35 Małe miło-
ści 22.30 Zabójcza broń (s.) 23.25 Bez 
śladu (s.) 0.20 Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.15 Astro Boy (s. anim.) 6.40 My Lit-
tle Pony (s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 
9.20 Policja w akcji 10.20 Nadzieja 
(film) 12.10 Południowe wiadomo-
ści 12.25 Policja Hamburg (s.) 13.25 
Lekarz z gór (s.) 14.25 Komisarz Rex 
(s.) 16.30 Popołudniowe wiadomości 
16.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 
Top Star 20.15 Błękitny kod (s.) 21.35 
Show Jana Krausa 22.45 Mroczny 
Kraj (s.) 0.00 Hawaii 5-0 (s.) 1.00 Ko-
misarz Rex (s.). 

CZWARTEK 5 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 10.00 Wszystko-party 10.35 
Opowiadaj (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Jajka 14.20 Dziew-
czyna do zabicia (film) 15.55 Napisa-
ła: Morderstwo (s.) 16.45 Wszystko, 
co lubię 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 18.00 Wiadomości regional-
ne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Opowiadaj (s.) 20.55 Przygody 
kryminalistyki (s.) 21.45 Pr. dyskusyj-
ny 22.45 Taggart (s.) 0.00 Krymino-
log (s.) 0.55 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Cudowna plane-
ta 9.45 Morski nomad 10.40 Jak się 
steruje ruchem samochodów? 11.35 
Najważniejsze operacje II wojny świa-
towej 12.35 Odkryte skarby 13.20 
Wielka Wojna 14.15 Apokalipsa: II 
wojna światowa 15.10 Przewóz samo-
lotów 16.05 Życie na Ziemi 16.55 Czy 
niedźwiedzie polarne przeżyją? 17.50 
Podróż po Teneryfie 18.15 Mapy kra-
iny 18.45 Wieczorynka 18.55 Przy-
gody nauki i techniki 19.25 O nauce 
i naukowcach 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Błękitna 
krew 21.00 Kiwiland 21.30 Na piw-
nym szlaku 21.55 Grantchester (s.) 
22.45 Lotnicze katastrofy 23.30 Qu-
eer 0.00 Jestem JFK Junior. 
NOVA
 5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Uli-
ca (s.) 9.55 Małe miłości 11.00 Co o 
tym sądzą Czesi 12.00 Południowe 
wiadomości 12.25 Krok za krokiem 
(s.) 12.50 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 14.05 Dowody zbrod-
ni (s.) 16.00 Agenci NCIS (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 ogro-
dzie (s.) 21.35 Gwiezdne życie 22.10 
Na własną rękę (film) 0.25 Dowody 
zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.15 Astro Boy (s. anim.) 6.40 My 
Little Pony (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. 
(s.) 9.20 Policja w akcji 10.20 Miłość 
(film) 12.10 Południowe wiadomo-
ści 12.25 Policja Hamburg (s.) 13.25 
Lekarz z gór (s.) 14.25 Komisarz Rex 
(s.) 16.30 Popołudniowe wiadomości 
16.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 Top 
Star 20.15 Rodzina Krejzów (s.) 21.35 
Prima Partička 22.45 Tak jest, szefie! 
0.00 Hawaii 5-0 (s.) 0.55 Komisarz 
Rex (s.). 

I N F O R M AT O R

PROGRAM TV

I N F O R M A T O R 

Ogłoszenia do »Głosu«  
przyjmowane są w dni powszednie:

• W redakcji „Głosu” przy ul. Strzelni-
czej 28, Czeski Cieszyn w godz. 8.30-
15.30, tel. 558 731 766 e-mail: info@
glos.live • W firmie Hudeczek Service, 
sp. z o.o. - Studio Graficzne, Hudeczek 
Service sp. z o.o., Olbrachcice, Stonaw-
ska 340, w godz. 8.00-15.00, e-mail: ad.
servis@hudeczek.cz. • W Odd. Literatu-
ry Polskiej, Biblioteki w Karwinie-Frysz-
tacie (przy rynku) w po: 13.00-18.00, 
wt: 8.00-12.30, 13.00-18.00, czw: 8.00-
12.30, 13.00-18.00, pt: 8.00-12.30, 
13.00-17.00. Poza godzinami otwarcia 
złożenie ogłoszenia można uzgodnić 
(telefonicznie pod nr.: 596 312 477 lub 
724 751 002, e-mail: knih-k1pl@rkka.cz.

POLECAMY

• Podróżomania
Wtorek 3 września, godz. 16.40,  
TVC 1

• Jak się steruje ruchem samocho-
dów
Czwartek 5 września, godz. 10.40,  
TVC 2

• Przygody kryminalistyki
Środa 4 września, godz. 10.35,  
TVC 1

TYM ODDYCHAMY

Stężenie zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 10
z dnia 2 września 2019

Czeski Cieszyn 27,3

Hawierzów 28,3

Karwina  27,7

Rychwałd  23,8

Trzyniec  24,7

Wierzniowice 23,9

CZYTAJ NAS CODZIENNIE! 

 www.glos.live

NEKROLOGI

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

Znajdź nas 
na Facebooku



Znajdź nas 
na YouTubie



Cicho żyła i cicho odeszła, skromna w swoim życiu,
wielka w swej miłości i dobroci.

W głębokim żalu pogrążeni przekazujemy wszyst-
kim przyjaciołom i znajomym smutną wiadomość, że 
zmarła nasza Ukochana Mamusia, Teściowa, Babcia, 
Prababcia, Siostra, Szwagierka, Krewna i Ciocia

śp. EWA PILCHOWA
z domu Konderla,

zamieszkała w Nydku pod nr. 341

Zmarła po krótkiej chorobie w czwartek dnia 29. 8. 2019 w wieku 90 lat.
Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w czwartek dnia 5. 9. 2019 o go-
dzinie 14.00 z kościoła ewangelickiego w Nydku. Zasmucona rodzina.
 GŁ-524

Dziś, 3 września 2019, obchodziłby swoje 100. urodziny 
nasz Kochany Dziadzio

śp. ADAM RUCKI
z Łyżbic

O chwilę wspomnień prosi najbliższa rodzina.
 GŁ-510

Dnia 4 września upłynie 1. rocznica śmierci

pani MARTY TOMICZKOWEJ
z Suchej Górnej

Wspominają synowie Piotr i Paweł z rodzinami.
 GŁ-515

Dnia 4 września minie druga rocznica śmierci

śp. DANIELI ZAREMBOWEJ
emerytowanej nauczycielki Polskiego Gimnazjum

Z żalem wspominają najbliżsi.
 GŁ-523

WALUTY

BENZYNA

Ceny paliw na stacjach  
z dnia 2. 9. 2019

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,91 zł
ON  4,91 zł
LPG 1,91 zł

 Cieszyn, Circle K
E95  4,99 zł
ON  4,94 zł
LPG 1,95 zł

 Cieszyn, Shell
E95  4,97 zł
ON  4,92 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  4,99 zł  
ON  4,90 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  31,30 kc  
ON  30,70 kc  (wik)

Kursy walut w kantorach  
z dnia 2. 9. 2019

Cieszyn, ul. Zamkowa
  kupno sprzedaż
CZK  0,165 0,171
EUR  4,350 4,410
USD  3,930 3,990

Bielsko-Biała, CH Auchan
  kupno sprzedaż
CZK  0,166 0,172
EUR  4,310 4,410
USD  3,930 4,030

 Czeski Cieszyn, dworzec
  kupno sprzedaż
PLN 5,880 6,040
EUR 25,500 26,300
USD 23,200 23,900

POLECAMY
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UŚMIECHNIJ SIĘ NASI DZIAŁACZE

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

Fot. WITOLD KOŻDOŃ



MINIKWADRAT MAGICZNY I

MINIKWADRAT MAGICZNY II

LOGOGRYF ŁAMANY

EDWARD ZALESKI

Patrząc wstecz, uświadomiłem sobie, że odkąd zakończy-
łem naukę oraz odbyłem służbę wojskową, moje życie kon-

centrowało się na rodzinie i pracy zawodowej. Poza tym były 
sport i praca społeczna. Do trzydziestki grałem w piłkę nożną 
w barwach Stonawy. Później zacząłem się udzielać w Stowa-
rzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Szkoły w Olbrachcicach. Rów-
nocześnie przyszła działalność w Radzie Narodowej. Kiedy 
natomiast dzieci ukończyły szkołę, zaczęła się moja praca w 
PZKO. To była druga połowa lat 80. i początek lat 90. Byłem 
wówczas jednym z inicjatorów budowy Domu PZKO. Nato-
miast w sporcie pozostały mi już wtedy tylko tenis ziemny i 
tenis stołowy. Niestety musiałem przejść operację kolana i w 
ten sposób skończył się także tenis ziemny. Wstąpiłem za to w 
szeregi „Beskidu Śląskiego” i tak zaczęła się moja przygoda z 
turystyką. Z czasem kolano bolało jednak coraz bardziej, więc 
górskie wędrowanie zakończyłem siedem lat temu. Teraz po-
zostały mi już tylko krótkie spacery z Klubem 99.

W PZKO przez pięć lat kierowałem Klubem Seniora, a 
jako zapalony turysta regularnie organizowałem wycieczki 
w góry. Ostatnio z Klubem 99 byliśmy również na strzyże-
niu owiec w Nydku, niestety od ponad roku mam już bardzo 
mało czasu na takie wypady, ponieważ przybyło mi pracy 
w domu. Dla Klubu 99 muszę jednak znaleźć czas, bo od 
początku jestem jego kronikarzem. Prowadzenie kronik to 
zresztą moja pasja, a albumy rodzinne tworzę, odkąd skoń-
czyłem służbę wojskową. Prowadziłem ponadto kronikę 
klubu sportowego w Stonawie, zajmowałem się kroniką 
„Beskidu Śląskiego”, jestem również kronikarzem Klubu 99. 
Większość zdjęć w publikacjach na temat K 99 pochodzi z 
moich kronik. Jestem jednak starej daty i wszystko zapisuję 
ręcznie, a ponieważ ręce nie chcą mnie już słuchać, w tym 
roku chcę skończyć także z tą działalnością. Stanę się zwy-
kłym członkiem Klubu i będę się cieszył, jeżeli nadal będę 
mógł chodzić na nasze spotkania.  (wik)

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy 
przysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsyłania upływa w piątek 13 września 

2019 r. Nagrodę książkową za rozwiązanie zadań z 20 sierpnia 2019 otrzymuje Anna Bystrzycka 
z Trzyńca-Łyżbic. Autorem dzisiejszych łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie minikwadratu magicznego I z 20 sierpnia: 1. DRUT 2. RAJCA 3. UCISK 4. TAKT 
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II z 20 sierpnia: 1. LENA 2. EFREM 3. NERON 4. AMNA
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 20 sierpnia: SNU LUB SŁOŃCA 

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. Karel z czeskiej estrady
2. płynny tłuszcz
3. taniec towarzyski lub Dic-

kensowski Oliver
4. pieszczotliwie o ojcu

Wyrazy trudne lub mniej 
znane: TWIST

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. polemika, zwada, awan-
tura

2. zboże na kaszę jaglaną
3. beczułka na wino lub 

achtel
4. dawne sądy lub posiedze-

nia sądowe

Wyrazy trudne lub mniej 
znane: ROKI

1 2 3 4
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4

1 2 3 4

1

2

3

4

Rozwiązaniem jest dokończenie fraszki Jana Sztaudyngera:
„Jeśli już nie mam innego wyboru,
wybieram drogę...”

1.-4. w parze z 
babą

3.-6. wierzchem, 
na koniu

5.-8. w parze z ka-
tionem

7.-10. okularnik in-
dyjski lub serial 
telewizyjny

9.-12. styl pływacki
11.-2. tse-tse z 

Afryki




