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

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

Warto żyć teraźniejszością
WYDARZENIE: Babie lato w rytm muzyki? W sobotę w Bystrzycy przekonali się na własnej skórze, że taka 
kombinacja daje wspaniały efekt. Festiwal Bystrzycki Zlot 2021 był prawdziwą reklamą dobrej, polskiej muzyki.

Janusz Bittmar

T
ydzień temu 
bawiliśmy się 
wspólnie na Do-
lańskim Grómie 
w Karwinie, gdzie 
świetne koncerty 
dali Ewa Farna i 

Ray Wilson, 4 września z zaolziań-
skich  „dołów”  przenieśliśmy się 
pod góry. Bystrzycki Zlot to rozpo-
znawalna marka, która w rękach 
działaczy MK PZKO na przestrzeni 
lat nic nie straciła na atrakcyjno-
ści, wręcz przeciwnie. – Chcemy 
celować też w młodego słuchacza, 
zaprezentować na Zlocie współ-
czesne trendy w polskiej muzyce. 
Trzeba żyć teraźniejszością i myślę, 
że Zakopower czy Akurat wpisują 
się w ten klimat idealnie – powie-
działa „Głosowi” Lucyna Škňouřil, 
prezes MK PZKO w Bystrzycy. War-
to dodać w tym miejscu, że pięknie 
odnowiony Dom Polski już żyje 
teraźniejszością w najlepszym wy-
daniu. Na terenie, gdzie odbywał 
się festiwal, bawiło się ponad 1000 
osób. To szacunkowe dane organi-
zatorów, które świadczą o dużym 
zainteresowaniu tegorocznym Zlo-
tem. – Cieszymy się, że wszystko 
wypaliło, tym bardziej że tę edycję 
przekładaliśmy z powodu pande-
mii dwa razy. Pierwotny termin był 
30 maja 2020. Ten z wiadomych 
przyczyn przełożyliśmy na 29 maja 
tego roku, ale już w marcu okazało 
się, że musimy jeszcze raz zweryfi-
kować nasze plany i wybrać wrze-
śniową datę – zaznaczyła prezes 
Koła. – Nie było łatwo i chciałabym 
w tym miejscu serdecznie podzię-
kować wszystkim osobom zaanga-
żowanym w ten nasz projekt. 

W Parku PZKO zabawa rozpoczę-
ła się już po południu od występów 
zespołów Animal Rock i Ajdontker, 
ale główne występy zostały zapla-
nowane dopiero na wieczór. Dla 
większości widzów największym 
magnesem sobotniego programu 

był koncert podhalańskiej formacji 
Zakopower. Energiczna fuzja róż-
nych stylów muzycznych, w której 
folklor zakopiański jest tylko pre-
tekstem do jazdy na eklektycznej 
karuzeli, w Beskidach zabrzmiała 
szczególnie pięknie. – Dla nas to 
wyjątkowy koncert, bo zagramy dla 
Polaków na Zaolziu. Jeździłem do 
was jeszcze w czasach, kiedy nie 
było grupy Zakopower, a ja wystę-
powałem na Gorolskim  Święcie w 
Jabłonkowie – powiedział „Głoso-
wi” Sebastian Karpiel-Bułecka, wo-
kalista i lider grupy. Koncert grupy 

Zakopower na Zlocie był premie-
rowym występem tej formacji na 
Zaolziu, nigdy wcześniej muzycy 
nie przyjechali w nasze strony. 
– Często gramy poza krajem, ale tu, 
u was na Zaolziu, nawet nie czuć, 
że się przekroczyło granicę. Cieszę 
się, że zagramy dla Polaków w Re-
publice Czeskiej – dodał lider Za-
kopower. 

Ciąg dalszy na str. 4

• Sebastian Karpiel-Bułecka podbił serca bystrzyckiej publiczności.

• Na scenie zagrała także formacja 
Akurat. Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI 
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Franak Wiaczorka, 
doradca białoruskiej liderki opozycji Swiatłany 
Cichanouskiej, w wywiadzie dla Aktualne.cz

CYTAT NA DZIŚ

•••
Wiemy, że przekroczyliśmy punkt, z którego nie 
ma odwrotu. Wiemy, że ten system rozkłada się od 
wewnątrz i wiemy, że ludzie, media i społeczeństwo 
obywatelskie przywykli już do nowej rzeczywistości 
nieustannych represji. Powstała swego rodzaju 
odporność

W I A D O M O Ś C I

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

Gąszcz obowiązujących obostrzeń antycovidowych i ich 
niejednolita aplikacja, idące w parze ze sprzecznymi 
informacjami nt. zbiorowej odporności i efektywności 
szczepień, powodują, że nie zastanawiamy się już nad 

tym, czy te wszystkie przepisy i działania nas chronią.  Zastanawiamy 
się, jak się do nich dostosować, aby mieć spokój i nie być ogranicza-
nym w codziennym życiu. 

Z dość komicznym, choć zapewne zgodnym z literą prawa zastoso-
waniem przepisów sanitarnych spotkałam się w sobotę podczas miej-
skiego festiwalu „Przenikanie Kultur” w Karwinie. Impreza odbywała 
się pod gołym niebem, na frysztackim rynku, na zasadzie – kto przyj-
dzie na rynek, może obejrzeć program i kupić przekąskę na stoisku. 
Wstęp był wolny, jedynym „biletem” były certyfikaty o szczepieniu 
lub testy na COVID-19. Ale wymagano je tylko od małej części widzów 
– tych, którzy postanowili usiąść w niedużej ogrodzonej strefie przed 
sceną, na krzesłach ustawionych w przepisowych odstępach. Z każdej 
strony ogrodzenia powieszono tablicę z informacjami o wstępie tylko 
dla „sprawdzonych”, a przy wejściu dyżurowała przedstawicielka or-
ganizatorów. 

Tuż za ogrodzeniem, wręcz opierając się o nie, stali – ignorując 
dystans społeczny – inni widzowie. Kolejna duża grupa ludzi oglą-
dała program z zajętych do ostatniego miejsca, przylegających do 
placu ogródków kawiarnianych, gdzie teoretycznie także trzeba mieć 
potwierdzenie o szczepieniu lub teście, ale wiadomo – nikt tego nie 
sprawdzał. 

Wszystko było w porządku, zgodnie z przepisami. Ale w jaki sposób 
takie przepisy i ich praktyczna aplikacja przyczyniają się do walki z 
zarazą? 

Jeszcze ciekawiej wygląda kwestia szczepień. W ciągu kilku dni 
przeczytałam w czeskiej prasie zarówno artykuły, w których autory-
tety ze świata immunologii przekonywały o konieczności zaapliko-
wania trzeciej dawki, jak i takie, gdzie inne autorytety uspokajały, że 
odporność zbiorowa czeskiego społeczeństwa jest już na wysokim 
poziomie i osoby, które kiedykolwiek w przeszłości przechorowały 
COVID-19, spokojnie mogłyby się zaszczepić tylko jedną dawką. 

Ta ostatnia informacja może być pokrzepiająca dla tych, którzy 
przeszli infekcję i nie zdążyli się jeszcze zaszczepić drugą dawką. Ale 
co z tego, skoro liczy się przepis, a nie faktyczna odporność i dopiero 
pełne zaszczepienie otwiera drzwi na imprezy i granice państw.  

ZDANIEM... Danuty Chlup

danuta.chlup@glos.live

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BUKOWIEC
Miejscowym strażakom, 
którzy obchodzili w tym 
roku 100-lecie działalno-
ści, zaczęła służyć nowa 
remiza, wzniesiona obok 
ośrodka narciarskiego 
„Kempaland”. Budynek 
jest własnością gminy. 
Budowa pochłonęła 13 
mln koron, z czego 6,7 
mln stanowiła dotacja. 
Podczas uroczystego 
oddania remizy do użytku 
poświęcił ją proboszcz 
parafii w Jabłonkowie, 
ks. Alfréd Volný. Po prze-
prowadzce strażaków do 
nowego budynku Urząd 
Gminy będzie wykorzy-
stywał parter starej remi-
zy do przechowywania 
maszyn i narzędzi używa-
nych przez gminne służby 
techniczne. 
 (dc)

HAWIERZÓW
Magistrat wypowiedział 
wojnę osobom wyrzuca-
jącym stare meble, sprzę-
ty elektryczne, dywany i 
podobne przedmioty w 
miejsca, które nie są do 
tego przeznaczone. Rze-
czy te mieszkańcy powin-

ni 
od-
wozić do 
punktów zbioru. 
Straż Miejska po-
stanowiła odnaleźć 
delikwentów, którzy 
pod osłoną nocy pod-
rzucali odpady wiel-
kogabarytowe pod 
śmietniki na odpady 
komunalne i segregowa-
ne.  W przypadku pięciu 
nielegalnych śmietników 
interwencja zakończyła 
się sukcesem i sprawców 
odnaleziono. Nielegalne 
wyrzucanie odpadów jest 
wykroczeniem, za które 
sprawca może dostać 
karę grzywny w maksy-
malnej wysokości 50 tys. 
koron.  (dc) 

NYDEK
Mieszkańcy oraz turyści, 
którzy wybierają się na 
Czantorię, mogą korzy-
stać z nowej kładki nad 
miejscowym potokiem. 
Remont był konieczny, 
ponieważ stary mostek 
był w fatalnym stanie 
technicznym. Wymie-

niono deski i poręcze, 
konstrukcję nośną odno-
wiono i zaizolowano. 
 (dc)

ORŁOWA
Tragiczny w skutkach 
pożar wybuchł w sobotę 
ok. godz. 22.00 w miesz-
kaniu przy ul. 1 Maja w 
Lutyni. Po jego ugaszeniu 
strażacy znaleźli ludzkie 
zwłoki. Ustalono, że 
chodzi o 71-letnią unie-
ruchomioną lokatorkę. 
Ze wstępnych ustaleń 
wynika, że nikt postronny 
nie przyczynił się do jej 
śmierci. Trwa ustalanie 
przyczyn pożaru. Ewaku-
acja pozostałych miesz-
kańców domu nie była 
konieczna.  (dc)

wtorek

środa

czwartek

dzień: 17 do 21 ºC 
noc: 14 do 10 ºC 
wiatr: 2-3 m/s

dzień: 18 do 23 ºC 
noc: 14 do 12 ºC 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 17 do 23 ºC 
noc: 14 do 12 ºC  
wiatr: 1-4 m/s

DZIŚ...

7
września 2021

Imieniny obchodzą:  
Melchior, Regina
Wschód słońca: 6.07
Zachód słońca: 19.19
Do końca roku: 115 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Czystego Powietrza dla 
Błękitnego Nieba
Przysłowie: 
„W dzień świętej Reginy, 
wabią chłopaków 
dziewczyny”

JUTRO...
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Imieniny obchodzą:  
Adrianna, Maria, 
Radosław
Wschód słońca: 6.08
Zachód słońca: 19.17
Do końca roku: 114 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Dobrych 
Wiadomości
Przysłowie:
„Jeśli w Maryi Narodzenie 
nie pada, to sucha jesień 
się zapowiada”

POJUTRZE...
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Imieniny obchodzą:  
Piotr, Sergiusz
Wschód słońca: 6.10
Zachód słońca: 19.15
Do końca roku: 113 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Recyklingu Baterii
Międzynarodowy Dzień 
Urody
Przysłowie:
„Gdy grzyby wielkie 
korzenie mają, wielką 
zimę zapowiadają”

POGODA

ORŁOWA

BUKOWIEC

HAWIERZÓW

NYDEK

• Na nietypowy pomysł powitania nowego roku szkolnego wpadli na-
uczyciele pierwszego stopnia w polskiej podstawówce w Jabłonkowie. – 
Dzieciom się to bardzo podoba, w ten sposób niejako żegnamy się z latem 
– mówiła „Głosowi” Izabela Jachnicka, jedna z organizatorek wydarzenia. 
Uczniowie pierwszego stopnia oglądali film „O Yeti!” na sprzęcie dostar-
czonym przez Jabłonkowskie Centrum Informacji „Jacki”. Pociechy z ja-
błonkowskiej szkoły dostały w trakcie filmu popcorn, wafelki oraz herba-
tę. Dodajmy, że seans odbył się w piątek na szkolnym boisku. Więcej zdjęć 
można zobaczyć na naszej stronie internetowej www.glos.live.  (endy)
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Z udziałem 
konsul generalnej 
RP w Ostrawie 
Izabelli Wołłejko-
Chwastowicz 
w polskiej 
podstawówce 
w Suchej Górnej 
odbyło się w sobotę 
Narodowe Czytanie. 
Lekturą 10. odsłony 
imprezy był dramat 
Gabrieli Zapolskiej 
„Moralność pani 
Dulskiej”.

P
o raz pierwszy im-
prezę zorganizowano 
w górnosuskiej pod-
stawówce cztery lata 
temu i od tego czasu 
Narodowe Czytanie 
na stałe wpisało się 

do kalendarza lokalnych wydarzeń. W 
tym roku, ze względu na ograniczenia 

sanitarne związane z koronawirusem, 
organizatorzy zmienili formułę przed-
sięwzięcia. Zamiast spotkania w szkol-
nej auli, połączonego z koncertem i 
wystawą, tym razem czytano w plene-
rze, a impreza miała charakter otwar-

Czytanie Zapolskiej

tego dla wszystkich pikniku. Głów-
ne wejście szkoły zamieniło się w 
kącik czytelniczy zaaranżowany 
na salon mieszczański z początku 
XX wieku – czasów, kiedy powstała 
„Moralność pani Dulskiej”. Każdy 

chętny mógł przyjść i przeczytać 
fragment jednego z trzech aktów 
utworu. Całą książkę przeczytano 
w niespełna trzy godziny. W fote-
lu czytelników zasiadło 26 osób, w 
tym m.in. wiceprezydent Hawie-

rzowa Bogusław Niemiec, 
dyrektorzy zaolziańskich 
szkół oraz dziennikarze. 
W akcji wzięli również 
udział uczniowie, absol-
wenci i nauczyciele gór-
nosuskiej szkoły. Lektura 
nie należała do łatwych, 
ponieważ jest to dzieło 
sceniczne – dramat roz-
pisany na role, z mnó-
stwem didaskaliów czyli 
wskazówek dla aktorów i 
reżysera. Jednak uczest-
nicy imprezy doskonale 
poradzili sobie z tekstem 
Zapolskiej. Czytaniu to-
warzyszyła kawiarenka 
oraz stoisko z polskimi 
książkami przygotowane 
przez polską księgarnię 
Wirthów z Czeskiego Cie-
szyna. Wydarzenie moż-
na było oglądać na żywo 
w Internecie, m.in. na 
Twitterze Konsulatu Ge-
neralnego RP w Ostrawie 
oraz facebookowym pro-
filu szkoły. Już wiadomo, 
że za rok lekturą Narodo-

wego Czytania będą „Ballady i ro-
manse” Adama Mickiewicza.

Podobnie jak wcześniej, tak i te-
raz Narodowe Czytanie odbywało 
się w wielu miejscach w Polsce i na 
świecie. (r)

• Fragmenty „Moralności pani Dulskiej” przeczytała m.in. Izabella Wołłejko-Chwasto-
wicz, konsul generalna RP w Ostrawie. Fot. ARC

Dwa najważniejsze 
domy dla człowieka...

Niewiele jest szkół na 
ziemi cieszyńskiej, któ-
re dzisiaj obchodzą tak 
historyczny jubileusz, 

jak polska szkoła ewangelicka (od 
początku XX wieku bezwyznanio-
wa) w Mistrzowicach. Kształciła i 
kształtowała dzieci w języku pol-
skim od r. 1860, a jej poświęcenia 
dokonał pastor Andrzej Źlik 27 lip-
ca 1861. Sobotni jubileusz uhono-
rowali swoją obecnością burmistrz 
Czeskiego Cieszyna Gabriela Hře-
báčkowa oraz ks. dr Marcin Piętak, 
wicebiskup i pastor zboru ewange-
lickiego a.w. w Czeskim Cieszynie 
Na Niwach, będącego właścicielem 
obiektu.

Z  niezwykle sympatycznym, 
trwającym blisko godzinę progra-
mem stawił się zespół „Niezapomi-
najki”. Wykonał polskie i ludowe 
przeboje tamtych lat, co skłoniło 

około pół setki uczestników jubi-
leuszowego spotkania do włącze-
nia się do śpiewu. Są dwa najważ-
niejsze domy dla człowieka, które 
kształtują jego charakter i wiedzę 
– rodzicielski i ten szkolny, stąd 
„Ojcowski dom” niósł się daleko po 
mistrzowickich polach hen, aż ku 
Beskidom.

Wspomnieniom nie było końca, 
pogoda sprzyjała, gwiazdy zaczy-
nały już rozjaśniać niebo, godziny 
leciały, ale mało kto myślał o roz-
staniu. Szkoła żyje tak długo, jak 
długo tkwi w pamięci tych, którym 
dała naukę i wpoiła ważne życiowe 
wartości. Pamięć nie ma końca, jest 
wieczna, czego należy życzyć i mi-
strzowickiej Jubilatce.

Do szkoły w Mistrzowicach, w 
historycznym ujęciu, wrócimy w 
piątkowym „Głosie”.

 Daniel Kadłubiec

• Nie mogło zabraknąć pamiątkowego 
zdjęcia. Zdjęcia: ARC

• O program kulturalny zadbały „Nie-
zapominajki”.

Koszykówka  
na dworcu

Rozpoczął się 
ostatni etap re-
montu budyn-
ku, w którym 

wcześniej mieściła się 
hala hawierzowskiego 
dworca kolejowego. Po 
przywróceniu dawnego 
blasku jego zewnętrzne-
mu wyglądowi miasto 
przystępuje do kapitalnej 
przebudowy jego wnętrza 
w centrum towarzysko-sportowe.

Ponieważ chodzi o obiekt, który 
stanie się w przyszłości znaczącym 
ośrodkiem życia mieszkańców, 
miasto Hawierzów postanowiło 
nadać mu nazwę. O pomoc w tej 
sprawie zwróciło się do dzieci 17 
miejscowych szkół podstawowych 
oraz 7 szkół podstawowych z  są-
siedztwa. Każda z nich może prze-
słać na konkurs dwie propozycje 
– jedną uczniów klas pierwszego 
stopnia, a drugą drugiego. Na tej 
podstawie ostatecznego wyboru 
nazwy dokona 10-osobowa komi-
sja, a zwycięska szkoła zostanie na-
grodzona przez miasto. 

– Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z  planem, nowe centrum towarzy-
sko-sportowe już w przyszłym roku 
będzie działać pełną parą – przeko-
nuje prezydent Hawierzowa Josef 
Bělica. Po konsultacji z  miejskimi 
klubami sportowymi ustalono, że 
w nowym ośrodku powstaną boiska 
do gry w siatkówkę, koszykówkę, 
badmintona, kilka torów do gry w 
kręgle, ściana wspinaczkowa, a na-
wet trenażer narciarski. Obiekt bę-
dzie odpowiednim miejscem rów-
nież do organizowania wydarzeń 
o charakterze kulturalno-towarzy-
skim, jak koncerty, przedstawienia 
teatralne, wystawy itp. (sch)

• O tym, jaką nazwę będzie nosić wyremonto-
wany budynek dworcowy, zadecydują dzieci. 
Fot. UM Hawierzów

Podziękowanie za dobrobyt

Nie tylko koła PZKO, ale 
także parafie dziękują 
w tych dniach za plony. 
Tradycyjne już dożynki 

obchodzono w niedzielę w koście-
le pw. św. Józefa w Suchej Górnej. 
Otoczenie ołtarza zostało udeko-
rowane wieńcem dożynkowym, 
kłosami, koszykami z ziarnem róż-
nych gatunków zbóż, a także wino-
gronami. W centralnym miejscu 
przed ołtarzem umieszczono duży 
okrągły bochen chleba. 

– W naszym kościele dziękuje-
my dzisiaj za plony, ale nie tylko 
za plony – także za wszystkie łaski 
i dary, które codziennie otrzymuje-
my – powiedział na początku mszy 
ks. proboszcz Mirosław Kazimierz. 
W homilii wspomniał o tym, że 

żyjemy w 
c z a s a c h , 
kiedy ni-
czego nam 
nie brakuje, 
lecz często 
sobie tego 
nie uświa-
damiamy i 
wciąż jeste-
śmy nieza-
dowoleni. 

– W skle-
pie spotka-
łem kobie-
tę, która 
miała pełny wózek towaru, a przy 
tym narzekała, że „niczego w tym 
sklepie nie ma” – podał znamienny 
przykład.  

Po mszy uczestnicy częstowali 
się przed kościołem dożynkowym 
chlebem ze smalcem i winogrona-
mi.  (dc)

Przyszłość ma na imię wodór

Województwo morawsko-
śląskie jako pierwsze w 
całej RC ogłosiło prze-
targ na świadczenie 

usług transportu publicznego z wyko-
rzystaniem pojazdów z napędem wo-
dorowym. Dzięki temu do końca 2024 
roku w rejonie Hawierzowa powinno 
zacząć kursować dziesięć takich auto-
busów. – Naszym celem jest transport 
nieemisyjny, czego pojazdy na ropę, 
benzynę czy gaz po prostu nie potra-
fią zapewnić. Dla naszego regionu, 
który akurat nie może się pochwalić 
nieskażonym powietrzem, to priory-
tetowa sprawa – zaznaczył wicehet-
man ds. transportu Radek Podstawka. 

Wartość zamówienia publicznego 
wynosi 1,039 mld koron. Suma ta zo-
stanie jednak zmniejszona o dochód 
z biletów oraz dotację z funduszy eu-
ropejskich pozyskaną na zakup auto-
busów z napędem wodorowym. – Do-
stawca będzie musiał złożyć wniosek 

o dofinansowanie zakupu takich 
autobusów z  programu dotacyjnego 
IROP 2021-2027 za pośrednictwem 
ITI Aglomeracji Ostrawskiej – skon-
kretyzował Podstawka, dodając, że w 
grę wchodzi stworzenie kompletnie 
nowego taboru obejmującego auto-
busy niskopodłogowe z klimatyzacją 
i dostępem do Wi-Fi. Oferty można 
składać do 15 października. 

– Transport wodorowy ma przy-
szłość. Nie tylko dlatego, że napęd 
wodorowy jest czysty i z  rury wyde-
chowej skrapla się tylko woda, ale 
także dzięki temu, że sama produk-
cja tego paliwa może być zupełnie 
czysta. Chcemy, żeby w naszym wo-
jewództwie jeździły nie tylko pierw-
sze autobusy na wodór, ale także po-
ciągi. Byłoby idealnie, gdyby można 
je było produkować właśnie w Ostra-
wie – dodał wicehetman ds. przemy-
słu, energetyki i sprytnego regionu 
Jakub Unucka. (sch)

111
potwierdzonych przypadków koro-
nawirusa wykazało ogólnokrajowe 
testowanie dzieci w szkołach, które-
go pierwszy termin odbył się w dniach 
1-2 bm. W niedzielę, kiedy Minister-
stwo Zdrowia podało tę informację 
do publicznej wiadomości, dyspono-
wało wynikami z 86 proc. szkół. Wraz 
z nowym rokiem szkolnym zasiadło w 
ławkach szkół podstawowych i śred-
nich ok. 1,4 mln uczniów. Wczoraj 
testowanie odbyło się w szkołach po-
nownie, powtórzone zostanie jeszcze 
w czwartek. (sch)

• Parafianie często-
wali się po mszy chle-
bem dożynkowym. 
Fot. DANUTA CHLUP
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Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Chwalić albo milczeć
Nie zmyślam i nie chcę nikomu dokuczyć, o tym zapewniam pana Piotra, 
kanclerza Kongresu Polaków w RC, który mi te złe intencje przypisuje w 
odpowiedzi („Głos” z 31 sierpnia) na moje przemyślenia o warsztatach te-
atralno-filmowych. Trzeba uważniej czytać to, z czymś się polemizuje. Ni-
gdzie na przykład nie napisałam, że warsztaty finansowane są z Funduszu 
Rozwoju Zaolzia itp... To na marginesie. 

Może nie powinnam była w ogóle podejmować tej dyskusji, ponieważ 
jak swego czasu przy innej okazji napisał dziennikarz Jarosław jot-Dru-
życki, u nas na Zaolziu można albo chwalić, albo milczeć. Wiem coś o 
tym, ponieważ sama też już zachowałam się według tego schematu. Jak 
co roku również w minione wakacje pojechałam na Pasieczki, żeby zrobić 
polskojęzyczny reportaż (dla telewizji oglądanej przez czeską większość) 
i... nie odważyłam się na dziennikarską rzetelność. Zrobiłam reportaż nie 
o tym, co tam zastałam, a reportaż oparty na wspomnieniach dawnych 
uczestników, którzy tam przyjechali. Tym razem już tak nie chciałam. Ko-
lega dziennikarz, który warsztaty odwiedził i napisał artykuł według za-
olziańskich oczekiwań, zdradził mi, jak jest naprawdę. Dlatego, jak pisze 
pan Piotr, „nie zadałam sobie trudu odwiedzenia warsztatów” i wolałam 
zrezygnować z reportażu. 

Panu Piotrowi wdzięczna jestem za szczerość, której nie znalazłam w 
żadnej z dziennikarskich relacji z tegorocznych warsztatów. Dzięki niemu 
dowiedziałam się bowiem, że podobne co ja odczucia miały „po wizyta-
cji” również inne, bardziej ode mnie kompetentne osoby. To dobra wiado-
mość. Miejmy zatem nadzieję, że po posiedzeniu Rady Kongresu Polaków 
dowiemy się czegoś więcej o tym, jak w przyszłości te kultowe warsztaty 
zostaną dostosowane „do aktualnych potrzeb naszego społeczeństwa”. 
Pana kanclerza chciałabym też zapewnić, że swoje przemyślenia odważy-
łam się opublikować nie ze złośliwości, o co mnie podejrzewa, a dlatego, że 
mnie po prostu wciąż jeszcze zależy...

 Otylia Toboła

Południowe Morawy na dwóch kółkach
TRAMP to oryginalny skrót, któ-
rego ojcem ducho wym był nieży-
jący już Hubert Piszkiewicz, były 
nauczyciel wychowania fizycznego 
w Polskim Gimnazjum w Czeskim 
Cieszynie. W pełnym brzmieniu 
oznacza Towarzystwo Rowerowe 
A Miłośników Piwa. Towarzystwo 
skupia dziś około 30 aktywnych 
członków, głównie seniorów z oko-
lic Czeskiego Cieszyna i Trzyńca. 
W sezonie letnim jego członkowie 
wyruszają co tydzień na wspólne 
trasy rowerowe przede wszystkim 
w rejonie Podbeskidzia tak po cze-
skiej, jak i polskiej stronie. Podczas 
rajdów po drodze nie trzeba nikogo 
namawiać na szklaneczkę zimnego 
piwa, co w upalne dni wyzwala roz-
kosz w ustach i gardle.

Tradycyjną działalnością naszego 
towarzystwa jest coroczne organi-
zowanie tygodniowych obozów ko-
larskich nie tylko w Republice Cze-
skiej, lecz również w Polsce. W tym 
roku jako cel obraliśmy Morawy Po-
łudniowe. Od 16 do 22 sierpnia na-
szą bazą była miejscowość Hevlín, 
położona tuż przy granicy z Austrią, 
w pobliżu rzeki Dyi i malowniczego 

m i a s t e c z -
ka Laa an 
der Thaya. 
U c h o d z i 
ono za 
n a j l e p s z y 
kurort au-
s t r i a c k i . 
Fajne usy-
t u o w a n i e 
naszej bazy 
pozwalało 
u r z ą d z a ć 
w yc i e c z k i 
we wszyst-
kich kie-
runkach. Przeciętna długość trasy 
wynosiła 60 km. Ponieważ w kra-
jobrazie pojawiały się oprócz win-
nic na zboczach również płaskie 
fragmenty wśród pól kukurydzy i 
słoneczników, poprowadziliśmy 
niektóre odcinki miedzami i polny-
mi ścieżkami, co przekładało się na 
podwyższenie skali trudności.

Wśród odwiedzonych zabytków 
historycznych i przyrodniczych 
warto wymienić kościół św. Linhar-
ta (położony na wysepce zatopio-
nej wioski Mušov), zespół parko-

wo-pałacowy Lednice-Valtice, koła 
młyńskie w zabytkowym młynie w 
Slupie, winne piwniczki w miejsco-
wości Božice, klasztor Louka i ko-
ściół św. Mikołaja w Znojmie.

Nasz tegoroczny obóz kolarski 
był bardzo udany. Nie tylko z uwagi 
na liczbę pokonanych kilometrów i 
zwiedzonych atrakcyjnych miejsc, 
ale również ze względu na atmos-
ferę. Stworzyliśmy grono wspa-
niałych przyjaciół Zaolzia, co jest 
bezcenne.

 Janusz Folwarczny

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

• Jest radość ze wspólnie przejechanych kilometrów oraz 
integracji. Fot. ARC

Podziękowanie 
Zarząd MK PZKO w Lesznej Dolnej 
chce tą drogą serdecznie podziękować 
Funduszowi Rozwoju Zaolzia Kongresu 
Polaków w RC za wsparcie finansowe, 
które umożliwiło naszemu Kołu wydać 
publikację pt. „Dom PZKO Leszna 
Dolna – Historia i teraźniejszość 1990-
2020”. Dom PZKO obchodził bowiem 
w 2020 r. swoje trzydziestolecie. 
Jego otwarcie poprzedziło siedem 
lat żmudnej pracy społecznej. Starsi 
pamiętają, jak trudno było zdobyć 
i kupić chociażby materiały budowlane 
i nie tylko. W kasie Koła było wtedy 
tylko kilkanaście tysięcy koron, nie 
brakowało jednak chęci i zapału. Dla 
upamiętnienia tych czasów, jak samego 
jubileuszu, została opracowana 
i wydana ta właśnie publikacja.

J
est ona jak na razie 
pierwszą i jedyną tego 
rodzaju, która została 
napisana i wydana w 
naszym Kole. Składa 
się z kilku części. Jest 
trochę historii gminy 

Leszna Dolna, zawiera ponadto fak-
ty z historii Koła: od jego założenia 
w 1947 r. do dziś, opisuje ideę i ge-
nezę budowy Domu PZKO, można 
się wreszcie dowiedzieć o działal-
ności MK PZKO w nowej świetlicy 
w ostatnich trzydziestu latach. Jest 
też mnóstwo załączników w po-
staci dokumentów i zdjęć. Książka 
zawiera wiele cennych informa-
cji o pracy kulturalno-oświatowej 
dawniej i dziś, o społecznikach, po-

święceniu, współpracy z 
innymi organizacjami i 
instytucjami, o realiza-
cji nowych pomysłów. 

Autor książki, Ta-
deusz Szkucik, jeden 
z aktywnych budow-
niczych Domu PZKO, 
podjął się tego zadania i na proś-
bę obecnego zarządu opracował 
tekst i uzupełnił go zdjęciami i 
kopiami dokumentów. Dzięku-
jemy mu bardzo za czas, który 
poświęcił wertując kroniki Koła i 
inne źródła, by publikacja ujrzała 
światło dzienne. Warto pooglądać 
i przeczytać książkę, która dla nie-
których będzie przypomnieniem 
i odświeżeniem dawnych czasów, 

dla innych lekturą faktów, nato-
miast dla młodej generacji może 
być wzorem i przykładem do na-
śladowania.

Jeszcze raz serdecznie dzię-
kujemy Funduszowi Rozwoju 
Zaolzia Kongresu Polaków w RC 
za otrzymaną pomoc finansową, 
która w symbiozie z poświęce-
niem, pracą społeczną i nowymi 
pomysłami jest tym, co utrzymu-

je nasze społeczeństwo w dobrej 
kondycji.

Zapraszamy na spotkanie z auto-
rem, które odbędzie się w piątek 10 
września o godz. 17.00 w ,,B.STO-
DOLE” (dom państwa Bartnickich 
w Lesznej Dolnej nr 161). 

W imieniu MK PZKO Leszna 
Dolna Renata Szkucik, prezes

Artykuł sponsorowany GŁ-532

Barbara Laboj, Trzyniec

Przyszłam z dziećmi, żeby się zrelak-
sować przy dobrej muzyce. Zlot to 
fajna impreza.

Jan Bubik, Nydek

Dla mnie pierwsza przygoda ze 
Zlotem. Jesteśmy tu z całą paczką 
kolegów i koleżanek. 

Jakub Kluz, Bystrzyca

Spędzam większość czasu w naszym 
stoisku gastronomicznym MK PZKO, 
ale oczywiście sprawdzam na bie-
żąco, co się dzieje na scenie. Zako-
power to będzie mój najważniejszy 
koncert na Zlocie.

Ewa Michałek, Stonawa

Jestem tu z powodu fajnej atmos-
fery i sympatycznych osób, które 
zawsze pojawiają się na Zlocie. No i 
oczywiście z powodu muzyki. Moje 
koncerty to Akurat i Zakopower.

Darina Gociek, Bystrzyca

Robię zdjęcia dla portalu Gorolweb, 
ale to tak przy okazji, bo jestem fan-
ką dobrej muzyki. Cieszę się, że po 
tych wszystkich lockdownach znów 
mamy fajną imprezę muzyczną w 
Bystrzycy.

ANKIETAWarto żyć 
teraźniejszością
Dokończenie ze str. 1

Z 
p r z y -
m r u ż e -
n i e m 
o k a 
m o ż n a 
napisać, 
że Za-

kopower z trudem pomieści-
li się na bystrzyckiej scenie, 
tak rozbudowanej grupy nie 
było od lat na Zlocie. Folklor 
z jazzem i rockiem, zagrany 
z typowym dla Zakopower 
pazurem, łatwo roztańczył 
słuchaczy pod sceną. For-
macja zagrała nie tyko swoje 
największe przeboje, włącznie 
z tytułowym utworem z ostat-
niej jak na razie płyty – „Boso”, 
ale sięgnęła też do repertuaru 
węgierskiej grupy Omega, 
wykonując fantastyczną prze-
róbkę hitu „Dziewczyna o per-
łowych włosach”. Jak zdradził 
nam Sebastian Karpiel-Bułec-
ka, grupa szykuje niebawem 
nowy album studyjny. – Już 
mamy wszystkie piosenki. To 
będzie album znów bardzo 
dynamiczny, skierowany moc-
niej w stronę rocka – stwier-
dził wokalista w rozmowie z 
naszą gazetą.

Skocznie było już wcześniej, 
w trakcie występu innej pol-
skiej formacji – Akurat. Mu-
zycy z Bielska-Białej często 
przyjeżdżają w nasze strony, a 
wyprzedane koncerty w klu-
bach w Ostrawie czy Frydku-
Mistku świadczą o dużej po-
pularności stylu ska-reggae, 
który Akurat akcentuje w pun-
krockowy sposób. Na Zlocie za-
brzmiały największe przeboje 
zespołu, również te nagrane z 
byłym wokalistą i założycielem 
grupy, Tomaszem Kłaptoczem. 
Pan Tomek jest obecnie akto-
rem w Teatrze Cieszyńskim w 
Czeskim Cieszynie, zaś Akurat 
radzą sobie bez niego. Jak im 
to wychodzi, co do tego zdania 
są podzielone, nam koncert na 
Bystrzyckim Zlocie podobał się 
i to bardzo.

Znakiem rozpoznawczym 
Zlotu jest nie tylko dobrze 
skrojony program, w którym 
każdy znajdzie coś dla siebie, 
ale też zabawa trwająca do bia-
łego rana. Tak było również w 
sobotę nad Głuchówką, kulmi-
nacyjnym punktem festiwalu 
był bowiem koncert hardroc-
kowej formacji Hetman, który 
rozpoczął się po 23.00. Muzy-
ka zaspokoiła głód duchowy, 
spotęgowany po koronawiru-
sowym lockdownie, stoiska 
miejscowych kół PZKO głód 
z prawdziwego zdarzenia. A 
więc do zobaczenia za dwa lata 
na następnym Zlocie!  (jb)

W piątek na łamach „Głosu” 
ukaże się wywiad z liderem 
Zakopower, Sebastianem Kar-
pielem-Bułecką, jak również 
rozmowa z Ewą Farną popeł-
niona na Dolańskim Grómie w 
Karwinie. Na www.glos.live do 
obejrzenia krótki materiał filmo-
wy i zdjęcia.

Polska 
kultura

Wystawą „Konstytucja 
3 maja i jej znacze-
nie” zostały zainau-
gurowane w czwartek 

w Bibliotece J. Mahena w Brnie 
kolejne Dni Kultury Polskiej. Klub 
Polonus wypożyczył ekspozycję z 
Ośrodka Dokumentacyjnego Kon-
gresu Polaków. – Dzięki pozwole-
niu Narodowego Centrum Kultury 
mogliśmy wyświetlić film „Duma 
Rzeczypospolitej. Obraz Jana Ma-
tejki Konstytucja 3 maja”, do które-
go nasi członkowie we współpracy 
z biblioteką opracowali komentarz 
w języku czeskim. Z myślą o cze-
skich odbiorcach wystawy przy-
gotowaliśmy też odpowiednie 
przewodniki drukowane w języku 
czeskim – poinformowała „Głos” 
Danuta Koné-Król z Polonusa.

Ciekawostką jest fakt, że po zwie-
dzeniu wystawy i obejrzeniu filmu 
uczestnicy imprezy spróbowali od-
tworzyć wspomniany obraz Jana 
Matejki złożony 500 kawałków 
puzzli. – Zadanie okazało się bar-
dzo czasochłonne i do 20.00, kiedy 
to zamykana jest biblioteka, udało 
się poskładać tylko postaci Mała-
chowskiego, Kołłątaja i króla Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego 
– dodała Koné-Król.

Dodajmy, że wystawę można 
oglądać do końca miesiąca.  (wot)

• Wielkie układanie „historycznych” 
puzzli. Fot. ARC
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Ród Jasiów to jedna z najstarszych familii 
pochodzących z Lesznej Dolnej. Nazwisko 
pojawia się już w księgach metrykalnych 
parafii w Lesznej Górnej z XVII wieku.

P
r z y p u s z c z a l n i e 
pierwszy wpis do-
tyczący Jasiów po-
chodzi z 17 czerwca 
1663 roku, kiedy to 
został ochrzczony 
Wacław „Jassek”, 

syn Jana i Elżbiety. Po łacinie – bo 
w tym języku prowadzono wów-
czas metryki – trudno było oddać 
nazwisko Jaś. Dobrą ilustracją są 
zapisy dotyczą Jakuba Jasia. Kiedy 
w 1681 roku chrzczono jego syna, 
Adama, występuje jako „Jas”, w 
1686 roku przy chrzcie kolejnego 
syna, Pawła, jako „Jasuv”, a w 1689 
roku przy chrzcie następnego syna, 
Jerzego, jako „Jassowy”.

Podstawowym źródłem do od-
tworzenia genealogii rodu Jasiów 
pod koniec XVII i w XVIII wieku są 
wspomniane księgi metrykalne pa-
rafii rzymskokatolickiej w Lesznej 
Górnej, do której należała Leszna 
Dolna. Przez długie lata były nie-
dostępne nawet dla zawodowych 
historyków. Na szczęście stosun-
kowo niedawno uporządkowa-
no archiwum parafialne, a nawet 
opracowano inwentarz, który udo-
stępniono w internecie.

Oprócz tego warto sprawdzić 
inne źródła. Przykładowo w metry-
kach parafii św. Marii Magdaleny w 
Cieszynie znalazłem informację o 
Pawle Jasiu z Lesznej, który został 
wcielony do armii austriackiej i 
zmarł 11 sierpnia 1813 roku w wieku 
zaledwie 20 lat w szpitalu wojsko-
wym w Cieszynie.

»Przy tym  
był to wielki Polak…«
Najważniejszą linią rodu Jasiów 
była ta, która posiadała grunt sie-
dlaczy w Lesznej Dolnej pod nu-
merem 18. Według urbarza z 1770 
roku należał on do Jana Jasia. Na 
początku XX wieku gospodarował 

tam Jerzy Jaś, żonaty z Zuzanną 
Heczko. Syn tego Jerzego Jasia, 
również Jerzy (ur. 1818?), w 1840 
roku w kościele ewangelickim w 
Goleszowie pojął za żonę Ewę Ko-
zieł. Ich dzieckiem był Jan Jaś (ur. 
1847), żonaty z Marią Michalik, z 
kolei z tego małżeństwa pocho-
dził Jan (1875-1955), najsłynniejszy 
przedstawiciel rodu.

Jan Jaś, bogaty siedlak, był 
przedsiębiorczym człowiekiem. 
Miał kamieniołom wapienny, zbu-
dował też piec wapienny. Przede 
wszystkim przez długie lata pozo-
stawał aktywny na niwie społecz-
nej, samorządowej i narodowej. 
W latach 1900-1904 i 1910-1920 
był wójtem, w 1908 roku wszedł w 
skład komitetu budowy szkoły w 
Lesznej Dolnej. Zakładał straż po-
żarną, prezesował Kółku Rolnicze-
mu, działał w Macierzy Szkolnej 
Księstwa Cieszyńskiego.

Po rozpadzie Austro-Węgier w 1918 
roku nie miał wątpliwości, co do dal-
szej państwowej przynależności ro-
dzinnej wioski, jak i całego Księstwa 
Cieszyńskiego. 6 listopada na posie-
dzeniu wydziału gminnego Lesznej 
Dolnej oświadczył: „Austrya, nasza 
macocha, się rozpadła, a narody za-
mieszkujące ją, według zasady sa-
mostanowienia o sobie, rwą się do 
nowego samodzielnego życia. I my 
Polacy na Śląsku, dręczeni przez 
setki lat przez naszych wrogów, do-
czekaliśmy się tej szczęśliwej chwili 
przyłączenia się do naszej Wolnej 
Niepodległej Ojczyzny, Polski, która 
przytuli nas do swego serca, która 
będzie nam matką a nie macochą, 
jak dotychczasowa niby Ojczyzna”. 
Jaś został członkiem Rady Narodo-
wej Księstwa Cieszyńskiego, jednak 
finalnie po czeskim najeździe z 1919 
roku i decyzji mocarstw z 1920 roku 
Leszna Dolna znalazła się w grani-
cach Czechosłowacji.

Ciekawie scharakteryzował go 
Rudolf Wójcik, który w 1931 roku 
został nauczycielem w Lesznej 

Dolnej: „Był to człowiek bardzo 
bogaty, miał wielkie grunty pola, 
nawet wapiennik. Przy tym był to 

wielki Polak, człowiek uprzejmy, 
no i gościnny”.
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Michael Morys-Twarowski Jasiowie
Skąd ten ród?
Najstarsi znani przedstawiciele rodu Jasiów pochodzili z Lesznej. Sądząc 
po popularności nazwiska w drugiej połowie XVII wieku, protoplasta 
rodu musiał żyć najpóźniej na przełomie XVI i XVII wieku – jeżeli nie 
wcześniej.

Gdzie doczytać?
 Z Jerzy Tomoszek, „Gmina Dolna Leszna i jej okolica”, 1928, informacje 

na temat niektórych przedstawicieli rodu
 Z Michael Morys-Twarowski, „Wójtowie na Śląsku Cieszyńskim 1864-

1918. Studium prozopograficzne. T.2”, Kraków 2018, biogram Jana 
Jasia, wójta Lesznej Dolnej

 Z Jaś – genealogia, http://przodkowiezcieszyna.blogspot.com/2014/10/
jas-genealogia.html (materiały do genealogii rodu).

Skąd to 
nazwisko?
Nazwisko Jaś zostało 
utworzone od 
zdrobnienia imienia Jan.

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Najgorzej mają samotne emerytki

Znowelizowana ustawa 
o waloryzacji emerytur 
w 2022 roku została już 
podpisana przez prezy-

denta Miloša Zemana. Wiado-
mo, że świadczenia emerytalne 
wzrosną w styczniu średnio o 797 
koron, przeciętna emerytura po-
winna dzięki temu wynosić 16 275 
koron. Początkowo mowa była o 
waloryzacji w wysokości 3,2 proc., 
co oznaczałoby podwyżkę świad-
czeń o ok. 500 koron. Ostatecznie 
w znowelizowanej ustawie prze-
widziano dodatkową podwyżkę o 
300 koron miesięcznie. Budżet w 
przyszłym roku ma to kosztować 
ok. 10,6 mld koron (dla porówna-
nia – szczepienia na COVID-19 w 
2022 mają pochłonąć ok. 8 mld 
koron). Pod koniec roku 2020 
emerytury i renty otrzymywało u 
nas 2,88 mln mężczyzn i kobiet. 
Nie wszyscy, którzy osiągnęli wiek 
emerytalny, mają jednak prawo do 
stosownych świadczeń. Podobnie 
jak w roku poprzednim, głównym 
problemem ok. 5 tys. seniorów 
jest zbyt krótki okres składkowy. 
To kobiety i mężczyźni, którzy 
na starość mogą być pozbawieni 
środków do życia. Jednocześnie 

przybywa też seniorów aktyw-
nych zawodowo. Na przestrzeni 
ostatniej dekady ich liczba się 
podwoiła. W 2019 roku pracowała 
na pełnym etacie lub dorabiała do 
emerytury niespełna połowa osób 
w wieku 60-64 lat, ale zaledwie 7 
proc. osób w wieku powyżej 65 lat. 

Związać koniec z końcem
Jak wynika z badań statystycz-
nych, większość emerytek i eme-
rytów jakoś wiąże koniec z koń-
cem. Innymi słowy – są w stanie 
przeżyć bez większych problemów 
(ale też bez większych lub nieprze-
widzianych wydatków) od emery-
tury do emerytury. Jednakże co 
piąty senior, głównie osoby żyjące 
samotnie, ocenia swoją sytuację 
finansową jako bardzo niedobrą. 
Tak czy owak, bieda zagraża nawet 
co drugiemu samotnemu emery-
towi lub samotnej emerytce. Do-
dajmy, że przed siedmiu laty było 
to zaledwie 14,5 proc. Niezbędne 
wydatki (jedzenie, leki, mieszka-
nie) pochłaniają nierzadko całą 
lub prawie całą emeryturę. Przy-
bywa seniorów, którzy nie są w 
stanie funkcjonować bez pomocy 
państwa lub wsparcia rodziny. Nie 

powinno dziwić, że wśród osób 
szczególnie zagrożonych biedą 
przeważają emerytki i rencistki – 
otrzymywane przez nie świadcze-
nia są nawet o kilka tysięcy niższe, 
aniżeli świadczenia mężczyzn w 
tym samym wieku.

Gdy do drzwi  
puka komornik... 
Dużym problemem dla emerytów 
i emerytek jest dziś utrzymanie 
mieszkania. Koszty związane z 
mieszkaniem, głównie czynsz 
i opłaty za najróżniejsze usługi 
stanowią dla ich budżetu ogrom-
ne obciążenie. Nie wszyscy mogą 
się ubiegać o dopłatę do czynszu, 
nie wszyscy wreszcie wiedzą, jak 
i gdzie o taką pomoc można się 
starać. W lepszej sytuacji są lu-
dzie, którzy mają własne domy 
lub mieszkania, ci przynajmniej 
nie muszą się martwić coraz wyż-
szymi czynszami. Chociaż utrzy-
manie własnego lokum też prze-
cież kosztuje. Z niedawnej analizy 
inicjatywy obywatelskiej „Za by-
dleni” wynika, że 110-150 tys. go-
spodarstw domowych seniorów z 
trudem daje sobie radę z rosnący-
mi kosztami związanymi właśnie 

z wynajmowaniem mieszkania. 
Problemy finansowe nierzad-
ko wpędzają seniorów w spiralę 
długów, co z kolei znajduje swoje 
odzwierciedlenie w wysokiej licz-
bie egzekucji. Postępowanie ko-
mornicze prowadzone jest obec-
nie wobec ok. 45 tys. emerytek i 
emerytów. Najwięcej takich spraw 
toczy się w województwie mo-
rawsko-śląskim oraz w usteckim. 
Najczęściej chodzi o dłużników w 
wieku powyżej 69 lat. Jak wynika 
z danych statystycznych, objęci 
procedurą komorniczą seniorzy 
płacą miesięcznie przeciętnie po-
nad 2400 koron. Co to oznacza w 
ich życiu, łatwo odgadnąć, choć 
trudno sobie wyobrazić, jeżeli 
wziąć pod uwagę medianę świad-
czeń emerytalno-rentowych. 
Gwoli ścisłości trzeba dodać, że 
komornik nie może zająć dłużni-
kowi całego świadczenia. Żaden 
zadłużony senior nie straci więc z 
dnia na dzień wszystkich środków 
do życia. Kwota wolna od egzeku-
cji to u nas dla samotnego seniora 
ok. 7800 koron (dla osób miesz-
kających ze współmałżonkiem 
jest o ok. 2600 koron wyższa). 
Tyle po prostu musi dłużnikowi 

pozostać, nawet gdyby jego zo-
bowiązania były wielomilionowe 
i gdyby toczyło się wobec niego 
kilka postępowań egzekucyjnych. 
Jeżeli emeryt lub rencista pobiera 
świadczenia niższe, aniżeli 7800 
koron, komornik nie może prze-
prowadzić żadnej czynności. Taka 
emerytura bowiem nie podlega u 
nas egzekucji.

Seniorzy biedni i bogaci
Chociaż od kilku lat emerytury 
są regularnie waloryzowane, cią-
gle duża część seniorów nie ma 
co marzyć nawet o przeciętnym 
świadczeniu. Tysiące ludzi otrzy-
mują ciągle mniej niż 5 tys. koron 
(!), ok. 10 proc. emerytów dostaje 
co miesiąc nie więcej, niż 10 tys. 
koron. Najwięcej seniorów pobie-
ra od 14 do 16 tys. koron miesięcz-
nie (przy czym minimalna płaca 
wynosi obecnie 15 200 koron). 
Ok. 450 kobiet i mężczyzn dostaje 
emeryturę w wysokości od 40 do 
50 tys. koron, 87 osób otrzymuje o 
10 tys. więcej, zaledwie 19 emery-
tom co miesiąc wpływa na konto 
od 60 do 70 tys. koron. Na jeszcze 
więcej może liczyć u nas osiem 
osób.  

Historyczny Zjazd

40 lat temu, 5 
września 1981 
r., rozpoczął 
się I Krajowy 

Zjazd Delegatów NSZZ „Solidar-
ność”. Było to pierwsze, po II woj-
nie światowej, tak wielkie forum 
nieskrępowanej dyskusji społecz-
no-politycznej. Do historii prze-
szły sformułowany wówczas przez 
delegatów program „Samorządnej 
Rzeczypospolitej” oraz posłanie do 
robotników innych krajów komu-
nistycznych.

Po niemal roku kształtowania 
się niezależnych od władz PRL-u 
związków zawodowych władze 
„Solidarności” były gotowe do 
zorganizowania pierwszego wiel-
kiego zjazdu jej delegatów i demo-
kratycznego wyboru władz. Na 
miejsce obrad wyznaczono koleb-
kę całego ruchu społecznego, czy-
li Gdańsk. W hali „Olivia” zebrało 

się niemal 900 delegatów wybra-
nych przez członków regional-
nych struktur NSZZ „S”. Najwię-
cej przedstawicieli miał Region 
Śląsko-Dąbrowski – 106, najmniej 
Nysa i Federacja Tarnobrzeska – 
po dwóch. O ponadpolitycznym 
charakterze związku świadczyła 
obecność wśród delegatów 132 
członków Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej, 16 Stronnic-
twa Demokratycznego oraz sied-
miu Zjednoczonego Stronnictwa 
Ludowego. Było to zgromadzenie 
ludzi młodych. Ponad 50 proc. 
stanowili delegaci mający mniej 
niż 35 lat.

W przeciwieństwie do zjazdów 
PZPR, złożonych wówczas z etato-
wych działaczy i wysoko sytuowa-
nych beneficjentów systemu, na 
gdańskim zjeździe „S” przeważały 
osoby pochodzenia robotniczego 
– 47 proc., oraz inteligenckiego – 

niespełna 33 proc. delegatów. Jed-
nak ponad połowa z nich (blisko 51 
proc.) miała wykształcenie wyższe 
(w gronie tym było 49 doktorów, 
11 doktorów habilitowanych i je-
den profesor), a niespełna 36 proc. 
średnie, z kolei jedynie niecałe 3 
proc. podstawowe.

Atmosfera panująca od pierw-
szego dnia zjazdu miała niewiele 
wspólnego ze sztywnymi i sfor-
malizowanymi obradami podob-
nych gremiów w okresie PRL-u. 
– Na Zjeździe panowała ogólna 
radość z demokracji; można się 
nią było zachłysnąć – wspominał 
jeden z delegatów. Inni zaznaczali 
przekonanie uczestników o swojej 
niezależności od władz. – Ta sala 
żyje wolnością młodą, więc zapal-
czywą i nieuregulowaną. Ta sala 
ma przekonanie, że tylko ona jest 
suwerenem i tylko ona stanowi o 
regułach obrad. (…) Ta sala nadaje 

działaczom autorytet i go odbiera. 
(…) Sala lubi radykalizm, rzeczo-
wość i zwięzłość – pisał ówczesny 
członek Komisji Ekspertów przy 
NSZZ „Solidarność” Waldemar 
Kuczyński. Często delegaci pod-
kreślali swoją wiarę w zbiorową 
mądrość 10 mln członków Związ-

ku. Do takich nastrojów odwoły-
wał się także jego przewodniczący 
Lech Wałęsa, który przekonywał, 
że tak długo jak on będzie stał na 
jego czele, tak długo zewnętrzne 
siły i środowiska nie przejmą kon-
troli nad NSZZ „S”.

 Dzieje.pl/PAP

• I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” odbył się w gdańskiej hali 
„Olivia”. Fot. J.Uklejewski/PAP/CAF/

• Metryka zgonu Jana Jasia, zmarłego w 1739 roku. Źródło: parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lesznej Gór-
nej.

• Ród Jasiów w spisie mieszkańców Lesznej Dolnej z końca XVIII wieku. Źródło: parafia rzymskokatolicka pw. św. Mar-
cina w Lesznej Górnej. Zdjęcia: ARC

Kultura i smaki  
różnych narodów 
Polacy, Słowacy, Grecy, Wietnamczycy, Węgrzy i Romowie pokazali w sobotę na rynku w Karwinie-Frysztacie 
wycinek swojej kultury. Festiwal Mniejszości Narodowych „Przenikanie Kultur” odbył się w tym roku po dwuletniej 
przerwie.

Danuta Chlup

P
rzegląd 
t r w a ł 
o d 
r a n a , 
lecz do-
piero o 
1 4 . 0 0 

odbyła się oficjalna in-
auguracja. Zebranych 
przywitali wiceprezy-
dent Karwiny Andrzej 
Bizoń, przewodniczący 
wojewódzkiej Komisji 
ds. Mniejszości Naro-
dowych Vít Slováček 
oraz – w swoich języ-
kach – przedstawiciele 
poszczególnych naro-
dowości. W imieniu Po-
laków głos zabrała Ksenia Stuchlik, 
prezes Miejscowego Koła Polskiego 
Związku Kulturalno-Oświatowego 
w Karwinie-Raju. 

Zespoły prezentowały śpiewy, tań-
ce i muzykę poszczególnych naro-
dów. Zespół Regionalny „Bystrzyca” 
dał dwa występy: pokazał tańce pol-
skie – zaczynając od poloneza – oraz  
tańce gorolskie ze Śląska Cieszyń-
skiego. Z drugiej strony Olzy przyby-
ła hażlaska „Kapela Pana Janka”.  

– Występowaliśmy w pierwszej 
części programu, ponieważ musi-
my dzisiaj pogodzić więcej imprez. 
We Frysztacie zagramy jeszcze w 
Domu Polskim PZKO dla babci 
jednego z tancerzy, która obchodzi 
urodziny, a potem musimy szybko 
wracać do Bystrzycy, bo większość 
z nas będzie pracowała na sto-
iskach na Bystrzyckim Zlocie – po-
wiedziała „Głosowi” kierowniczka 
„Bystrzycy” Renata Polok. 

Polacy, Słowacy, Grecy i Wiet-
namczycy oferowali także da-
nia i napoje typowe dla swoich 
kuchni. W wietnamskiej ofercie 
były na przykład chrupki z ry-
żowej mąki i krewetek czy też 
„ném rán” – smażone rolady 
z  mielonego mięsa z  jarzyna-
mi, kiełkami, sosem rybnym i 
azjatyckimi przyprawami. Gre-
cy sprzedawali sałatkę tzatziki 
i chleby pita, Słowacy kołacze i 

ser owczy. Na stoisku rajskiego 
Koła PZKO można było posilić 
się bigosem, wypić po kieliszku 
„mioduli” z Łomnej czy cytry-
nówki, kupić serca z piernika i 
kołacze. Zespół obsługujący sto-
isko prezentował się w nowych 
koszulkach z logo Koła, którego 
centralnym motywem jest bia-
ło-czerwona flaga. 

– Po raz pierwszy założyliśmy je 
na nasz rajski odpust. Podkreślają, 

że jesteśmy jedną ekipą – śmiała 
się Maria Švec. 

Własne stoisko otworzył także 
Oddział Literatury Polskiej Biblio-
teki Regionalnej w Karwinie. Ofe-
rował szeroki wachlarz książek dla 
dzieci oraz pozycje dla dorosłych 
autorów z naszego regionu. W sto-
isku Gminy Słowaków prezento-
wane były z kolei rzeźby i płasko-
rzeźby wykonane przez jednego z 
członków. 

•••
Zespoły prezentowały śpiewy, tańce i muzykę 
poszczególnych narodów. Zespół Regionalny 

„Bystrzyca” dał dwa występy: pokazał tańce polskie 
– zaczynając od poloneza – oraz  tańce gorolskie ze 

Śląska Cieszyńskiego. Z drugiej strony Olzy przybyła 
hażlaska „Kapela Pana Janka”

• Ekipa MK PZKO w Karwinie-Raju pojawia się na festiwalu w koszul-
kach z logo Koła. 

• Zespół Regionalny „Bystrzyca” wystąpił w pierwszej części festiwalu, aby zdążyć po południu 
na Bystrzycki Zlot. Zdjęcia: DANUTA CHLUP
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S P O R T 
S P O R T

Paulo Sousa, selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski po zwycięstwie z San Marino 7:1, przed środowym 
meczem z Anglią w eliminacjach MŚ

Pod względem mentalnym jesteśmy na właściwej 
drodze 

OFERTA

RETROSKOP 

Ireneusz Jeleń był bohate-
rem poprzedniego pytania 
w Retroskopie. Mieszkający 
w Cieszynie były napastnik 

piłkarskiej reprezentacji Polski, a 
także takich klubów, jak AJ Auxer-
re czy OSC Lille, obecnie angażuje 
się w drużynie, w której stawiał 
swoje pierwsze piłkarskie kroki – w 
Piaście Cieszyn. Miałem zaszczyt 
zagrać z Irkiem na jednym boisku 
w ramach Cieszyńskiej Ligi Futbo-
lu, a więc mam nadzieję, że się nie 
obraził, że już za życia trafił do re-
tro-rubryki. Pytanie wcale też nie 
było trudne, a więc w dzisiejszej 

odsłonie warto podnieść poprzecz-
kę. Tak jak w życiu. 

Przypominam też, że raz na czte-
ry tygodnie do jednego z Was trafi 
voucher do sieci sklepów Sportisi-
mo. Uwzględnianie są wszystkie 
poprawne odpowiedzi nadesłane 
w ramach miesięcznego cyklu. 

PYTANIE NR 71
Cytując ranking „Najlepszych pol-
skich koszykarzy w historii” przy-
gotowany przez TVP Sport, boha-
ter niniejszej odsłony Retroskopu 
był „Najlepszym polskim rozgry-
wającym i najlepszym strzelcem w 

historii polskiej 
ligi. Pięciokrot-
nie był królem 
strzelców rodzi-
mych rozgry-
wek. Trzy razy 
był z reprezen-
tacją Polski na 
mistrzostwach 
Europy (dwa razy siódme miejsce 
– w 1979 i 1981), zagrał też na igrzy-
skach w Moskwie (1980), gdzie 
biało-czerwoni sięgnęli po siódme 
miejsce. Cztery razy poprowadził 
Lecha Poznań do mistrzostwa, a 
dwa razy do wicemistrzostwa Pol-

ski. Na boisku był nie do zatrzy-
mania. Nieustępliwy i waleczny. 
Boiskowy wojownik”. 

O kogo chodzi? Odpowiedzi na-
leży wysyłać na adres e-mailowy: 
bittmar@glos.live. Termin mija w 
najbliższą niedzielę.  

Fot. ARC

Pod nieobecność profesjo-
nalnych rozgrywek pił-
karskich, pauzujących z 
powodu eliminacji drużyn 

narodowych do mistrzostw świata 
2022, weekendowe emocje zagościły 
wyłącznie na boiskach w niższych 
klasach. Tam też jednak futbol sma-
kuje wyśmienicie, zaś w połączeniu 
z kiełbaską z grilla wręcz zacnie. 

DYWIZJA F

BOGUMIN – 
BILOWEC 0:3
Do przerwy: 0:3. Bramki: 17. i 21. 
Krayzel, 33. Socha. Bogumin: Ko-

deš – Sporysz, Václavíček, Stošek, 
Kodeš – Strojek (63. Kvapil), Palej 
(74. Padych), Fr. Hanus (63. Fe-
renc), Malysz (46. Bloksch), Ptáček 
– Halaška. 

Bez Romana Košťála na stope-
rze piłkarze Bogumina zgubili 
dokładność w poczynaniach de-
fensywnych. Obrońcom zabrakło 
doświadczenia i spokoju w kluczo-
wych momentach meczu, tak jak 
podczas dwóch bramek Marcela 
Krayzela, które ustawiły przebieg 
spotkania. Podopieczni trenera 
Martina Špički w drugiej połowie 
nie rezygnowali z uzyskania ko-
rzystnego rezultatu, ale trzybram-
kowa strata sparaliżowała zespół 
do tego stopnia, że wszystkie akcje 

kończyły się najczęściej na przed-
polu bramkowych rywala. Dla Bo-
sporu to druga przegrana w tym 
sezonie. 

HAWIERZÓW – 
WITKOWICE 0:1
Do przerwy: 0:0. Bramka: 60. 
Motyčka. Hawierzów: Kroužek 
– Podešva, Matušovič, Streit (82. 
Bajgar), Skoupý, Velčovský, Baj-
zath (74. Kisza), Heller, Malcha-
rek, Wojnar, Zupko. Witkowice: 
Mrozek – Němec (74. Hadaš), 
Macík, Romaněnko, Kalfas – Mo-
tyčka – Richtár, Jaroň, Tkáč (71. 
Kouřil) – Václavík, Kubušek (83. 
Dujsík).

W derbach lepiej ustawili ce-
lowniki goście, którzy przesą-
dzili o trzech punktach w 60. 
minucie ze stałego fragmentu 
gry. Václavík z rzutu rożnego 
idealnie dośrodkował na głowę 
Motyčki, a były napastnik m.in. 
drugoligowego Trzyńca już wie-
dział, co zrobić z futbolówką. 
Gospodarze próbowali rozmon-
tować rywala atakiem pozycyj-
nym, popełniali jednak błędy w 
odbiorze piłki i co za tym idzie 
– zamiast konsekwentnej gry do 
przodu musieli ratować sytuację 
pod własną bramką po kontrata-
kach Witkowic. Indianie w tym 
sezonie wciąż czekają na pierw-
sze zwycięstwo. 

BRUNTAL – 
KARWINA B 3:0
Do przerwy: 1:0. Bramki: 21. 
Ostrák, 50. Kušnír, 84. Knapp. Kar-
wina B: Foltyn – Hejda, Věčorek 
(22. Kuča), Dadak, Bielan – Buzek, 
Hrušovský (51. Marciňa) – Brzóska 
(51. Molitorisz), Teplan, Kaczmar-
czyk – Římanek.

Rezerwy Karwiny w dalszym 
ciągu grają poniżej oczekiwań. Z 
takim przygotowaniem fizycznym, 
zaprawą nie tylko kondycyjną, ale 
też taktyczną, „B” drużyna pierw-
szoligowego zespołu powinna siać 
popłoch w defensywie przeciwni-
ków. A jest zgoła odwrotnie. Tym 
razem karwiniacy nie skorzystali z 

usług zawodników z pierwszoligo-
wego składu, co rzutowało na po-
ziom gry zespołu zwłaszcza w dru-
giej połowie, w której goście zagrali 
naprawdę słabo. 

OPAWA B – 
DZIEĆMOROWICE 
1:1
Do przerwy: 1:1. Bramki: 39. Jan-
juš – 11. Staško. Dziećmorowice: 
Majerczyk – Leibl, K. Skoupý, Hrtá-
nek – Mensah, Ciku, Hamrozi (72. 
Motyčka), Stawicki (60. Řapek), 
Uher – Jež, Staško (76. Lech).

To dopiero pierwszy punkt wy-
walczony przez piłkarzy Dzieć-

morowic. Liczy się podwójnie, bo 
został zdobyty na boisku rezerw 
Opawy, gdzie każdy zespół ma 
ciężką przeprawę. Goście wyszli 
na prowadzenie po bramce Staški, 
który zwłaszcza w pierwszej poło-
wie zagrał świetnie. Jeśli ten wynik 
ma być znakiem lepszych czasów 
pod kominami elektrociepłowni, 
to kibice KS Dziećmorowice są chy-
ba jak najbardziej na tak. 
Lokaty: 1. Polanka 15, 2. Frydlant 
13, 3. Bilowec 11,… 8. Bogumin 7, 9. 
Karwina B 6, 13. Hawierzów 1, 14. 
Dziećmorowice 1 pkt. 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
Slavia Orłowa – Karniów 1:5 (dla 

gosp.: Renta), L. Piotrowice – Bři-
dlična 1:4 (dla gosp.: Sikora), Cze-
ladna – Datynie Dolne 0:2, Haj 
– Czeski Cieszyn 1:0, Koberzyce 
– Jakubczowice 2:1, Oldrzyszów – 
Bruszperk 1:0, Hlubina – P. Polom 
3:2. Lokaty: 1. Karniów 18, 2. Haj 
16, 3. Břidlična 12,… 11. Sl. Orłowa 7, 
12. L. Piotrowice 6, 13. Datynie Dol-
ne 4, 14. Cz. Cieszyn 4 pkt.

IA KLASA – gr. B
Olbrachcice – Bystrzyca 0:1 (Bury-
an), Śmiłowice – Jistebnik 3:2 (dla 
gosp.: Vlachovič 2, Míra), Luty-
nia Dolna – Libhošť 2:6 (dla gosp.: 
Kempný, Mleziva), Dobratice – 
Stonawa 2:1 (Pařenica, Stříž – Fol-

warczny), St. Miasto – Jabłonków 
3:3 (dla gości: Joukl, Petružálek 
2), Luczina – Rzepiszcze 1:2, Do-
bra – Wracimów B 0:3. Lokaty: 1. 
Bystrzyca 12, 2. Rzepiszcze 10, 3. 
Dobratice 8, 4. Stonawa 7, 5. Śmiło-
wice 6,… 10. Olbrachcice 4, 12. Ja-
błonków 1, 14. Lutynia Dolna 0 pkt. 

IB KLASA – gr. C
Nydek – Baszka 4:2, L. Piotrowice 
B – Wierzniowice 0:2, Raszkowice 
– Sucha Górna 1:2, Pietwałd – Se-
dliszcze 3:0, Mosty k. Jabłonkowa – 
Oldrzychowice 0:7, Wędrynia – Sta-
rzicz 3:0, Gnojnik – I. Piotrowice 1:5. 
Lokaty: 1. Wędrynia 12, 2. Wierz-
niowice 10, 3. I. Piotrowice 9 pkt. 

MP KARWIŃSKIEGO
G. Błędowice – V. Bogumin 6:2, 
Hawierzów B – G. Hawierzów 3:3, 
Dąbrowa – Sj Pietwałd 2:6, Sn Ha-
wierzów – B. Rychwałd 4:2, L. Łąki 
– Cierlicko 3:0, Żuków Górny – F. 
Orłowa 2:9. Lokaty: 1. F. Orłowa 12, 
2. G. Błędowice 12, 3. Żuków Górny 
9 pkt. 

MP FRYDEK-MISTEK
Noszowice – Toszonowice 2:1, Pio-
sek – Wojkowice 4:0, Metylowice – 
Nawsie 3:2, Niebory – Milików 3:2, 
Gródek – Janowice 1:4, Hukwaldy – 
Bukowiec 2:7, Palkowice – Chlebo-
wice 15:1. Lokaty: 1. Janowice 13, 3. 
Palkowice 12, 3. Prżno 12 pkt.  (jb)

WEEKENDOWY SERWIS PIŁKARSKI

Memoriał Karola Jungi:  
Orły Zaolzia górą
Po dwóch latach przerwy na stonawskie boisko wróciła tradycyjna impreza organizowana przez klub oldbojów 
piłkarskich Orły Zaolzia – Memoriał Karola Jungi. Z zaproszenia na 11. edycję turnieju skorzystały Bielskie Orły 
i oldboje Żukowa Górnego, gospodarzem niedzielnej sportowej imprezy były Orły Zaolzia. I właśnie Orły Zaolzia 
po dramatycznej walce radowały się ze zwycięstwa w całym Memoriale. 

Janusz Bittmar

C
i e s z y -
my się 
z wy-
granej, 
t y m 
b a r -
d z i e j , 

że zrewanżowaliśmy się 
Bielskim Orłom za prze-
graną w poprzedniej edy-
cji. Futbol jednak nie jest 
najważniejszy, tu chodzi 
o spotkanie z przyjaciół-
mi i fajną zabawę – po-
wiedział „Głosowi” Bro-
nisław Schimke, który 
pod nieobecność trenera 
Orłów Zaolzia Jana Zoli-
cha prowadził zaolziań-
ską kadrę oldbojów. 

Dwa lata przerwy spo-
wodowanej pandemią 
koronawirusa dały się we 
znaki głównie oldbojom 
Żukowa Górnego, którzy 
w swoich meczach ulegli 
Bielskim Orłom 0:12, a Or-
łom Zaolzia 2:11. Bramki 
dla Orłów Zaolzia strzela-
li: Adam Brzezina (3), Aleš 
Kantor (3), Roman Cymo-
rek (2), Andrzej Bizoń, 
Zbigniew Worek i Roman 
Konderla. 

W zaciętym spotkaniu finało-
wym Bielskie Orły złożone m.in. z 
byłych wyczynowych piłkarzy TS 
Podbeskidzie prowadziły z Orłami 
Zaolzia do przerwy 2:1, by w końcu 
to Zaolziacy cieszyli się z wygranej 
5:3 po bramkach Brzeziny, Bizonia, 

Kantora i dwóch trafieniach Bar-
czoka. 

Znakomicie zagrał Norbert Bar-
czok, który dwiema bramkami 
przechylił losy meczu na stronę 
gospodarzy. Nic więc dziwnego, 
że sympatyczny piłkarz otrzymał 
statuetkę dla najlepszego zawodni-

ka turnieju. Natomiast 
najlepszym strzelcem 
11. Memoriału Karola 
Jungi został z 6 tra-
fieniami snajper Biel-
skich Orłów, Tomasz 
Staniek.  

 

• Pamiątkowe zdjęcie uczestników turnieju.

• Adrian Junga, Zbigniew Worek i Andrzej Bizoń z pucharem dla zwycięzcy 11. edycji 
Memoriału. Zdjęcia: ARC

Zwycięski start Banika
Piłkarze ręczni Banika Karwina w 1. kolejce Strabag Rail Ekstraligi pokonali na wyjeździe Koprzywnicę 27:23. 
W grze wicemistrza RC pojawiły się wprawdzie zgrzyty, ale na starcie rozgrywek nikt nie liczył na bezbłędny 
szczypiorniak. 

Janusz Bittmar

W
y g r a l i -
śmy, ale 
po du-
żej wal-
ce. W 
d r u g i e j 
p o ł o -

wie zagraliśmy słabo, będę miał 
chyba zepsuty cały najbliższy ty-
dzień, bo liczyłem z naszej strony 
na znacznie więcej – stwierdził 
szkoleniowiec Karwiny Michal 
Brůna. 

Ambitny trener wymaga od 
swoich podopiecznych ambitnej 
gry, ale tego zabrakło zawodni-
kom Banika w nerwowej drugiej 
odsłonie spotkania. Goście po-
pełniali błędy techniczne, grali 
chaotycznie, zespół Koprzywnicy 
zaczął więc stopniowo odrabiać 
straty, nie dokonał jednak dzieła 
zniszczenia. – Mamy dwa punk-
ty, ale styl gry w drugiej połowie 
był straszny. Musimy wyciągnąć 
wnioski z tego spotkania, bo se-
zon będzie długi i żmudny – za-
znaczył Brůna. 

Pierwszy mecz po powrocie 
do Karwiny zaliczył Jan Sobol. 
Doświadczony zawodnik zdobył 

na parkiecie Koprzywnicy trzy 
bramki. Polskich kibiców Banika 
z pewnością cieszy coraz lepsza 

gra nad Olzą Artura Urbańskie-
go. W 1. kolejce młody polski roz-
grywający strzelił dwa gole. 

Trener Koprzywnicy Lubomír 
Veřmířovský w przeszłości bronił 
barw Banika, przygotowywał się 
więc do meczu z podwójną moty-
wacją. – Banikowi zabrakło w dru-
giej połowie spokoju, nam z kolei 
większego cwaniactwa podczas 
akcji jeden na jeden, a także ata-
ków środkiem pola – ocenił prze-
graną trener gospodarzy. – Gratu-
luję Karwinie zwycięstwa, pomimo 
błędów, z którymi borykali się w 
całym meczu, byli lepsi od nas.  

STRABAG RAIL EKSTRALIGA

KOPRZYWNICA – 
KARWINA 23:27
Do przerwy: 7:12. Karwina: Marja-
nović, Mokroš – Sobol 3, Užek 6, 
Mlotek 1, Růža 2, Patzel 3/2, Ska-
lický 3, Franc, Fulnek, Solák 3, Nantl 
2, Harabiš 1, Noworyta 1, Urbański 
2, Široký.

• Z trudem, ale jednak wygrali. Trener 
Banika Michal Brůna liczył niemniej na 
lepszą grę w Koprzywnicy. 
Fot. hcb-karvina

Wciąż bez zwycięstwa 
w Lidze Mistrzów
W najbliższy piątek startuje nowy 
sezon hokejowej ekstraligi, co dla 
Stalowników może być zbawienne. 
W Lidze Mistrzów podopieczni 
trenera Václava Varadi radzą sobie 
bowiem słabo.
Trzyńczanie przegrali do tej pory 
wszystkie mecze w Champions 
League, w sobotę stracili komplet 
punktów u siebie w starciu ze 
szwedzkim Leksandsem, przegry-
wając w Werk Arenie 1:3. Jedyne-
go gola dla Trzyńca zdobył Michal 
Kovařčík. 
Stalownicy z zerowym dorobkiem 
punktowym po czterech meczach 
stracili szansę na awans z grupy. 
Jutro (17.00) w Werk Arenie w 
ramach Ligi Mistrzów zaprezentu-
je się Slovan Bratysława, a już w 
piątek Czeskie Budziejowice – w 
meczu 1. kolejki ekstraligi. Bliżej z 
obozu Stalowników w piątkowym 
„Głosie”. 
 (jb)

ME W SIATKÓWCE MĘŻCZYZN 
(OSTRAWA): RC – Czarnogóra 
(dziś, 17.00, Ostrava Arena), RC – 
Włochy (czwartek, 19.00, Ostravar 
Arena). 
Czescy siatkarze na początek tur-
nieju sensacyjnie pokonali Słowe-
nię 3:1, ale w kolejnych meczach 
było już znacznie gorzej (przegrane 
z Białorusią i Bułgarią).  (jb)
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I N F O R M A T O R 

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

I N F O R M AT O R

PROGRAM TV

Zapraszamy na Konwent Prezesów w środę 15 września. Ze względu na konieczność 
zachowania środków ostrożności odbędzie się on w sali Domu PZKO przy ulicy Bożka  
w Cz. Cieszynie. Rejestracja od 15.30, rozpoczęcie o 16.00.

WTOREK 7 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba (s.) 
9.55 Wizyta młodej damy (film) 10.35 
Przygody kryminalistyki (s.) 11.30 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Wszystko, 
co lubię 14.30 Próba (film) 15.30 Krok 
od nieba (s.) 16.40 Podróżomania 
17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce (s.) 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.10 Naj-
lepsze gafy 21.20 Karetka (s.) 22.20 
Niezwykłe losy 23.15 Sprawy detek-
tywa Murdocha (s.) 0.00 Kryminolog 
(s.) 1.00 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowna pla-
neta 9.20 Najciekawsze cuda staro-
żytności 10.05 Duże kotowate 10.50 
Jane Goodall 12.30 Nie poddawaj 
się plus 12.55 Nie poddawaj się 13.25 
Świadkowie czasu 13.50 Piekło pod 
powierzchnią 14.35 Losy domów 
14.55 Berlin 15.50 Królestwo natury 
16.15 Planeta Ziemia 17.05 Piękno wy-
brzeża Bretanii 18.00 Lanďák 19.00 
Na rowerze 19.15 Magazyn chrześci-
jański 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Blaník (teatr) 21.35 
Legia 100 – Krwawe francuskie pola 
22.30 100 cudów świata 23.25 Ludz-
kość: Nasza wspólna historia 0.10 
Dziesięć grzechów (s.) 1.00 Opowieść 
podręcznej (s). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 
(s.) 9.50 Spece (s.) 10.55 Łowy 12.00 
Południowe wiadomości 12.25 Ogól-
niak (s.) 14.00 Dowody zbrodni (s.) 
15.00 Detektyw Monk (s.) 16.57 Po-
południowe wiadomości 17.30 Łowy 
18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 MasterChef Cze-
chy 21.40 Pojedynek na talerzu 22.45 
Weekend 23.50 Detektyw Monk (s.) 
1.40 Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.15 Blade (s. anim.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 8.50 Gwiazdy nad 
głową (s.) 10.20 Pierwsza kolacja 
11.30 Strażnik Teksasu (s.) 12.40 Gli-
niarz i prokurator (s.) 13.45 Policja 
Hamburg (s.) 14.45 Komisarz Rex (s.) 
15.50 Nakryto do stołu! 16.50 Policja 
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Slunečná (s.) 21.35 7 przypad-
ków Honzy Dědka 23.05 Tak jest, sze-
fie! 1.00 Policja w akcji 2.05 Komisarz 
Rex (s.). 

ŚRODA 8 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba (s.) 
10.15 Najlepsze gafy 11.30 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 13. komnata Pa-
trika Eliáša 14.30 Po Czechach 14.40 
Ogniste kobiety są wśród nas (film) 
15.45 Krok od nieba (s.) 16.45 Podró-
żomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Przygody kryminalistyki (s.) 
21.00 Labirynt (s.) 22.00 Hercule Po-
irot (s.) 22.55 Komicy na piątkę 23.50 
AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Urugwaj 
9.25 Planeta Ziemia 10.15 Śladami 
Agathy Christie 11.00 Ludzkość 

– nasza wspólna historia 11.50 Sa-
moloty myśliwskie 12.35 H2O – czą-
steczka życia 13.30 Każdy Czech 
to hodowca 13.45 Z kucharzem do-
okoła świata 14.40 Ziemia – Jeden 
dzień na cudownej planecie 16.10 
Klucz 16.40 Apokalipsa Verdun 
17.25 Legia 100 – Krwawe francuskie 
pola 18.20 Spuścizna Tutanchamo-
na 19.10 Babel 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Błękitna 
krew (film) 21.00 Strony rodzinne 
21.35 Podróż po Puntarenas 22.05 
Industrie 22.30 Wielka wojna oj-
czyźniana 23.20 Lotnicze katastrofy 
0.05 Siostra (s.). 

NOVA
 5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40 Ulica 
(s.) 9.40 MasterChef Czechy 10.55 
Łowy 12.00 Południowe wiadomo-
ści, sport, pogoda 12.40 Ogólniak (s.) 
14.05 Dowody zbrodni (s.) 15.00 De-

tektyw Monk (s.) 16.57 Popołudnio-
we wiadomości 17.30 Łowy 18.25 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 MasterChef Czechy 
21.40 Zamieńmy się żonami 22.55 
Agenci NCIS: Nowy Orlean (s.) 23.50 
Detektyw Monk (s.) 1.40 Dowody 
zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.15 Blade (s. anim.) 7.00 Nowy dzień 
8.20 M.A.S.H. (s.) 8.50 Slunečná (s.) 
10.10 7 przypadków Honzy Dedka 
11.30 Strażnik Teksasu (s.) 12.45 Gli-
niarz i prokurator (s.) 13.50 Policja 
Hamburg (s.) 14.50 Komisarz Rex (s.) 
15.50 Nakryto do stołu! 16.50 Policja 
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 1. misja (s.) 21.35 Show Jana 
Krausa 23.55 Tak jest, szefie! 1.00 Po-
licja w akcji. 

CZWARTEK 9 WRZEŚNIA 

TVC 1
5.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba (s.) 
10.00 Próba (film) 11.00 Wszystko, co 
lubię 11.30 AZ kwiz 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Absolutnie beznadziejna spra-
wa (film) 14.55 Zawodowcy (s.) 15.50 
Krok od nieba (s.) 16.45 Wszystko, co 
lubię 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.10 
Najlepsze gafy 21.20 Pr. dyskusyjny 
22.20 Gejzer 22.50 Na tropie 23.15 
Komisarz Montalbano (s.) 0.55 AZ 
kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Siedem świa-
tów – jedna planeta 9.25 Piękno 
wybrzeża Bretanii 10.20 Królestwo 
natury 10.50 H2O – cząsteczka ży-
cia 11.45 Samoloty myśliwskie 12.30 
Tajemnice Trójkąta Bermudzkiego 
13.20 Krąg zła Hitlera 14.10 Wilcza 
odyseja 15.05 Cudowna planeta 
16.00 Europa dziś 16.30 Berlin 17.20 
Industrie 17.50 Niesamowita Taj-
landia 18.45 Auto Moto Świat 19.15 
Przez ucho igielne 19.50 Wiadomo-
ści w czeskim j. migowym 20.00 Ta-
jemnice brytyjskiej rodziny królew-
skiej 20.55 Po Czechach na końskim 
grzbiecie 21.25 Podróż po północno-
-wschodniej Hispanioli 21.55 Nowy 
papież (s.) 23.00 Zwycięstwo na Pa-
cyfiku 1945 23.45 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 
(s.) 9.40 MasterChef Czechy 10.55 
Łowy 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.35 Ogólniak (s.) 14.05 Dowody 
zbrodni (s.) 15.00 Detektyw Monk 
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.30 Łowy 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 Pan 
profesor (s.) 21.30 Gwiezdne życie 
22.05 Agenci NCIS: Nowy Orlean (s.) 
23.00 Detektyw Monk (s.) 0.45 Do-
wody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.15 Iron Man (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.15 M.A.S.H. (s.) 9.05 1. misja 
(s.) 10.25 Show Jana Krausa 11.30 
Strażnik Teksasu (s.) 12.45 Gliniarz 
i prokurator (s.) 13.50 Policja Ham-
burg (s.) 14.50 Komisarz Rex (s.) 
15.50 Nakryto do stołu! 16.50 Policja 
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showti-
me 20.15 Slunečná (s.) 21.35 Inko-
gnito 22.40 Gafy (s.) 23.55 Tak jest, 
szefie! 

POLECAMY

• Najciekawsze cuda starożytności
Wtorek 7 września, 
godz. 9.20  
TVC 2

• Auto Moto Świat
Czwartek 9 września, 
godz. 18.45  
TVC 2

• H2O – cząsteczka życia
Środa 8 września, 
godz. 12.35  
TVC 2

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas 
chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali nam wiele serca, wsparcia 
duchowego, współczucia i życzliwości i wzięli liczny udział w uroczy-
stości pogrzebowej

śp. TADEUSZA SMUGAŁY
Wasze wsparcie wiele dla nas znaczy. Najbliższa rodzina.
 GŁ-530

Jutro, 8 września, obchodzi swoje piękne, 80. urodziny 
nasz Kochany Mąż, Tatuś, Dziadek i Teść

pan JÓZEF BŁASZCZYK
z Żukowa Górnego

Z tej okazji życzymy Mu dużo zdrowia, szczęścia, bło-
gosławieństwa Bożego na dalsze lata.
Żona Krystyna, córki Barbara, Renata, syn Zenon ze 
swymi rodzinami oraz wnuczka Ninka, wnuki Patryk, 
Adrian, Dawid, Samuel i Dušan. GŁ-507

11 września obchodzi swój jubileusz – 90 lat mój Brat, Szwagier i nasz 
Wujek

inż. STANISŁAW BŁASZCZYK
pochodzący z Żukowa Górnego, obecnie zamieszkały w Příbramě

Wszystkiego najlepszego na dalsze lata życzą Żukowianie.
 GŁ-509

Dnia 10 września obchodzi swoje urodziny – 80 lat nasz Kochany Brat, 
Szwagier i Wujek

pan EDEK PŁONKA
z Żukowa Górnego

Z tej okazji życzymy Mu dużo zdrowia, szczęścia na dalsze lata. Rodzina.
 GŁ-508

Kto znał, wspomni; kto kochał, nie zapomni...
Czas mija, lecz tęsknota i smutek pozostają.

Dnia 7 września 2021 obchodziłby 75. urodziny

śp. ZBIGNIEW KOŻUSZNIK
z Orłowej-Lutyni

Z żalem, miłością i szacunkiem wspominają żona 
Kwietka, córki Beatka i Renia z rodzinami.
 GŁ-528

W czwartek 9 września minie dziesiąta rocznica 
śmierci 

śp. FRANCISZKI HELENY RZYMANOWEJ 
z Orłowej-Poręby

która 22 października obchodziłaby 98 urodziny.
O chwilę wspomnień prosi córka z rodziną.

 GŁ-529

ŻYCZENIA

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

CO W TEATRZE

SCENA POLSKA – CZ. CIESZYN: 
Skrzypek na dachu (7, godz. 19.00);
 ORŁOWA: Skrzypek na dachu 
(8, godz. 19.00).

CO W KINACH

CZ. CIESZYN – Central: Atlas 
ptáků (8, godz. 16.30); Jedině Te-
reza (9, godz. 16.30); Cesta domů 
(9, godz. 19.00); TRZYNIEC – Ko-
smos: After (7, godz. 17.30); Prvok, 
Šampón, Tečka a Karel (7, godz. 
20.00); Zátopek (8, godz. 20.00); 
Cesta domů (9, godz. 17.30); Atlas 
ptaků (9, godz. 20.00); KARWINA – 
Centrum: Zátopek (7, godz. 17.15); 
Reminiscencja (7, godz. 20.00); 
Matky (8, godz. 15.00); Mała Wiel-
ka Stopa 2 (8, godz. 17.30); Večírek 
(8, godz. 20.00); Jedině Tereza (9, 
godz. 19.00); HAWIERZÓW – Cen-
trum: Shang-Chi i legenda dzie-
sięciu pierścieni (7, 8, godz. 17.00); 
Gogo (7, godz. 18.00); Zátopek (7, 8, 
godz. 19.30); Atlas ptáků (8, godz. 
18.00); Rodzinka rządzi (9, godz. 
17.00); Shoky & Morthy: Poslední 
velká akce (9, godz. 18.00); After (9, 
godz. 19.30); CIESZYN – Piast: Las-
sie, wróć (8, 9, godz. 15.30); Zupa 
nic (8, 9, godz. 17.30); Egzorcyzmy 
dnia siódmego (8, godz. 19.30).

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM, 
niedziela, wiadomości regionalne 
od godz. 6.00; powtórka na antenie 
ČT2, niedziela od godz. 19.30.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt. godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 
105,3 MHz.

RADIO KATOWICE: „U Polaków 
za Olzą” – niedz. godz. 13.05 na 103 
FM. Archiwum audycji: radio.kato-
wice.pl/Zaolzie.

CO W TERENIE

BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i 
Seniora MK PZKO zapraszają na 
spotkanie towarzyskie 8. 9. o godz. 
15.00 do Domu PZKO.
CIERLICKO – Kluby Kobiet i 
Seniora Cierlicko-Centrum, Ko-
ścielec, Stanisłowice i Grodziszcz 
zapraszają swych członków na 
spotkanie klubowe w czwartek 9. 
9. o godz. 16.00 do Domu Polskiego 
na Kościelcu.
CZ. CIESZYN-MOSTY – MK PZKO 
zaprasza na wystawę fotografii 
członków Fotoklubu Zvonek pn. 
„Ciekawe miejsca Cieszyna i okoli-
cy” do Domu PZKO przy ul. Jasnej 
302. W sobotę 11. 9. wystawa czyn-
na w godz. 10.00-18.00. Od godz. 
18.00 biesiada z kapelą „Pustkova 
cimbálová muzika” z Kozlovic. W 
niedzielę 12. 9. wystawa czynna w 
godz. 10.00-16.00. Proponujemy – 
kawę, smaczne kołacze, jelito z ka-
pustą, udko z kurczaka i kiełbasę z 
grilla. Wstęp: wolne datki. Dalsze 
informacje: www.pzkomostycie-
szyn.webnode.cz, Facebook: PZKO 
Czeski Cieszyn-Mosty.
CZ. CIESZYN-SIBICA – MK PZKO 
zaprasza na Tradycyjne Święto 
Ziemniaka, czyli „Kobzoł Szoł” 
w sobotę 11. 9. od godz. 14.00 w 
Domu Polskim PZKO oraz przy-
ległym ogrodzie. W programie od 
godz. 15.00: wystawa obrazów Cze-
sława Filipiaka, występ zespołu 
folklorystycznego, loteria produk-
tów domowych, smaczna kuchnia 
ze specjałami z ziemniaków, dla 
dzieci nadmuchiwany zamek do 
skakania, wspólna zabawa.

KARWINA-FRYSZTAT – MK 
PZKO zaprasza w piątek 10. 9. o 
godz. 17.00 na następną edycję 
ALEKINO.pl do Domu Polskiego 
PZKO.
KARWINA-RAJ – Klub Seniora 
MK PZKO zaprasza członków na 
spotkanie 7. 9. o godz. 15.00.
KLUB SENIORA „Przyjaźń” – Za-
prasza swoich członków i przyja-
ciół na spotkanie, które odbędzie 
się 13. 9. o godz. 17.00 w Domu Pol-
skim w Karwinie-Frysztacie.
LESZNA DOLNA – Spotkanie z au-
torem publikacji pt. ,,Dom PZKO 
Leszna Dolna – historia i teraź-
niejszość 1990-2020” Tadeuszem 
Szkucikiem odbędzie się w piątek 
10. 9. o godz. 17.00. Miejsce spotka-
nia: B. STODOŁA, Leszna Dolna nr 
161 (dom p. Bartnickich). Książkę 
można kupić na spotkaniu. Liczba 
miejsc ograniczona.
PTTS „BŚ” –14. 9. Stary Groń (naj-
wyższy punkt grzbietu górskiego 
oddzielającego od siebie doliny 
Hołcyny i Leśnicy) poprowadzi 
uczestników wtorkowej wycieczki 
z Przełęczy Salmopolskiej Stasiek 
Pawlik +48 606 133 123. Zejście za-
planowane jest do Brennej-Leśni-
cy. Odjazd z Cieszyna z przystanku 
autobusowego przy ul. 3 Maja o 
godz. 9.23.
 zaprasza 18. 9. na wycieczkę au-
tokarową na Małą Fatrę – Veľký 
Rozsutec. Trasy bardzo atrakcyj-
ne, miejsce wyjścia – Bielý Potok, 
przejście przez Jánošíkove diery, 
V. Rozsutec, miejsce docelowe – 
Štefanová. Informacje o trasach i 
odjeździe autobusu można znaleźć 
na www.ptts-beskidslaski.cz. Zgło-
szenia wraz z opłatą za przejazd 
autobusem (190 kc) przyjmują re-
jonowi oraz kierownik wycieczki 
Tadeusz Farnik, tel. 776 046 326 do 
5. 9. Zapraszamy wszystkich tych, 
którzy spełniają wymogi wjazdu na 

teren Słowacji. Uwaga: przy wjeź-
dzie na teren Słowacji trzeba oka-
zać zaświadczenie o podwójnym 
zaszczepieniu.
TKK PTTK „Ondraszek” – Za-
prasza na XXIII Rodzinny Rajd 
Rowerowy Cieszyn – Hażlach, któ-
ry odbędzie się 11. 9. Start o godz. 
10.00, zbiórka przy Hali Wido-
wiskowo Sportowej im. Cieszyń-
skich Olimpijczyków. Uczestnicy 
podzieleni na grupy pokonają ok. 
18-kilometrową trasę pod opieką 
klubowych przewodników. Metę 
rajdu zorganizowano przy boisku 
LKS „Victoria” w Hażlachu. Na 
mecie zostaną rozegrane konkur-
sy oraz loteria. Zapisy w Oddziale 
PTTK „Beskid Śląski”, ul. Głęboka 
56 w godz.15.00-17.00, dodatkowo 
w dniu imprezy na starcie. Wpiso-
we: 10 zł od osoby dorosłej, dzieci 
poniżej 5 lat nieodpłatnie.
 zaprasza na wycieczkę rowero-
wą 12. 9. pt. „Śladami bitwy psz-
czyńskiej. Wojna obronna 1939”. 
Spotkanie na Rynku w Pszczynie 
o godz. 11.00. W planie wycieczki 
zwiedzanie muzeum militarnych 
dziejów Śląska, a następnie prze-
jazd do miejsc pamięci związanych 
z tą bitwą. Powrót indywidualny. 
Osoba prowadząca: Andrzej Nowak 
„Ziołowy”, tel. +48 698 028 933.

KONCERTY

KARWINA-FRYSZTAT – Zapra-
szamy w niedzielę 12. 9. o godz. 
16.00 do kościoła parafialnego pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego na 
drugi koncert XVII Festiwalu Mu-
zyki Organowej „Karwińskie orga-
ny”. Na organach zagra czeskocie-
szyński rodak Tomáš Pindór, który 
muzycznie kształcił się m.in. w 
Konserwatorium im. L. Janáčka w 
Ostrawie. 10 lat był głównym or-

ganistą w kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Cz. Cieszynie. 
Obok aktywnego organisty zostaje 
świetnym korepetytorem różnych 
zespołów artystycznych. Jako 
zdobywca wielu nagród koncertu-
je w krajach Europy. Obecnie jest 
naczelnym organistą w kościele 
św. Jerzego w Pradze. Poświęca 
się koncertowej i kompozytorskiej 
działalności, jest członkiem ze-
społu artystycznego muzyki daw-
nej Gutta Musicae. Na koncercie 
obecna będzie też Karin Lednická 
z Ostrawy, urodzona w Karwinie, 
która całe życie spędziła w regio-
nie, którego historię opisała w try-
logii „Šikmý kostel”. Z książki tej 
zaprezentuje na koncercie niektó-
re fragmenty, które zainspirowały 
organistę T. Pindóra do wykona-
nia improwizacji organowych i 
które zabrzmią na koncercie obok 
utworu organowego „Dance Maca-
bre” C. Saint-Saensa.

OFERTA

POSZUKUJĘ GARAŻU do wynajęcia 
lub kupna w Cz. Cieszynie. Tel. 773 
684 877. GŁ-528

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓWNY 
PZKO, ul. Strzelnicza 28, kory-
tarz wejściowy: do 1. 10. wystawa 
„Ks. Franciszek Michejda. Prowa-
dził lud do Ziemi Obiecanej”. Czyn-
na w godzinach otwarcia budynku. 
CZ. CIESZYN, KONGRES POLA-
KÓW, ul. Grabińska 458/33: do 
16. 9. wystawa pt. „Próba buntu. 
50. rocznica powstania Klubu Nie-
zależnych MK PZKO w Bystrzycy”. 
Czynna od wtorku do piątku w 
godz. 8.00-15.00. GALERIA MIASTA TRZYŃCA, 

DK „Trisia”, nám. Svobody 526, 
Trzyniec: do 28. 10. wystawa Ka-
rola Adamusa pt. „Vizuální po-
ezie”. Ekspozycja czynna w po-pt: 
w godz. 9.00-17.00; so i nie: w godz. 
14.00-17.00.
MUZEUM HUTY TRZYNIECKIEJ 
i MIASTA TRZYŃCA, DUŻA GA-
LERIA, ul. Frýdecká 387: do 18. 11. 
wystawa pt. „Historia jednego mia-
sta”. Czynna: wt-pt: w godz. 9.00-
17.00, nie: w godz. 13.00-17.00.
PAŃSTWOWE POWIATOWE AR-
CHIWUM KARWINA, Fryštátská 
55, Karwina-Frysztat: do 31. 12. 

wystawa pt. „Z  trógły naszej star-
ki”. Czynna: po, wt, śr, pt: w godz. 
8.00-14.00.

CO ZA OLZĄ

KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, ul. 
Mennicza 46, Cieszyn: do 2. 10. 
wystawa pt. „Ars belli – Sztuka 
wojny”. Czynna: wt-pt: w godz. 
10.00-18.00; so: w godz. 9.00-
15.00.
WIEŻA PIASTOWSKA i ROTUN-
DA św. Mikołaja, Cieszyn: czyn-
ne codziennie w godz. 9.00-18.00.

Trzy dni z kinem

J
uż za trzy dni rozpocz-
nie się w Cierlicku fil-
mowe święto. W piątek 
o godz. 9.00 film „Za 
niebieskimi drzwia-
mi” obejrzą uczniowie 
polskich szkół pod-

stawowych, a po nich film „Smečka” 
(Wataha) ich koledzy z czeskiej szko-
ły podstawowej w Cierlicku. 

Zachęcamy do obejrzenia przede 
wszystkim polskich nowości: w  pią-
tek będzie to „Sweat” (godz. 17.30), 
w sobotę „Boże Ciało” (14.00) oraz 
„Polot” (17.00). Sobotnie seanse za-
kończy o godz. 22.00 kultowy obraz 
„Rejs”. W niedzielę z kolei czeka nas 
film Romana Polańskiego „Oficer i 

szpieg” (14.00) oraz na zakończenie 
o 20.00 „25 lat niewinności. Sprawa 
Tomka Komendy”. 

CieLafowi będzie towarzyszyć wy-
stawa zdjęć śp. Wiesława Przeczka z 
pierwszych edycji przeglądu (1993-
1997). Oprócz tego będzie moż-
na również spróbować lokalnych 
potraw i trunków, a do dyspozycji 
rodziców-kinomaniaków będzie 
opiekunka i kącik dla dzieci. Bilety 
można zakupić przed seansem lub 
w przedsprzedaży w cierlickiej bi-
bliotece.

Wspólnie z redakcją „Głosu” przy-
gotowaliśmy szybki konkurs, które-
go stawką jest sześć biletów na seans 
„Sweat”. Prosimy o podanie imienia i 

nazwiska aktorki, 
która gra główną 
rolę w tym obra-
zie. Na odpowie-
dzi czekamy do 
środy (godzina 
20.00). Piszcie na 
adres: wolff@glos.
live. Bilety będą do 
odebrania w kasie 
kina. Cały program 
jest dostępny na 
www.cielaf.cz i na 
f a c e b o o k o w y m 
profilu festiwalu: 
w w w. f a c e b o o k .
com/cielaffestival.
 Organizatorzy

• Kadr z filmu „25 lat niewinności. 
Sprawa Tomka Komendy”. Fot. ARC
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UŚMIECHNIJ SIĘ KRZYŻÓWKA SYLABOWA

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

MINIKWADRAT MAGICZNY I LOGOGRYF ŁUKOWATY

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zo-
stanie rozlosowana książka. Rozwiązania 

prosimy przesyłać na e-mail: info@glos.live. Termin 
ich nadsyłania upływa w piątek 17 września 2021 r. 
Nagrodę z 24 sierpnia otrzymuje Helena Mrózkowa 
z Czeskiego Cieszyna. Autorem dzisiejszych łamigłó-
wek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie logogryfu z 24 sierpnia: SPAŁA
Rozwiązanie minikwadratu magicznego I  
24 sierpnia: 1. MEWA 2. ERWIN 3. WINDA 4. ANAT 
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II  
z 24 sierpnia: 1. OPOS 2. PÓŁKA 3. OKAPI 4. SAID
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 24 sierpnia: CZOCHA

POZIOMO: A. część nogi z piętą  B. artysta przy sztalugach – pocisk do sygnalizacji świetlnej, fajerwerk C. prze-
gląd polskich kabaretów lub potocznie więzienie – bohater dramatu Szekspira „Wesołe kumoszki z Windsoru” 
lub strona po angielsku D. Jagiellońskie, wylansowały przebój „Wars wita was”
PIONOWO: 1. dzieło kartografa 2. rzemieślnik wyrabiający ławy, szafy – arabica lub robusta 3. bucha z gwiżdżą-
cego czajnika – grube, duże kije lub oceny niedostateczne 4. Nicolas, amerykański aktor („Dzikość serca”, „Skarb 
narodów”)

Wyrazy trudne lub mniej znane: CAGE, PAKA

A

1 2 3 4

B

C

D

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. masa w rurce lub 
kosmetyk o kon-
systencji masła

2. niewielka rama
3. ciastko z bitą 

śmietaną i cze-
koladową polewą 
lub zamek błyska-
wiczny

4. imię autora po-
wieści „Przygody 
Tomka Sawyera”

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: EKLER

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. ciekły, gazowy lub 
stały

2. chowa się w niej 
mały kangurek

3. dawniej: rysunek, 
szkic

4. agencja kosmicz-
na USA

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: ABRYS

1 2 3 4

1

2

3

4

1 2 3 4

1

2

3

4

Rozwiązaniem logogryfu jest aforyzm Stanislawa Jerzego Leca  (ur. 6 marca 1909 we Lwowie, zm. 7 
maja 1966 w Warszawie) – polskiego poety, satyryka i aforysty:
„Szkoda, że dopiero krew przelana ma głos.
Woła o...”

1.-4. początkujący, nowicjusze
3.-6. chęć, pragnienie czegoś, apetyt
5.-8. dowódca kozacki
7.-10. ...do ciała, kosmetyk 

nawilżający i odżywiający skórę
9.-12. Anna, śpiewała „Tyle słońca w 

całym mieście...”
11.-2. opowiadanie przy harcerskim 

ognisku lub wokalistka zespołu 
Blue Cafe

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
ADEPCI


