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Centrum Polskie  
rozpoczyna działalność
WYDARZENIE: 1 września zainaugurowała działalność nowa jednostka wewnętrzna Kongresu Polaków 
w Republice Czeskiej. W piątek władze Kongresu przedstawiły na konferencji prasowej zadania Centrum Polskiego 
oraz jego obsadę personalną. 

Danuta Chlup

Centrum Polskie przy Kon-
gresie Polaków to jest rzecz 
nowa, bezprecedensowa w 

historii Zaolzia – podkreślił Ma-
riusz Wałach, prezes Kongresu. 

Powołanie placówki, która bę-
dzie w sposób profesjonalny wspie-
rała polską oświatę i kulturę na 
Zaolziu, było jednym z celów opra-
cowanej w 2015 roku „Wizji 2035” 
– strategicznego dokumentu Kon-
gresu Polaków. 

Zygmunt Rakowski, pełnomoc-
nik KP do spraw „Wizji 2035” przy-
pomniał jej założenia oraz konkret-
ne przedsięwzięcia realizowane 
na jej podstawie. Od stycznia 2017 
roku działa Fundusz Rozwoju Zaol-
zia KP, z którego środków wsparto 
do tej pory 219 projektów. W mate-
riale strategicznym wyszczególnio-
no pięć czynników rozwojowych, 
mających wpływ na utrzymanie 
polskości po naszej stronie Olzy. 
Są nimi: mobilizacja własnego po-
tencjału, kultura polska, promocja 
regionu, usługi projektowe oraz 
struktura wspomagająca. 

– FRZ zrealizował jeden z czyn-
ników rozwojowych – mobilizację 
własnego potencjału. Chodzi o 
wsparcie inicjatyw lokalnych, o 
wspieranie projektów mniejszych, 
ale ważnych dla lokalnych spo-
łeczeństw. Częściowo też prowa-
dzono usługi projektowe – mówił 
Rakowski. Po powołaniu do życia 
Centrum Polskiego będą realizo-
wane przez Kongres także pozo-
stałe wymienione w „Wizji” czyn-
niki. 

Podstawowa różnica pomiędzy 
Funduszem Rozwoju Zaolzia a 
Centrum Polskim polega na tym, 
że FRZ wspiera finansowo z wła-
snych źródeł (pochodzących od 
prywatnych darczyńców) oddolnie 
przygotowane projekty, natomiast 
Centrum Polskie będzie wnosiło 
impulsy do społeczeństwa oraz 
realizowało własne projekty, rów-

nocześnie szukając zewnętrznych 
źródeł ich finansowania. 

– Na pierwszym miejscu posta-
wiliśmy wnoszenie impulsów do 
społeczeństwa. Chodzi nam o to, 
aby pomóc tym ludziom w terenie, 
którzy chcieliby coś zrobić, którzy 
mają nawet dobre pomysły, ale nie 
wiedzą, jak się do tego zabrać i jak 
to zrealizować – mówił koordyna-
tor Centrum. 

Działania CP będą prowadzone 
w trzech ośrodkach: Wspierania 
Oświaty Polskiej, Promocji Kultury 
Polskiej oraz Promocji Zaolzia. W 
kilkuetapowym procesie rekruta-
cyjnym wybrano trzech pracowni-
ków: Michała Przywarę, Mariusza 
Chybiorza i Chrystiana Heczkę. 
Każdy z nich został menedżerem 
jednego z ośrodków. Przywara bę-
dzie ponadto kierował całym Cen-
trum Polskim. 

Przywara i Heczko są osobami 
znanymi na Zaolziu – pierwszy jest 
długoletnim działaczem Stowarzy-
szenia Młodzieży Polskiej, inicjato-
rem i realizatorem wielu projektów, 
współpracownikiem Funduszu 
Rozwoju Zaolzia. Heczko znany 
jest jako szef kapeli góralskiej „Lip-
ka” oraz promotor cieszyńskiego 
folkloru. Chybiorz mieszka po pol-
skiej stronie granicy. Związany jest 
z cieszyńską fundacją „Volens”, 
która zajmuje się promocją regio-
nu i turystyki zrównoważonej. Ma 
duże doświadczenia w pracy z pro-
jektami. Nadzór tymczasowy nad 
CP sprawuje Zygmunt Rakowski, 
stały nadzór będzie miała Rada 
Kongresu Polaków. Prócz tego ma 
powstać think tank, czyli ciało do-
radcze. 

– Naszym celem jest pomagać 
szkołom w zyskiwaniu wyższej 
wartości dodanej, która podnosi 
rangę naszego polskiego szkol-
nictwa w porównaniu ze szkolnic-
twem czeskim – mówił Rakowski o 
Ośrodku Wspierania Oświaty Pol-
skiej. – Drugim celem jest podno-
szenie poziomu języka polskiego w 
szkole i poza szkołą. Bardzo duży 

potencjał jest w Macierzy Szkol-
nej. Tam działają ludzie młodzi i w 
wieku średnim. Będziemy chcieli 
przygotować pomysły projektów 
dla nich, współpracować z nimi. 

Przywara wyjaśnił, że OWOP 
nie będzie konkurował z Centrum 
Pedagogicznym dla Polskiego 
Szkolnictwa Narodowościowego, 
którego głównym zadaniem jest 
metodyczne wspieranie edukacji 
oraz szkolenia pedagogów. – Sku-
pimy się na działaniach pozasz-
kolnych, szczególnie tych, które 
rozwijaliśmy już w poprzednich 

dwóch latach i o których wiemy, że 
są bardzo potrzebne. W tej chwili 
chodzi o kursy języka polskiego dla 
rodziców – Czechów, w polskich 
szkołach, podobne kursy mają 
być organizowane także w kołach 
PZKO dla osób, które chcą od-
świeżyć, podreperować swój język 
polski – podał konkrety kierownik 
Centrum Polskiego. 

Ośrodek Promocji Kultury Pol-
skiej ma wzmocnić bardzo osłabio-
ne kontakty Zaolzia z kulturą pol-
ską, natomiast zadaniem Ośrodka 
Promocji Zaolzia będzie aktywne 

propagowanie naszego dorobku i 
wartości zarówno wewnątrz naszej 
grupy narodowej, jak i na zewnątrz 
– w odniesieniu do czeskiego spo-
łeczeństwa większościowego oraz 
w Polsce. Ośrodek ma promować 
nie tylko folklor, który jest najczę-
ściej utożsamiany z kulturą na Za-
olziu, ale też na przykład zaolziań-
skich plastyków i literatów. 

– W pierwszej fazie zajmiemy się 
analizą, wytypowaniem i wyborem 
odpowiednich wartości i dorobku, 
które nadają się do promocji – po-
wiedział Chrystian Heczko. 

Centrum Polskie miało się nazy-
wać Centrum Rozwoju Zaolzia. Pod 
taką nazwą było także przedstawia-
ne na sejmikach gminnych Kon-
gresu Polaków. Władze Kongresu 
zdecydowały się ostatecznie na 
nazwę, która nie będzie się myliła 
z Funduszem Rozwoju Zaolzia oraz 
która podkreśla to, co jest celem 
tych wszystkich działań – troskę o 
polskość. 

W piątkowym numerze opubli-
kujemy wywiad z Michałem Przy-
warą nt. konkretnych projektów 
przygotowywanych przez Centrum 
Polskie.  

•••
Na pierwszym miejscu postawiliśmy 

wnoszenie impulsów do społeczeństwa. 

Chodzi nam o to, aby pomóc tym ludziom 

w terenie, którzy chcieliby coś zrobić, którzy mają 

nawet dobre pomysły, ale nie wiedzą, jak się do 

tego zabrać i jak to zrealizować
Zygmunt Rakowski,  

koordynator Centrum Polskiego

• Od lewej: Mariusz Wałach, Chrystian 
Heczko, Zygmunt Rakowski, Mariusz 
Chybiorz i Michał Przywara. 
Zdjęcia: TOMASZ WOLFF
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Jiří Menzel
zmarły w sobotę wybitny czeski reżyser filmowy

CYTAT NA DZIŚ

•••

Polacy to wielki naród, dlatego są 

dumni. My, Czesi, do tej dumy nie 

mamy prawa

W I A D O M O Ś C I

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

W piątek w siedzibie Kongresu Polaków w RC odbyła się 
konferencja prasowa. Okazja była nie byle jaka – uru-
chomienie Centrum Polskiego (wcześniej mówiło się o 

Centrum Rozwoju Zaolzia). Na Grabińską przyjechała spora grupa 
dziennikarzy, z obu stron Olzy, między nimi na widowni zasiadły kon-
sul generalna RP w Ostrawie – Izabella Wołłejko-Chwastowicz oraz 
Helena Legowicz, prezes PZKO. Nikt ich do tego nie zmuszał, po pro-
stu uznały powołanie do życia Centrum na tyle ważne wydarzenie, że 
postanowiły wmieszać się w tłum dziennikarzy. I fajnie...

Tymczasem po drugiej stronie ekranu (konferencja była transmito-
wana na żywo na profilu „Głosu” na Facebooku) uaktywniły się inter-
netowe trolle. Kiedy poinformowaliśmy, że jest możliwość zadawania 
pytań bohaterom konferencji, można było na przykład przeczytać wy-
nurzenia jednego z internautów na temat tego, że... jego tekst został 
opublikowany w naszej gazecie z półrocznym opóźnieniem. 

Co ma piernik do wiatraka? Nie będę wchodził w szczegóły, napi-
szę może jedynie, że nie każdy nadesłany tekst musi się ukazać na 
łamach „Głosu”. Może się też ukazać ze spóźnieniem, jak w tym kon-
kretnym przypadku. Dotyczy to nie tylko gazety Polaków w Republice 
Czeskiej, ale prasy na całym świecie. Konkretnych, jasno sprecyzo-
wanych pytań do na przykład Mariusza Wałacha, prezesa Kongresu 
Polaków w RC, czy Zygmunta Rakowskiego, pełnomocnika KP ds. 
„Wizji 2035” tymczasem zabrakło. Zamiast tego było także bredzenie 
nie na temat, jak choćby w przypadku absurdalnego zarzutu pod ad-
resem Kongresu Polaków: „Poza tym: kościoły i księża, tak katoliccy, 
jak ewangeliccy przez 100 lat odgrywali kluczową rolę w budowaniu 
nowoczesnej świadomości narodowej na Śląsku Cieszyńskim, a Wy 
wyrzekacie się współpracy z nimi?!”.

Bzdury wyssane z palca. Proszę posłuchać uważnie zapisu z konfe-
rencji, prezes KP wyjaśnił ten wątek w sposób nad wyraz jasny. 
Nie pisałbym pewnie o tym, ale hejterzy zawsze przyprawiali mnie o 
białą gorączkę. Może dlatego, że nigdy nie stosowałem takich praktyk, 
a jak coś miałem do kogoś, to starałem mu się powiedzieć prosto w 
twarz. Internetowe trolle to dla mnie nic innego, jak mentalne przed-
szkole. 

NASZ »GŁOS«

Tomasz Wolff
wolff@glos.live

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

CIERLICKO
W centrum gminy odda-
no do użytku nową halę 
sportową. Wybudowano 
ją nakładem 75 mln koron, 
częściowo z wykorzysta-
niem dotacji. 1 września 
odbył się Dzień Otwar-
ty. Hala służy uczniom, 
klubom sportowym i 
szerokiemu ogółowi. W 
tych dniach uruchomio-
no elektroniczny system 
rezerwacji. W hali można 
grać w różne gry zespoło-
we – piłkę nożną, siatków-
kę, koszykówkę, będzie 
służyła także tenisistom i 
miłośnikom badmintona. 
Dodatkową atrakcją jest 
ścianka wspinaczkowa.  (dc)

KARWINA
Rozpoczyna się remont 
ulicy U Lesa w dzielnicy 
Raj. Chodzi o krótką drogę 
pomiędzy ul. Ciołkow-
skiego i Haška. Jednym 
z celów jest wybudowanie 
nowych miejsc parkingo-
wych. Chodnik po jednej 
stronie jezdni jednokie-
runkowej zostanie zlikwi-
dowany, na jego miejscu 
powstaną skośne stano-

wiska 
postojowe. 
Chodnik po 
drugiej stronie zosta-
nie na nowo wybruko-
wany.  (dc)

OSTRAWA
W katedrze Boga Zba-
wiciela można oglądać 
do 26 września wy-
stawę fotograficzną pt. 
„Masaryk i Ziemia Świę-
ta”. Archiwalne zdjęcia są 
dokumentacją podróży 
pierwszego czechosło-
wackiego prezydenta 
T.G. Masaryka na ziemie 
zajmowane przez żydow-
skich osadników (tak zwa-
ny Jiszuw) w Palestynie. 
Masaryk, który był wiel-
kim przyjacielem Żydów, 
odwiedził Ziemię Świętą 
w 1927 roku. Wernisaż 
odbył się w ramach festi-
walu kultury żydowskiej 
TemplFest, z udziałem 
ambasadora Izraela Da-
niela Merona. Podkreślił 
on, że syn T.G. Masaryka, 
Jan Masaryk – późniejszy 

minister spraw zagranicz-
nych – przyczynił się do 
powstania państwa Izrael. 
 (dc)

TRZYNIEC
Jedna z pacjentek od-
działu opieki długotermi-
nowej szpitala na Sośnie 
obchodziła kilka dni temu 
90. urodziny. Personel 
oddziału wraz z rodziną 
jubilatki przygotowali dla 
niej „przyjęcie”. Był duży 
tort z ognistą fontanną, 
kwiaty i życzenia. Oddział 
został udekorowany ko-
lorowymi balonikami. Nie 
zabrakło pieśni „Sto lat”, a 
nawet tanecznych pląsów. 
 (dc)

CIERLICKO

KARWINA

wtorek

środa

czwartek

dzień: 16 do 19 ºC 
noc: 12 do 8 ºC 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 18 do 22 ºC 
noc: 14 do 11 ºC 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 16 do 18 ºC 
noc: 15 do 13 ºC 
wiatr: 1-3 m/s

DZIŚ...

8
września 2020

Imieniny obchodzą:  
Adrianna, Maria, 
Radosław
Wschód słońca: 6.10
Zachód słońca: 19.15
Do końca roku: 114 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Dobrych 
Wiadomości
Przysłowia: 
„Gdy Narodzenie Maryi 
pogodne, to będzie tak 
cztery tygodnie”

JUTRO...

9
września 2020

Imieniny obchodzą:  
Piotr, Sergiusz
Wschód słońca: 6.11
Zachód słońca: 19.13
Do końca roku: 113 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Urody
Przysłowia: 
„Gdy grzyby wielkie 
korzenie mają,  
wielką zimę zapowiadają”

POJUTRZE...

10
września 2020

Imieniny obchodzą:  
Łukasz, Mikołaj, Sebastian
Wschód słońca: 6.13
Zachód słońca: 19.10
Do końca roku: 112 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień 
Zapobiegania 
Samobójstwom
Przysłowia: 
„Na świętego Łukasza, 
jest w domu chleb i kasza”

POGODA

OSTRAWA

• Izabel i Bartnicky w sobotę po raz pierwszy zagrali na żywo piosenkę 
„Dwa brzegi”, która łączyła polski i czeski brzeg Olzy w czasie zamknięcia 
granic podczas narodowej kwarantanny. Artyści wystąpili podczas koncer-
tu na zakończenie lata na rynku w Czeskim Cieszynie. – Długo czekaliśmy 
na tę chwilę – mówił przed występem Bogdan Bartnicki, który na scenie 
dołączył do czeskocieszyńskiej kapeli Izabel.  (szb)
Fot. SZYMON BRANDYS

TRZYNIEC

Dramat Juliusza 
Słowackiego 
„Balladyna” – wybrany 
jako tegoroczna 
lektura w Narodowym 
Czytaniu – czytany 
był również nad Olzą. 
Biblioteka Miejska 
w Cieszynie w sobotnie 
przedpołudnie przed 
swoją siedzibą zaprosiła 
do wspólnego czytania 
samorządowców, 
mieszkańców 
i sympatyków instytucji. 

Szymon Brandys

W tym roku z uwagi na gatunek 
lektury uczestnicy imprezy 
dzielili się na role. Imprezę 

zainaugurowała scena zbierania ma-

lin. „Balladyną” została burmistrz Cie-
szyna Gabriela Staszkiewicz, a w rolę 
Aliny wcieliła się dyrektorka bibliote-
ki, Izabela Kula. Maliny zresztą były 
motywem przewodnim tegorocznego 

czytania nad Olzą – każdy uczest-
nik otrzymywał koszyczek owoców 
z polską flagą. 

Nie zabrakło też akcentów ar-
tystycznych – kwestię Goplany i 

Grabca w pro-
gramie „Balla-
dyna na głosy i 
gitarę” odegrali 
Małgorzata Pi-
kus ze Sceny Pol-
skiej Teatru Cie-
s z y ń s k i e g o 
oraz Bogusław 
Słupczyński w 
t o w a r z y s t w i e 
k o m p o z y t o -
ra i gitarzysty 
Krzysztofa Gaw-
lasa. Z kolei w 
r z e c z y w i s t o ś ć 
miasta w cza-
sach Słowac-
kiego zabrała 
uczestników im-
prezy w swoim 
wykładzie Irena 
French. Popo-
łudniowa część 
N a r o d o w e g o 
Czytania odbyła 
się już w Parku 
Pokoju, gdzie 
na warsztaty 
pn. „Jak smako-

wał polski romantyzm?” zaprosiła 
mieszkańców Anna Maksymowicz 
z Muzeum Rozproszonego w Łodzi.

– Najbardziej cieszy nas fakt, że 
przychodzą do nas mieszkańcy i 

sympatycy biblioteki. Niektórzy 
rezerwują sobie wybrane fragmen-
ty już wcześniej – mówiła Izabela 
Kula.

IX edycję Narodowego Czytania 
zainaugurowała w Ogrodzie Sa-
skim w Warszawie para prezydenc-
ka. – To literatura, która jest ele-
mentem naszej tożsamości, naszej 
polskiej kultury i polskiej duszy. 
To także lektura szkolna, więc to 
narodowe czytanie przyda się rów-
nież młodzieży – przypomniał pre-
zydent Andrzej Duda. Ogłosił też 
przyszłoroczną lekturę Narodowe-
go Czytania. Będzie to „Moralność 
pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
 

Przewodnim  motywem maliny
3200

W tylu miejscach w Polsce i na świe-
cie odbyło się tegoroczne Narodowe 
Czytanie. O kolejnym rekordzie po-
informowała pierwsza dama, Agata 
Kornhauser-Duda. – To tym bardziej 
cieszy, ponieważ w tym roku właści-
wie do końca nie wiedzieliśmy, czy 
Narodowe Czytanie się odbędzie – 
podkreśliła.

• Tegoroczną lekturę czytali tez profesjonaliści – Mał-
gorzata Pikus, aktorka Sceny Polskiej Teatru Cieszyń-
skiego oraz reżyser i aktor Bogusław Słupczyński. 
Fot. Szymon Brandys

60 lat po maturze
Maturę zdawali w 1960 roku. 

Mieli po 16-17 lat, ponieważ 
orłowskie gimnazjum było wów-
czas Jedenastoletnią Szkołą Śred-
nią. W piątek spotkali się w Or-
łowej, aby w koleżeńskim gronie 
uczcić sześćdziesiąt lat od zdania 
egzaminu dojrzałości. 

Klasę 11a ukończyło w maju 
1960 roku 31 uczniów. Osiemna-
ście osób żyje. Na spotkanie, któ-
re rozpoczęło się w południe pod 
pomnikiem Polskiego Gimnazjum 
Realnego im. Juliusza Słowackie-
go, przybyła trzynastka absolwen-
tów. Zorganizowali je dwaj leka-
rze – Bogusław Chwajol i Alfred 
Böhm. Obecni odśpiewali hymn 
studencki „Gaudeamus igitur”, 
złożyli kwiaty, Bogusław Chwajol 
przypomniał historię szkoły oraz 
najbardziej zasłużonych pedago-
gów. 

Z klasy, która spotkała się w pią-
tek, wyszło kilku znanych lekarzy 

– ordynatorów, prócz organizato-
rów spotkania byli to także Miro-
sław Korzeniowski oraz Roman 
Żywioł (wyemigrował do Austrii, 
lecz nadal utrzymuje kontakty z 
kolegami). Lekarką została także 
Halina Pinkas.

– Wychowawcą naszej klasy był 
profesor Emil Jędrzejczyk. Jego 
syn Marian mówił nam, że według 
słów jego ojca, byliśmy podobno 
jego najlepszą klasą – śmiał się 
Böhm, dodając, że jego klasa miała 
w gimnazjum wspaniałych wykła-
dowców – prawdziwe pedagogicz-
ne osobistości. 

– Nasza klasa była bardzo ak-
tywna, społecznikowska. Bra-
liśmy udział w przedstawieniu 
wystawionym z okazji 50-lecia 
Gimnazjum, w którym główne 
role grali absolwenci szkoły, my 
natomiast robiliśmy tło muzycz-
no-taneczne. Mieliśmy zespół 
„Młodość”, objeżdżaliśmy z pro-

gramem koła PZKO. Pamiętam, że 
w niedzielę na piechotę wracałem 
do domu z Piotrowic, gdzie wysta-
wialiśmy program, a w poniedzia-

łek rano wstawałem do matury 
– wspominał z uśmiechem Bogu-
sław Chwajol. 

Po krótkiej uroczystości przy po-

mniku grupa udała się spacerem 
do restauracji na orłowskim ryn-
ku, na wspólny obiad i spotkanie 
towarzyskie.  (dc)

• Spotkanie absolwentów z 1960 roku rozpoczęło się przy pomniku gimnazjum. Fot. DANUTA CHLUP

20 lat w czeskiej 
czołówce

Jej historia zaczęła się tworzyć 
dwadzieścia lat temu. Od tego 

czasu oddział kardiochirurgii Szpi-
tala AGEL w Trzyńcu-Podlesiu prze-
prowadził ok. 14 tys. operacji, a szan-
se na przeżycie pacjentów w naszym 
regionie poprawiły się diametralnie. 
Czas oczekiwania na zabieg skrócił 
się z sześciu miesięcy do jednego.

– Zaczynaliśmy w styczniu 2000 
roku. Pierwotnie operacje przepro-
wadzaliśmy na stole operacyjnym 
wypożyczonym od chirurgów. Na 
nim robiliśmy dziennie po trzy lub 
cztery operacje serca. Taka sytuacja 
trwała na szczęście tylko przez pół 
roku, po czym przenieśliśmy się do 
dwóch nowych sali operacyjnych – 
wspomina początki ordynator, Piotr 
Branny. 

W ciągu dwudziestu lat trzy-
niecka kardiochirurgia przeszła 
szereg zmian zarówno pod wzglę-
dem wyposażenia technicznego, 
jak i przeprowadzanych zabiegów. 
Na początku chodziło głównie o 
bypassy, potem przyszła kolej na 
operacje zastawek serca, aorty oraz 
wrodzonych wad serca. Przeło-
mem okazał się 2005 rok, kiedy to 
kardiochirurdzy z Podlesia wpro-
wadzili jako pierwsi w RC nowator-
ską, dla pacjenta mniej inwazyjną 
metodę – tzw. transmitowaną ope-
rację serca. 

Trzynieckie centrum kardiochi-
rurgii nadal trzyma rękę na pulsie, 
wykorzystując pojawiające się w 
medycynie nowinki technologicz-
ne.  (sch)

• Ordynator Piotr Branny (z prawej) podczas jednej z operacji. Fot. ARC

Głód pielgrzymowania zaspokojony 
Nie było w tym roku zaolziań-

skiej pieszej pielgrzymki do 
Częstochowy, odbyła się nato-
miast inna tradycyjna pielgrzymka 
piesza – z Czeskiego Cieszyna do 
Frydka. Na trzydziestokilometro-
wą trasę wyruszyło w sobotę wcze-
snym rankiem ok. 80 osób, kolejne 
dołączyły po drodze. – Do końca 
nie było wiadomo, czy pielgrzym-
ka się odbędzie, czy przepisy nam 
na to pozwolą. Była organizowana 
z myślą, że w razie czego trzeba 
będzie pielgrzymkę nawet w ostat-
niej chwili odwołać – mówił Jakub 
Skałka, który pomagał Jadwidze 
Franek i Helenie Drobisz w spra-
wach organizacyjnych. – W obec-
nej sytuacji frydecka pielgrzymka 

była jedyną możliwą okazją do spo-
tkania się i wspólnego pielgrzymo-
wania tych osób, które biorą udział 
w pielgrzymkach na Jasną Górę. 
Wychodzi na to, że bijemy rekordy, 
jeśli chodzi o liczbę uczestników. 
Być może niedobór ruchu wywo-
łany zamknięciem w domu oraz 
odwołanie innych przedsięwzięć 
przyniosły odpowiedni skutek – 
cieszył się student. 

Dopisywała pogoda, nie zawiedli 
także gospodarze, którzy tradycyj-
nie goszczą pątników na trasie – 
państwo Juroszkowie w Czeskim 
Cieszynie-Koniakowie oraz pań-
stwo Čespivowie w Domasłowicach 
Dolnych. Irena Čespiva, pomimo 
ograniczonej sprawności ruchowej, 

dołączyła do grupy i o własnych 
siłach, opierając się o chodzik, po-
konała trasę do frydeckiego sank-
tuarium. 

– Udało się, bardzo się z tego cie-
szę – mówiła rozpromieniona, kie-
dy weszła do bazyliki. Przyniosła 
ze sobą różańce do poświęcenia, 
które następnie rozdawała piel-
grzymom.

Grupa zatrzymała się na modli-
twę w kościołach w Koniakowie i 
Domasłowicach Górnych oraz w 
kaplicy w Październej. Po południu 
pielgrzymi dotarli do Frydka, gdzie 
przewodnik duchowy pielgrzymki, 
ks. Mateusz Janyga, odprawił mszę 
świętą w Bazylice Nawiedzenia 
Marii Panny.   (dc)

• – Idziemy polami, łąkami, lasami – śpiewali pielgrzymi. Słowa piosenki pa-
sowały do mijanej okolicy. W pielgrzymce brali udział nie tylko parafianie z 
Czeskiego Cieszyna, ale też z okolicy, było kilkanaście osób z Polski. Nie bra-
kowało dzieci i młodzieży.  Fot. DANUTA CHLUP
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Ta współpraca gra i śpiewa
Przykre jest, kiedy świetlice lub domy PZKO trafiają w obce ręce, bo koła PZKO nie są w stanie już ich utrzymać. 
W przypadku Miejscowego Koła PZKO w Trzyńcu-Starym Mieście sprawy potoczyły się jednak inaczej. Od 1 
września z ich pomieszczeń korzysta Polskie Towarzystwo Artystyczne „Ars Musica” z siedzibą w Czeskim Cieszynie.

Beata Schönwald

Na jednej z kamienic przy ul. 
1 maja w centrum Starego 
Trzyńca można zauważyć 

szyld z napisem „PZKO”. To tu, na 
drugim piętrze, mieści się siedziba 
staromiejskiego Koła PZKO. – Na 
dole są dwa sklepy, a prócz tego jest 
pięć mieszkań oraz pomieszcze-
nia komercyjne, których jesteśmy 
właścicielami. Niestety, jesteśmy 
małym Kołem i na utrzymanie 
własnego lokum nie było już nas 
stać. W tym roku nasze dochody 
były praktycznie zerowe, dlatego 
bardzo intensywnie zaczęliśmy 
poszukiwać kogoś, kto te pomiesz-
czenia chciałby od nas wynająć. To, 
że PTA „Ars Musica” zainteresowa-
ła się nimi, jest dla nas korzystne 
– przekonuje prezes MK PZKO w 
Trzyńcu-Starym Mieście, Janusz 
Lanc. Cieszy się, że ich świetlica 
dalej będzie służyć polskiej spra-
wie. – Poza tym tak się umówiliśmy 
z „Ars Musicą”, że dalej będziemy 
mogli korzystać z jednego z po-
mieszczeń. Zorganizować w nim 
zebranie zarządu lub mniejsze spo-
tkania – dodaje Lanc.

Kiedy 1 września odwiedzam ra-
zem z prezesem PTA „Ars Musica”, 
Leszkiem Kaliną, lokal w Starym 
Trzyńcu, na drzwiach wejściowych 
widnieją już dwa napisy „PZKO” i 
„AM”. – Zaraz po lewej jest bar, a 
potem kuchnia. Tu z kolei są toale-
ty, ładne, wyremontowane – nowy 
gospodarz otwiera kolejne drzwi. 
Kiedyś było tu czteropokojowe 
mieszkanie. Po wyburzeniu ściany 
z dwóch pokoi powstała duża świe-

tlica. Do tej pory korzystali z niej 
PZKO-wcy. Teraz będzie tu króle-
stwo „Ars Musiki”. – Po długich 
poszukiwaniach udało nam się 
uzyskać pomieszczenia, które od-
powiadały naszym oczekiwaniom. 
Trafiliśmy na nie dosłownie za pięć 
dwunasta. Umowę podpisaliśmy 
na razie na pięć lat – informuje.

Do tej pory „Ars Musica” mia-
ła zaplecze w budynku Polskiego 
Gimnazjum im. Juliusza Słowac-
kiego w Czeskim Cieszynie. To 
tam trzymała całe szafy mate-

riałów nutowych, książek, doku-
mentów. – Na czas remontu trzeba 
było te rzeczy wynieść. A kiedy 
remont się skończy, nie będzie już 
mowy o tym, żeby mogły tam wró-
cić i zajmować każdy kąt gabinetu 
i lub klasy muzycznej – wyjaśnia. 
Zdaniem Kaliny, idealnym miej-
scem na archiwum będzie właśnie 
świetlica wynajęta od PZKO-wców 
w Trzyńcu-Starym Mieście. – Przy 
okazji przyszedł mi do głowy po-
mysł, żeby stworzyć tu bibliotekę 
muzyczną. Wciąż jeszcze mamy 

do dyspozycji to, co pozostało po 
Zrzeszeniu Śpiewaczo-Muzycz-
nym, na czele którego stałem 
przez całe osiem lat jego istnienia. 
Najpierw leżały one w siedzibie 
Kongresu Polaków przy ul. Ko-
meńskiego, potem zostały prze-
niesione na Grabińską. Często są 
to wartościowe książki. Prócz tego 
można by tu przenieść materiały 
muzyczne z Centrum Pedagogicz-
nego dla Polskiego Szkolnictwa 
Narodowościowego w Czeskim 
Cieszynie. Myślę, że taka scentra-

lizowana biblioteka z katalogiem 
w internecie i z możliwością wy-
pożyczeń, np. po umowie telefo-
nicznej, byłaby dobrym rozwiąza-
niem – uważa prezes PTA. 

Zanim jednak „Ars Musica” za-
cznie tu wnosić tony książek, musi 
skonsultować sprawę ze statykiem. 
– To kwestia, którą musimy roz-
wiązać w ciągu najbliższego roku 
– podkreśla Kalina. PTA „Ars Musi-
ca” myśli też o tym, by do Trzyńca 
przenieść nie tylko wszelki mate-
riał muzyczny, ale także życie or-
ganizacyjno-towarzyskie. Według 
prezesa, mogłyby się tu odbywać 
np. próby chóru „Canticum No-
vum”, zebrania zarządu, wigilijki. 

Swoje plany na przyszłość ma też 
już MK PZKO w Trzyńcu-Starym 
Mieście.

– Celujemy w bliższą współpra-
cę z Kołami w Trzyńcu na Tarasie 
i Łyżbicach Wsi. Jest wizja, żeby te 
trzy Koła ściślej współpracowały, 
organizowały wspólne imprezy, 
stały się bardziej aktywne i wi-
doczne na terenie miasta Trzyńca. 
Pierwsze spotkanie na ten temat 
odbyło się pod koniec stycznia w 
Domu PZKO im. Adama Wawrosza 
na Tarasie. Ustaliliśmy, że każde 
Koło omówi tę sprawę na zarzą-
dzie, a potem podejmiemy wspól-
ne kroki. Niestety, wkrótce po tym 
przyszła epidemia koronawirusa i 
więcej już się nie spotkaliśmy. Po-
mysł jednak nadal jest aktualny, 
chcemy współpracować – przeko-
nuje Janusz Lanc, dodając, że w 
tej sytuacji idealnym miejscem do 
organizowania imprez będzie wła-
śnie siedziba PZKO-wców na Tara-
sie. 

● Od 1 września z pomieszczeń MK PZKO w Trzyńcu-Starym Mieście korzysta PTA „Ars Musica”. Jej prezes, Leszek 
Kalina, wiąże z nimi wielkie plany. Fot. BEATA SCHÖNWALD

Scena Polska Teatru Cieszyń-
skiego sięgnęła po dramat 

„Zbrodnie serca” współczesnej 
amerykańskiej dramatopisarki 
Beth Henley. Reżyserii insceniza-
cji podjął się dyrektor teatru, Petr 
Kracik. Niewątpliwym atutem naj-
nowszej propozycji Sceny Polskiej 
jest dojrzałe i świadome aktorstwo.

•••
Trzy siostry Magrath, Lenny (Anna 
Paprzyca), Meg (Małgorzata Pikus) 
i Babe (Joanna Litwin), spotykają 
się w domu rodzinnym w prowin-
cjonalnym miasteczku w stanie 
Missisipi na skutek niespodziewa-
nego wypadku. Jak donoszą lokal-
ne dzienniki, najmłodsza z sióstr 
– Babe – miała postrzelić swojego 
męża. W wyjaśnienie tej sprawy an-
gażuje się młody i ambitny adwo-
kat (Kamil Mularz). Jednak spokój 
sióstr mąci jeszcze szereg innych 
problemów: umierający dziadek, 
trudne relacje z uciążliwą kuzynką 
(Barbara Szotek-Stonawski) i demo-
ny przeszłości, na przykład samo-
bójstwo matki sióstr Magrath czy 
romans Meg z sąsiadem Porterem 
(Grzegorz Widera). Nieoczekiwa-
ne spotkanie sióstr akurat w dniu 
czterdziestych urodzin Lenny pro-

wokuje je do rozpoczęcia trudnych 
oraz intymnych rozmów, z którymi 
prawdopodobnie zwlekały od lat.

Opowieść Beth Henley rozgrywa 
się w latach 70. ubiegłego wieku i 
z pewnością bardzo trudno wypro-
wadzić ją poza ten kontekst. Nie 
dziwi więc fakt, że autor scenografii 
„Zbrodni serca” Sceny Polskiej, Ja-
roslav Milfajt, postanowił pozostać 
przy realistycznej konwencji i od-
tworzyć na scenie detale minionej 
epoki. Dominantą scenograficzną 
stał się front południowoamerykań-
skiego domu sprzed czterdziestu lat 
z drewnianym gankiem. Sprzęty go-
spodarstwa domowego, a także ko-
stiumy (projekt kostiumów: Marie 
Jiráskowa), również nawiązały do 
lat 70. Żałuję jednak, że twórcy nie 
podeszli z większą dbałością do de-
tali scenograficznych. Świat stwo-
rzony na scenie wydał mi się pro-
wizoryczny, stworzony naprędce, a 
przez to sztuczny i nieprzekonujący 
jak plastikowe kwiaty, które sceno-
graf postanowił umieścić na ganku 
drewnianego domu. Zdecydowanie 
bardziej przypadł mi do gustu pie-
tyzm scenograficzny „Kotki na go-
rącym blaszanym dachu” („Kočka 
na rozpálené plechové střeše”), 
spektaklu, który Petr Kracik zreali-

zował ze Sceną Czeską w ubiegłym 
roku, a którego akcja także rozgry-
wa się na amerykańskim Południu, 
z tym że we wcześniejszej epoce.

•••
Inscenizacja „Zbrodni serca” w wy-
konaniu zespołu Sceny Polskiej jest 
podporządkowana realistycznej 
konwencji i ma wyraźnie obycza-
jowo-psychologiczny charakter. 
Podobnie jak w przypadku drama-
tu Henley, i w tym przedstawieniu 
najważniejsze staje się odsłanianie 
przed odbiorcą kolejnych warstw 
fabularnych i trzymanie go w na-
pięciu do samego końca. W związku 
z powyższym ciężar prowadzenia 
tego spektaklu spadł na barki akto-
rów, a w szczególności odtwórczyń 
trzech sióstr Magrath. Z pewnością 
atutem najnowszej inscenizacji Sce-
ny Polskiej jest przemyślany dobór 
obsady i w tym aspekcie należą się 
brawa dla reżysera. Petr Kracik od 
kilku sezonów bacznie przygląda się 
możliwościom i temperamentom 
scenicznym artystów wszystkich ze-
społów Teatru Cieszyńskiego i choć 
według mnie czasem podejmuje 
decyzje ryzykowne, to w ogólnym 
rozrachunku dobre i skuteczne. 
Oczywiście, dobór obsady to jedno, 

a widoczna praca, jaką 
trzy aktorki włożyły w 
stworzenie swych postaci 
to drugie. We wspólnym 
dziele aktorskim Joanny 
Litwin, Anny Paprzycy i 
Małgorzaty Pikus trudno 
wskazać element, który 
byłby lepszy lub gorszy. 
Wszystkie aktorki zapre-
zentowały tu świadome i 
dojrzałe aktorstwo, które 
zdołało mnie rozbawić, poruszyć, a 
nawet zadziwić. Przede wszystkim 
jednak zagrały przekonująco, czego 
zdecydowanie zabrakło mi w przy-
padku pierwszoplanowych kreacji 
aktorskich wspomnianej „Kotki na 
gorącym blaszanym dachu” Sceny 
Czeskiej. 

•••
Najnowszy spektakl w reżyserii Pe-
tra Kracika zrealizowany z zespo-
łem Sceny Polskiej spełnia podsta-
wowe zamierzenie – jest sprawnie 
zrealizowaną historią obyczajowo-
-psychologiczną w duchu teatru 
realistycznego i mieszczańskiego. 
Twórcy pozostali wierni dramato-
wi właściwie we wszystkich aspek-
tach, co tylko wyszło im na dobre. 
Dzieło Henley trzyma bowiem w 

napięciu do ostatnich sekund, pro-
wadząc do nieoczekiwanego fina-
łu. A na gorzko-słodkie akcenty tej 
sztuki – tak wrażliwie wyłuskane 
przez aktorki Sceny Polskiej – pa-
trzy się po prostu z przyjemnością. 

Małgorzata Bryl-Sikorska

Słodko-gorzki teatralny smakołyk

Gdzie zobaczycie 
»Zbrodnie...«
8 września, 19.00,  

Dom Kultury Petra Bezruča
9 września, 19.00,  

Miejski Dom Kultury w Karwinie
13 września, 17.30,  

Teatr Cieszyński 
15 września, 19.00,  

Teatr Cieszyński 
16 września, 19.00,  

Dom Kultury w Orłowej 

Fot. KARIN DZIADEK

Turystyczna atrakcja 
na styku trzech państw
Centrum Zwiedzania Fortyfikacji „Szaniec” w Mostach koło Jabłonkowa otwarto oficjalnie w sobotnie samo 
południe. Razem z wójtem Andrzejem Niedobą i władzami wojewódzkimi wstęgę przecięła Izabella Wołłejko-
Chwastowicz, konsul generalna RP w Ostrawie. Otwarciu towarzyszyły salwy muszkieterów z grupy rekonstrukcji 
historycznej. 

Szymon Brandys

Powstanie nowego budynku 
– stanowiącego połączenie 
mini-ekspozycji i centrum 

informacji turystycznej – wieńczy 
projekt „Geopark Megoňky – Šan-
ce”, realizowany przez Wojewódz-
two Morawsko-Śląskie, słowacki 
Urząd Województwa Żylińskiego, 
Gminę Mosty koło Jabłonkowa oraz 
Miasto Czadca. W ramach projektu 
powstała siedmiokilometrowa trasa 
krajoznawcza oraz ścieżka rowero-
wa łączące twierdzę z geoparkiem. 

– 

Twierdza Szańce jest zabytkiem 
kultury narodowej obejmującym 
pozostałości systemu obronnego. 
Można się stąd przespacerować 
aż do słowackiego Geoparku Me-
goňky – kamieniołomu, w którym 
znajduje się nowa wystawa geolo-
giczna z unikatową kamienną kulą 
o wadze 25 ton – wyjaśnił wicehet-
man województwa morawsko-ślą-
skiego, Jan Krkoška.

Koszty realizacji całego cze-
sko-słowackiego przedsięwzięcia 
przekraczają 26 milionów koron. 
85 proc. tej kwoty stanowią środki 
z funduszy europejskich.

Podczas sobotniego podsumowa-
nia projektu otwarta została także 
„Aleja Wybrańców”, przy której 
posadzone zostały śliwy trzech na-
rodów. Na każdej z nich przedstawi-
ciele władz przywiązali wstążkę w 
kolorze flag państwowych. Nazwa 
nawiązuje do obowiązku rekrutowa-
nia miejscowej ludności (co szósty 
mieszkaniec w wieku poborowym) 
do wojska w murach obronnych 
Komory Cieszyńskiej. – To część 
naszej wspólnej historii. Dziś to jest 
Republika Czeska, ale kiedyś Mosty 
należały właśnie do Księstwa Cie-
szyńskiego – mówił wójt Niedoba.

Historyczny wymiar uroczysto-
ści podkreśliło uczestnictwo grup 
rekonstrukcyjnych z Czech i Pol-
ski działających w ramach projek-
tu „Rebel regiment” i związanych 
ze stowarzyszeniem „Szansa dla 
Szańców”. Dzięki nim można się 
było w sobotę przenieść w rzeczy-
wistość XVII-wiecznej twierdzy. 

Nowe centrum w Mostach było 
już otwarte dla zwiedzających 
w czasie wakacji. – W ciągu tych 
dwóch miesięcy odwiedziło nas 
ponad 2,5 tys. osób. Sprawdzamy 
cały czas częstotliwość odwiedzin i 
do niej chcemy dostosować godzi-

ny otwarcia – wyjaśniła „Głosowi” 
Alena Kolčárkowa, dyrektorka Gó-
ralskiego Centrum Informacji Tu-
rystycznej. 

Ekspozycja w centrum jest in-
teraktywna. Turyści mogą się do-
wiedzieć, jak twierdza działała w 
przeszłości, obejrzeć m.in. unikal-
ne kule armatnie znalezione na te-
renie Szańców. Na terenie centrum 
działa wypożyczalnia rowerów 
elektrycznych. – Jeśli ktoś chciał-
by zwiedzić twierdzę z przewodni-
kiem, prosimy o wcześniejszy kon-
takt i rezerwację na stronie gotic.cz 
– dodaje Kolčárkowa. 

• Centrum Zwiedzania Fortyfikacji „Szaniec” przyciąga turystów 
odwiedzających Mosty. W wakacje atrakcja zwabiła ponad 2,5 
tys. osób.

• Uroczyste przecięcie wstęgi przed budynkiem centrum. Od 
lewej: wójt Mostów – Andrzej Niedoba, konsul Izabella Wołłej-
ko-Chwastowicz, Milan Gura – prezydent Czadcy oraz wicehet-
man województwa morawsko-śląskiego – Jan Krkoška. 

• Salwa honorowa muszkieterów w wykonaniu grupy rekon-
strukcji historycznej „Rebel regiment” na otwarcie nowego cen-
trum na Szańcach w Mostach. Zdjęcia: SZYMON BRANDYS

400.
rocznicę powstania będą „świętowa-
ły” w przyszłym roku Szańce. Gmina 
planuje przygotowanie specjalnych 
obchodów.

Turysta zaoszczędzi
Ostrawski ogród zoologiczny, 

Świat Techniki w Witkowi-
cach Dolnych, fabryka popularnej 
„Marlenki” we Frydku czy Muzeum 
Tatry w Koprzywnicy to kilka przy-
kładów atrakcji turystycznych w 
naszym regionie, które od począt-
ku września do końca października 
można zwiedzać, nie wydając ani 
grosza. Bilet turyście opłaca woje-
wództwo.

Władze województwa moraw-
sko-śląskiego zapowiadały jesien-
ne darmowe zwiedzanie ciekawych 
obiektów już przed wakacjami. Na 
początku bm. kompletny wykaz 
atrakcji „pobłogosławili” również 
radni. W efekcie znalazło się w nim 
aż 56 zamków, muzeów, galerii, 
wież widokowych oraz osobliwości 
przyrodniczych i krajobrazowych. 
Z tych leżących na terenie Zaolzia 
znalazły się wśród nich frysztacki 
zamek Larischów-Mönnichów oraz 
Muzeum Ziemi Cieszyńskiej w Cze-
skim Cieszynie łącznie z jego sala-
mi wystawowymi w Jabłonkowie i 
Karwinie, Muzeum Tragedii Żywo-
cickiej, Archeoparkiem i Kotulową 
Drzewiónką. 

Wysokość wojewódzkiego wspar-
cia finansowego będzie zależała od 
objętości dochodów, jakie poszcze-
gólne obiekty uzyskały rok temu 

we wrześniu i październiku, przy 
czym suma ta zostanie podwyższo-
na o dodatkowe 15-30 proc. Woje-
wództwo ma nadzieję, że wydając 
w ten sposób ok. 30 mln koron, 
przyciągnie do regionu turystów, 
którzy, oszczędzając na biletach, 
wydadzą więcej pieniędzy w miej-
scowych pensjonatach, restaura-

cjach, sklepikach z pamiątkami czy 
stacjach benzynowych. 

Pomysł zrealizowania projektu 
mającego podnieść ruch turystycz-
ny we wrześniu i październiku 
zrodził się w reakcji na opóźniony 
start sezonu turystycznego spowo-
dowany wybuchem pandemii CO-
VID-19. (sch)

• Jedną z atrakcji, którą można zwiedzić bezpłatnie, jest Kotulowa Drzewión-
ka w Hawierzowie. Fot. BEATA SCHÖNWALD

Dokładny spis atrakcji można znaleźć 
na stronie www.vstupyzdarma.cz10

wniosków o dofinansowanie oceniła 31 sierpnia na swym piętnastym 
posiedzeniu Komisja Grantowa Funduszu Rozwoju Zaolzia Kongresu 
Polaków w RC. Cztery z nadesłanych projektów zostały przez członków 
komisji przyjęte i tak na dofinasowanie mogą liczyć: „Spotkanie inte-
gracyjne polonijnych badmintonistów w Bystrzycy i Wędryni” (impreza 
zgłoszona przez MK PZKO w Bystrzycy), „Kanapa literacka – wsparcie 
działalności czytelniczej dzieci i młodzieży” (przedsięwzięcie zgłoszone 
przez polską podstawówkę w Lutyni Dolnej), „XI Barbórkowy Turniej 
Ringo im. Milana Walacha” (zgłoszony przez MK PZKO w Czeskim Cie-
szynie-Centrum) oraz „Sylwetki postaci związanych z Końską” (projekt 
zgłoszony przez MK PZKO w Trzyńcu). 
Dodatkowo jeden z projektów członkowie Komisji Grantowej Funduszu 
Rozwoju Zaolzia postanowili zwrócić do poprawienia wnioskodawcy, 
natomiast pozostałe pięć przedsięwzięć odrzucili.  (wik)
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Zdjęcia: OTYLIA TOBOŁA

P U B L I C Y S T Y K A E KO N O M I A

Śniegoniowie są familią, z której wywodził 
się jedyny (rzymskokatolicki) biskup 
cieszyński.

Prawdopodobnie to jeden z 
najstarszych rodów na Śląsku 
Cieszyńskim, ale powiązanie 

wszystkich gałęzi w jedno drzewo 
genealogiczne stanowi duże wy-
zwanie. Nie ma specjalnego pro-
blemu, by cofnąć się w poszuki-
waniach do przełomu XVII i XVIII 
wieku, jednak dla wcześniejszego 
okresu źródła są wyjątkowo skąpe.

Trzy nazwiska panieńskie 
Marii Śniegoniowej
Jedna z najbardziej znanych linii 
rodu Śniegoniów mieszkała w Kra-
snej koło Cieszyna. Jej protoplastą 
był Adam Śniegoń, żyjący w poło-
wie XVII wieku. Miał trzech synów: 
Pawła (ur. 1663), Jana (ur. 1669) 
i Adama (ur. 1672), z kolei Paweł 
był ojcem Jerzego (ur. 1707). Jerzy 
Śniegoń opuścił rodzinną wieś, ale 
nie zawędrował zbyt daleko. Miesz-
kał w sąsiednich miejscowościach: 

najpierw w Gułdowach, potem w 
Gumnach, gdzie nabył grunt. Jed-
nym z jego synów był Jan (ur. 1732), 
dziedzic rodzinnego gospodarstwa.

Gdyby spojrzeć tylko do ksiąg 
chrztów, to mogłoby się wyda-
wać, że Jan Śniegoń był trzykrot-
nie żonaty i to za każdym razem 
z kobietą o imieniu Maria. Ksiądz 
odnotowywał jej nazwisko pa-
nieńskie czasami jako Jozef (Jó-
zef), czasami jako Wałach, a raz 
jako Polok. Tymczasem chodziło 
o jedną osobę. Maria pochodziła z 
Mistrzowic, a jej rodzina używała 
dwóch nazwisk: Jozef i Wałach, co 
zarejestrowano w księdze ślubów. 
Z kolei nazwisko Polok to po pro-
stu pomyłka księdza.

Ustalenie tożsamości żony chłopa 
żyjącego w XVIII wieku na podcie-
szyńskiej wsi nie jest może najbar-
dziej spektakularnym odkryciem, 
ale pozwala zwrócić uwagę na ważny 

problem w poszukiwaniach genealo-
gicznych. W księgach metrykalnych 
zdarzały się błędy i pomyłki, a ludzie 
używający dwóch nazwisk często 
byli zapisywani tylko pod jednym.

Biskup cieszyński
Jednym z synów Jana Śniegonia i 
Marii Jozef vel Wałach był Paweł 
(1774-1858), szewc, który osiedlił 
się w Cieszynie. Ożenił się z Ma-
rią Kubalą, pochodzącą z rodziny 
mieszczańskiej. Miał z nią ośmioro 
dzieci. Z tego grona sławę zyskał 
Franciszek (1809-1891), ksiądz ka-
tolicki. Przez wiele lat był duszpa-
sterzem na terenie dzisiejszego Za-
olzia, pełniąc funkcję proboszcza 
w Trzycieżu (1841-1855) i Jabłonko-
wie (1855-1872). Pobyt w pierwszej 
parafii był chyba najlepszym okre-
sem w jego życiu. Kiedy jako sta-
rzec otrzymał zalecenie lekarskie, 
by wiosną częściej przebywać na 
świeżym powietrzu, zwykle jeździł 
powozem do Trzycieża. Jak wspo-
minał towarzyszący mu ksiądz 
Józef Londzin, przy tej okazji „wy-
mieniał imiona całego szeregu 
ulubionych koni, które sobie sam 
wyhodował i nawet krowy swego 
chowu po imieniu nazywał”.

W 1872 roku ksiądz Śniegoń 
został generalnym wikariuszem 
austriackiej części diecezji wro-
cławskiej. W tym czasie Śląsk Cie-
szyński znajdował się w dziwacz-
nej sytuacji z punktu widzenia 
kościelnej administracji. Należał 
do diecezji wrocławskiej, jednak 
od 1742 roku prawie cały jej obszar 
znajdował się w granicach Prus, a 
nie Austrii – z wyjątkiem właśnie 
Śląska Cieszyńskiego. Prowadziło 
to do takich absurdów, jak w 1866 
roku, kiedy to w czasie wojny pru-
sko-austriackiej w pruskiej części 
diecezji modlono się za zwycięstwo 
Prus, a w austriackiej za zwycię-
stwo Austrii. W celu usprawnienia 
administracji dla austriackiej czę-
ści stworzono urząd generalnego 
wikariusza, chociaż na Śląsku Cie-
szyńskim podnosiły się głosy, by 
nadać mu godność biskupa. W 1883 
roku, dzięki poparciu cesarza Fran-
ciszka Józefa, starania te zostały 
zwieńczone sukcesem. Franciszek 
Śniegoń formalnie był biskupem-
-sufraganem, jednak nazywano go 
biskupem cieszyńskim. W czasie 
swojego urzędowania konsekrował 
cztery kościoły, między innymi w 
Trzyńcu i Ligotce Kameralnej.

Listonosz, co sam  
do siebie listy pisał
Drugim najsłynniejszym przed-
stawicielem rodu Śniegoniów 
był dla odmiany ewangelik – Jan 
Śniegoń (1819-1880), rodem z 
Gródka, nauczyciel kolejno w 
Puńcowie, Lipniku koło Bielska, a 
od 1851 roku w Wiśle. Był swojego 
rodzaju trendsetterem (po prostu 
ten, który ustala trendy, prekursor 
– przyp. red.). To właśnie Śniegoń 
zapoczątkował wśród nauczycieli 
na Śląsku Cieszyńskim zwyczaj 
noszenia surduta (kabota), wy-
różniającego tę grupę zawodową. 
Zasłużony dla Wisły, nieprzypad-
kowo jest patronem tamtejszej 
biblioteki. Był pierwszym poczt-
mistrzem w dziejach miejscowo-
ści. Aby poczty nie zamknięto z 
powodu nikłego zainteresowania, 
przy okazji wyjazdów wysyłał sam 
do siebie listy.

Jego potomkowie mogą miesz-
kać też na dzisiejszym Zaolziu. 
Jedna z jego córek, Maria (ur. 
1847), była żoną Jana Zabystrza-
na, nauczyciela w Rzece, a inna, 
Amalia Karolina (1860-1885), wy-
szła za mąż za Jana Heczkę z By-
strzycy. 
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Michael Morys-Twarowski Śniegoniowie
Skąd ten ród?
Trudno wskazać rodzinną wieś Śniegoniów. W XVII wieku 
osoby o tym nazwisku mieszkały w Ligocie Alodialnej, Bran-
dysie, Gutach, Oldrzychowicach i na terenie parafii jabłon-
kowskiej, a po dzisiejszej polskiej stronie Śląska Cieszyńskiego 
w Dębowcu, Krasnej, Ogrodzonej i Puńcowie.

Gdzie doczytać?
 ) Michael Morys-Twarowski, „Przyczynek do genealogii 

Franciszka Śniegonia, biskupa sufragana wrocławskiego”, 
„Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka” 56, 2010, 4 
(artykuł dostępny on-line w serwisach academia.edu i 
depot.ceon.pl).

 ) Danuta Szczypka, „Jan Śniegoń – działalność pedagogiczna 
i społeczna, (w:) „Książka i szkoła w Wiśle w XIX w. 150 
lat biblioteki Jana Śniegonia”, red. Renata Czyż, Danuta 
Szczypka, Wisła 2009.

Skąd to nazwisko?
Nazwisko Śniegoń badacze 
zgodnie wywodzą od słowa 
„śnieg”.

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Ile kosztuje studiowanie?

Podczas gdy rodzice pierwszo-
klasisty przed początkiem roku 

szkolnego musieli wydać ok. 8 tys. 
koron, aby zaopatrzyć pociechę w 
to wszystko, co w szkole (albo w 
domu, jeżeli znowu okoliczności 
zmuszą dzieciaki i nauczycieli do 
nauki zdalnej) będzie jej potrzebne, 
rodzice świeżo upieczonego studen-
ta muszą się liczyć z wydatkami o 
wiele wyższymi. Nauka w państwo-
wych uczelniach wyższych jest co 
prawda bezpłatna, za wszystko inne 
trzeba jednak płacić, i to niemało. 
Wszystko inne to przede wszyst-
kim mieszkanie, wyżywienie, po-
moce naukowe, ale także wydatki 
na sport, hobby, ubranie, obuwie, 
rozrywkę. Nie samą nauką przecież 
student żyje.

Akademik  
nie dla wszystkich
Najpoważniejszy wydatek niewątpli-
wie stanowi mieszkanie. Jeżeli na-
wet uda się załatwić miejsce w aka-
demiku, trzeba liczyć się z tym, że co 
miesiąc za ten luksus będzie trzeba 
zapłacić całkiem sporą sumę pie-
niędzy. Ceny są różne, na ogół jedna 
noc w pokoju jednoosobowym kosz-

tuje co najmniej 150 koron. Zakwa-
terowanie w pokoju dwuosobowym 
jest trochę tańsze i kosztuje ok. 100 
koron. Jeszcze tańsze są pokoje trzy-
osobowe lub czteroosobowe. Więcej 
trzeba płacić wtedy, gdy korzysta 
się z miejsca w akademiku przez 
okres krótszy aniżeli 300 dni w roku. 
Dodatkowo trzeba płacić za wodę i 
energię elektryczną – zaliczki wyno-
szą ok. 500 koron miesięcznie. Nie-
które akademiki oferują studentom 
pokoje o podwyższonym standar-
dzie, wtedy cena za jedną noc może 
wynosić 250 koron, a nawet więcej. 
Na taki luksus nie każdego oczywi-
ście stać. Na przykład w akademiku 
Uniwersytetu Ostrawskiego za miej-
sce w pokoju jednoosobowym stu-
dent zapłaci w tym roku 3100 koron 
miesięcznie. Jeżeli zamieszka w po-
koju trzyosobowym, noclegi będą go 
kosztować 2500 koron miesięcznie. 
Jeżeli zaś miejsca w akademiku nie 
uda się załatwić (VŠB-TU oferuje ich 
w tym roku ok. 3000), student ma 
dwie możliwości: albo – jeżeli oko-
liczności na to pozwalają – dojeż-
dżanie z domu na zajęcia i wykłady, 
albo wynajęcie prywatnego lokum. 
Podczas gdy dojazdy od dwóch lat 

nie obciążają zanadto studenc-
kiej kieszeni (młodzieży, podobnie 
jak seniorom przysługuje bowiem 
75-procentowa zniżka), wynajęcie 
prywatnego mieszkania może być 
niemałym problemem. Takie roz-
wiązanie ma sens przede wszystkim 
wtedy, gdy na koszty z tym związa-
ne zrzuci się kilka osób. W Pradze 
za niewielkie dwupokojowe miesz-
kanie wynajmujący musi zapłacić 
nawet 18 500 koron – i to pod warun-
kiem, że będzie z niego korzystać co 
najmniej 12 miesięcy. 

Jeść muszą wszyscy
Kolejną pozycją na liście zatytuło-
wanej umownie „wszystko inne” 
jest wyżywienie. A że jedzenie jest 
droższe, aniżeli chociażby przed 
rokiem, nikogo nie trzeba przeko-
nywać. Podczas gdy nie tak dawno 
za zestaw obiadowy w przyzwoitej 
restauracji płaciliśmy 80-90 koron, 
teraz musimy wyłożyć o kilkadzie-
siąt koron więcej. Z tego między 
innymi powodu studenci do restau-
racji chodzą raczej rzadko, częściej 
korzystają z uczelnianych stołówek 
i jadłodajni. Na przykład w Ostrawie 
jest ich kilka, dwie mieszczą się w 

obiekcie Kampus Palace w centrum 
miasta, jedna – koło parku J. Husa. 
Tanio zjeść można, jeżeli jest się stu-
dentem i ma się studencką legity-
mację, w akademiku Jana Opletala. 
Studenckie stołówki i jadłodajnie są 
też w Ostrawie-Porubie. W niektó-
rych stołówkach można zjeść także 
dania wegetariańskie lub wegań-
skie, np. Black Kale Bar w centrum 
Ostrawy oferuje wyłącznie posiłki 
bezmięsne. W studenckich jadło-
dajniach zapłacimy wprawdzie za 
śniadanie, obiad czy kolację o wiele 
mniej, aniżeli w normalnej restaura-
cji, ale pomimo wszystko na wyży-
wienie student musi przeznaczyć co 
najmniej 3000 koron miesięcznie. 
Wydatki związane z mieszkaniem i 
jedzeniem to jednak nie wszystko. 
Sporo kosztują chociażby telefon, 
sport, kultura, podręczniki, ciu-
chy, buty... No i trzeba się zabawić, 
zaszaleć, odreagować związany z 
nauką stres, choć akurat w czasie 
epidemii koronawirusa także stu-
dencka rozrywka jest mocno okro-
jona. Podsumowując, utrzymanie 
syna czy córki na studiach na pań-
stwowej uczelni kosztuje rodziców 
miesięcznie co najmniej 9 tysięcy 

koron. Warto podkreślić jednak, że z 
roku na rok coraz więcej studentów 
dorabia w czasie studiów. To dobrze, 
gdyż jak obliczono, studia licencjac-
kie to wydatek rzędu nawet 300 tys. 
koron. Studia magisterskie, które 
trwają o dwa lata dłużej, kosztują o 
wiele więcej.

Opłaty  
za przedłużone studia
Osobny rozdział stanowią koszty, 
jakie ponosi młody człowiek, któ-
ry chce lub musi przedłużyć sobie 
studenckie życie. Powody mogą być 
różne. Niezaliczone egzaminy, nie-
udana obrona pracy dyplomowej, 
kłopoty rodzinne, praca, której nie 
da się pogodzić z nauką... Do opła-
ty są zobowiązani studenci, którzy 
przekroczą przewidywany czas stu-
diów wydłużony o jeden rok. Przy-
kład: nie trzeba płacić za studia 
licencjackie, jeżeli skończymy je w 
cztery lata (studia licencjackie trwa-
ją 3 lata). A ile kosztują takie wydłu-
żone studia? Na przykład studenci 
VŠB-TU Ostrawa w ubiegłym roku 
akademickim za dodatkowe 12 mie-
sięcy studiowania musieli zapłacić 
12 tys. koron.  

Bezpieczne przewozy niebezpiecznych towarów 

POLSKI BIZNES (85)

Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochro-
na przeciwpożarowa oraz transport 
niebezpiecznych towarów – to są pola, 

na których działa Wiktor Zawadzki z Trzycie-
ża. Współpracuje z firmami z kraju i zagrani-
cy. Odbiorcami jego usług są firmy przewo-
zowe, przemysłowe, szpitale. 

Zawadzki zdał maturę w Polskim Gimna-
zjum w Czeskim Cieszynie, w Żylinie stu-
diował transport kolejowy. Po studiach pra-
cował najpierw na kolei, później w hucie. To 
tam zaczął się specjalizować w zakresie bez-
pieczeństwa pracy. W połowie lat 90. rozpo-
czął własną działalność. 

– Najpierw miałem biuro w domu, później 
wynajmowałem lokal w Trzyńcu-Podlesiu. 
W 2003 roku kupiliśmy budynek obok Urzę-
du Gminy w Wielopolu i całkowicie go wy-
remontowaliśmy. Od piętnastu lat właśnie 
tutaj prowadzimy działalność – opowiada 
przedsiębiorca i pokazuje zdjęcia, które są 
świadectwem przemian nieruchomości. W 
budynku znajduje się obecnie m.in. sala do 
szkoleń oraz zaplecze, które umożliwia także 
urządzanie imprez integracyjnych. 

VIKRA to są właściwie dwie firmy, któ-
rych działalność się zazębia: prywatna dzia-
łalność Wiktora Zawadzkiego oraz spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością VIKRA 
služby, której współwłaścicielami są pan 
Wiktor i jego żona Šárka. 

– Musimy znać procesy technologiczne z 
różnych branż – od szpitali, bo jednym z na-
szych partnerów biznesowych jest sieć pry-
watnych szpitali, aż po fabrykę, która szyje 
buty – przekonuje biznesmen. 

Pierwszą częścią działalności jest doradz-
two i szkolenia dla firm w zakresie BHP, 
ochrony przeciwpożarowej oraz obchodze-
nia się z substancjami chemicznymi. 

– Dostarczamy firmom kompleksową ob-
sługę w tej branży. Współpracujemy z 200 
firmami, które zatrudniają ok. 15 tys. pra-
cowników. Są to zarówno firmy krajowe, jak 
i zagraniczne, które mają swoje filie w Re-
publice Czeskiej. Jeździmy także na narady 

do spółek-matek, na przykład do Londynu, 
Eindhoven i innych miast Europy – opowia-
da Zawadzki. 

Druga część działalności dotyczy trans-
portu towarów niebezpiecznych, który musi 
się odbywać zgodnie z międzynarodową 
konwencją dotyczącą drogowego przewo-
zu towarów i ładunków niebezpiecznych (w 
skrócie ADR), sporządzoną w 1957 roku w 
Genewie. Umowa obowiązuje obecnie w po-
nad 40 krajach, praktycznie w całej Europie. 
Ciekawostką jest fakt, że w przypadku, gdy 
któryś z krajów członkowskich uczestniczy 
w konflikcie zbrojnym, jego członkostwo zo-
staje zawieszone. 

– Przepisy te są co dwa lata nowelizowa-
ne – mówi Zawadzki i pokazuje opasłe tomy 
zawierające szczegółowe wytyczne nt. prze-
wozu różnego rodzaju towarów i materiałów, 
m.in. gazów palnych i wybuchowych, amu-
nicji, baterii litowych i innych substancji 
oraz wyrobów, które zagrażają życiu i zdro-
wiu ludzi czy też środowisku naturalnemu. 

W 2011 roku firma Viktora Zawadzkiego 
wygrała przetarg Ministerstwa Transpor-
tu na tłumaczenie przepisów ADR na język 
czeski. – Zaangażowaliśmy w to dziewięciu 
tłumaczy, a ja później wszystko układałem i 
sprawdzałem – mówi przedsiębiorca. Księga 
liczy 1200 stron i określa warunki transportu 
4 tys. pozycji. 

Podobne, osobne przepisy, dotyczą trans-
portu kolejowego, lotniczego, morskiego i 
rzecznego. 

– Przewoźnicy muszą mieć towar odpo-
wiednio zapakowany, oznakowany, a także 
posiadać właściwe dokumenty przewozowe. 
To wszystko dla nich załatwiamy – mówi Za-
wadzki. 

Przedsiębiorca już od 1995 roku ma pozwo-
lenie Ministerstwa Transportu na szkolenia 
kierowców. W 2002 roku zdobył kwalifikacje 
doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towa-
rów niebezpiecznych. 

– Każda firma przewozowa musi mieć swo-
jego doradcę ds. bezpieczeństwa. W praktyce 

oznacza to, że cały czas 
muszę być dostępny 
pod telefonem. W mo-
mencie, kiedy kierowcę 
współpracującej firmy 
zatrzyma gdzieś za gra-
nicą policja, powołując 
się na naruszenie prze-
pisów ADR, pomagam 
przez telefon w wyja-
śnieniu sprawy – opo-
wiada Zawadzki. 

– W Republice Cze-
skiej są tylko cztery 
osoby prawne, które 
mogą przeprowadzać 
szkolenia w zakresie 
przewozu niebezpiecz-
nych towarów. My je-
steśmy jedną z nich. Na 
szkolenia, zwykle trzy-
dniowe, przyjeżdżają 
do nas kierowcy tirów z 
całej Europy – podkre-
śla z dumą. 

VIKRA ma częściowo 
charakter rodzinny, co 
jednak nie oznacza, że 
pracodawca przymyka 
oko na niedociągnięcia pracowników. Wręcz 
przeciwnie – Wiktor Zawadzki podkreśla, 
że jego pracownicy mają w większości wyż-
sze wykształcenie, muszą nieustannie się 
kształcić, być gotowi do częstych podróży 
służbowych. Wymagana jest znajomość języ-
ka angielskiego (przydaje się też niemiecki), 
odpowiedzialność, znajomość ludzkiej psy-
chiki i dobre podejście do ludzi, które ważne 
jest szczególnie w sytuacjach kryzysowych, 
na przykład kiedy w firmie wydarzy się wy-
padek śmiertelny. 

– Bardzo dużo zawdzięczam żonie. Bo to 
ona wychowała naszych trzech synów, kiedy 
ja budowałem firmę i często nie było mnie w 
domu od wczesnego rana do nocy – dodaje 
Wiktor Zawadzki.  (dc)

Kwestionariusz firmowy

Rok założenia: 1995

Branża: bezpieczeństwo i transport 

Liczba pracowników: 10

Kontakt: 

Tel. 736 773 527

www.vikra.cz

• Wiktor Zawadzki zatroszczył się m.in. o przetłumaczenie między-
narodowych przepisów na język czeski. Fot. DANUTA CHLUP

• Portret księdza Franciszka Śniegonia z 1878 roku autortswa Vincze Kabá-
tha.

• Metryka zgonu Andrzeja Śniegonia (zm. 1775), młynarza z Brandysa. Źródło: parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii 
Magdaleny w Cieszynie, Metryki zgonów, t. 4 A. Zdjęcia: ARC

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Wodny chrzest
Wszystko wskazuje na to, że w mistrzowickim 
PZKO rodzi się nowa tradycja, zapoczątkowana 
w sobotę 5 września. Chodzi o spływ kajakowy 
Olzą. Dzięki uprzejmości państwa Tobołów sie-
dem dwuosobowych łódek popłynęło z Wierz-
niowic do Zabełkowa. Niektórzy siedzieli w 
czymś takim po raz pierwszy, więc chrzest w 
wodach Olzy był niejako tego konsekwencją. 
Nikomu to jednak nie zaszkodziło, ubiory same 
wyschły na słońcu, wszyscy osiągnęli cel, toteż 
zgodnie orzekli: „Wrócimy tu w jeszcze liczniej-
szym składzie, przygoda z Olzą była bowiem 
nadzwyczajna”, co zdokumentowała na zdję-
ciach p. red. O. Toboła.  (dk)
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S P O R T Robert Lewandowski, 
w urodzinowych ukłonach dla żony Anny

Jestem bardzo dumny,  
że mogę nazywać Cię moją żoną 

Fot. ARC

RETROSKOP 

Fani kolarstwa nie mieli raczej 
trudności z rozszyfrowaniem 

ubiegłotygodniowego bohatera 
Retroskopu. Był nim, oczywiście, 
Stanisław Szozda, dwukrotny wi-
cemistrz olimpijski, pięciokrotny 
medalista mistrzostw świata, a 
także triumfator Wyścigu Pokoju i 
Tour de Pologne.

Szozda, obok Ryszarda Szurkow-
skiego, należał do największych 
gwiazd polskiego kolarstwa lat 70. 
ubiegłego wieku. Tradycji stało się 
zadość – zawsze, kiedy sięgam do 
zdjęć z kolarstwa, wasze odpowie-
dzi napływają błyskawicznie i są w 
dodatku nie tylko precyzyjne, ale 
wręcz bardziej obszerne od samej 
encyklopedii. 

Z siodełka roweru przesiadamy 
się za kierownicę. 24. pytanie Re-
troskopu pełni też zarazem funkcję 
lotnej premii, na której jeden z Was 
sięgnie po atrakcyjną nagrodę rze-
czową o charakterze sportowym. 

PYTANIE NR 24
Pochodzący z Dąbrowy Górniczej 
bohater dzisiejszej odsłony, który 
w tym roku świętował 90. urodzi-
ny, należy do najwybitniejszych 
polskich kierowców rajdowych. W 
swojej bogatej karierze wygrał aż 
148 rajdów, sięgnął po medale mi-
strzostw Europy (w tym trzy złote) 
i krajowych czempionatów. Zako-
chany w samochodach również po 
zakończeniu kariery – autor wielu 

książek o tematyce motoryzacyjnej, 
kierowca fabryczny takich marek, 
jak Porsche czy Mercedes Benz. Na 
zakończenie jeszcze jedna cieka-
wostka z dzieciństwa – jako młody 
chłopak wcale nie interesował się 

samochodami, ale… królową spor-
tu. Jego rekord życiowy w rzucie 
oszczepem wynosi 55,65 m. 

Na odpowiedzi czekam do naj-
bliższej niedzieli pod adresem:  
bittmar@glos.live.  (jb)

Trudny, ale zwycięski 
mecz Banika
Nie tylko piłkarze, ale także szczypiorniści doczekali się w końcu swojej regularnej porcji 
wrażeń. Po półrocznej przerwie wróciła ekstraliga piłki ręcznej w RC w swojej nowej 
odsłonie sezonu 2020/2021. Od razu w pierwszej kolejce z roli faworytów wywiązali się 
gracze Banika Karwina, którzy przed własną publicznością pokonali w męczarniach Jičín 
27:26. Kropkę nad „i” w zaciętym spotkaniu postawił polski rozgrywający, Artur Urbański. 

Janusz Bittmar

Chciałbym w tym sezonie da-
lej poprawiać swój warsztat i 
właśnie zespół Banika stwa-

rza mi do tego najlepsze warunki 
– mówił przed startem rozgrywek 
Artur Urbański, który w Karwinie 
rozpoczyna swój drugi sezon w 
czeskiej ekstralidze. Nie tylko na 
niego, ale również na innych mło-
dych zawodników w szczególności 
stawia szkoleniowiec Karwiny, Mi-
chal Brůna.

– Mamy młody zespół, ale nie do 
końca. Doświadczenie też się przy-
da, zwłaszcza w trudnych spotka-
niach – podkreślił Brůna, który w 
nowym sezonie wciąż może liczyć 
na bramkarza Nemanję Marjanovi-
ca czy obrotowego Jurija Gromykę. 

Gwiazdą meczu został jednak 
21-letni Vojtěch Patzel, który w 
swoim debiucie w barwach Bani-
ka siał największy popłoch w de-
fensywie rywala, strzelając osiem 
bramek. – Patzel potwierdził klasę. 
Szkoda tylko, że jego współpraca z 
Dominikiem Solákiem skończyła 
się w 24. minucie, po wykluczeniu 
Soláka z boiska. Myślę, że gdyby 
wytrzymali razem na parkiecie do 
końca meczu, Jičín miałby z nami 
znacznie trudniejszą przeprawę – 
stwierdził Brůna. 

Właśnie luki w karwińskiej 
obronie po wykluczeniu Soláka 
wpłynęły niekorzystnie na obraz 
gry. Druga połowa zamieniła się 
w szarpany szczypiorniak, z masą 
błędów technicznych i przerw. 

– Zagraliśmy znacznie słabiej, niż 
w meczach sparingowych, w któ-
rych udało nam się pokonać nawet 
takie kluby, jak Górnik Zabrze czy 
Stal Mielec. Widać było, że start 
ekstraligi zagotował niektórych do 
tego stopnia, że nie byli w stanie 
zagrać na miarę swoich możliwości 
– ocenił błędy w grze Banika trener 
drużyny. Brůna wykazał się nie-
mniej świetnym instynktem, wpro-
wadzając w kluczowych fazach me-
czu na parkiet Artura Urbańskiego. 

– Artur wciąż jeszcze zgrywa się z 
drużyną, ale właśnie takie mecze 
są po to, żeby ryzykować. W koń-
cówce spotkania zachował zimną 
krew, strzelając kluczową bramkę 
– skomplementował wychowanka 
Piotrkowa Trybunalskiego szkole-
niowiec Banika, który polską eks-
traklasę poznał od podszewki, gra-
jąc przed powrotem do Karwiny w 
barwach Pogoni Szczecin. 

Inaugurację sezonu obejrzało 
na żywo w Karwinie 735 widzów. 

Zgodnie z aktualnymi wytyczny-
mi sanepidu kibice zostali podzie-
leni na dwie strefy, a każda dyspo-
nowała samodzielnym wejściem i 
wyjściem. To, czego koronawiru-
sowi nie udało się zepsuć, był gło-
śny doping, który połączył wszyst-
kich. – Kibice Banika kochają 
piłkę ręczną, co widać i słychać 
nie tylko w domowych pojedyn-
kach. Znam to z autopsji, kiedy 
grałem w barwach Dukli Praga – 
stwierdził Patzel.  

STRABAG RAIL EKSTRALIGA

KARWINA – 
JIČÍN 27:26
Do przerwy: 15:10. Karwina: 
Marjanović, Mokroš – Patzel 8, 
Franc 2, S. Mlotek 3/1, Jan Užek 
3, Nedoma 2, Solák 2/1, Urbań-
ski 3, Nantl, Skalický 2, Drzyzga 
1, Plaček 1, Gromyko, Flajsar, 
Růža.
Następna kolejka – 12. 9.: Hra-
nice – Karwina (10.00). • Dobry mecz w barwach Banika zali-

czył polski rozgrywający, Artur Urbań-
ski. Fot. hcbkarvina

Przed nami finał
Hokeiści Trzyńca awansowali bez-
pośrednio do finału letniego Pu-
charu Generali. Jutro o godz. 18.20 
przed kamerami Czeskiej Telewizji 
zmierzą się w Werk Arenie z Par-
dubicami. Rewanż zaplanowano na 
sobotę 12 września w Pardubicach 
(15.30). 

Stalownicy pierwotnie szykowali 
się do półfinałowych pojedynków 
z Pilznem. Klub z zachodu Czech 
zrezygnował jednak z gry z powo-
du epidemii koronawirusa w swojej 
drużynie i miejsce w finale oddał 
Stalownikom walkowerem.

– Liczyliśmy na zaciętą bitwę z 
Pilznem, ale rzeczywistość jest zgo-
ła odmienna. Koronawirus wciąż 
niestety rozdaje karty – skomen-
tował sytuację w czeskim hokeju 
trener Trzyńca, Václav Varad’a. 
– Finałowy dwumecz z Pardubica-
mi posłuży za idealny sprawdzian 
formy przed startem ekstraligo-
wego sezonu. Oczywiście chcemy 
wygrać – przyznał Varad’a.  (jb)

Najlepszy Karatsew
Triumfatorem tenisowego turnieju 
rangi ATP Challenger w Ostrawie 
(pula nagród 125 tys. dolarów) 
został w grze pojedynczej Rosja-
nin Asłan Karatsew, który w nie-
dzielnym finale pokonał w dwóch 
setach (6:4, 6:2) Niemca Oscara 
Ottego. W deblu ze zwycięstwa w 
turnieju radował się najwyżej roz-
stawiony duet Artem Sitak (Holan-
dia), Igor Zelenay (Słowacja), który 
pokonał polską parę – Karol Drze-
wiecki/Szymon Walków 7:5, 6:4. 
Polacy nie sięgnęli wprawdzie 
po czwarte zwycięstwo deblowe 
rangi ATP Challenger w karierze, 
ale mimo wszystko zdobyli 75 
punktów do rankingu ATP i czek na 
sumę 4570 euro. Ostrawski tur-
niej zmienił w tym roku nazwę – z 
Prosperita Open na Ostrava Open, 
organizatorzy z klubu SC Ostrawa 
pozostali jednak wierni sprawdzo-
nej strategii i co za tym idzie, za-
prosili do udziału kilku bardzo zna-
nych tenisistów. Z roli faworytów 
nie wywiązali się jednak ani Ernests 
Gulbis (Łotwa), Robin Haase (Ho-
landia), ani też faworyt gospodarzy, 
Lukáš Rosol, którego w turniejowej 
drabince wyeliminował właśnie 
finalista turnieju, Oscar Otte.
 (jb)

WEEKENDOWY SERWIS PIŁKARSKI
Jazda bez trzymanki
Z powodu przerwy w rozgrywkach pierwszej i drugiej ligi piłkarskiej najwyżej pozycjonowaną ligą w naszym 
regionie była w ubiegły weekend Dywizja F. W czwartej lidze nie zwalniają tempa piłkarze Bogumina, którzy 
w wyjazdowym meczu pokonali rezerwy Trzyńca 2:0. Dla podopiecznych Martina Špički to piąta z rzędu wygrana. 
W innych atrakcyjnych derbach zespół Dziećmorowic uporał się u siebie z Hawierzowem 2:1. 

Janusz Bittmar

DYWIZJA F

TRZYNIEC B – 
BOGUMIN 0:2
Do przerwy: 0:2. Bramki: 4. Bloks-
ch, 25. Strojek. 

Trzyniec B: Křepela – Bolf, 
Lanc, Šuľa, Hýbl (77. Dohnal) – 
Omasta, Samiec, Vaněk, Pilch (60. 
J. Cieslar) – Attah, D. Maceček (50. 
Niemczyk).

Bogumin: Jakub Kodeš – Ferenc 
(44. Uher), Václavíček, Košťál, Jan 
Kodeš (79. Šebek) – Strojek, Palej 
(62. Malysz), Hanus (88. Kubinski) 
– Bloksch, Latocha, Halaška.

Piłkarze Bogumina wprawdzie 
sami pasowali się przed sezonem 
do roli faworytów, ale o tak fanta-
stycznym starcie nie marzyli nawet 
najwięksi optymiści z grona za-
wodników i kibiców.

– Nie chcemy bujać w obłokach. 
Przed nami kawał roboty do wyko-
nania, bo rzeczywiście awans do 
trzeciej ligi jest naszym celem nu-
mer jeden w tym sezonie – stwier-
dził Patrik Poštulka, drugi trener 
FK Bospor Bogumin. Gospodarze 
wystawili do meczu aż siedmiu 
graczy zahartowanych w drugoli-
gowych walkach, niemniej trener 
Lubomír Luhový ponownie rozkła-
dał ręce w geście bezradności.

– W następnych kolejkach po-
stawimy na piłkarzy z „B” druży-
ny, drugoligowcy nie wykorzystali 
swojej szansy. To był nasz najgor-
szy występ w dotychczasowym 
sezonie – skomentował fatalny 
występ Trzyńca, który w czwartej 
lidze w dalszym ciągu czeka na 
premierowe zwycięstwo, dyrektor 
sportowy klubu, Marek Čelůstka.

W obozie Bosporu po zwycię-
skich derbach panuje duże zado-
wolenie, spotęgowane komforto-
wą sytuacją w tabeli dywizyjnej 
grupy F, w której podopieczni Mar-
tina Špički prowadzą z przewagą 
pięciu punktów nad drugą Karwi-
ną B. – Gospodarze zwłaszcza w 
drugiej połowie wcale nie zagrali 
źle, udało nam się jednak utrzy-
mać dwubramkową zaliczkę z 
pierwszej połowy, kiedy to zespół 
dwukrotnie uderzył z kontry – re-
lacjonował po meczu ofensyw-
ny pomocnik Bosporu Bogumin, 
František Hanus. Trzyńczanie z 
kolei trafiali w słupek bogumiń-
skiej bramki, bądź też Panu Bogu 
w okno, co przekłada się na 12. 
pozycję w tabeli. Gorzej od pod-
opiecznych Lubomíra Luhovego 

grają w tym sezonie tylko zespoły 
Herzmanic i Bruntalu.  

DZIEĆMOROWICE 
– HAWIERZÓW 2:1
Do przerwy: 0:0. Bramki: 53. Jež, 
58. Macko – 87. Noga. 

Dziećmorowice: Majerczyk – 
Hrtánek (69. K. Skoupý), Uher, Le-
ibl, Igbinoba, Jež (71. Zach), Macko, 
Ciku, Mensah (80. Holec), Tomáš 
(74. Řapek), Staško.

Hawierzów: Směták – Zupko, 
Wojnar, Malcharek (67. Kisza), Da-
wid (62. Zbavitel), Chlopek (80. 
Krajčo), L. Skoupý, Klejnot, Foerster 
(80. Noga), Podešva, Bányácski. 

Gospodarze po raz pierwszy w 
tym sezonie zagrali w najsilniejszym 
składzie, włącznie z pozyskanym w 
zeszłym tygodniu ghańskim defen-
sywnym pomocnikiem Derrickiem 
Mensahem. Były piłkarz Banika 
Ostrawa poszukiwania atrakcyjne-
go zagranicznego klubu spisał na 
straty i postanowił wzmocnić dru-
żynę, z którą trenował w czasach 
przerwy koronawirusowej.

– Derrick potrzebuje trochę cza-
su, żeby przywykł do stylu gry 
stosowanego w dywizji. Na pewno 
będzie wzmocnieniem dla naszej 
drużyny – stwierdził trener Dzieć-
morowic, Josef Jadrný. Gospoda-
rze zrehabilitowali się za przegraną 

w derbach z Boguminem, piłkarze 
Hawierzowa z kolei zanotowali 
drugą porażkę w sezonie. 

KARWINA B – 
OPAWA B 7:0
Do przerwy: 1:0. Bramki: 39., 85. i 
88. Vlachovský, 74. i 75. Putyera, 47. 
Holiš, 69. Kobza. Karwina B: Neu-
man – Mrózek (75. Wybranczyk), 
Stropek, Holiš, Kaczmarczyk – Bu-
zek (75. Věčorek) – Wenglorz (72. 
Streit), Żelizko, Vlachovský, Kobza 
– Putyera.

Hat trick Martina Vlachovskie-
go, a także prawie bezbłędna gra w 
defensywie – oto dwa najcenniej-
sze spostrzeżenia po pokazówce 
rezerw Karwiny w czwartej lidze. 
– Wynik nie odzwierciedla w pełni 
przebiegu gry. Zaczęliśmy domino-
wać dopiero po przerwie, ale gdyby 
opawianie w pierwszej połowie le-
piej ustawili celowniki, kto wie, jak 
potoczyłyby się losy tych derbów – 
ocenił wygraną szkoleniowiec Kar-
winy B, Čestmír Kročil. 

W innych meczach 5. kolejki: 
Bruntal – Rymarzów 1:3, Polanka – 
Frydlant 2:2, Herzmanice – Frensz-
tat p. Radhoszczem 1:1, N. Jiczyn – 
Witkowice 1:3. Lokaty: 1. Bogumin 
15, 2. Karwina B 10, 3. Dziećmoro-
wice 10,… 8. Hawierzów 7, 12. Trzy-
niec B 2 pkt. 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
Lokomotywa Piotrowice – Kobe-
rzyce 7:2 (Vlachovič 2, Hanusek 3, 
Ristovský, Makula – Šimeček, Král), 
Bystrzyca – Czeladna 5:0 (Liberda 
4, Badura), Czeski Cieszyn – Hlu-
bina 2:4 (Byrtus 2 – Gaži, Klima, 
Krčmařík 2), Pusta Polom – Datynie 
Dolne 5:2 (dla gości: Gistinger, Gre-
ger), Haj – Oldrzyszów 2:1, Břidlična 
– Fulnek 0:0, Petřvald n. M. – Bilo-
wec 1:1, Karniów – Bruszperk 1:0. 
Lokaty: 1. Břidlična, 2. P. Polom, 3. 
Karniów po 16 pkt.,… 5. Bystrzyca 
12, 11. Cz. Cieszyn 4, 13. L. Piotrowi-
ce 3, 16. Datynie Dolne 0 pkt. 

IA KLASA – gr. B
Slavia Orłowa – Stonawa 0:3 (Zoller 
2, Kurušta), Olbrachcice – Dobra 6:2 
(Kvapil 2, Chumchal 2, Pešek, Żyła 
– Zicha, Sekanina), Libhošť – Śmi-
łowice 1:4 (Smolarčík – Cienciala, 
Kotas, Dytko 2), Jabłonków – Stare 
Miasto 1:2 (T. Niesłanik – Němec, 
Pavela), Luczina – Gnojnik 3:5 (dla 
gości: Lachowicz 3, Zabelka 2), Do-
bratice – Lutynia Dolna 12:2 (dla go-
ści: Novotný, Havlásek), Jistebnik 
– Wracimów 1:3. Lokaty: 1. Stonawa 
10, 2. Sl. Orłowa 9, 3. Gnojnik 8 pkt. 

IB KLASA – gr. C
Wierzniowice – Pietwałd 3:2, L. Pio-

trowice B – Sucha Górna 1:3, Inter 
Piotrowice – Wędrynia 4:1, Raszko-
wice – Zabłocie 4:5, Oldrzychowice – 
Mosty k. Jabłonkowa 2:1, Rzepiszcze 
– Nydek 7:2, Starzicz – Sedliszcze 2:6. 
Lokaty: 1. Wierzniowice, 2. Rzepisz-
cze, 3. Oldrzychowice po 12 pkt. 

MP KARWIŃSKIEGO
Sj Pietwałd – G. Hawierzów 3:0, V. 
Bogumin – Cierlicko 1:3, L. Łąki – 
Michałkowice B 8:0, Dąbrowa – B. 
Rychwałd 3:2, Sn Hawierzów – G. 
Błędowice 2:0, F. Orłowa – Żuków 
Górny 5:2. Lokaty: 1. F. Orłowa, 2. 
Dąbrowa, 3. Cierlicko po 9 pkt. 

MP FRYDEK-MISTEK
Niebory – Milików 2:0, Gródek – 
Hukwaldy 0:0, Noszowice – Buko-
wiec 2:3, Śmiłowice B – Palkowice 
1:4, Janowice – Piosek 2:1, Prżno – 
Baszka 1:4. Lokaty: 1. Palkowice 9, 
2. Niebory 9, 3. Bukowiec 6 pkt. 

RP FRYDEK-MISTEK
Nawsie – Chlebowice 3:0, Frydek-
Mistek B – Kuńczyce p. O. 12:0, To-
szonowice – Metylowice 2:1, Woj-
kowice – MFK Frydek-Mistek 4:2. 
Lokaty: 1. MFK Frydek-Mistek B 
12, 2. Wojkowice 10, 3. Metylowice 
6 pkt.  

• Piłkarski balet w wykonaniu pomoc-
nika FK Bospor Bogumin, Františka 
Hanusa (z lewej). Fot. ROMAN BASELIDES
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Wspomnienie jest najtrwalszą więzią z tymi,
którzy nas opuścili.

Dnia 7 września minęło 90 lat, kiedy się urodził

OTTO CICHY
z Hawierzowa-Szumbarku

zaś dnia 9 września minie 38. rocznica Jego przedwcze-
snego zgonu.
O chwilę wspomnień proszą żona Anna i synowie z ro-
dzinami. AD-021

Nigdy nie ma dobrego momentu
na pożegnanie bliskich,
ale zawsze jest dobry czas,
żeby otulić ich wspomnieniami.

Dnia 9 września minie 30. rocznica śmierci 

śp. BOLESŁAWA MAKÓWKI
O chwilę wspomnień i modlitwę proszą najbliżsi. 
 RK-065

Nie umiera ten, kto żyje w pamięci i sercach bliskich.
Dnia 9 września 2020 obchodziłby 100. rocznicę uro-
dzin nasz Kochany Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek, Pradzia-
dek, Brat i Wujek

śp. KAROL STAŚ
z Hawierzowa-Dólnioka

Dnia 26 maja br. minęło 30 lat od Jego śmierci.
Z miłością i szacunkiem wspominają i o modlitwę pro-
szą najbliżsi. GŁ.494

W środę, 9 września, minie dziewiąta rocznica śmierci 

śp. FRANCISZKI HELENY RZYMANOWEJ 
z Orłowej-Poręby

która 22 października obchodziłaby 97. urodziny
O chwilę wspomnień prosi córka z rodziną.
 GŁ-499

Nie umiera ten,
kto pozostaje w pamięci i sercach bliskich. 

W niedzielę 6 września minęło 20 lat, kiedy odszedł od nas na zawsze 
nasz Kochany

śp. mgr inż. JAN WALICA
zaś 4 listopada minie 6 lat, kiedy nas opuściła nasza Kochana

śp. AGNIESZKA WALICA
Jego Żona.

Z bólem w sercu wspominają i za ciche wspomnienie wszystkim krew-
nym i znajomym dziękują najbliżsi. RK-066

Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci.

    W. Szymborska

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. IRENY RYBICKIEJ
naszej wieloletniej koleżanki i nauczycielki, którą wspominać 

będziemy jako niezwykle pomocną i zawsze uśmiechniętą.
Wyrazy głębokiego współczucia całej rodzinie składają dyrekcja, gro-
no pedagogiczne, pracownicy, uczniowie oraz wychowankowie Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola im. Jana Kubisza w Gnojniku. GŁ-503

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

PROGRAM TV

Klub Seniora MK PZKO w Karwinie-Raju zaprasza 
członków na spotkanie 8 września o godz. 15.00.I N F O R M A T O R 

WTOREK 8 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.45 Fortepian 10.00 Uśmie-
chy Rudolfa Pellara 10.40 Velké sedlo 
(s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Wszystko, co lubię 14.30 Alfa-
bet gwiazd 15.05 Downton Abbey (s.) 
15.5 Napisała: Morderstwo (s.) 16.45 
Podróżomania 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 20.10 Opowiadaj (s.) 21.05 
Gangster Ka (film) 22.45 Koło pełne 
gwiazd 23.40 Sprawy detektywa 
Murdocha (s.) 0.25 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Cudowna planeta 
9.55 Starożytne rzesze 10.45 Najpięk-
niejsze miejsca antycznej Grecji 11.40 
Życie dżokeja i przedsiębiorcy V. Cha-
loupki 11.55 Ilustrowane felietony 
Ludvíka Vaculíka 12.05 Nie poddawaj 
się plus 12.30 Nie poddawaj się 13.00 
UčíTelka 13.45 Emocje i my 14.15 
Piekło pod powierzchnią 15.00 Red 
Arrows 16.00 Królestwo natury 16.30 
Życie ssaków 17.20 Świat z lotu ptaka 
18.15 Mongolia – kraj błękitnego nie-
ba 18.45 Wieczorynka 18.55 Każdy 
Czech to hodowca 19.10 Na rowero-
wym szlaku 19.20 Magazyn religijny 
19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-
gowym 20.00 Piekło pod powierzch-
nią 20.50 Helios 21.50 Naziści 22.45 
Grandchester (s.) 23.30 Dicte (s.) 1.00 
Ucieczka z Alcatraz. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Uli-
ca (s.) 9.55 Spece (s.) 10.55 Co o tym 
sądzą Czesi 12.00 Południowe wia-
domości 12.25 Krok za krokiem (s.) 
12.50 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 14.00 Dowody zbrodni (s.) 
16.00 Castle (s.) 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.25 Co o tym sądzą 
Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 MasterChef 
Czechy 21.45 Weekend 22.45 Agenci 
NCIS: Nowy Orlean (s.) 23.40 Castle 
(s.) 0.30 Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.10 Pieskie życie (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 9.10 M.A.S.H. (s.) 10.25 Cena za 
miłość (film) 12.25 Strażnik Teksa-
su (s.) 13.25 Gliniarz i prokurator (s.) 
14.25 Policja Hamburg (s.) 15.25 Agen-
ci NCIS (s.) 16.25 Policja w akcji 17.25 
Wiadomości kryminalne 17.50 Nakry-
to do stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 
Showtime 20.05 Pogoda 20.15 Sło-
neczna (s.) 21.35 7 przypadków Hon-
zy Dědka 22.50 Tak jest, szefie! 23.55 
Policja w akcji 0.55 Agenci NCIS (s.). 

ŚRODA 9 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.45 Downton Abbey (s.) 10.35 
Opowiadaj (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Pr. rozrywkowy 15.00 
Downton Abbey (s.) 15.50 Napisała: 
Morderstwo (s.) 16.45 Podróżomania 
17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Żandarmskie 
humoreski (s.) 21.20 Tajemnicza hi-
storia w Styles (film) 23.10 Komicy na 
piątkę 0.05 Przeżyli. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Życie ssaków 9.50 
Akcja Alfa 10.10 Naziści 11.05 Nasze 
wieś 11.30 Na muzycznym szlaku 
12.00 Folklorika 12.30 Wtajemnicze-
ni 13.00 UčíTelka 13.45 100 cudów 
świata 14.40 Geografia świata 15.00 
Europa dziś 15.30 Obywatel Kinsky 
15.55 Klucz 16.25 Nikola Tesla 17.20 
Helios 18.15 Znane i nieznane historie 
czeskich zamków 18.45 Wieczorynka 
18.55 Babel 19.25 Co by było, gdyby… 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Kamera w podróży 21.00 
Podróż po Los Angeles 21.30 Na jed-
nośladzie po Iraku 22.00 Tajna histo-
ria 22.55 Lotnicze katastrofy 23.50 
Gomorra (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.) 12.50 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 14.05 Dowody zbrodni 
(s.) 16.00 Castle (s.) 16.57 Popołu-
dniowe wiadomości 17.25 Co o tym 
sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Za-
mieńmy się żonami 21.40 Małe miło-
ści 22.50 Agenci NCIS: Nowy Orlean 

(s.) 23.45 Castle (s.) 0.40 Dowody 
zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.10 Pieskie życie (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 9.10 M.A.S.H. (s.) 10.25 
Druga szansa (film) 12.25 Strażnik 
Teksasu (s.) 13.25 Gliniarz i proku-
rator (s.) 14.25 Policja Hamburg (s.) 
15.25 Agenci NCIS (s.) 16.25 Policja w 
akcji 17.25 Wiadomości kryminalne 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości 19.55 Showtime 20.05 Pogoda 
20.15 Pielęgniarki. Błękitny kod (s.) 
21.35 Show Jana Krausa 22.45 Gli-
niarz (s.) 23.55 Policja w akcji 0.55 
Agenci NCIS (s.). 

CZWARTEK 10 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.45 Downton Abbey (s.) 
10.35 Śladami gwiazd 11.00 Wszyst-
ko, co lubię 11.30 AZ kwiz 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Opowiadanie filmowe 
14.15 Zawodowcy 15.05 Downton 
Abbey 15.55 Napisała: Morderstwo 
(s.) 16.45 Wszystko, co lubię 17.15 AZ 
kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wia-
domości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Opowiadaj 
(s.) 21.05 Gejzer 21.35 Pr. dyskusyjny 
22.35 Pr. rozrywkowy 23.30 Napisa-
ła: Morderstwo. Południe, południo-
wy zachód (film) 1.00 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Planeta Ziemia 9.50 
Świat z lotu ptaka 10.45 Marokań-
skie miasta: Marrakesz, Fes i Meknes 
11.40 Apokalipsa: Niekończąca się 
wojna 1918-1926 12.30 Koleje w sercu 
Arabii 13.00 UčíTelka 13.50 Magazyn 
chrześcijański 14.15 Skandale pierw-
szej republiki 14.45 Nikola Tesla 
15.40 Olbrzymie węzły transportowe 
16.30 100 cudów świata 17.25 Pierw-
szy przyjaciel człowieka z pustkowi 
18.15 Podróż po Los Angeles 18.45 
Wieczorynka 18.55 Przygody nauki i 
techniki 19.25 Geografia świata 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Wielka Brytania z  lotu ptaka 
21.00 Mongolia – kraj błękitnego 
nieba 21.30 Kary w Czechach 22.00 
Zakon (film) 23.40 Queer 0.10 Korea 
Północna: wielkie złudzenie. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Uli-
ca (s.) 9.45 Zamieńmy się żonami 
11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Krok 
za krokiem (s.) 12.50 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 14.05 Dowody 
zbrodni (s.) 16.00 Castle (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.) 
23.05 Gwiezdne życie 23.40 Castle 
(s.) 0.35 Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.10 Pieskie życie (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 9.10 M.A.S.H. (s.) 10.25 
Dom na wybrzeżu (film) 12.25 Straż-
nik Teksasu (s.) 13.25 Gliniarz i pro-
kurator (s.) 14.25 Policja Hamburg (s.) 
15.25 Agenci NCIS (s.) 16.25 Policja w 
akcji 17.25 Wiadomości kryminalne 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości 19.55 Showtime 20.05 Pogoda 
20.15 Słoneczna (s.) 21.45 Winogrod-
nicy (s.) 23.05 Tak jest, szefie! 0.10 
Policja w akcji. 

POLECAMY

• Najpiękniejsze miejsca antycznej 
Grecji
Wtorek 8 września, godz. 10.45,  
TVC 1

• Koleje w sercu Arabii
Czwartek 10 września, godz. 12.30,  
TVC 2

• Nikola Tesla
Środa 9 września, godz. 16.25,  
TVC 2

Znajdź nas 
na Facebooku



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

CO W TEATRZE

SCENA POLSKA – CZ. CIESZYN: 
Zbrodnie serca (5, godz. 17.30);
SCENA CZESKA – CZ. CIESZYN: 
Vražda v Orient Expresu (6, godz. 
17.30).

CO W KINACH

TRZYNIEC – Kosmos: Ženská 
pomsta (8, godz. 18.00; 10, godz. 
20.00); Bali (9, godz. 14.30); V síti 
(9, godz. 17.30); Šarlatán (9, godz. 
20.00); Můj otec Antonín Krato-
chvíl (10, godz. 17.30); KARWINA 
– Centrum: Mulan (8, godz. 17.30); 
Nowi mutanci (8, godz. 20.00); 
PAW Patrol (9, godz. 17.30); After 
2 (9, godz. 20.00); Małe kłamstwo 
(10, godz. 17.30); Šarlatán (10, godz. 
20.00); HAWIERZÓW – Centrum: 
Jungle Beat (8, 9, godz. 17.00); Ca-
sting na lásku (8, 9, godz. 19.30); 
Dziadek, postrach rodziny (10, 
godz. 17.00); Ženská pomsta (10, 
godz. 19.30); CZ. CIESZYN – Cen-
tral: Mulan (10, godz. 16.30); After 2 
(10, godz. 19.00); CIESZYN – Piast: 
Solan i Ludwik: Misja Księżyc (8, 
godz. 16.00); Zieja (8, godz. 17.45; 
9, 10, godz. 15.30); Pętla (8, godz. 
20.00; 9, 10, godz. 17.45); xABo: 
Ksiądz Boniecki (9, godz. 20.00).

CO NA ANTENIE

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

CO W TERENIE

BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i Se-
niora MK PZKO zapraszają 9. 9. o 
godz. 15.00 na spotkanie do Domu 
PZKO.
CIERLICKO – Kluby Kobiet i 
Seniora Cierlicko-Centrum, Ko-
ścielec, Stanisłowice i Grodziszcz 
zapraszają swych członków  na 
spotkanie klubowe w czwartek 10. 
9. Zbiórka o godzinie 15.00 w mu-
zeum w Czeskim Cieszynie.
CZ. CIESZYN – Filia Biblioteki 
Miejskiej przy ul. Havlíčka 6 zapra-
sza w czwartek 17. 9. o godz. 16.30 
na nową imprezę pt. „Posmakuj 
mnie – kiermasz przepisów kuli-
narnych z degustacją”. Książki ku-
charskie gratis!
KARWINA – Klub Seniora „Przy-
jaźń” zaprasza swoich członków i 
sympatyków na spotkanie 14. 9. o 
godz. 17.00 do Domu PZKO Karwi-
na-Frysztat.

 Biblioteka Regionalna Karwina, 
Oddział Literatury Polskiej zapra-
sza na „Moje igrzyska zimowe – 
spotkanie z Markiem Siderkiem”, 
sędzią skoków narciarskich i 
dyrektorem ds. sportowych Pol-
skiego Związku Narciarskiego we 
wtorek 15. 9. o godz. 16.30 w Salo-
nie Literackim, przy ul. Centrum 
2299/16 w Karwinie-Mizerowie. 
Kontakt: e-mail: polske@rkka.cz, 
tel.: 596 312 477, 724 751 002. Pro-
simy o potwierdzenie udziału.
PIOTROWICE k. KARWINY – 
Klub Propozycji Miejscowego 
Koła PZKO zaprasza na spotkanie 
z prelekcją na temat medyczny z 
lekarzem i społecznikiem, Doc. 
MUDr. Bogusławem Chwajolem, 
które odbędzie się we wtorek 15. 
9. o godz. 17.30 w Domu PZKO w 
Piotrowicach.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 16. 9. na 
spacer z Wędryni do Bystrzycy 
przez Zaolzie. Tu wstąpimy do 
Domu PZKO Zaolzie na kawkę i 
trochę odpoczniemy. Wyjeżdża-
my pociągiem z Cz. Cieszyna o 
godz. 8.20 do Wędryni, na spacer 
wyruszamy o godz. 8.40. Prowadzi 
Tadeusz Farny, tel. 608 355 574.
ŻWIRKOWISKO – W piątek 11. 9. 
MK PZKO Cierlicko-Kościelec za-
prasza na Dzień Otwartych Drzwi 
do Domu Polskiego Żwirki i Wigu-
ry. Od godziny 12.00 możliwość 
zwiedzenia wystawy stałej o Bo-
haterach Przestworzy i wystawy 
posterowej 100-lecie polskiego 
lotnictwa wojskowego z Muzeum 
Sił Powietrznych w Dęblinie. W 
imieniu Posła na Sejm RP Prze-
mysława Drabka i MK PZKO za-
praszamy od godz. 17.30 na mszę 
św. w intencji lotników do kościo-
ła na Kościelcu. Po mszy złożenie 
kwiatów pod Pomnikiem Lotnika 
na Żwirkowisku, a następnie to-
warzyskie spotkanie przy kawie i 
kołaczu w DPŻiW.

KONCERTY

CHÓR „Lira” z Darkowa – Zapra-
sza wszystkich członków na 1. po-
wakacyjną próbę, która odbędzie 
się we wtorek 8. 9. od godziny 17.30 
w Domu Polskim PZKO we Fryszta-
cie. Mile przywitamy w swoim gro-
nie wszystkich, którzy chcieliby do 
nas dołączyć.
KARWINA-FRYSZTAT – Zapra-
szamy w niedzielę 13. 9. o godz. 
16.00 do kościoła parafialnego pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego na 
drugi koncert XVI Festiwalu Mu-
zyki Organowej „Karwińskie orga-
ny”. Koncertować będą Drahomíra 
Matznerowa (organy) i Miroslav 
Kejmar (trąbka), uczestnicy wielu 
międzynarodowych festiwali kon-
kursowych. Grają też jako soliści w 
cenionych orkiestrach symfonicz-
nych i jazzowych. Na karwińskim 

koncercie pierwszeństwo zajmie 
muzyka barokowa, romantyczna i 
jazzowa (J. Clarke, F.A. Guilmant, 
T. Albinoni, W. Albright, A. Piazzo-
la, W. Bolcom, H. Carmichael, J. 
Lefébure-Wély, F.Garner).

WYSTAWY

MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, 
SALA WYSTAW w Karwinie, Ry-
nek Masaryka 10/8, Karwina-
-Frysztat: stała ekspozycja pt. „Mi-
gawki z historii Karwiny”. Czynna: 
po-pt: w godz. 9.00-17.00, nie: w 
godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Cz. Cieszy-
nie, ul. Główna 15: wystawa pt. 
„Historia Śląska Cieszyńskiego”. 
Czynna: wt-nie: w godz. 9.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Orłowej-Lu-
tyni, ul. Polna 964: do 23. 9. wy-
stawa pt. „Lidice”. Czynna: po-pt: 
w godz. 9.00-17.00, nie: w godz. 
13.00-17.00.
GALERIA MIASTA TRZYŃCA, 
DOM KULTURY „Trisia”, nám. 
Svobody 526: do 8. 9. wystawa pt. 
„Sztuka w czasie koronawirusa”. 
Czynna: wt-pt: w godz. 10.00-17.00; 
so i nie: w godz. 14.00-17.00.
MUZEUM HUTY TRZYNIEC-
KIEJ i MIASTA TRZYŃCA, GA-
LERIA Werk, Frýdecká 387: do 
8. 11. wystawa pt. „Strefa Czarno-
bylu – 30 lat po”. Czynna: wt-pt: 
w godz. 9.00-17.00, nie: w godz. 
13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ

KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, ul. 
Mennicza 46, Cieszyn: do 21. 
11. wystawa pt. „rozMYwani# Li-
teratura polska na Zaolziu 1920-
2020”. Czynna: wt-pt: w godz. 
8.00-18.00; so: w godz. 9.00-15.00.
MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃ-
SKIEGO, SALA WYSTAW CZA-
SOWYCH, ul. Regera 6, Cieszyn: 
do 30. 9. wystawa pt. „Ukryte na 
dawnej fotografii. Życie codzien-
ne w Cieszynie końca XIX w. do 
lat 30. XX w.” Czynna: wtorek, 
czwartek, sobota, niedziela - wej-
ście na ekspozycję o godz. 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00; środa, 
piątek - wejście na ekspozycję o 
godz. 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00.
WIEŻA PIASTOWSKA i ROTUN-
DA św. Mikołaja, Cieszyn: czyn-
ne codziennie w godz. 9.00-19.00. 
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Archeopark zaprasza
W sobotę 12 września zostanie ponownie otwarta strefa zewnętrzna Arche-
oparku w Kocobędzu-Podoborze. Z tej okazji odbędzie się tam impreza pt. 
„Brama do przeszłości”, na którą będzie można wejść za darmo.
– Przejdźcie przez bramę do przeszłości i świętujcie z nami ponowne otwar-
cie słowiańskiego grodu – zachęcają gospodarze Archeoparku i zapowiadają, 
że w programie imprezy znajdą się pokazy dawnego rzemiosła, kunsztu 
bojowego, a także przykłady mody z epoki. Będą też prezentacje obróbki 
kości, bursztynu i skóry oraz m.in. malowanie na drewnie. Przez cały dzień 
(do 17.00) warsztatom będą towarzyszyć występy muzyczne oraz atrakcje dla 
najmłodszych.
Stanowisko archeologiczne Kocobędz-Podobora należy do najważniejszych 
zabytków okresu prehistorycznego i wczesnośredniowiecznego na Śląsku 
Cieszyńskim. Skrywa pozostałości po osadnictwie, które rozwinęło się na 
tym terenie w późnej epoce brązu i okresie kultury halsztackiej. Kilkaset lat 
później w tym samym miejscu powstało wczesnośredniowieczne grodzisko 
słowiańskie, które w zrekonstruowanej postaci przedstawia Park Archeolo-
giczny Kocobędz-Podobora. Jego Akropol (czyli zewnętrzna część z replikami 
dawnych obiektów) był zamknięty od 1 lipca 2019 r. z powodu remontu. 
 (wik)

•••
Podyskutują o narodzinach nowożytności
Po półrocznej przerwie spowodowanej zagrożeniem epidemicznym Książ-
nica Cieszyńska wznawia zajęcia Akademii Filozoficznej. Spotkania będą się 
odbywać tradycyjnie w drugie piątki miesiąca, poczynając od 11 września. 
W najbliższy piątek o godz. 16.30 odbędzie się szóste spotkanie cyklu, za-
tytułowane „Kartezjusz: racjonalizm i narodziny nowożytności”. Będzie ono 
poświęcone omówieniu myśli „ojca nowożytnej filozofii” oraz protoplasty 
nowożytnego racjonalizmu – René Descartesa. Wykład wraz z debatą zosta-
ną poprowadzone przez dr. Artura Lewandowskiego. Książnica zaprasza do 
udziału w tym wydarzeniu wszystkich pasjonatów historii i filozofii, a zwłasz-
cza nowych słuchaczy Akademii.  (wik)

•••
Marek Siderek w bibliotece
Marek Siderek, międzynarodowy sędzia skoków narciarskich i dyrektor ds. 
sportowych Polskiego Związku Narciarskiego będzie gościem Oddziału Li-
teratury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie. Gość opowie o swoich 
wrażeniach i wspomnieniach z zimowych igrzysk olimpijskich. Spotkanie, któ-
re odbędzie się po dłuższej przerwie, zaplanowano we wtorek, 15 września o 
godz. 16.30, w Salonie Literackim (Centrum 2299/16, Karwina-Mizerów). 
Wydarzenie wsparł Fundusz Rozwoju Zaolzia Kongresu Polaków w RC. Go-
spodarze spotkania proszą jednak o potwierdzenie udziału pod numerem tel.: 
596 312 477, 558 849 517 lub mailowo: polske@rkka.cz. 
 (wik)

POLECAMY

Testują telewizyjne kanały
• 3 września z naziemnych nadajników w Katowicach 
i Krakowie ruszyły testowe emisje trzech programów 
telewizyjnych w nowej technologii DVB-T2, której 
wprowadzenie planowane jest w Polsce w pierwszej 
połowie 2022 r. Z obu nadajników nadawane są pro-
gramy: TV Polonia HD, TVP Kultura HD i TVP Rozryw-
ka. 
Z nadajnika Katowice-Kosztowy są one nadawane na 
kanale 27 z mocą 80 kW. Również nadajnik Kraków-
-Chorągwica emituje te programy na kanale 27, ale z 
mocą 30 kW. Aby odbierać testową emisję konieczny 
jest telewizor z dekoderem DVB-T2 lub zewnętrzny 
odbiornik DVB-T2/HEVC. Ponieważ nad Wisłą tech-
nologia DVB-T2, zostanie wprowadzona powszechnie 
w 2022 r., na tamtejszym rynku spotyka się telewizory 
i dekodery starszej generacji, które „nie widzą” jeszcze 
nowych kanałów. Dla mieszkańców Śląska testowa 
emisja nowych telewizyjnych kanałów jest więc oka-
zją, by sprawdzić czy ich telewizory są przystosowane 
do odbierania nowej technologii DVB-T2.  (wik)
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UŚMIECHNIJ SIĘ ROZETKA

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

MINIKWADRAT MAGICZNY I LOGOGRYF ŁAMANY

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie 
rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy przysy-

łać na e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsyłania upływa 
w piątek 18 września 2020 r. Nagrodę z 25 sierpnia otrzymu-
je Elżbieta Vavříkowa z Karwiny-Raju. Autorem dzisiejszych 
łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie minikwadratu magicznego I  
z 25 sierpnia: 1. ŁYKO 2. YOUNG 3. KNARA 4. OGAR 
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II  
z 25 sierpnia: 1. BEZA 2. EDGAR 3. ZADRA 4. ARAT
Rozwiązanie logogryfu łukowego z 25 sierpnia: PROŚCIEJ
Rozwiązanie rozetki z 25 sierpnia: GORYCZY

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. cena obiegowa 
walut lub krótkie 
szkolenie

2. ostry spadek 
terenu, pionowa 
ściana skalna

3. urządzenie do 
czyszczenia lodo-
wiska

4. obraz lub tekst 
przeniesiony z 
kartki na ekran 
komputera.

Wyrazy trudne 
lub mniej znane: 
ROLBA

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. drapieżne zwie-
rzę, podobne do 
łasicy lub waluta 
Chorwacji

2. niemiecko-polska 
wyspa na Bałtyku

3. nieoczekiwanie, 
niespodziewanie, 
znienacka

4. formuła kończąca 
pacierz.

Wyrazy trudne 
lub mniej znane: 
UZNAM
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Rozwiązaniem dodatkowym jest dokończenie fraszki Jana Sztaudyngera:  
„Marzenie, to wyborna rzecz,
Raz działa w przód, raz działa...”

1.-4. Oliver, tytułowy bohater 
powieści Karola Dickensa

3.-6. dowcip, kawał, figiel
5.-8. napięcie nerwowe
7.-10. bije w klatce piersiowej
9.-12. Miguel de…, programi-

sta meksykański
11.-2. w powiedzeniu bez bu-

tów chodzi 

Wyrazy trudne lub mniej 
znane: ICAZA

Rozwiązaniem dodatkowym jest nazwa wsi w Polsce, w województwie świętokrzyskim, w powiecie 
sandomierskim, w gminie Klimontów.

1. drobne ogłoszenie zamieszczone w prasie
2. miejscowość nad Nilem w północnym Su-

danie, w pobliżu granicy z Egiptem
3. pochylenie głowy dla okaza-

nia szacunku
4. polska moneta o naj-

mniejszym nomi-
nale

5. w kiosku codzienna
6. czynić komuś …, 

czyli przynosić 
zaszczyt

7. drapieżna ryba 
morska z wą-
sem na podb-
ródku

8. pojemnik na 
gaz

9. jego imię i 
nazwisko na 
stronie tytu-
łowej książki

10. mały but
11. dekret papie-

ski, uroczysty
12. antonim degradacji
13. nicień pasożytujący w 

jelicie grubym
14. jon o ujemnym ładunku 

elektrycznym

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
AKASA, ANION




