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Zabrzmiały  
polskie nowele
Sucha Górna. W sobotę w całej Pol-
sce, ale też w wielu innych miejscach 
na świecie, odbyło się publiczne 
czytanie polskich nowel w ramach 
kampanii prowadzonej przez parę 
prezydencką.  Jedyną placówką w Re-
publice Czeskiej, która wzięła udział 
w Narodowym Czytaniu, była polska 
podstawówka w Suchej Górnej. To już 
druga edycja Narodowego Czytania w 
tej placówce. STR. 3

ZBLIŻENIA

Na scenie kopę lat
Nawsie. Niewiarygodne są czasem 
ludzkie jubileusze. Niewiarygodny 
mógłby wydawać się również ten ju-
bileusz, który obchodzono w sobotę 
w Domu PZKO w Nawsiu. Aktor, re-
żyser i do niedawna dyrektor Teatru 
Cieszyńskiego, Karol Suszka, święto-
wał 60 lat na scenie. 15 sierpnia 1959 
roku jako zaledwie 17-latek rozpoczął 
pracę w Scenie Polskiej. STR. 4

SPORT

Świetny start  
Marka Grycza w MŚ
Budapeszt/Bystrzyca. Marek Grycz, 
reprezentant RC w pięcioboju nowo-
czesnym, na co dzień członek klubu 
SC Bystrzyca, w pięknym stylu zakoń-
czył sezon 2019, zajmując czternaste 
miejsce w mistrzostwach świata w 
Budapeszcie. Do elitarnej „10” czem-
pionatu zabrakło Gryczowi pięciu 
punktów. – To mój najlepszy wynik 
w seniorskiej kategorii – powiedział 
„Głosowi” Grycz. STR. 9

Tablica opowie 
o gimnazjum 
WYDARZENIE: Pod koniec września upłynie 110 lat od otwarcia Polskiego Gimnazjum 
Realnego im. Juliusza Słowackiego w Orłowej. Dzięki nowej tablicy informacyjnej 
zainstalowanej na Obrokach osoby odwiedzające pomnik poświęcony gimnazjum poznają 
w skrócie jego historię.

Danuta Chlup

23 września 1909 roku 
rozpoczął się pierwszy 
rok szkolny w Polskim 

Gimnazjum Realnym im. Juliusza 
Słowackiego w Orłowej-Obrokach. 
Dokładnie 110 lat później, 23 bm., 
odbędzie się przy pomniku na 
Obrokach uroczystość upamięt-
niająca nieistniejącą już placówkę. 
Jej organizatorem jest Miejscowe 
Koło PZKO w Orłowej-Lutyni. Po-
czątek zaplanowano na godz. 17.00. 
Inicjatorem zainstalowania dwu-
języcznej, czesko-polskiej tablicy 
informacyjnej, a także jej sponso-
rem, jest lekarz Bogusław Chwajol. 
Ludziom, którzy dotrą na Obroki, 
tablica pomoże poznać w skrócie 
historię gimnazjum. 

– Minęło dziesięć lat od posta-
wienia pomnika, odsłoniliśmy go 
w setną rocznicę założenia gimna-
zjum. Absolwenci szkoły na Obro-
kach się wykruszają, ja należę do 
nielicznej już ich grupy. Dwa lata 
po mnie, w 1962 roku, zdawali ma-
turę na Obrokach ostatni absol-
wenci. Chcemy, żeby ludzie, którzy 
dotrą do pomnika na Obrokach, 
otrzymali informacje nt. historii 
szkoły – wyjaśnia Chwajol.

Podczas uroczystości przed 
pomnikiem wystąpią dwa chóry 
PZKO – z Orłowej-Lutyni i z Bogu-
mina-Skrzeczonia. Chwajol wygło-
si krótkie przemówienie nt. historii 
gimnazjum, uczniowie Polskiego 
Gimnazjum w Czeskim Cieszynie 
przedstawią „Testament mój” Sło-
wackiego. Złożone zostaną kwiaty. 
Po uroczystości odbędzie się spo-
tkanie towarzyskie w Domu PZKO 
w Orłowej-Lutyni. 

– Polskie Gimnazjum Realne J. 
Słowackiego w Orłowej należało do 
najstarszych instytucji edukacyj-
nych na Śląsku Cieszyńskim. Zo-
stało założone w 1909 roku z inicja-
tywy Macierzy Szkolnej Księstwa 

Cieszyńskiego oraz Towarzystwa 
Szkoły Ludowej z siedzibą w Kra-
kowie. To była początkowo szkoła 
prywatna, finansowana z darów i 
składek społeczeństwa. Nowy za-
kład miał umożliwić kształcenie 
młodzieży z biednych rodzin gór-
ników i robotników żyjących w tej 
części regionu Śląska – przypomi-
na lekarz. 

W sobotę PZKO-wcy zainstalo-
wali tablicę na Obrokach. Ponadto 
w kilku miejscach zostały powie-
szone kierunkowskazy odsyłające 
do pomnika. Koszty ich produkcji 
pokryło miasto, Urząd Miasta po-
starał się także o ich instalację. 

Piotr Brzezny, prezes MK PZKO 
w Orłowej-Lutyni, przekonuje, że 
Koło PZKO na prośbę Chwajola za-
jęło się załatwieniem spraw zwią-
zanych z tablicą i kierunkowskaza-
mi oraz organizacją uroczystości. 

– W naszym Kole mamy człon-
ków, którzy są absolwentami or-
łowskiego gimnazjum, także ta-
kich, którzy uczęszczali jeszcze do 
budynku na Obrokach. Otaczamy 
opieką miejsce, gdzie stało gim-
nazjum, a gdzie teraz znajduje się 
obelisk. Razem z Kołem w Orło-
wej-Porębie troszczymy się, żeby 
był tam porządek, kosimy trawę – 
mówi Brzezny.  

Gimnazjum świętuje
Na bieżący rok przypadają dwa 
jubileusze gimnazjalne: 110 lat 
orłowskiej placówki i 70 lat czesko-
cieszyńskiej. Polskie Gimnazjum im. 
J. Słowackiego w Czeskim Cieszy-
nie zaplanowało dwa wydarzenia: 
uroczystość wspomnieniową przy 
pomniku w Orłowej-Obrokach – 18 
października o godz. 13.00 oraz 
uroczystą akademię w Teatrze Cie-
szyńskim w Cz. Cieszynie pt. „To nasz 
gimpel” – 19 października o godz. 
15.00. Akademii będzie towarzyszyła 
wystawa okolicznościowa.

• Dwujęzyczną tablicę zawierającą krótkie informacje o Polskim Gimnazjum 
Realnym im. J. Słowackiego w Orłowej-Obrokach zainstalowano przy pomni-
ku w sobotę. Oficjalne odsłonięcie nastąpi podczas uroczystości rocznico-
wych 23 września, my jednak razem z doc. Bogusławem Chwajolem uchylamy 
rąbka tajemnicy już dziś. Fot. SZYMON BRANDYS

SPOŁECZEŃSTWO

Skarby z domowego 
archiwum
Czeski Cieszyn. Zbliża się kolejna, 87. 
rocznica katastrofy lotniczej w Cier-
licku-Kościelcu, w której zginęli słyn-
ni polscy lotnicy, Franciszek Żwirko i 
Stanisław Wigura. – Być może w zaol-
ziańskich domach spoczywają jeszcze 
jakieś pamiątki związane z tym tra-
gicznym wydarzeniem. To ważne, by 
te rzeczy nie odeszły w zapomnienie 
– mowi Piotr Szewieczek z Czeskiego 
Cieszyna. STR. 3
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W OBIEKTYWIE...

Zapraszamy do odwiedzenia naszego ar-
chiwum krótkich materiałów fi lmowych.

Wspieranie czytelnictwa jest zadaniem, które stawiają przed sobą 
z jednej strony instytucje kulturalne i oświatowe, z drugiej 

podmioty, które żyją z wydawania i sprzedaży literatury. W ubiegłym 
tygodniu miałam okazję przyjrzeć się dwóm bardzo różnym inicjaty-
wom, czy – jak kto woli – projektom wspierającym zainteresowanie 
książkami. 

Pierwszy był komercyjny. Przedstawicielka fi rmy wydającej i dys-
trybuującej audiobooki, czyli książki mówione, przekonywała mnie, 
że wbrew argumentom przeciwników tej formy przekazu literackiego, 
audiobooki bynajmniej nie powodują spadku zainteresowania książką 
drukowaną. Wręcz przeciwnie – u wielu osób, które wcześniej mało 
albo prawie w ogóle nie czytały, mogą wzbudzić zainteresowanie li-
teraturą. To na razie tyle na ten temat – wkrótce ukaże się w „Głosie” 
artykuł o książce mówionej. 

W sobotę uczestniczyłam w „Narodowym Czytaniu” w polskiej 
szkole w Suchej Górnej. W tym roku para prezydencka, inicjująca tę 
imprezę promującą rodzimą literaturę, wybrała nowele polskie auto-
rów znanych nam z lektur szkolnych – Sienkiewicza, Konopnickiej, 
Orzeszkowej, Żeromskiego, Reymonta.... Czytaliśmy je, kiedy byliśmy 
uczniami. I chyba właśnie dlatego, że przyszło nam się z nimi zmie-
rzyć, kiedy byliśmy nastolatkami, a one na ogół nie poruszały bliskich 
nam w tym wieku problemów, zapamiętaliśmy je jako niezbyt ciekawe 
– wyrażając się eufemistycznie. „Narodowe czytanie” skłania nas do 
ponownego sięgnięcia, już w bardziej lub całkowicie dojrzałym wieku, 
po pozycje klasyków. Nie wiem, w jakim stopniu po kolejnej edycji 
„Narodowego Czytania” wzrośnie zainteresowanie tą literaturą, ale 
myślę, że tak czy inaczej inicjatywa ta wypełnia pewną lukę w działa-
niach na rzecz czytelnictwa.  

NASZ »GŁOS«

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

KARWINA
Jaroslav Hanzel z karwiń-
skiej stacji Straży Pożarnej 
Województwa Morawsko-
Śląskiego został mistrzem 
RC w sporcie strażackim 
(dyscypliny TFA – „Naj-
twardszy strażak”) w kate-
gorii wieku od lat 35 do 44. 
Mistrzostwa kraju odbyły 
się w czwartek w Pilźnie. 
Karwińska drużyna zdobyła 
trzecie miejsce. Zawodnicy 
rywalizowali w dziesięciu 
dyscyplinach. Musieli wy-
kazać się siłą, sprawnością 
ruchową, pokonywaniem 
przeszkód.  (dc)

ORŁOWA
Budowa parkingu dla 
stu samochodów przy 
ul. Rydułtowskiej się 
przeciągnie. Pojawiły się 
problemy techniczne i 
fi nansowe. Podczas prac 
ziemnych, przy usuwaniu 
fundamentów dawnej 
kotłowni, odkryto pod-
ziemne obiekty, których 
nie było w dokumentacji. 
Aktualnie sytuacja jest już 
rozwiązana i prace mogą 
być kontynuowane. Po-
trwają dłużej niż zakłada-

no, lecz do końca roku 
budowa powinna być 
gotowa – owszem pod 
warunkiem, że pogoda 
będzie sprzyjała.  (dc)

PIOTROWICE
Gmina realizuje kil-
ka ważnych projektów 
inwestycyjnych. Łączna 
wartość tegorocznych 
inwestycji zbliża się do 45 
mln koron, co odpowiada 
blisko 60 proc. bieżących 
rocznych przychodów 
budżetu gminnego. Ob-
ciążenie fi nansowe gminy 
zmniejszają dotacje unijne, 
z których współfi nanso-
wana jest większość inwe-
stycji. Aktualnie dobiega 
końca budowa chodnika w 
Zawadzie, budowa szkol-
nego centrum politech-
nicznego, rozpoczęto re-
mont dachu piotrowickiej 
szkoły podstawowej.  (dc) 

TRZYNIEC 
Kino Letnie cieszyło się w 
tym roku rekordową po-
pularnością. Seanse fi lmo-
we w plenerze obejrzało 
w sumie 2,7 tys. widzów 
– dwukrotnie więcej niż 
w ub. lato. Odbyło się 
osiem seansów w różnych 
miejscach – na stadionie 
lekkoatletycznym, obok 
minigolfa w Parku Leśnym, 
przed Domem Kultury 
„Trisia” oraz przed kinem 
„Kosmos”. Widzów przy-
ciągnęły ciekawe fi lmy, 
sprzyjająca pogoda i cieka-
we miejsca.  (dc)

KARWINAORŁOWA

PIOTROWICE

wtorek

środa

czwartek

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

dzień: 16 do 20 C 
noc: 18 do 14 C 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 18 do 24 C 
noc: 19 do 16 C 
wiatr: 3-4 m/s

DZIŚ...

10
września 2019

Imieniny obchodzą: 
Łukasz, Mikołaj, Sebasti an
Wschód słońca: 6.11
Zachód słońca: 19.13
Do końca roku: 112 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień 
Zapobiegania 
Samobójstwom 
Przysłowia: 
„Na świętego Łukasza jest 
w domu chleb i kasza”

JUTRO...

11
września 2019

Imieniny obchodzą: 
Dagna, Jacek, Prot
Wschód słońca: 6.13
Zachód słońca: 19.10
Do końca roku: 111 dni
Przysłowia: 
 „Ze wszystkich świętych 
najlepszy Jacek, bo kto 
żyje, dostał placek”

POJUTRZE...

12
września 2019

Imieniny obchodzą: 
Gwidon, Maja, Maria
Wschód słońca: 6.14
Zachód słońca: 19.08
Do końca roku: 110 dni
(Nie)typowe święta:
Święto Wojsk Lądowych
Dzień Brukarza
Przysłowia: 
„Jeśli wrzesień będzie 
ciepły i suchy, pewno 
październik nie oszczędzi 
pluchy”

POGODA

E-STREFA

• Obrodziło owocami w Żywocicach. Fot. WIESŁAW PRZECZEK

Firma IBM

CYTAT NA DZIŚ

•••
Ponad 120 milionów pracowników na całym świecie 
w ciągu najbliższych trzech lat będzie musiało się 
przekwalifi kować. Powodem są zmiany, jakie na 
rynku pracy wprowadzi rozwój technologii i sztucznej 
inteligencji. Problem w największym stopniu będzie 
dotyczył Chin

TRZYNIEC

Z tygodniowym 
poślizgiem, 
spowodowanym 
remontem, rozpoczął się 
rok szkolny 2019/2020 
w Polskiej Szkole 
Podstawowej im. Jana 
Kubisza w Gnojniku. 
W tym roku w placówce 
tej naukę podjęło 
143 uczniów. Gmina 
przygotowuje projekt 
poszerzenia budynku 
o nowy pawilon.

Danuta Chlup

W czasie wakacji wymienia-
liśmy wykładzinę na dol-
nym i górnym korytarzu. 

Zamiast PCV mamy teraz wykładzinę 
żywiczną. To materiał twardy, wodo-
szczelny, a równocześnie ciepły, bez 
żadnych połączeń, czyli bez szpar, w 
których mogłyby się zbierać nieczy-

stości. Niestety podczas prac okazało 
się, że betonowy podkład nie jest w 
dobrym stanie i trzeba było najpierw 
na nowo zalać korytarze betonem. 
Związane z tym przerwy technolo-
giczne przedłużyły remont – dyrektor 
Tadeusz Grycz wyjaśnił w rozmowie 
z „Głosem” powody późniejszego roz-
poczęcia roku szkolnego. 

Uczniowie, pracownicy szkoły i ro-
dzice pierwszoklasistów spotkali się 

Sporo uczniów.  Czekają na pawilon

wczoraj rano w sali gimnastycz-
nej. Nauczycielka pierwszej kla-
sy, Zdenka Wałach, przedstawiła 
siedemnastkę swoich podopiecz-
nych. Dzieci otrzymały mnóstwo 
prezentów – tornistry z wyprawką 
i jednorazowe stypendia w ramach 
„Bonu pierwszoklasisty” dofi nan-
sowanego przez Fundację „Pomoc 
Polakom na Wschodzie”, a także 
podarunki zakupione przez gnoj-
nicką Macierz Szkolną. Kwiatkiem 
powitano trzy nowe uczennice kla-
sy szóstej. Pomyślnego roku szkol-

nego życzyli uczniom, oprócz dy-
rektora, także wójt gminy, Miroslav 
Molin, proboszcz parafi i katolic-
kiej, ks. dziekan Rudolf Sikora oraz 
prezes Koła Macierzy Szkolnej, Ur-
szula Krzywoń. 

W tym roku szkolnym w gnoj-
nickiej podstawówce kształci się 
143 uczniów – to jest liczba zbliża-
jąca się do maksimum możliwości 
placówki. Pełne jest także przed-
szkole. Władze gminy mają jednak 
dobrą wiadomość. – Przygotowu-
jemy projekt budowy pawilonu, 

w którym będą się mieściły kla-
sopracownie różnych przedmio-
tów – komputerowa, językowa, 
muzyczna i inne. Państwo wspiera 
obecnie fi nansowo powstawanie 
takich pracowni, dlatego liczymy 
na to, że uda nam się otrzymać do-
tacje na budowę, Koszty budowy 
będą niebagatelne, ok. 25 mln ko-
ron – zdradził wójt Molin. Termin 
rozpoczęcia budowy nie jest na ra-
zie znany, wszystko zależy od tego, 
kiedy uda się pozyskać fundusze. 
 (dc)

• Siedemnaścioro dzieci rozpoczęło 
naukę w pierwszej klasie. 
Fot. DANUTA CHLUP

Skarby z domowego 
archiwum

Zbliża się kolejna, 87. rocznica 
katastrofy lotniczej w Cier-

licku-Kościelcu, w której zginęli 
słynni polscy lotnicy, Franciszek 
Żwirko i Stanisław Wigura. – Być 
może w zaolziańskich domach 
spoczywają jeszcze jakieś pamiątki 
związane z tym tragicznym wyda-
rzeniem. To ważne, by te rzeczy nie 
odeszły w zapomnienie – mowi Piotr 
Szewieczek z Czeskiego Cieszyna.

Cieszynianin skontaktował się 
niedawno z redakcją „Głosu”, by za-
prezentować nam unikalne zdjęcia 
związane z katastrofą. 

– Te fotografi e wykonał mój dalszy 
wujek Leopold Walek, który miesz-
kał w Mostach koło Cieszyna i był 
fotografem-amatorem. Gdy więc 
wiadomość o śmierci lotników roze-
szła się po Śląsku Cieszyńskim lotem 
błyskawicy, wsiadł na rower i poje-
chał na Żwirkowisko. Był na miejscu, 
a efektem są te zdjęcia – mówi Piotr 
Szewieczek.

Na jednym z nich widać szczątki 
rozbitego samolotu, na drugim woj-
skowy mundur porucznika Fran-
ciszka Żwirki. Trzecia fotografi a 
dokumentuje natomiast transport 
ciał lotników do Cieszyna. – Szko-
da, że wujek nie zrobił więcej zdjęć. 
A może zrobił, ale nie zachowały się 
do dzisiaj. W każdym razie bardzo się 
ucieszyłem, kiedy żona wujka długo 
po jego śmierci przekazała mi te foto-
grafi e – wspomina cieszynianin.

Archiwalne zdjęcia zachowały się 
w bardzo dobrym stanie. – Te nakłu-
cia po szpilkach świadczą jednak, że 
tułały się już po jakiś wystawach – 
stwierdza i dodaje, że w jego domo-
wym archiwum fotografi e przeleżały 
pół wieku. – Otrzymałem je bowiem 
będąc dwudziestoletnim młodzień-
cem. Ich kopie wraz z innymi do-
kumentami na temat mojej rodziny 
jakiś czas temu udostępniłem Ośrod-
kowi Dokumentacyjnemu Kongre-
su Polaków w RC. Prawdopodobnie 
więc wśród naukowców i specjali-
stów te zdjęcia są znane – mówi Piotr 
Szewieczek. Dodaje jednocześnie, że 
nie ma żadnych planów związanych 
ze swymi archiwaliami. – Przyznam, 
że nigdy nie miałem pokusy, by 
sprzedać je jakiemuś kolekcjonerowi 
na targach staroci. Historia Żwirko-
wiska jest dość smutna. Po wkrocze-
niu do Cierlicka Niemcy rozebrali 
tamtejsze mauzoleum. Ścięli nawet 
drzewo, w które trafi ł samolot. Te fo-
tografi e to jedna z niewielu pamiątek 
po słynnych lotnikach, którzy u nas 
zginęli, chciałbym je więc sobie zo-
stawić – stwierdza.   (wik)

• Piotr Szewieczek 
prezentuje archiwal-
ne fotografi e. 
Fot. WITOLD KOŻDOŃ

Jeszcze więcej 
polskich fi lmów
Klub Kultury o.p.s., który od 27 lat 

organizuje festiwal „Babie Lato 
Filmowe”, startuje z nową inicjaty-
wą. Na wielkim ekranie w Bystrzycy 
od 13 września częściej gościć bę-
dzie polskie kino.  Znamy już kolejne 
daty spotkań w ramach Klubu Pol-
skiego Filmu! Imprezę towarzyszącą 
festiwalowi „Babie Lato Filmowe” 
zainauguruje w piątek głośny nad 
Wisłą kontrowersyjny fi lm Tomasza 
Sekielskiego „Tylko nie mów niko-
mu” . Dokument opowiada o  wy-
korzystywaniu seksualnym mało-
letnich przez księży katolickich w 
Polsce i ukrywaniu tych praktyk 
przez kościelnych hierarchów. Pod-
czas majowej premiery w serwisie 
YouTube w ciągu pierwszych 5,5 go-
dziny wideo uzyskało ponad milion 
wyświetleń, czym ustanowiło nowy 
rekord polskiej wersji popularnego 
serwera fi lmowego. 

– Na Zaolziu ciągle jest zapotrze-
bowanie i zainteresowanie fi lmem 

polskim, pobudzone zresztą „Ba-
bim Latem Filmowym”. Uznałem 
jednak, że to za mało – wyjaśnia 
Tadeusz Wantuła, pomysłodawca i 
organizator Klubu Polskiego Filmu 
oraz corocznych spotkań z kinem 
polskim, czeskim i słowackim w ra-
mach festiwalu BLF. 

Spotkania w ramach KFP w kinie 
w Bystrzycy (MUZ-IC) będą miały 
formułę klubu dyskusyjnego. Sta-
łe członkostwo w klubie zapewnia 
jednorazowa opłata w wysokości 
50 koron uiszczana przy pierw-
szym wejściu. Dzięki niej widzowie 
uzyskują legitymację klubową, któ-
ra uprawnia do darmowych wejść 
na kolejne seanse odbywające się 
ramach KFP. Znane już są ich ter-
miny do końca roku 2019 – 17. 10, 
7. i 21. 11. oraz 12. 12. Organizatorzy 
zapowiadają, że w miarę możliwo-
ści będą zapraszali do Bystrzycy 
twórców fi lmowych oraz fi lmo-
znawców.  (r)

Zabrzmiały polskie nowele
Narodowe Czyta-

nie w polskiej 
podstawówce w Su-
chej Górnej zainaugu-
rowała jej dyrektorka, 
Monika Pláškowa: – 
„Wybrane przez nas 
na tegoroczne czyta-
nie osiem polskich 
nowel obrazuje sto lat 
dziejów Polski” – tak 
przed chwilą w Ogro-
dzie Saskim powie-
dział prezydent An-
drzej Duda, otwierając 
ósme Narodowe Czy-
tanie. Odbywa się ono 
w tym samym czasie 
w ponad trzech tysią-
cach miejsc – w całej 
Polsce i na świecie. To 
Narodowe Czytanie 
jest inne, może trochę 
trudniejsze. Czytaliśmy już powie-
ści, czytaliśmy dramaty, w zeszłym 
roku było „Przedwiośnie” Stefana 
Żeromskiego. Tym razem czytamy 
nowele, które reprezentują różne 
style, różny język.

W auli szkolnej, w otoczeniu re-
kwizytów wprowadzających w at-
mosferę prezentowanych utworów, 
usiadły kolejno z tekstami w ręku: 
Izabella Wołłejko-Chwastowicz – 
konsul generalna RP w Ostrawie, 
Jana Raclavská – wykładowca Uni-
wersytetu Ostrawskiego, Marta 
Kmeť – dyrektor Centrum Pedago-
gicznego dla Polskego Szkolnictwa 
Narodowościowego oraz dzienni-
karki: Renata Bilan z  Telewizji Cze-
skiej, Martyna Radłowska-Obrusnik 
z  Czeskiego Radia i Danuta Chlup 
z „Głosu”. W tym roku czytali tak-
że młodzi absolwenci górnosuskiej 
podstawówki, obecnie gimnazjali-
ści – Jacek Cienciala i Filip Jiravský. 

Dyrektorka wprowadzała słuchaczy 
w akcję czytanych nowel. Literatura 
przeplatana była muzyką w wyko-
naniu Heleny i Tadeusza Danelów, 
grających na fortepianie i klarnecie. 

Po wysłuchaniu nowel uczest-
nicy mieli dosyć czasu i okazji, by 
przy kawie i drobnym posiłku po-
rozmawiać na różne tematy, nie 
tylko czytelnicze. 

– Według mnie to wstyd, że „Na-
rodowe Czytanie” odbywa się tyl-
ko w jednym miejscu w Republice 
Czeskiej, w jednej polskiej szkole. 
Cieszyłabym się, gdybym w przy-
szłym roku musiała wybierać, do 
której miejscowości pojadę na tę 
imprezę – powiedziała „Głosowi” 
konsul Wołłejko-Chwastowicz. 
Konsulat wsparł imprezę fi nanso-
wo, ufundował nagrody dla zwy-
cięzców quizu, który polegał na 
połączeniu wystawionych rekwizy-
tów z przeczytanymi nowelami. 

Narodowe Czytanie jest kampa-
nią społeczną promującą czytel-
nictwo. Organizowane jest przez 
prezydenta RP od 2012 roku. W 
poprzednich latach czytano dzieła 
Mickiewicza, Fredry, Sienkiewicza 
(dwukrotnie), Prusa, Wyspiań-
skiego i Żeromskiego. W tym roku 
po raz pierwszy pojawiły się także 
utwory napisane przez kobiety. 
 (dc)

Osiem nowel 
„Dobra pani” – Eliza Orzeszkowa, 
„Dym” – Maria Konopnicka, „Kata-
rynka” – Bolesław Prus, „Mój ojciec 
wstępuje do strażaków” – Bruno 
Schulz, „Orka” – Władysław Stani-
sław Reymont, „Rozdziobią nas kruki, 
wrony…” – Stefan Żeromski, „Sa-
chem” – Henryk Sienkiewicz, „Sawa” 
– Henryk Rzewuski

• W Narodowe Czytanie włączono także absolwentów szkoły. Czyta Jacek Cienciala. 
Fot. DANUTA CHLUP
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Mozaika 
zainspirowana wrześniem
PZKO-wcy z Lutyni Dolnej przypomnieli sobie w piątek wybuch II wojny światowej, który rozpoczął się od napaści 
hitlerowskich Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku. W programie okolicznościowej imprezy pn. „Mozaika 
wrześniowa” znalazły się jednak również inne tematy. 

Beata Schönwald

Tak się złożyło, że pozbiera-
łam pomysły niepowiązane 
ze sobą, w związku z czym 

nazwałam tę imprezę mozaiką – 
wyjaśniła prezes MK PZKO w Lu-
tyni Dolnej, Maria Sztwiertnia. 
Pierwszym nośnym tematem piąt-
kowego spotkania w salce Domu 
Kultury w Lutyni Dolnej był bo-
wiem wybuch II wojny światowej, 
drugim – pszczoły. – Na naszych 
imprezach staram się nawiązywać 
do historii, ponieważ wiadomo, że 
kto nie zna historii, jest skazany na 
to, żeby ją powtórzyć. Po raz pierw-
szy jednak przypominamy sobie 
rocznicę wybuchu II wojny świa-
towej, bo jak dotąd raczej obcho-
dziliśmy jej zakończenie. Ostatnio 
np. na jubileusz 70-lecia wyzwole-
nia zorganizowaliśmy w dużej sali 
Domu Kultury akademię z wystę-
pami chórów i zespołów – przypo-
mniała w rozmowie z „Głosem”.

Dolnolutyńscy PZKO-wcy zwy-
kle spotykają się we wrześniu 
na prelekcjach krajoznawczych. 
Tym razem wysłuchali dwóch 
wykładów na zupełnie inny te-
mat. Otylia Toboła, dziennikar-
ka i autorka książki o czasach II 
wojny światowej pt. „Lutyńskie 
tango”, wygłosiła ten pierwszy. 
Skupiła się w nim na okresie kam-
panii wrześniowej, w czasie której 

przez pięć tygodni Polacy starali 
się stawić czoło najeźdźcom. Na 
początku wspomniała o kilku mi-
tach związanych z wybuchem II 
wojny światowej. – Jeden z nich 
mówi o tym, że wojna rozpoczęła 
się o godz. 4.45 na Westerplatte. 
Okazało się, że było to trzy mi-
nuty później, ponieważ Niem-
cy mieli problem z ustawieniem 
pancernika. W związku z tym już 
trzy minuty wcześniej niemiec-
kie bomby spadły na Wieluń, a 
pierwszy ostrzał Tczewa nastąpił 

jeszcze wcześniej, bo o godz. 4.34. 
Niezależnie od tego, Westerplatte 
pozostało symbolem wybuchu II 
wojny światowej – mówiła Tobo-
ła. Inny mit, o którym wspomnia-
ła, był „produktem” propagandy 
niemieckiej, podtrzymywanym 
później w PRL-u, a przedstawiał 
on polską kawalerię walczącą sza-
blą przeciwko czołgom niemiec-
kim. – Prawda była taka, że polska 
kawaleria atakowała niemiecką 
piechotę, przedzierała się przez 
nią, a potem granatami atakowała 

czołgi – przekonywała, dodając, 
że tak czy owak dysproporcje mię-
dzy obu armiami były ogromne 
zarówno pod względem liczebno-
ści wojska, jak i jego wyposażenia. 
Prelegentka opowiedziała też o 
znaczących momentach kampa-
nii wrześniowej, kiedy Polakom 
udało się skutecznie powstrzymać 
postępującą na Warszawę armię 
Hitlera, w tym np. o bitwie nad 
rzeką Bzurą, o niespodziewanym 
ataku Związku Sowieckiego na 
Polskę, a także o ostatniej, prze-

granej bitwie obronnej Polaków 
pod Kockiem. 

Druga część dolnolutyńskiej 
„Mozaiki wrześniowej” poświę-
cona była pszczołom. Wykład na 
ten temat wygłosiła nowa, młoda 
członkini miejscowego koła PZKO, 
Ivana Ćmiel. Miłość do pszczół 
odziedziczyła po dziadku. Kiedy 
zmarł, postanowiła się zająć jego 
ulami. Na piątkowym spotkaniu 
opowiadała o niezastąpionej roli 
pszczół, o ich gatunkach występu-
jących w różnych częściach świa-
ta, o podziale zadań w pszczelej 
rodzinie, a także o dobroczynnych 
dla ludzkiego zdrowia pszczelich 
produktach. Miód można było rów-
nież kupić na miejscu. Tyle że nie z 
pasieki pani Ivany, ale Leszka Kró-
la, który przywiózł kilka rodzajów 
tego złotego nektaru.

Na wrześniowej imprezie dol-
nolutyńskiego MK PZKO istotną 
rolę odegrała również muzyka. 
Dwa utwory klasyczne, Frydery-
ka Chopina i Henry’go Lemoine’a, 
zagrała na fortepianie uczennica 
szkoły średniej, Dorota Czapek. 
Przy fortepianie zasiadł również 
dyrygent „Rychwałdzian”, Włady-
sław Rusek, aby akompaniować 
uczestnikom spotkania do piose-
nek żołnierskich. Zabrzmiały ta-
kie znane utwory, jak „Spoza gór 
i rzek”, „Rozszumiały się wierzby 
płaczące” czy „Przybyli ułani pod 
okienko”.  

● Podczas piątkowej imprezy wspólnie śpiewano popularne piosenki żołnierskie. Fot. BEATA SCHÖNWALD

Piekli placki w nowej kuchni
Ponad 25 lat temu rozpoczynali od 

pieczenia placków. Potem posta-
nowili rozszerzyć koncepcję impre-
zy i zaczęli zapraszać kapele ludo-
we. Tak zrodził się Przegląd Kapel 
i Zespołów Ludowych Trójstyku w 
Lesznej Dolnej. W niedzielę w Domu 
PZKO odbyła się jego 13. edycja.

– Przez dwanaście lat pogoda nam 
dopisywała i impreza mogła się od-
być na zewnątrz. Dziś jednak pada 
od rana, dlatego zrezygnowaliśmy z 
plenerowej imprezy i przenieśliśmy 
ją do Domu PZKO. Na szczęście je-
steśmy w tej komfortowej sytuacji, 
że mamy dużą salę, która pomieści 
wszystkich gości – przekonywała 
prezes MK PZKO w Lesznej Dolnej, 
Renata Szkucik. Dodała, że nawet 
dobrze się stało, bo przynajmniej 
jest okazja, by pochwalić się dopie-
ro co wyremontowaną nowoczesną 
kuchnią. Pieniądze Koło uzyska-
ło z Senatu RP za pośrednictwem 
Fundacji „Pomoc Polakom na 
Wschodzie”. Natomiast fi rma, która 
przeprowadziła jej modernizację, 
zasponsorowała również remont ja-
dalni. – Uporała się z tym wszystkim 
w błyskawicznym tempie, ponieważ 
termin bardzo nas gonił. Potem, kie-
dy już wszystko było gotowe, to my, 
członkowie PZKO, zakasaliśmy ręka-
wy i od rana do nocy na czworakach 

myliśmy i sprzątaliśmy bałagan, któ-
ry pozostał po remoncie. W naszych 
domach praca stanęła, za to tutaj 
przepracowaliśmy 250 godzin – pod-
kreśliła Szkucik.

Nowa kuchnia w Domu PZKO w 
Lesznej to przede wszystkim piec 
konwekcyjny najnowszej genera-
cji, kuchenka gazowa z sześcioma 
dużymi palnikami, stoły, regały i 
meble ze stali nierdzewnej, zlewoz-

mywaki oraz zmywarka, która myje 
naczynia w 90 sekund. – Wszystko 
jest w innym miejscu, więc na razie 
staramy się przyzwyczaić do nowe-
go układu i po prostu uczymy się 
tutaj pracować. Cieszymy się jed-
nak, że mamy taką wspaniałą kuch-
nię. Zawsze kiedy piekłyśmy placki, 
było tu okropnie gorąco. Teraz dzię-
ki nowoczesnym urządzeniom wen-
tylacyjnym można spokojnie oddy-

chać – stwierdziła przewodnicząca 
Klubu Kobiet, Anna Heczko.

Niedzielna impreza w Lesznej 
miała nie tylko gastronomiczny 
wymiar. W rolach głównych oprócz 
placków na różne sposoby, golonki 
oraz innych smakołyków, wystąpi-
ły również kapele ludowe. Z Jasie-
nicy przyjechał stały bywalec lesz-
niańskich przeglądów, kapela pana 
Kobzy, byli „Capkovci” ze Skalitego 

grający na heligonkach oraz kape-
la góralska Radka Śmiłowskiego 
„Czymuni”. – Wprowadziliśmy też 
w tym roku pewną innowację. Za-
prosiliśmy jedną kapelę, która pre-
zentuje nieco inny styl. Jest to gru-
pa SBBB Stanisława Kołka z Sibicy, 
która zagra przeboje Czerwonych 
Gitar – zapowiedział Marek Bart-
nicki, prowadzący przegląd razem 
z żoną Beatą. (sch)

● Nowa kuchnia została wyposażona m.in. w piec kon-
wekcyjny.

● Na scenie stali bywalcy leszniańskich przeglądów, czyli kapela pana Kobzy z Jasienicy. 
Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

Na scenie kopę lat
Benefi s Suszki, a raczej Karola, bo tak w czasie całej imprezy do niego się zwracano i tak o nim mówiono, odbył 
się na zasadzie wędrówki w czasie od dziś aż do momentu, kiedy mały Karolek pozował do zdjęć na golasa. 
Przewodnikami po wydarzeniach i historiach z Karolem w roli głównej byli scenarzystka i reżyser benefi su, Renata 
Putzlacher i Bogdan Kokotek, zaś pomysłodawczynią imprezy – prezes PZKO, Helena Legowicz.

Beata Schönwald

W ciągu ponaddwugo-
dzinnego „spektaklu” 
przez scenę nawiej-

skiego Domu PZKO, którego patro-
nem jest nie kto inny, jak założyciel 
Sceny Polskiej, legendarny Jura 
spod Grónia, przewinęły się osoby, 
w których karierze artystycznej w 
taki lub inny sposób jubilat „ma-
czał palce”. Na widowni usiedli 
jego przyjaciele, sympatycy i rodzi-
na. Córka Alicja z mężem i dzieć-
mi przyjechali na benefi s aż z An-
glii, a jakby tego było mało, wnuk 
Ryan zagrał na gitarze elektrycznej 
utwór dla dziadka i publiczności. 

To mój teatr narodowy
Karol Suszka był związany z Te-
atrem Cieszyńskim przez więk-
szość życia. – Nie mogliśmy się 
nadziwić, że odrzuciłeś po war-
szawskich studiach propozycję 
samego Kazimierza Dejmka, który 
widział cię w Teatrze Narodowym. 
Powiedziałeś wtedy: „Scena Polska 
to jest mój teatr narodowy” – wspo-
minał Marek Mokrowiecki, kolega 
ze studiów w warszawskiej PWST 
oraz dyrektor Teatru Dramatycz-
nego w Płocku, z którym Suszka 
jako reżyser współpracował i nadal 
współpracuje. 

Do Sceny Polskiej Karol powró-
cił po studiach w 1965 roku. W tym 
samym czasie w zespole pojawiła 
się również Halina Branna-Paseka, 
która z kolei dopiero co skończyła 
krakowską szkołę teatralną. Pod-
czas sobotniego benefi su podobnie 
jak wielu innych znakomitych go-
ści usiadła koło jubilata na lśniącej 
kanapie. Czy pojawienie się mło-
dych aktorów po studiach w gronie 
założycieli Sceny Polskiej niema-
jących wykształcenia teatralnego 
rodziło konfl ikty? – interesował się 
Kokotek. 

– Dwa lata przed studiami zamia-
tałem scenę i robiłem różne inne 
rzeczy, w związku z czym stałem się 
jakby członkiem tej rodziny. Poza 
tym mam taki jakiś wewnętrzy im-
peratyw, że szanuję starszych lu-
dzi. W związku z tym nie miałem 
najmniejszych problemów – prze-
praszam najmocniej za to określe-
nie, ale spotkałem się z nim m.in. 
w Scenie Polskiej – grania z „tymi 
amatorami”. Wiedziałem, że są to 
świetni aktorzy, wspaniali ludzie, 
którzy poświęcili swoje życiu temu 
ulotnemu zjawisku, jakim jest teatr. 
To dzięki nim skończyłem studia, 
wróciłem, miałem pracę i cieszyłem 
się, że mogę rozmawiać z widzami – 
przekonywał Suszka. Przyznał rów-
nież, że nigdy nie miał wątpliwości 
co do tego, gdzie jest jego miejsce 
jako aktora. – Wiedziałem, że mam 
być na Zaolziu, w Scenie Polskiej i 
na tym moja fi lozofi a się kończy – 
śmiał się. 

Przy innej okazji stwierdził z ko-
lei, że zawsze był przekonany, że 
dobry teatr może powstać zarówno 
w centrum, jak i na prowincji. Po-
twierdzeniem tego była prestiżowa 
teatralna „Nagroda Talii”, którą 

w 2013 roku zdobyła aktorka Sce-
ny Czeskiej Teatru Cieszyńskiego, 
Lucie Bergerowa, za główną rolę 
w musicalu „Báthoryčka”. Kiedy 
w sobotni wieczór po wykonaniu 
dwóch pieśni – jednej z nagrodzo-
nego spektaklu, a drugiej lżejszej, 
kabaretowej, przysiadła się do swo-
jego dyrektora, przyznała, że „Ta-
lię” tak naprawdę nie zdobyła ona, 
ale cały teatr. Z jego dyrektorem 
Karolem Suszką na czele. 

Za darmo, za placek, 
za warzónkę
Lucie Bergerowa przyjechała na 
sobotni benefi s z Brna, Marek 
Mokrowiecki z Płocka, a Przemy-
sław Branny z Krakowa. Każdy z 
nich podróżował po kilka godzin, 
żeby świętować z Karolem w jego 
rodzinnym Nawsiu. Każdy z nich 
wniósł w sobotę na scenę kawał do-
brej sztuki i samego siebie. 

Przemek Branny, którego na-

sza publiczność pamięta jeszcze 
z jego dziecięcych ról, Wawrzusia 
z „Historii żółtej ciżemki”, Króla 
Maciusia I czy Stasia Tarkowskiego 
z „W pustyni i w puszczy”, zapre-
zentował się jako dojrzały śpiewa-
jący aktor, laureat wielu nagród 
na festiwalach piosenki aktorskiej. 
Mimo to nie omieszkał zabrać ze 
sobą owego pierwszego scenariu-
sza, z którego uczył się roli Wawrz-
ka z Poręby. 

Do głosu doszedł jednak również 
teatr amatorski. Czasy, kiedy Karol 
Suszka razem z Markiem Mokro-
wieckim, Wilhelmem Przeczkiem 
i Olą Humel zakładali Teatrzyk 
ZG PZKO, przypomniał Jerzy 
Möhwald, odczytując popularny 
w swoim czasie tekst „Z baranami 
pod Kozubową”. Była też mowa 
o społecznikostwie jubilata, jego 
kursach reżysera i aktora oraz czy-
taniu wierszy, a nawet recytowaniu 
ich na pamięć „za darmo, za fi fk ę, 
za placek, za warzónkę”. – Kiedy-

kolwiek go prosimy, którekolwiek 
koło PZKO, którakolwiek biblioteka 
czy ktoś indywidualnie: „Przyjdź, 
przeczytaj, powiedz”, to Karol ni-
gdy nie odmawia – przekonywała 
Helena Legowicz. 

Dyrektor teatru nie odmówił 
też zespołowi kameralnemu „Ta 
Grupa”, który przez prawie 10 lat 
prowadziła jego żona Krystyna. 
Jego muzyczny repertuar wzbo-
gacał recytacją, wzbudzając wśród 
słuchaczy śmiech i zachwyt rów-
nocześnie. Nic więc dziwnego, że 
również występ zespołu „Ta Grupa” 
znalazł się w scenariuszu sobotnie-
go benefi su. Zespół zadedykował 
jubilatowi „Karolinkę” Stanisława 
Hadyny, a później, na sam fi nał, 
„Familijny blues”. 

To jest właśnie Karol
W ilu spektaklach Karol Suszka 
zagrał, ile ich wyreżyserował i w 
ile wcielił się ról, nie sposób dziś 

policzyć. Tak czy owak, jak zauwa-
żył Bogdan Kokotek, chyba nikt z 
mężczyzn nie usłyszał tyle razy w 
życiu, co on te słowa z kobiecych 
ust: „Proszę, zrób mi dziecko”. Cho-
dzi oczywiście o przedstawienie, 
jedno z wielu, do których organi-
zatorzy sobotniej gali postanowili 
powrócić. W przywołaniu atmos-
fery przynajmniej co poniektórych 
pomogli im aktorzy Sceny Polskiej, 
którzy raz po raz pojawiali się na 
scenie w nowych rolach, nowych 
kostiumach i z nowym repertu-
arem.

Sam jubilat też jednak nie za-
wiódł. Mało tego, udowodnił, że 
to, co przez dwie godziny o nim 
mówiono, jest szczerą prawdą. 
Kiedy bowiem razem z „Mokrym” 
odegrali swój popisowy kawałek 
pn. „Grzybobranie”, dla wszystkich 
stało się jasne, że to jest właśnie 
Karol, profesjonalista w każdym 
calu, który potrafi  zagrać cokol-
wiek i kiedykolwiek.  

• W sobotę odbył się benefi s Karola Suszki pn. „60 lat na 
scenie”. • „Suchy” i „Mokry” w legendarnym „Grzybobraniu”.

• „Ta Grupa” zaśpiewała dla jubilata „Karolinkę” i 
„Familijny blues”. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

• Lucie Bergerowa zdobyła „Nagrodę Talii” w 2013 roku, kie-
dy dyrektorem Teatru Cieszyńskiego był Karol Suszka. 
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Wymarzone wielkie pranie
POLSKI BIZNES (43)

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Podróżujemy często i chętnie
Ruch turystyczny to coraz po-

tężniejszy sektor światowej 
gospodarki. Rozwija się szybciej, 
aniżeli zakładano kilkadziesiąt lat 
wcześniej. W wielu regionach na 
świecie stanowi najważniejsze źró-
dło dochodów. Generuje miejsca 
pracy, sprzyja rozwojowi handlu i 
usług. Ale też coraz częściej postrze-
gany jest przez miejscową ludność 
jako jedna wielka uciążliwość. 

Tłumy turystów wprawdzie przy-
wożą pieniądze, ale zarazem burzą 
spokój i utrudniają codzienne życie 
mieszkańcom. Konsekwencją roz-
woju turystyki jest też m.in. wzrost 
cen, głównie żywności, paliw i nie-
ruchomości. Nie bez znaczenia jest 
związana z turystyką dewastacja 
środowiska – niszczenie miejsco-
wej fl ory i zabytków, zanieczysz-
czenie wód i powietrza, wzrost ilo-
ści śmieci. 

A jednak z roku za rok podróżuje-
my coraz częściej i chętniej. W roku 
ubiegłym na całym globie ruszyło 
w niedaleką lub dalszą podróż ok. 
1,4 mld ludzi. Powodów jest kilka: 
społeczeństwa się bogacą, prze-

mieszczanie się z miejsca na miej-
sce jest coraz prostsze i szybsze, nie 
wszystkie państwa wymagają od tu-
rystów wiz, ich zdobycie jest zresz-
tą coraz łatwiejsze. Słowem – świat 
stanął przed nami otworem. Przy-
chody z turystyki w ubiegłym roku 
przedstawiały na całym świecie ok. 
1,7 biliona dolarów. Jak przewiduje 
Światowa Organizacja Ruchu Tury-
stycznego (UNWTO), do roku 2030 
liczba turystów w skali światowej 
mogłaby przekroczyć 1,8 mld osób. 
Najwięcej turystów przybywa tra-
dycyjnie już do Francji. Największe 
z kolei zyski z ruchu turystyczne-
go czerpią Stany Zjednoczone – w 
ub. roku było to 334 mld dolarów. 
Są trzecim, po Francji i Hiszpanii, 
najczęściej odwiedzanym przez 
turystów krajem. Europę odwiedzi-
ło łącznie ok. 710 mln turystów. W 
naszym kraju najwięcej turystów 
zmierza na Zamek Praski (2,44 
mln rocznie), a także do Czeskie-
go Krumlowa, Lednicy, Hlubokiej. 
Czeski sektor turystyczny zatrud-
nia ok. 240 tys. osób. Przychody z 
turystyki przedstawiają ok. 3 proc. 

PKB i w skali europejskiej to raczej 
wynik nieszczególny.

Ok. 58 proc. turystów korzysta z 
transportu lotniczego. Samocho-
dem podróżowało w ub. roku po 
świecie ok. 37 proc. ludzi. Statki 
preferuje ok. 4 proc. turystów, kolej 
– zaledwie 2 proc. Wśród turystów 
na całym świecie dominują ludzie, 
którzy lubią wypoczywać i pozna-
wać świat w tradycyjny sposób, 
szukając komfortu i wytchnienia od 
codziennych obowiązków, ale także 
nowych wrażeń i emocji. Stopniowo 
odchodzi się od turystyki masowej 
na rzecz indywidualnego podróżo-
wania. Z roku na rok coraz istotniej-
szą rolę w turystyce odgrywa Inter-
net. Korzystają z niego już wszystkie 
pokolenia turystów. W Internecie 
znajdują i kupują to, co ich najbar-
dziej interesuje. Wymagania, ocze-
kiwania i możliwości mają jednak 
bardzo różne. 

I tak osoby w wieku 50+, zwane 
pokoleniem „baby boomers”, wy-
jeżdżają zarówno po to, aby odpo-
cząć i podreperować zdrowie, jak i 
po nowe wrażenia. Często wybierają 

większe ośrodki, gdzie można liczyć 
na bogatą ofertę turystyczną. Nie 
unikają galerii, teatrów czy muzeów, 
interesują ich zabytki. Są to ludzie 
niekoniecznie bogaci, ale na ogół 
dobrze sytuowani, którzy nie zamie-
rzają rezygnować z aktywnego życia 
i którzy lubią nowe wyzwania.

Ludzie w wieku ok. 40 – 50 lat, 
czyli tzw. pokolenie X, preferują – 
jak wynika z badań statystycznych 
– raczej krótkie urlopy, także zagra-
niczne, lub po prostu weekendowe 
wypady za miasto. Nieodłącznym 
elementem takich wyjazdów bywa 
telefon i służbowy laptop. Przed-
stawiciele pokolenia X podróżują 
często z rodziną i dziećmi. Lubią 
odwiedzać miejsca szczególnie im 
bliskie, takie, w których już kiedyś 
dobrze się czuli. Mają pieniądze, ale 
rozrzutność na ogół jest im obca.

Specyfi czną grupą turystów są 
tzw. milenialsi, czyli osoby urodzo-
ne w latach 80. i na początku lat 
90. ubiegłego wieku. Są otwarci na 
nowe wyzwania, jeżeli czegoś chcą, 
nie boją się po to sięgać. Szybko 
podejmują decyzje, posiłkując się 

sprawnie nowymi technologiami. 
Milenialsi żyją jak gdyby w global-
nej wiosce, dzięki czemu nie ma dla 
nich rzeczy niemożliwych. Preferu-
ją egzotyczne destynacje z akcen-
tem właśnie na słowie „egzotyczne”. 
Miejsce, które odwiedzą, musi być 
niezwykłe, zaskakujące i koniecz-
nie musi się dobrze prezentować na 
zdjęciach w mediach społecznościo-
wych. 

Tzw. pokolenie Z, czyli młodzi lu-
dzie urodzeni po 1995 roku, podob-
nie jak milenialsi są przekonani, że 
świat leży u ich stóp. Przyzwycza-
jeni są do natłoku informacji i do-
skonale poruszają się w wirtualnym 
świecie. Znają języki, poznawanie 
nowych ludzi nie stanowi dla nich 
problemów. To także łączy ich z mi-
lenialsami. Wygoda w podróży jest 
dla nich raczej sprawą drugorzędną, 
szukają bowiem przede wszystkim 
niecodziennych wrażeń i przygód. 
To właśnie zaspokojenie potrzeb i 
sprostanie wymaganiom najmłod-
szych pokoleń turystów stanowi 
spore wyzwanie dla całej branży tu-
rystycznej. 

Karolina Gorylowa prowadzi w Trzyń-
cu pralnię. Zatrudnia 15 pracowni-
ków, a jej największe pralki są w stanie 

jednorazowo wyprać 120 kilogramów prania. 
– Pierzemy wszystko, co się da wyprać w wo-
dzie. Na razie nie prowadzimy pralni che-
micznej – mówi.

Pod pojęciem wszystko pani Karolina 
rozumie nie tylko zwykłe pranie pościeli, 
obrusów i odzieży, ale także kołder synte-
tycznych i pierzowych, a nawet dywanów. 
Oprócz usługi prania fi rma oferuje również 
usługi krochmalenia, maglowania i praso-
wania. Wszystko w takim zakresie, jak so-
bie klient zażyczy. – Naszą klientelę tworzą 
zarówno duże hotele, jak i mniejsze pensjo-
naty z naszego regionu, restauracje, szkoły, 
kuchnie szkolne i przedszkola, lekarze, fi rmy 
oraz osoby prywatne. Ponadto od trzech lat 
współpracuję z hotelami w Wiśle i Ustroniu. 
Cieszę się, że udało mi się „pokonać” granicę, 
ponieważ dzięki temu otworzyły się przede 
mną nowe możliwości – cieszy się właściciel-
ka pralni. Przyznaje, że przekonać do siebie 
polską klientelę udało się jej dzięki znajomo-
ści języka polskiego. – Na polskim rynku nie 
jest łatwo zaistnieć. Kiedy jednak zawiązuje 
się współpraca, wówczas relacje przybierają 
nie tylko stricte biznesowy charakter – dzieli 
się swoim doświadczeniem Zaolzianka. 

Karolina Gorylowa otworzyła swoją pierw-
szą pralnię w 2013 roku. Jej przygoda z „wiel-
kim praniem” rozpoczęła się jednak już dużo 
wcześniej. – Zaraz po aksamitnej rewolucji 
moja mama postanowiła pożegnać się z pra-
cą biurową i rozkręcić własny interes. Zało-
żyła małą pralnię dla osób prywatnych, którą 
później prowadziła przez prawie 10 lat. Kie-
dy byłam w szkole średniej, często prosto ze 
szkoły szłam do pralni. Spędzałam tam dużo 
czasu, pomagałam mamie. Potem mamusia 
zmarła i pralnia przestała istnieć, maszyny 
jednak zostały – opowiada pani Karolina. W 
międzyczasie podjęła pracę zawodową. Po 
drugim urlopie macierzyńskim nie chciała 
już jednak wracać do pracy w biurze. – Nadal 
pozostawała nierozwiązana sprawy maszyn. 
Postanowiłam je wykorzystać i otworzyć, 

tak jak kiedyś zrobiła to 
mama, własną pralnię 
– wspomina. Jak się jed-
nak okazało, maszyny z 
upływem lat mocno się 
zestarzały i trzeba było 
kupić nowe. Razem ze 
szwagierką kupiły nowe 
pralki i magiel i w ma-
łych pomieszczeniach 
w Trzyńcu-Borku otwo-
rzyły wspólny interes. 
– Byłyśmy zaskoczone, 
że ludzie przyjęli nas z 
otwartymi ramionami. 
Nie miałyśmy problemu 
z pozyskaniem klienteli 
i pralnia praktycznie od 
samego początku ruszy-
ła pełną parą. Z biegiem 
czasu stwierdziłyśmy 
jednak, że każda mamy 
inne wyobrażenie o tym, 
dokąd ma zmierzać nasz 
wspólny biznes. Dlate-
go postanowiłyśmy się 
rozstać, podzielić fi rmę i 
każda pójść swoją drogą 
– dodaje moja rozmów-
czyni.

W tym czasie pani Ka-
rolina miała już na oku 
dużą pralnię przy ulicy Horní 1145. Wiedzia-
ła, że jej dotychczasowy właściciel zamierza 
ją sprzedać w całości z wyposażeniem, klien-
telą, pracownikami i całym obiektem. – Dla 
mnie taka pralnia przedstawiała duże ryzyko 
i duże wyzwanie. Nagle ponosiłam odpowie-
dzialność za fi rmę 20-krotnie większą niż 
dotychczas. Musiałam wziąć kredyt z ban-
ku i pewnie będę musiała wziąć następny, 
ponieważ czekają mnie kolejne inwestycje. 
Budynek, w którym prowadzę interes, wy-
maga bowiem modernizacji – przekonuje. 
Mimo związanego z tym ryzyka nie żałuje, 
że przed czterema laty postanowiła „rzucić 
się z motyką na księżyc”. – Zawsze miałam 
marzenie o dużych pralkach, wizję, że nie 

pozostanę przy automacie na 20 kilogramów 
prania. Ta pralnia to moje „dziecko” i pew-
nie dlatego nazwałam ją Karolina. Tym, że 
ją prowadzę, wyrażam też wdzięczność wo-
bec mojej mamy, która nieraz zastanawiała 
się nad tym, czy ten jej biznes miał w ogóle 
jakiś sens. Wiem, że miała naprawdę ciężko, 
ponieważ na wszystko była sama. Ja też mu-
siałam się nauczyć wielu nowych rzeczy, bo 
duża pralnia to nie to samo co mała, o czym, 
niestety, wcześniej nie wiedziałam. Dzięki 
wsparciu rodziny i codziennej pracy moich 
pracowników nadal jednak trwam, nadal 
tutaj jestem ze swoim marzeniem, żeby pod-
nosić to wszystko na coraz wyższy poziom – 
wyznaje Karolina Gorylowa. (sch)

Kwesti onariusz fi rmowy

Rok założenia: 2010

Branża: pralnicza

Liczba pracowników: 15

Kontakt: 
Pralnia Karolina 
Horní 1145, 
Trzyniec, 

www.pradelnatrinec.cz

Tel. 602 110 408, 792 338 089

Gmina Hażlach i Miasto Karwina wspólnie zapraszają!

W sobotę 21 września odbędzie 
się Czesko-Polski Transgra-

niczny Rajd Rowerowy „Śladami 
hrabiny Thun-Hohenstein”. Start 
sprzed Zamku w Karwinie o godz. 
9.30 (zapisy od godz. 9.00), meta w 
Kończycach Wielkich. Trasa liczy ok. 
10 km. Rajd będzie świetną okazją do 
odwiedzenia naszych partnerskich 
miejscowości. Odbywa się on w ra-
mach projektu „Spacerkiem po Koń-
czycach Wielkich – II etap ścieżki 
zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein/
Procházkou po Velkých Kunčicích 
– II. etapa stezky zdraví hraběnky 
Thun-Hohensteinové”, współfi nan-
sowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Funduszu Mikroprojek-
tów Euroregionu Śląsk Cieszyński - 
Těšínské Slezsko Programu Interreg 
V-A Republika Czeska – Polska. 

Zarówno Karwina, jak i Kończyce 
Wielkie szczycą się wieloma atrakcja-
mi, które naprawdę trzeba zobaczyć. 

Będąc w Kończycach Wielkich 
warto zwiedzić drewniany kościół 
św. Michała Archanioła z 1777 
roku. Znajduje się on w tym samym 
miejscu, w którym stał jego mniej-
szy, również drewniany poprzednik. 
Drewniany budynek o konstrukcji 
zrębowej wznosi się na podmuro-
waniu. Kościół jest jednonawowy, 
z węższym i niższym prezbiterium, 
zwróconym na południowy wschód. 
Kwadratowa wieża konstrukcji słu-
powej o pochyłych ścianach ma 
w przyziemiu kruchtę. Wieńczy ją 
hełm cebulasty. Polichromia wnę-
trza pochodzi z 1884 roku. Po zwie-
dzeniu kościoła możemy przespace-
rować się ścieżką zdrowia hrabiny 
Gabrieli Thun-Hohenstein. W ten 

sposób poznamy historię „Dobrej 
Pani” z Kończyc Wielkich oraz do-
trzemy do kolejnego zabytku, z któ-
rym warto się zapoznać. 

Pałac w Kończycach Wielkich 
powstał pod koniec XVII wieku, 
prawdopodobnie na miejscu wcze-
śniejszej budowli z wieku XVI. W po-
łożonej nad Piotrówką malowniczej 
okolicy zbudował go marszałek kra-
jowy Księstwa Cieszyńskiego, baron 
Jerzy Fryderyk Wilczek. Budynek 
był wielokrotnie przebudowywany i 
powiększany. Swoje obecne, baroko-
wo-klasyczne, francuskie wykończe-
nie, uzyskał pod koniec XIX wieku. 
W 1825 roku kończycki pałac wybrała 
na swoją rezydencję hrabina Hen-
rietta Larisch von Mönnich. Ostat-
nią właścicielką pałacu była hrabina 
Gabriela von Thun und Hohenstein, 
dziedziczka rodu Larischów-Mönni-
chów, która wyszła za hrabiego Fe-
liksa Thuna-Hohensteina, adiutanta 
cesarza Franciszka Józefa I. Dama 
cesarskiego dworu, wielka fi lantrop-
ka, fundatorka jednego z pawilonów 
Szpitala Śląskiego w Cieszynie, za-
pisała się w pamięci mieszkańców 
Kończyc Wielkich jako „Dobra Pani”. 
Po wojnie władze komunistyczne 
odebrały jej pałac. Żyła więc skrom-
nie w wynajętym pokoju w Cieszy-
nie, gdzie zmarła w 1957 roku. Pocho-
wano ją obok męża na kończyckim 
cmentarzu. Aktualnie pałac znajduje 
się w rękach prywatnych właścicieli. 

Z pałacem sąsiaduje kaplica 
Opatrzności Bożej. Została zbudo-
wana w 1776 roku z fundacji właści-
cieli pałacu Harasowskich z Hara-
sowa w miejscu drewnianej kaplicy 
z XVII wieku. W roku 1893 z okazji 
ślubu Gabrieli z d. Larisch von Mön-

nich z Feliksem hrabią von Thun und 
Hohenstein została zmodernizowa-
na i uzyskała klasycystyczny wystrój. 

Nieopodal pałacu, na skraju parku, 
przy ulicy Dolnej, zlokalizowane są 
dwa wspaniałe dęby. Sędziwe drze-
wa rosną tuż przy drodze, na zbo-
czu opadającym do pobliskiej rzeki 
Piotrówki. Grubszy dąb – „Mieszko”, 
mierzy w obwodzie 910 cm, wyso-
kość drzewa – 35 m, szacunkowy 
wiek – ponad 750 lat. To najgrubsze 
i najstarsze drzewo tego gatunku w 
województwie śląskim, jego obwód 
lokuje go w pierwszej dwudziestce 
najokazalszych dębów szypułko-
wych w Polsce. Obok niego rośnie 
mniejszy dąb „Przemko”. 

Ciekawe, warte odwiedzenia 
miejsca znajdują się także w innych 
miejscowościach Gminy Hażlach: w 
hażlaskim uroczysku Czarne Doły, w 
starym bukowym lesie, znajduje się 
źródło zwane „Borgońką” a w pobli-
skich Zamarskach ciekawym zabyt-
kiem jest drewniany kościół pw. św. 
Rocha. Jego pochodząca z 1585 roku 
wieża to obecnie najstarszy zabytek 
drewniany na ziemi cieszyńskiej. 

Miasto partnerskie Karwina w 
Republice Czeskiej również zachęca 
swoimi zabytkami do rodzinnego 
zwiedzania, które należy zacząć od 
rynku, bowiem jest on położony bez-
pośrednio w historycznym centrum 
miasta. Wraz z parkiem im. Boże-
ny Nemcovej i Parkiem Zdrojowym 
stanowi miejską strefę zabytkową. 
Rynek jest w kształcie litery L. To tu-

taj znajduje się większość zabytków 
miasta: Ratusz, Zamek Frysztat, fon-
tanna czy szereg domów mieszczań-
skich. 

Budynek ratusza z wieżą z okre-
su renesansu, która wyraźnie domi-
nuje nad karwińskim rynkiem, jest 
siedzibą Miasta Statutowego Karwi-
ny. Tutaj znajduje się część magistra-
tu, a na parterze budynku mieści się 
Miejski Punkt Informacyjny. 

Bezpośrednio z rynku im. T.G. Ma-
saryka prowadzi wejście główne do 
Zamku Frysztat. Po obu stronach 
wejścia stoją dwie rzeźby pocho-
dzące z okresu wczesnego baroku, 
przedstawiające Herkulesów. Ze 
względu na swoją empiryczną archi-
tekturę i historyczne wnętrza zamek 
jest wyjątkowym w naszym regionie 
przykładem siedziby szlacheckiej. 
Na środku rynku znajduje się fon-
tanna, która została zbudowana w 
1900 roku. Dolna część żeliwnej fon-
tanny jest udekorowana rzeźbami 
delfi nów, w środkowej części znaj-
dują się amorki, które przedstawiają 
cztery pory roku, wierzchołek jest 
ozdobiony pozłacaną różą. Woda 
wypływa z obu mis z lwich paszczy. 
Wieczorem fontanna jest oświetlona. 

Niezwykłą atrakcją regionu jest 
krzywy kościół św. Piotra z Alkan-
tary, zwany „czeską Pizą”. W wyniku 
osiadania terenu kościół uległ silne-
mu pochyleniu i odchylił się od pio-
nu o 6,8 stopnia na południe. Z uwagi 
na swe przechylenie wielu turystom 
przypomina wieżę we włoskim mia-

steczku Piza, przez co jest atrakcyj-
nym celem podróży dla turystów z 
całego świata.

Tym razem dzieci dotkną sceny
Już 13 września na Scenie Lalek „Bajka” będzie miała miejsce pierwsza premiera w sezonie. Tym razem zespół 
„Bajki” przygotował historię dla najmłodszych dzieci, „Żabek i Ropuch”. O przedstawieniu, którego polskojęzyczna 
wersja będzie grana od października, opowiada reżyserka, Simona Nyitrayowa.

Małgorzata Bryl-Sikorska

Zdaje się, że nie jest to pani pierw-
sze przedstawienie na Scenie 
Lalek „Bajka”.
– Nie, ponieważ wcześniej reżyse-
rowałam tu „Piotrusia Pana”. Na-
tomiast na Scenie Czeskiej reali-
zowałam w minionych sezonach 
spektakle „Jana Eyrová” oraz „Trzy 
siostry”. Od lutego tego roku pełnię 
także funkcję kierownika literac-
kiego Sceny Lalek „Bajka”. 

Spektakl „Żabek i Ropuch” 
skierowany jest do najmłodszych 
widzów, w wieku 2-6 lat. O czym 
opowiada?
– „Żabek i Ropuch” to kultowe tek-
sty klasyka amerykańskiej litera-
tury dziecięcej, Arnolda Lobela. 
Tworząc scenariusz naszego przed-
stawienia, wykorzystałam trzy 
książki, z których rzecz jasna musia-
łam wybrać jedynie kilka przygód. 
Historia zaczyna się wiosną, kiedy 
bohaterowie są jeszcze mali. Żabek 
i Ropuch przeżywają wspólnie wiele 
przygód, a opowieść kończy się, kie-
dy są już bardziej dorośli i dojrzali 
dzięki wspólnym doświadczeniom. 
Dzięki temu przedstawieniu chcie-
libyśmy opowiedzieć o sile przyjaź-
ni, a także dowieść, że niezależnie 

od wieku każdy z nas może nauczyć 
się czegoś nowego. Choć – gwoli ści-
słości – nauka różnych rzeczy do ła-
twych nie należy. Jeśli coś nam się 
nie uda, trzeba próbować ponownie 
i nie poddawać się. 

Jaki rodzaj lalek pojawi się na 
scenie?

– Będą to miękkie muppety, a także 
wykonane ze skóry około półme-
trowe kukły animowane od tyłu, 
pokryte przyjemnym w dotyku plu-
szem. Zależało nam, by lalki przy-
pominały pluszaki, jakimi dzieci 
bawią się na co dzień. Oczywiście, 
będzie okazja, by widzowie przy-
tulili do siebie nasze lalki. Autorką 

lalek i scenografi i jest Ivana Gont-
kowa. Myślę, że zastosowaliśmy 
też ciekawe i dotąd rzadko wyko-
rzystywane w „Bajce” rozwiązanie 
scenografi czne. Dzieci bowiem nie 
zasiądą na widowni oddzielonej od 
sceny, ale zajmą miejsca na mięk-
kim dywanie dookoła przestrzeni 
gry. W centralnej części sceny znaj-
dzie się molo, na którym będą grać 
aktorzy. Przedstawienie będzie in-
teraktywne, z kolei aktorzy zagrają 
bliżej widzów niż dotąd to miało 
miejsce. Mam nadzieję, że takie 
nowe rozwiązanie zostanie przyję-
te pozytywnie. 

Znakiem charakterystycznym 

„Bajki” są spektakle, którym towa-
rzyszy tworzona na żywo muzyka. 
Czy i tym razem tak będzie? 
– Oczywiście, będzie muzyka two-
rzona na żywo. Tym razem aktorzy 
zaśpiewają z akompaniamentem 
gitary. Autorem muzyki do spekta-
klu jest Tomáš Sukup. 

Przygotowuje pani spektakl dla 
najmłodszych widzów. Czy taka 
praca daje pani satysfakcję?
– Uwielbiam pracę z dziećmi i dla 
dzieci. Przez osiem lat prowadzi-
łam zajęcia i warsztaty dla naj-
młodszych. Wcześniej pracowałam 
z nieco starszymi dziećmi niż te, 
które teraz zasiądą na naszej wi-
downi, ale niezależnie od wieku 
praca z młodymi wymaga poczucia 
humoru i kreatywności. Dzięki do-
tychczasowej pracy wiem, że nasze 
przedstawienie musi być na tyle 
ciekawe, by przykuło uwagę tych 
najbardziej krytycznych widzów. 
Fakt, że dzieci zasiądą w przestrze-
ni gry, będzie dodatkowym wy-
zwaniem dla aktorów, którzy będą 
musieli utrzymać skupienie przez 
czterdzieści pięć minut. Mam 
jednak nadzieję, że nasz spektakl 
będzie się podobał. Serdecznie 
zapraszamy wszystkie dzieci na 
przedstawienie, jakiego jeszcze nie 
było na Scenie Lalek „Bajka”.  

•••

Uwielbiam pracę 

z dziećmi i dla 

dzieci. Praca 

z młodymi wymaga 

poczucia humoru 

i kreatywności

• Simona Nyitrayowa. Fot. KARIN DZIADEK
• Karolina Gorylowa przy swoich pralkach. Fot. BEATA SCHÖNWALD
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S P O R T Tomáš Satoranský, 
gwiazdor reprezentacji RC w koszykówce

Panowie, jakie tam znowu Nagano?! 

W SKRÓCIE

DYWIZJA F

BOGUMIN – 
N. JICZYN 3:3
Do przerwy: 3:3. Bramki: 3.  Blo-
ksch, 14.  Halaška, 26.  Fr. Ha-
nus – 25.  Smolarčík, 34.  Hajnoš, 
36.  Hruška.  Bogumin: Švrčina 
– Richtár, Kodeš, Košťál, Stošek – 
Bloksch (81.  Lišaník), Palej, F. Ha-
nus (84. Jesch) – Latocha (57. Vac-
lík), Padých, Halaška (81. Siekiera).

Wszystko, co najważniejsze, mia-
ło miejsce w pierwszej połowie. 
Wymiana ciosów po błędach obro-
ny zakończyła się remisem 3:3. Bo-
guminiacy mieli więcej z gry, pod 
bramką rywala często jednak pa-
nikowali. Największą okazję zmar-
nował w drugiej połowie Roman 
Košťál, trafi ając w poprzeczkę. 

KARWINA B – 
W. MIĘDZYRZECZE 1:1

Do przerwy: 0:1. Bramki: 80. Kacz-
marczyk – 3. Michálek. Karwina B: 
Neuman – Putyera, Mrózek, Hujo 
(71.  Paholík), Kaczmarczyk – Gre-
guš (59.  Ceniga) – Hejda (76.  Mo-
tyčka), Vlachovský, Seriš, Bielan 
(63. Wenglorz) – Puchel. 

Rezerwy Karwiny po remisie z 
Wałaskim Międzyrzeczem straciły 
prowadzenie w czwartoligowej ta-
beli. Trener Čestmír Kročil powoli 
rezygnuje z pomocy „A” druży-
ny, stawiając w głównej mierze na 
młodych zawodników. – Są młodzi 
i co za tym idzie niedoświadczeni. 
Gramy dalej – ocenił spotkanie na 
szczycie tabeli trener Karwiny B. 

HAWIERZÓW – 
RYMARZÓW 1:4
Do przerwy: 1:4. Bramki: 32. Förster 
– 14., 19., 30 i 44. Šupák. Hawierzów: 
Směták – Klejnot, Zbavitel, Matušo-
vič, Skoupý – Dawid, Zupko (39. Baj-
zath) – Noga (46. Podešva), Förster, 

Chlopek (65. Velčovský) – Stanojko-
vić (76. Baran).

Piłkarze Rymarzowa rozpoczęli 
sezon z dużymi ambicjami, które 
jak na razie udaje się realizować. 
Ważne, żeby mieć Tomáša Šupáka, 
który w Hawierzowie zdobył cztery 
gole, a kolejne dwie czyste okazje 
zdołał zmarnować. Indianie prze-
grali po raz trzeci w tym sezonie. 
– Przyjezdnych cechowało do-
świadczenie i boiskowe cwaniac-
two. Nam tych elementów zabrakło 
– przyznał trener Hawierzowa, Mi-
roslav Matušovič. 

BRUNTAL – 
DZIEĆMOROWICE 3:2
Do przerwy: 3:0. Bramki: 5. Urban, 
28. Hrabovský, 45. Kyselý – 57. 
Staško, 75. M. Macko. CZK: 6. Kotrla 
(D). Dziećmorowice: Kotrla – Hara-
zin, R. Macko, Jahic (84. J. Ligocký), 
Uher, Škuta – Egri, Mičola, M. Macko, 
Leibl – Staško. 

Podopieczni trenera Josefa Ja-
drnego zaliczyli pechowe spotkanie. 
Od 6. minuty zagrali w dziesiątkę, 
przegrywali 0:3, ale mimo wszystko 
schodzili z boiska z dużym niedosy-
tem. – W drugiej połowie zagraliśmy 
va banque i niewiele zabrakło do re-
misu – stwierdził trener Dziećmoro-
wic, J. Jadrný. 

OPAWA B – 
TRZYNIEC B 4:1
Do przerwy: 2:0. Bramki: 12. Ščudla, 
34. i 61. Jurečka, 89. Darmovzal – 47. 
Joukl. Trzyniec B: Paleček – Bulawa 
(46. Jež), Potůček, Čelůstka, Chloň 
– Wojnar (65. Novotný), Cieslar (61. 
Niemczyk), Joukl (68. Konečný), Za-
haluk – Nieslanik, Tijani. 

W Opawie obyło się bez więk-
szej nerwówki. Niektórzy piłkarze 
rezerw Trzyńca czuli jeszcze w 
nogach trudy piątkowego sparin-
gowego meczu z pierwszoligową 
Karwiną. Trener Jindřich Doh-

nal zmienił w drugiej połowie aż 
czterech graczy, ale efektu w po-
staci lepszej gry nie było. Rezerwy 
Trzyńca po dobrym początku se-
zonu zwolniły obroty, spadając na 
ósme miejsce w tabeli. 
Lokaty: 1. Rymarzów 12, 2. Karwi-
na B 11, 3. W. Międzyrzecze 11,… 7. 
Dziećmorowice 7, 8. Trzyniec B 7, 11. 
Bogumin 4, 12. Hawierzów 4 pkt. 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
Bystrzyca – Oldrzyszów 4:0 (6. i 
48. Pěla, 13. i 18. Kantor), Szonów – 
Cz. Cieszyn 1:3 (22. Starý – 53. i 71. 
Folwarczny, 90. Latocha), P. Polom 
– L. Piotrowice 3:2 (20. Frank, 72. 
Hubeňák, 75. Rodek – 34. Sikora, 
90. Urban), Koberzyce – Datynie 
Dolne 1:5 (38. R. Wirth – 50. i 72. 
Cenek, 58. Cileček, 78. Jaworek, 90. 
Masopust), Fulnek – Bruszperk 5:0, 
Czeladna – Karniów 1:4, Břidličná – 
Hlubina 3:0, Bilowec – Haj 4:2. Lo-
katy: 1. Fulnek 18, 2. Bilowec 16, 3. 

Břidličná 15,… 6. Datynie Dolne 11, 
10. L. Piotrowice 8, 14. Cz. Cieszyn 
6, 15. Bystrzyca 5 pkt. 

IA KLASA – gr. B
Slavia Orłowa – Jabłonków 4:0 
(Kremzer 3, Hruška), Lutynia Dol-
na – Libhošť 2:4 (dla gosp.: Pecha, 
Jantoš), Wracimów – Śmiłowice 
2:0, Petřvald n. Morawach – Ol-
brachcice 0:0, Jistebnik – Stona-
wa 0:4 (Němec, Zoller, Kod’ousek, 
Kurušta), Dobratice – St. Miasto 
2:1, Dobra – Luczina 0:0. Lokaty: 
1. Petřvald n. M. 13, 2. Stonawa 12, 
3. Olbrachcice 10,… 6. Orłowa 7, 7. 
Śmiłowice 6, 11. Jabłonków 5, 14. 
Lutynia Dolna 0 pkt. 

IB KLASA – gr. C
Starzicz – Wędrynia 5:3 (dla gości: 
Klus 2, Mitrenga), Pietwałd – L. Pio-
trowice B 5:2 (Budina 2, Mikulec, 
Knor, Jiřičný – Fukala, Molnári), 

Mosty k. J. – Zabłocie 3:2 (samob., 
Lukosz, Bula – Bijok, Socha), Sucha 
Górna – Gnojnik 1:2 (Petík – Walica, 
Lachowicz), Oldrzychowice – Se-
dliszcze 3:1 (Hradečný 2, Michálek – 
Kovács), Wierzniowice – Raszkowice 
2:0 (Vlček, Wojtas), I. Piotrowice – 
Nydek 5:1 (Horák 4, Chmelář – Cien-
ciała). Lokaty: 1. Gnojnik 15, 2. I. Pio-
trowice 12, 3. Oldrzychowice 12 pkt. 

MP KARWIŃSKIEGO
G. Błędowice – Sj Pietwałd 3:1, Łąki 
– Sn Hawierzów 5:3, Żuków G. – G. 
Hawierzów 5:1, V. Bogumin – F. Or-
łowa 1:13, Dąbrowa – Cierlicko 3:0. 
Lokaty: 1. Żuków Górny 9, 2. F. Or-
łowa 6, 3. Cierlicko 6 pkt. 

MP FRYDEK-MISTEK
Milików – Nawsie 4:2, Gródek – 
Piosek 2:4, Śmiłowice B – Buko-
wiec 3:1. Lokaty: 1. Śmiłowice B 12, 
2. Gródek 9, 3. Niebory 9 pkt.  (jb)

Weekendowy serwis piłkarski

Hokejowy poemat 
z Mickiewiczem w tle
Hokejowa Liga Mistrzów da się lubić. Tym bardziej, kiedy jesteśmy świadkami gradu 
bramek, a zwycięża klub z naszego regionu. Stalownicy Trzyniec po zwycięstwach nad Lahti  
i Mińskiem wciąż liczą się w walce o wyjście z grupy. 

Janusz Bitt mar

Sprawdzian przed Kladnem
Pod Jaworowym działy się w 
weekend rzeczy niesamowite. Sta-
lownicy w sumie zaaplikowali ry-
walom dwanaście bramek. Fiński 
klub Pelicans Lahti podopieczni 
trenera Václava Varadi pokonali 
w piątek 5:3, zaś w niedzielę zre-
habilitowali się również za drugą 
przegraną w tej fazie Champions 
League – pokonując w domowym 
rewanżu Junost Mińsk 7:2. – Po 
dwóch porażkach na starcie roz-
grywek znaleźliśmy się w trudnej 
sytuacji. Na całe szczęście w zana-
drzu mieliśmy rewanże, a przed 
własną publicznością potrafi my 
dać z siebie wszystko – stwierdził 
szkoleniowiec Trzyńca, Václav 
Varad’a. Decydujące rozstrzygnię-
cia w fazie grupowej Ligi Mistrzów 
zapadną dopiero w październiku, 
kiedy to zostaną rozegrane ostat-
nie mecze grupowe. Stalownicy 9 
października podejmują w Werk 
Arenie szwajcarską Lozannę, z 
którą sześć dni później zagrają też 
rewanż w Szwajcarii. Wyniki tego 
dwumeczu, a także pojedynku 
pomiędzy Lahti i Mińskiem prze-
sądzą o dalszych losach sezonu, 
który trzyńczanie spędzą ponow-
nie w dużym pośpiechu. Liga Mi-
strzów to bowiem tylko namiastka 
emocji, które w pełni rozkwitną w 
najbliższy piątek w meczu z Klad-

nem na inaugurację nowego sezo-
nu Tipsport Ekstraligi. 

Znaleźli sposób na Lahti …
Skandynawski hokej podopieczni 
Václava Varadi znają praktycznie 
od podszewki. W poprzednich 
sezonach Champions League 
właśnie ze szwedzkimi, fi ńskimi 
i norweskimi klubami Stalowni-
cy spędzili najwięcej czasu na lo-
dowisku. Pelicans Lahti jest więc 
kolejnym klockiem w tej układan-
ce. – Wszystkie fi ńskie kluby grają 
techniczny hokej. Tamtejsi gracze 
są mocni w pojedynkach jeden na 
jeden, trzeba mieć si ę na baczno-
ści – ocenił skandynawską szkołę 
hokeja napastnik Trzyńca, Aron 
Chmielewski. Reprezentant Pol-
ski wprawdzie nie wpisał się na 
listę strzelców trzynieckiej dru-
żyny, jednak podobnie jak reszta 
drużyny, rozładował niespożyte 
pokłady energii. Stalownicy, któ-
rzy w piątek przegrywali z Lahti 
0:3, zdołali nie tylko wyrównać, 
ale w trzeciej tercji kompletnie 
zmiażdżyć przeciwnika. – Zda-
waliśmy sobie sprawę z rangi me-
czu. Trzecia z rzędu przegrana 
pokrzyżowałaby nasze plany, a 
nie chcemy zakończyć przygody 
z Ligą Mistrzów na fazie grupowej 
– zapewnił obrońca Tomáš Kun-
drátek. 

… i Junost Mińsk
Za ciosem poszli Stalownicy rów-

nież w drugim spotkaniu, w któ-
rym pokonali w niedzielę Mińsk 
7:2. Kluczem do zwycięstwa była 
tym razem wygrana pierwsza ter-
cja. Gospodarze do 20. minuty 
trzykrotnie pokonali bramkarza 
Szelepniewa, a w pozostałych 
minutach meczu nękali już z 
powodzeniem zmiennika Briku-
na. W defensywie Mińska zagrał 
obrońca o szczególnie poetyckim 
nazwisku Mickiewicz, ale to nie 
Junost, a Stalownicy napisali w 
niedzielny wieczór jeden z naj-
piękniejszych hokejowych po-

ematów ostatnich lat. Coraz lepiej 
gra po kontuzji Marian Adámek. 
Obrońca Stalowników w 27. mi-
nucie zaskoczył Brikuna strzałem 
zza pleców jednego z białoruskich 
hokeistów, trafi ając na 4:0. Goście 
zaczęli grać w miarę składnie do-
piero przy stanie 5:0 dla Trzyńca. 
Wtedy jednak Stalownicy wyraź-
nie zwolnili już obroty, nastawia-
jąc się na obronę strefy środko-
wej. Wszak piątkowy pojedynek 
z Kladnem w ramach 1. kolejki 
Tipsport Ekstraligi zbliża się wiel-
kimi krokami.  

LIGA MISTRZÓW

TRZYNIEC – 
LAHTI 5:3
Tercje: 0:2, 1:1, 4:0. Bramki i asy-
sty: 40. Kundrátek (Marcinko), 43. 
Hrehorčák (Hladonik), 46. Polanský 
(Adamský, Kundrátek), 48. M. Do-
udera (M. Stránský, O. Kovařčík), 60. 
Marcinko (M. Stránský) – 4. Tanus 
(Björninen), 11. Lahti nen, 21. Björ-
ninen (Ylönen, Jaakola). Trzyniec: 
Kváča (21. Bartošák) – Kundrátek, M. 
Doudera, D. Musil, Galviņš, M. Adá-
mek, Gernát, F. Haman – M. Strán-
ský, P. Vrána, M. Kovařčík – Hrňa, 
Marcinko, O. Kovařčík – Chmielew-
ski, Polanský, Adamský – Š. Novotný, 
Hladonik, Hrehorčák – D. Kofroň.

TRZYNIEC – 
MIŃSK 7:2
Tercje: 3:0, 2:2, 2:0. Bramki i asysty: 
2. Hrňa (M. Stránský, P. Vrána), 11. 
O. Kovařčík (P. Vrána, Chmielew-
ski), 20. Marcinko, 27. M. Adámek 
(Gernát, Marcinko), 28. D. Kofroň 
(Hladonik, Hrehorčák), 59. Adamský 
(Kundrátek, O. Kovařčík), 60. M. 
Stránský (Marcinko, Kundrátek) – 32. 
Malcew (Żelnerowski), 34. Parfi eje-
wiec (Kulakow, Malcew). Trzyniec: 
Bartošák – Kundrátek, M. Doude-
ra, D. Musil, Galviņš, M. Adámek, 
Gernát – M. Stránský, P. Vrána, M. 
Kovařčík – Hrňa, Marcinko, Dravec-
ký – O. Kovařčík, Polanský, Adamský 
– D. Kofroň, Hladonik, Hrehorčák – 
Chmielewski.

• Ostra przepychanka pomiędzy Kazakiewiczem a Polanskim. Stalownicy roz-
bili Junost Mińsk 7:2. Fot. hcocelari

• Piłkarze rezerw Karwiny zremi-
sowali u siebie z Wałaskim Między-
rzeczem 1:1. Fot. mfk karvina

 Marek Grycz: To mój najlepszy 
wynik wśród seniorów
Najlepszy wynik w karierze seniorskiej zanotował w weekend Marek Grycz. Pięcioboista 
klubu SC Bystrzyca zajął 14. miejsce w mistrzostwach świata w Budapeszcie.

Janusz Bitt mar

W pięcioboju nowocze-
snym o sukcesie lub 
porażce decydują czę-

sto drobnostki. Marek Grycz w 
Budapeszcie rozpoczął walkę z naj-
lepszymi w świetnym stylu, od pra-
wie bezbłędnej szermierki w piąt-
kowym programie czempionatu. W 
sobotę Grycz dołączył świetny start 
w sektorze pływackim, tym razem 
nietypowo na otwartym basenie, 
a także udany parkur. Do elitar-
nej czołowej dziesiątki mistrzostw 
świata Gryczowi zabrakło pięciu 
punktów. 

– Szansę na miejsce w czołowej 
dziesiątce zaprzepaściłem w kon-
kurencji strzeleckiej. Niemniej je-
stem bardzo zadowolony ze startu 
w Budapeszcie, to mój najlepszy 

wynik wśród seniorów – stwier-
dził Grycz.  W indywidualnych 
zawodach w Budapeszcie czeska 
ekipa wystawiła dwóch reprezen-
tantów. Oprócz Grycza o medale 
walczył też Martin Vlach, który 
ostatecznie uplasował się na 24. 
pozycji. 

– Pokazałem, że stać mnie na 
dobre wyniki wśród seniorów. To 
już koniec sezonu, ale w przyszłym 
roku trzeba wziąć się ostro do ro-
boty, bo każdemu z nas marzy się 
przepustka do igrzysk olimpijskich 
w Tokio – powiedział „Głosowi” 
Grycz. O dwa bilety do Tokio po-
walczy w nowym sezonie trójka 
Marek Grycz, Martin Vlach i Jan 
Kuf. – Zaczynamy sezon w marcu 
podczas Pucharu Świata. Do tego 
czasu chciałbym zregenerować 
siły i rzetelnie potrenować – dodał 
Grycz.  

• Marek Grycz podczas udanego wy-
stępu w Budapeszcie. Fot. ARC

 Trzymamy 
kciuki!
• Odliczamy godziny do wielkiego, miejmy 
nadzieję, meczu Polaków w ćwierćfi nale mi-
strzostw świata w koszykówce. Dziś o godz. 
15.00 biało-czerwoni zmierzą się w Szanghaju 
z Hiszpanią.  (jb)
Fot. pzkosz.pl

 Derby 
dla 
Banika
Piłkarze ręczni Banika Karwina 
w dobrym stylu rozpoczęli nowy 
sezon w ekstralidze. W derbach 
pokonali Frydek-Mistek. 
Banik zwyciężył na parkiecie sąsia-
da 30:24, wykorzystując wszystkie 
swoje atuty – zwłaszcza rosłego 
białoruskiego obrotowego Jurija 
Gromykę. Były reprezentant Biało-
rusi wzmocnił kadrę Banika przed 
startem nowego sezonu i wiele 
wskazuje na to, że ze strony wło-
darzy Karwiny był to strzał w dzie-
siątkę. – Jurij jest doświadczonym 
zawodnikiem. W barwach słoweń-
skiego klubu Velenje zasmakował 
nawet fi nału Pucharu EHF. My 
gramy w ekstralidze, ale także w 
europejskim pucharze, a więc liczy 
się każdy doświadczony szczypior-
nista – podkreślił trener Banika, 
Marek Michalisko. W rozgrywkach 
Challenge Cup Banik zmierzy się z 
izraelskim klubem Juvalim Holon 
(5-6. 10.). 

F-M – 
KARWINA 24:30
Do przerwy: 14:15. Karwina: 
Marjanović 1, Mokroš – Gromyko 
4, Monczka 3/1, Zbránek 3, Nedo-
ma 8, Čosik 3, Jan Užek 2, Franc, 
Solák 5, Plaček, Skalický, Chudoba 
1, Nantl, Urbański, Brůna.  (jb)

TENISOWE RANKINGI: NAJLEP-
SZY WYNIK MAGDY LINETTE. 
Najwyższą w karierze pozycję w ran-
kingu WTA zajmuje polska tenisistka 
Magda Linett e, która w najnowszym 
zestawieniu awansowała z 53. na 
45. miejsce. Liderką rankingu pozo-
staje Australijka Ashleigh Barty. W 
męskim zestawieniu Hubert Hurkacz 
spadł z 35. na 36. miejsce. Prowadzi, 
po triumfi e w wielkoszlemowym 
US Open, Hiszpan Rafael Nadal. W 
pierwszej setce jest dwóch polskich 
zawodników – oprócz Hurkacza 
również Kamil Majchrzak, który 
dotarł do trzeciej rundy US Open i 
co za tym idzie, awansował z 94. na 
84. lokatę. 
SIATKARKI BEZ MEDALU. Polskie 
siatkarki zakończyły zmagania w 
mistrzostwach Europy tuż za podium. 
Polki w meczu o brązowy medal 
przegrały z Włoszkami 0:3. Polki 
pomimo przegranej wciąż mają szan-
sę na awans do przyszłorocznych 
igrzysk olimpijskich w Tokio. Polki w 
najnowszym rankingu drużyn naro-
dowych utrzymały ósme miejsce, 
a to oznacza, że zagrają w konty-
nentalnym turnieju kwalifi kacyjnym 
do igrzysk. Rywalkami Polek będą 
Holenderki, wicemistrzynie Europy 
Turczynki, Niemki, Bułgar ki, Belgijki, 
Chorwatki i prawdopodobnie Azerki. 
Awans wywalczy tylko zwycięzca 
turnieju.
 (jb)
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CO W TEATRZE

SCENA POLSKA – TRZYNIEC: 
Siedem zegarków kopidoła Jo-
achima Rybki (10, godz. 19.00); 
SCENA CZESKA – HAWIERZÓW: 
Láska mezi nebem a zemí (10, godz. 
19.00);
 KARWINA: Láska mezi nebem a 
zemí (11, godz. 19.00).

CO W KINACH

HAWIERZÓW – Centrum: PAW 
Patrol (10, 11, godz. 16.00); Ženy 
v  běhu (10, 11, godz. 17.30); Pew-
nego razu… w Hollywood (10, 11, 
godz. 19.00); To: Rozdział 2 (10, 11, 
godz. 19.30); Król Lew (12, godz. 
16.00); Ślicznotki (12, godz. 17.30); 
Downton Abbey (12, godz. 19.00); 
Spider-Man (12, godz. 20.00); KAR-
WINA – Centrum: Spider-Man (10, 
godz. 17.15); Childs Play (10, godz. 
20.00); LOVEní (11, godz. 15.00); 
Aladyn (11, godz. 17.15); Přes pr-
sty (11, godz. 20.00); Angry Birds 
2 (12, godz. 17.30); To: Rozdział 
2 (12, godz. 19.30); TRZYNIEC – 
Kosmos: Přes prsty (10, 11, godz. 
17.30); To: Rozdział 2 (10, 11, godz. 
20.00); Playmobile. Film (12, godz. 
17.00); Nebarvené ptáče (12, godz. 
19.00); JABŁONKÓW: Diego Ma-
radona (11, godz. 18.00); CZ. CIE-
SZYN – Central: Karkulka a sedm 
trpaslíků (10, godz. 17.00); LOVEní 
(12, godz. 10.00); Downton Abbey 
(12, godz. 16.30); Přes prsty (12, 
godz. 20.00); CIESZYN – Piast: 
Playmobile. Film (10-12, godz. 
15.00); Polityka (10-12, godz. 17.00, 
19.45).

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM, 
niedziela, wiadomości regionalne 
od godz. 6.00; powtórka na antenie 
ČT2, niedziela od godz. 19.20.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 
105,3 MHz.

RADIO KATOWICE: „U Polaków 
za Olzą” – niedz. godz. 8.10 na 103 
FM.

CO W TERENIE

CIERLICKO – Kluby Kobiet i 
Seniora Cierlicko-Centrum, Ko-
ścielec, Stanisłowice i Grodziszcz 
zapraszają swych członków na spo-
tkanie klubowe w czwartek 12. 9. o 
godz. 16.00 do Domu Polskiego na 
Kościelcu.
DARKÓW – MK PZKO w Darko-
wie oraz chór „Lira” zapraszają na 
tradycyjne Wykopki, które odbędą 
się w niedzielę 15. 9. o godz. 15.00 
w Domu Polskim PZKO w Karwi-
nie-Frysztacie. Atrakcje festynowe 
zapewnione.
KARPĘTNA – MK PZKO zapra-
sza na uroczystość z okazji 100. 
urodzin profesora Stanisławy Ha-
dyny w sobotę 14. 9. o godz. 14.00 
do domu rodzinnego profesora. W 
programie: „Wiolinki” i „Crescen-
do” z PSP im. St. Hadyny w By-
strzycy, kapela „Bezmiana”, Daniel 
Kadłubiec. W parku obok szkoły 
odbędzie się zabawa na ludową 
nutę, w której wystąpią: kapela 
„Bezmiana”, „Łączka”, „Młode Ol-
drzychowice”, DJ Roman Młynek. 
Smaczny bufet i atrakcje dla dzieci 
zapewnione.
KARWINA-RAJ – Klub Seniora 
MK PZKO zaprasza członków na 
spotkanie 10. 9. o godz. 15.30.
 MK PZKO i Klub Kobiet zapra-
szają na prelekcję Danuty Ondruch 
pt. „Kompozytor Fryderyk Chopin” 
w czwartek 12. 9. o godz. 15.00 do 
Domu PZKO przy ulicy Kubisza.
Gościem prelekcji będzie Wanda 
Miech
ORŁOWA-PORĘBA – Zarząd MK 
PZKO zaprasza w niedzielę 15. 9. o 
godz. 14.00 do ogrodu obok Domu 
PZKO na Pożegnanie Lata, połą-
czone ze spotkaniem absolwentów 
łaziańskich szkół. Wystąpi zespół 
„Niezapominajki”, zagra „Old Boys 
Band”.
PIOTROWICE k. KARWINY – MK 
PZKO zaprasza na spotkanie Klubu 
Propozycji, które odbędzie się we 

wtorek 17. 9. o godz. 17.00 w Domu 
PZKO w Piotrowicach. Prelekcję nt. 
„Śląska rzeka Olza” wygłosi Włady-
sław Kristen z Czeskiego Cieszyna.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 10. 9. na 
kolejną wędrówkę z serii „Śladami 
leśnych kościołów”. Tym razem 
Stasiek Pawlik (tel. +48 606 133 123) 
zaprowadzi nas na Bukową w Wi-
śle. Odjeżdżamy autobusem z przy-
stanku Celma o godz. 8.20. Prosimy 
nie zapomnieć o dokumentach i 
złotówkach.
 zaprasza w niedzielę 22. 9. na 
wycieczkę autokarem w Beskid 
Żywiecki. Celem jest Mędralowa. 
Przygotowane są dwie trasy: 18 
km i 11,5 km. Szczegóły na stronie 
www.ptts-beskidslaski.cz. Kierow-
nik wycieczki: Chrystian Zaleski 
+48 696 459 161. Są wolne miejsca!
STONAWA – MK PZKO zaprasza 
w sobotę 21. 9. o godz. 16.00 do 
Domu PZKO na przedstawienie 
karwińskiego teatrzyku Bez Kur-
tyny pt. „Kopciuszek? Sorry jako!”. 
Po przedstawieniu spotkanie towa-
rzyskie.
UWAGA NAUCZYCIELE! – Zapra-
szamy na koleżeńskie spotkanie po 
65 latach maturzystów z roku 1954, 
wychowawcy prof. Jana Kotasa. 
Spotykamy się we wtorek 17. 9. o 
godz. 13.00 w restauracji na Strzel-
nicy w Czeskim Cieszynie.
ŻWIRKOWISKO – W środę 11. 9. 
MK PZKO Cierlicko-Kościelec za-
prasza na Dzień Otwartych Drzwi 
do Domu Polskiego Żwirki i Wigury. 
Od godziny 10.00 możliwość zwie-
dzenia wystawy stałej o bohaterach 
przestworzy. W imieniu posła Jacka 
Falfusa oraz wiceprzewodniczące-
go Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
Przemysława Drabka zapraszamy 
od 17.00 na mszę św. w intencji lot-
ników do kościoła na Kościelcu. Po 
mszy złożenie kwiatów pod pomni-
kiem Lotnika na Żwirkowisku, a na-
stępnie towarzyskie spotkanie przy 
kawie i kołaczu w DPŻiW.

PIELGRZYMKI

CZ. CIESZYN – Parafia pw. NSPJ 
zaprasza na XVII pieszą pielgrzym-
kę do Frydku w sobotę 14. 9. Infor-
macje i zgłoszenia: e-mail: hele-
na244@post.cz, jakobs96@gmail.
com, +420 608 403 780, +48 663 
879 911.

OFERTY

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

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

KONCERTY

KARWINA-FRYSZTAT – Zapra-
szamy w niedzielę 15. 9. o godz. 
16.00 do kościoła parafialnego na 
koncert 15. Festiwalu Muzyki Or-
ganowej „Karwińskie organy”. Za-
gra Jiří Šon urodz. 1987, absolwent 
Akademii Sztuk Muzycznych im. 
Janáčka w Brnie i mistrzowskich 
kursów interpretacyjnych w Holan-
dii, Francji i Niemczech. Zaprezen-
tuje się również duet cymbałowy 
„Cimbalon Dualité”, który tworzą 
młodzi muzycy Nikol (1990) i Petr 
(1987) Spěvakowie. Oboje ukończy-
li Akademię Muzyczną F. Liszta 
w Budapeszcie, gdzie powstał ich 
duet cymbałowy, który zdobył 1. 
miejsce i specjalną ocenę jury za 
doskonałą interpretację muzyki od 
baroku aż po współczesność. Na 
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TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.45 Akcja Oko Byka (film) 
10.35 Opowiadaj (s.) 11.30 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Wszystko, co lu-
bię 14.25 Wszystko-party 15.10 Dok-
tor Martin (s.) 15.55 Napisała: Mor-
derstwo (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 20.00 Opowiadaj 
(s.) 20.55 Przygody kryminalistyki (s.) 
21.45 Gejzer 22.15 Columbo (s.) 23.50 
Taggart (s.) 1.00 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Czar Afryki 9.55 
Błękitna krew 10.50 Życie na Ziemi 
11.40 Królestwo natury 12.10 Nie 
poddawaj się plus 12.35 Nie poddawaj 
się 13.05 Chcesz je? 13.10 Strawa dla 
duszy & ciała 13.35 Odkryte skarby 
14.25 Ostatnie dni Anny Boleyn 15.25 
Apokalipsa: II wojna światowa 16.20 
Najważniejsze operacje II wojny świa-
towej 17.20 Nieodkryta Kuba 18.15 
Trabantem z Indii do domu 18.45 
Wieczorynka 18.50 Historie przyrod-
ników 19.15 Magazyn religijny 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Maszyny wojenne 20.50 Bilet 
na Marsa 21.50 Utracone marzenia 
22.45 Papilio (film) 0.20 Grantche-
ster (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Uli-
ca (s.) 10.00 Spece (s.) 11.00 Co o 
tym sądzą Czesi 12.00 Południowe 
wiadomości 12.25 Krok za krokiem 
(s.) 12.50 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 14.05 Dowody zbrodni 
(s.) 15.55 Agenci NCIS (s.) 16.57 Po-
południowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
21.35 Weekend 22.40 Zabójcza broń 
(s.) 23.35 Bez śladu (s.) 0.25 Dowody 
zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.10 Max Steel (s. anim.) 6.40 My 
Little Pony (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. 
(s.) 9.20 Policja w akcji 10.20 Zatrzy-
mane chwile (film) 12.10 Południowe 
wiadomości 12.25 Policja Hamburg 
(s.) 13.25 Ostatni gliniarz (s.) 14.25 
Komisarz Rex (s.) 16.30 Popołudnio-
we wiadomości 16.50 Policja w akcji 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości 19.55 Top Star 20.15 Rodzina 
Krejzów (s.) 21.35 Marta 22.50 Za-
pach zbrodni (s.) 0.00 Hawaii 5-0 (s.) 
0.55 Komisarz Rex (s.). 

ŚRODA 11 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Jajka 10.10 Wszystko, 
co lubię 10.35 Przygody kryminali-
styki (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Knedle 14.15 Columbo 
(s.) 15.50 Napisała: Morderstwo (s.) 
16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomo-
ści regionalne 18.25 Gdzie jest mój 
dom? 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.00 Świat pod głową 
(s.) 21.00 Niewidzialni (s.) 21.50 Co-
lumbo (s.) 23.30 Sprawy detektywa 
Murdocha (s.) 0.15 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Z kucharzem do-
okoła świata 9.55 Prywatne muzea 
10.05 Ludzie Hitlera 10.55 Hitler, 
sztuka porażki 11.50 Wielka wojna 
12.50 Nasza wieś 13.15 W poszukiwa-
niu piosenki 13.45 Folklorika 14.10 
Wiadomość od J. Grygara 14.40 Miej-
sce zamieszkania: Wieś 15.00 Europa 
dziś 15.30 Namibijczycy w Europie 
16.25 Telewizyjny klub niesłyszą-
cych 16.55 Nowi sąsiedzi 17.20 Bilet 
na Księżyc 18.15 Na piwnym szlaku 
18.45 Wieczorynka 18.55 Babel 19.25 
O nauce i naukowcach 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym 20.00 
Kamera w podróży 21.00 Podróż 
po Manchesterze i Liverpoolu 21.30 
Trabantem z Indii do domu 22.00 
McMafia (s.) 23.55 Okupacja (s.) 0.40 
Rząd (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Uli-
ca (s.) 9.45 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą 
Czesi 12.00 Południowe wiadomości, 
sport, pogoda 12.25 Krok za krokiem 
(s.) 12.45 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 14.05 Dowody zbrodni 
(s.) 15.55 Agenci NCIS (s.) 16.57 Po-
południowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Za-
mieńmy się żonami 21.35 Małe miło-

ści 22.30 Zabójcza broń (s.) 23.25 Bez 
śladu (s.) 0.15 Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.10 Max Steel (s. anim.) 6.40 My 
Little Pony (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. 
(s.) 9.20 Policja w akcji 10.20 Sekrety 
(film) 12.10 Południowe wiadomo-
ści 12.25 Policja Hamburg (s.) 13.25 
Ostatni gliniarz (s.) 14.25 Komisarz 
Rex (s.) 16.30 Popołudniowe wia-
domości 16.50 Policja w akcji 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 
19.55 Top Star 20.15 Błękitny kod 
(s.) 21.35 Show Jana Krausa 22.45 
Mroczny Kraj (s.) 0.00 Hawaii 5-0 (s.) 
0.55 Komisarz Rex (s.). 

CZWARTEK 12 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.45 Doktor Martin (s.) 10.35 
Opowiadaj (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Rozwód 14.25 Ojciec 
Brown (s.) 15.10 Doktor Martin (s.) 
15.55 Napisała: Morderstwo (s.) 16.45 
Wszystko, co lubię 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 18.00 Wiadomości re-
gionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Opowiadaj (s.) 20.55 
Przygody kryminalistyki (s.) 21.50 Pr. 
dyskusyjny 22.50 Taggart (s.) 23.55 
Kryminolog (s.) 0.55 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Nieodkryta Kuba 
9.55 Namibijczycy w Europie 10.50 
Chcesz je? 10.55 Najważniejsze ope-
racje II wojny światowej 12.10 Ma-
gazyn chrześcijański 12.40 Ostatnie 
dni Anny Boleyn 13.40 Wielka Wojna 
14.35 Apokalipsa: II wojna świato-
wa 15.30 Zniszczenie World Trade 
Center 16.25 Życie na Ziemi 17.15 Ota 
Šik… malarz z Sankt Gallen 17.45 Po-
dróż po Manchesterze i Liverpoolu 
18.15 Głazy w czeskiej krainie 18.45 
Wieczorynka 18.50 Przygody nauki 
i techniki 19.20 Historie przyrodni-
ków 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Błękitna krew 21.00 
Kiwiland 21.30 Na piwnym szlaku 
22.00 Grantchester (s.) 22.45 Lotni-
cze katastrofy 23.35 Queer 0.00 11 
września 2001: Prawda, kłamstwa i 
konspiracje. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.05 Uli-
ca (s.) 10.05 Małe miłości 11.00 Co o 
tym sądzą Czesi 12.00 Południowe 
wiadomości 12.25 Krok za krokiem 
(s.) 12.45 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 14.05 Dowody zbrodni 
(s.) 15.55 Agenci NCIS (s.) 16.57 Po-
południowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
21.35 Gwiezdne życie 22.15 Siedem 
(film) 0.45 Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.10 Max Steel (s. anim.) 6.40 My Lit-
tle Pony (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 
9.20 Policja w akcji 10.20 Gwiazda 
(film) 12.10 Południowe wiadomo-
ści 12.25 Policja Hamburg (s.) 13.25 
Ostatni gliniarz (s.) 14.25 Komisarz 
Rex (s.) 16.30 Popołudniowe wia-
domości 16.50 Policja w akcji 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 
19.55 Top Star 20.15 Rodzina Krejzów 
(s.) 21.35 Prima Partička 22.45 Tak 
jest, szefie! 0.00 Hawaii 5-0 (s.) 0.55 
Komisarz Rex (s.). 

I N F O R M AT O R

PROGRAM TV

Biblioteka Miejska przy ul. Głębokiej 15 w Cieszynie zaprasza 11 września 
o godz. 17.00 na prelekcję podróżniczo-poetycką Marty Bocek pt. „Dwa 
krańce Europy – Gibraltar i Stambuł”.I N F O R M A T O R 

Ogłoszenia do »Głosu«  
przyjmowane są w dni powszednie:

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

POLECAMY

• Czar Afryki
Wtorek 10 września, godz. 9.00,  
TVC 2

• Zniszczenie World Trade Center
Czwartek 12 września, godz. 15.30,  
TVC 2

• Na piwnym szlaku
Środa 11 września, godz. 18.15,  
TVC 2

TYM ODDYCHAMY

Stężenie zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 10
z dnia 9 września 2019

Czeski Cieszyn 15,4

Hawierzów 17,5

Karwina  19,3

Rychwałd  18,5

Trzyniec  16,0

Wierzniowice 15,6

CZYTAJ NAS CODZIENNIE! 

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

Dnia 12 września 2019 obchodzą Diamentowe 
Gody nasi Drodzy Rodzice

JANINA i BRONISŁAW 
SŁOWIKOWIE

z Hawierzowa-Suchej
Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i samych 
pogodnych dni na dalsze lata życzą

Halina i Zbyszek z rodzinami.
 GŁ-536

Czas płynie, my pamiętamy.
Jutro, 11 września 2019, przypomnimy sobie 90. roczni-
cę urodzin naszej Kochanej Mamusi, Babci, Prababci, 
Siostry, Teściowej, Szwagierki i Cioci

śp. ANNY GWOŹDZIOWEJ
z Hawierzowa

7 sierpnia br. minęła już 11. rocznica Jej śmierci. Z mi-
łością wspominają najbliżsi.
 RK-092

Pamięć jest nieśmiertelnością
Przed rokiem, 11 września 2018, opuścił nas nasz Naj-
droższy Mąż, Tatuś, Brat, Wujek

śp. inż. EDWARD POLOK
z Suchej Górnej

Pozostała tęsknota, smutek i żal, że nie ma Go już 
z nami, ale pozostały też wspomnienia wszystkich, ra-
zem przeżytych dobrych i szczęśliwych chwil, pozosta-
ła pamięć o Dobrym Człowieku. Najbliżsi.
 GŁ-537

W poniedziałek, 9 września, minęło 30 lat od dnia, kiedy odszedł od nas 
na zawsze 

śp. JÓZEF SIWEK 
z Suchej Górnej

Z miłością i szacunkiem wspomina córka Urszula z rodziną.
 GŁ-541

WALUTY

BENZYNA

Ceny paliw na stacjach  
z dnia 9. 9. 2019

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,87 zł
ON  4,86 zł
LPG 1,87 zł

 Cieszyn, Circle K
E95  5,00 zł
ON  4,95 zł
LPG 1,95 zł

 Cieszyn, Shell
E95  4,98 zł
ON  4,93 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  4,99 zł  
ON  4,96 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  31,50 kc  
ON  30,40 kc  (wik)

Kursy walut w kantorach  
z dnia 9. 9. 2019

Cieszyn, ul. Zamkowa
  kupno sprzedaż
CZK  0,164 0,170
EUR  4,310 4,370
USD  3,900 3,970

Bielsko-Biała, CH Auchan
  kupno sprzedaż
CZK  0,165 0,171
EUR  4,280 4,380
USD  3,880 3,990

 Czeski Cieszyn, dworzec
  kupno sprzedaż
PLN 5,920 6,080
EUR 25,500 26,300
USD 23,100 23,800

Firma ACword, spol. s r.o. dział TECHNIKI 
ODPYLANIA poszukuje kandydata na stanowisko 

HANDLOWIEC
Opis stanowiska pracy:    

 O obsługa klientów
 O aktywne wyszukiwanie nowych okazji
 O doradztwo techniczne dla klientów
 O obecność na wystawach

Wymagania:   
 O min. wykształcenie średnie zawodowe (kierunek techniczny)
 O znajomość języka angielskiego lub niemieckiego mile widziana
 O przynajmniej 1 rok doświadczenia na stanowisku handlowca
 O profesjonalizm, samodzielność
 O prawo jazdy kat. B, gotowość do odbywania podróży służbowych

Oferujemy:    
 O ponadstandardowe wynagrodzenie
 O elastyczny czas pracy
 O służbowy samochód również do wykorzystania w celach prywatnych
 O służbowy telefon i laptop
 O bony żywnościowe, 3 dni sick days oraz inne świadczenia pracownicze

Prosimy o przysłanie CV na adres e-mail: acword@acword.cz, do 30. 9. 2019

 
G

Ł-530

G
Ł-538

karwińskim koncercie zabrzmią 
utwory organowe J.J. Maurela 
1682-1738, J.S. Bacha 1685-1757, 
Ch.M. Widora 1844-1741, utwory na 
cymbały J.S. Bacha, W.A. Mozarta 
1682-1738, Scarlatti'ego 1685-1757 
oraz utwory na cymbały i organy 
J.S. Bacha, A. Vivaldiego 1687-1741.     

WYSTAWY

BIBLIOTEKA REGIONALNA 
KARWINA, Oddział Literatury 
Naukowej (2. piętro), Karwina-
-Mizerów: do 30. 9. wystawa pt.: 

„Ekslibrisy Zbigniewa Kubeczki”. 
Czynna: po-pt: w godz. 9.00-19.00, 
so w godz. 9.00-13.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, 
SALA WYSTAW w Jabłonkowie, 
Rynek Mariacki 14: do 29. 3. 2020 
wystawa pt. „Wałasi na Śląsku Cie-
szyńskim”; stała ekspozycja pt. „Z 
przeszłości Jabłonkowa i okolicy”. 
Czynne: po-pt: godz. 8.00-16.00; 
nie: godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Karwinie-
-Frysztacie, Rynek Masaryka 
10: do 31. 12. wystawa obrazków na 
szkle. Czynna: po-pt: godz. 8.00-
16.00; nie: godz. 13.00-17.00.



Głos   |   wtorek   |   10 września 201912   ♩

UŚMIECHNIJ SIĘ NASI DZIAŁACZE

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

Fot. DANUTA CHLUP



POŁĄCZONE MINIKWADRATY MAGICZNE LOGOGRYF ŁAMANY

HALINA ZAWADZKA 

Pochodzę z rodziny, w której wszyscy byli działaczami. 
Czy to w PZKO, czy w Macierzy, czy też w środowiskach 

kościelnych. Mój dziadek ze strony ojca był założycielem 
Koła PZKO w Trzycieżu i jego pierwszym prezesem. Mama 
prowadziła teatrzyk szkolny oraz zespół „Stokrotki” działa-
jący przy Kole PZKO. 

W wieku 15 lat zostałam członkinią PZKO i od tego cza-
su, z przerwami, działam w MK PZKO w Trzycieżu. Był taki 
okres, kiedy mieliśmy fantastyczny Klub Młodych. Stałam 
na jego czele na przemian z siostrą. Były wycieczki, teatrzy-
ki, dyskoteki. Przez ładnych parę lat pracowałam w komi-
sji młodzieży związkowej przy Zarządzie Głównym PZKO, 
w sekcji turystycznej urządzaliśmy zimowe i letnie rajdy. 
Przez jedenaście lat byłam także prezesem Macierzy Szkol-
nej przy polskiej szkole w Gnojniku. 

Przez jakiś czas byłam sekretarzem Koła, od kilku lat je-
stem jego prezesem. Sytuacja w Kole nie jest wesoła, mamy 
tylko ok. 35 członków. Chcemy przyciągnąć młode rodziny, 
dlatego każdą imprezę tak obmyślamy, żeby był zawsze 
także program dla dzieci. Ostatnio dobrze nam się układa 
współpraca z gminą, w tym roku po raz trzeci mieliśmy sto-
isko z posiłkami na „Trzycieskim lecie”. Dzięki temu udało 
nam się już zarobić jakieś pieniądze, które wykorzystamy 
na remont dachu. 

Przy tym wszystkim udało się nam wychować czworo 
dzieci, teraz mam już ośmioro wnuków. Mam motto życio-
we, które brzmi może aż nazbyt romantycznie – chcę, żeby 
zachowało się to dobre, co wytworzyli nasi przodkowie, a 
wszystko, co złe, zostało wyeliminowane. 

Do działalności w PZKO dochodzi współpraca z „Carita-
sem” przy Kweście Trzech Króli oraz z „Rowerami dla Afry-
ki”. Prowadzę sklepik, w domu mam gospodarstwo – krowy, 
pole. Pomagam w opiece nad wnukami. W wolnym czasie 
lubię wycieczki rowerowe.  (dc)

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy 
przysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsyłania upływa w piątek 20 września 

2019 r. Nagrodę książkową za rozwiązanie zadań z 27 sierpnia 2019 otrzymuje Elżbieta Vavříkowa 
z Karwiny-Raju. Autorem dzisiejszych łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie minikwadratu magicznego I z 27 sierpnia: 1. KOZA 2. ORLEN 3. ZEBRA 4. ANAT 
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II z 27 sierpnia: 1. SHOW 2. HARFA 3. OFLAG 4. WAGA
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 27 sierpnia: PATYKA 

Rozwiązaniem dodatkowym jest dokończenie cytatu Fiodora 
Michajłowicza Dostojewskiego (1821-1881) – rosyjskiego pisarza 
i myśliciela. „Taniec to nieme wyznanie...”

Poziomo i pionowo jednakowo: 
1. Br dla chemika 
2. miasto w Malawi 
3. paliwo do pieca
4. rozwiązanie dodatkowe 
5. marka szwedzkich samochodów
6. zdobywanie wiedzy
7. duży serwis aukcji internetowych

Wyrazy trudne lub mniej znane: EBAY, RUMPI

1 2 3 4

1
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3 5 6 7
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Rozwiązaniem jest dokończenie fraszki Jana Sztaudyngera:
„I po co rzucać perły przed wieprze?
Pomyje dla nich o wiele...”

1.-4. rodzaj muzy-
ki, np. Tade-
usza Nalepy

3.-6. wzrasta na 
finiszu

5.-8. kraina z Le-
woczą i Popra-
dem

7.-10. marka samo-
chodu japoń-
skiego

9.-12. obywatel Uz-
bekistanu

11.-2. wyposażenie 
pokoju

Wyrazy trudne 
lub mniej znane: 
ISUZU




