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Szymeczek na czele 
Rady Przedstawicieli
WYDARZENIE: Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków w RC ma nowego prezesa. 
Ustępującą Małgorzatę Rakowską zastąpił Józef Szymeczek. Przez kilka kadencji stał na 
czele Kongresu Polaków, od 2016 roku jest jego wiceprezesem.

Beata Schönwald

C
hociaż ostatnie 
Z g r o m a d z e n i e 
Ogólne Kongresu 
Polaków odbyło 
się 3 paździer-
nika ub. roku, z 
powodu wpro-

wadzonego wkrótce po nim ogól-
nokrajowego lockdownu Rada 
Przedstawicieli nie miała wcze-
śniej okazji się spotkać. Pierwsza 
sesja bieżącej kadencji odbyła się 
dopiero w ub. czwartek w Czeskim 
Cieszynie. W jawnym głosowa-
niu wybrano na niej prezesa i jego 
zastępcę. Wiceprzewodniczącą 
została pełnomocniczka gminna 
Ostrawy Barbara Bubik. 

– Nie jest to łatwa funkcja – po-
wiedziała Małgorzata Rakowska, 
podkreślając, że najwyższym or-
ganem statutowym Kongresu Po-
laków jest Zgromadzenie Ogólne, 
drugim zaś właśnie Rada Przed-
stawicieli, którą tworzą pełno-
mocnicy gminni oraz przedstawi-
ciele poszczególnych organizacji 
zrzeszonych w Kongresie. – To wy 
decydujecie o tym, jakimi proble-
mami będzie się dalej zajmować 
Rada Kongresu Polaków – zwróciła 
się do obecnych na sali. Przy oka-
zji poruszyła problem, z którym 
to gremium boryka się od lat. Jest 
nim słaba frekwencja na sesjach 
odbywających w normalnych wa-
runkach regularnie co kwartał. 
Propozycję przynajmniej częścio-
wego rozwiązania tego problemu 
wysunął Leszek Kalina z PTA „Ars 
Musica”. Ma nim być publikowanie 
na stronie internetowej Kongresu 
www.polonica.cz listy obecności 
z zaznaczeniem, kto brał udział w 
posiedzeniu, kogo nie było, a kto 
się usprawiedliwił. Wprowadzenie 
w życie tej praktyki uchwalono 11 
głosami przy 20 osobach obecnych 
na sali. 

Pierwsze w tej kadencji zebranie 
Rady Przedstawicieli zdominowały 

sprawozdania finansowe z działal-
ności spółki Pol-Press wydającej 
„Głos” oraz Kongresu Polaków. To 
pierwsze wygłosił jej prezes Ma-

rek Słowiaczek, drugie – radna 
Danuta Branna. Z kolei pierwszy 
rok działalności Centrum Polskie-
go Kongresu Polaków przybliżył 

jego kierownik Michał Przywara. 
W swojej prezentacji przypomniał 
kampanię poprzedzającą Spis Lud-
ności 2021, kampanię promującą 
dwujęzyczność w polskich szko-
łach na Zaolziu, prowadzoną na 
www.bilingual.cz, projekt „Wakacje 
na Zaolziu 2021”, w którym wzięło 
udział aż 800 dzieci, a także „Pol-
skie czwartki” będące spotkania-
mi promującymi polską kulturę. 
Przywara wspomniał również o 
inicjatywach, które są w trakcie 
realizacji lub dopiero w przygoto-
waniu. Należą do nich Dni Polskie 
w Jabłonkowie, Karwinie i Trzyńcu 
czy tworzenie haseł w Wikipedii 
dotyczących Śląska Cieszyńskiego. 
Reagując na obawy Henryka Cie-
ślara reprezentującego PTTS „Be-
skid Śląski”, że Centrum Polskie 
przejmie teraz istotną część środ-
ków dotacyjnych z Polski, prezes 
Kongresu Polaków Mariusz Wałach 
przypomniał, że ośrodek ten jest 
w całości finansowany na podsta-
wie umowy zawartej z prywatnym 
sponsorem.

Zanim przystąpiono do dyskusji 
na różne tematy bieżące, głos za-

brał prowadzący obrady Józef Szy-
meczek. – Jako wchodzący w swoją 
nową rolę prezes powiem, że z mo-
jej strony nie należy się spodziewać 
żadnych niespodzianek. W naszym 
społeczeństwie polskim jest wiele 
bolączek, a my w Radzie Przed-
stawicieli będziemy starali się je 
jakoś łagodzić. Największe ryzyko 
widzę jednak w tym, że część osób 
rezygnuje ze swoich praw w obawie 
przed konsekwencjami wynikają-
cymi z upominania się o nie – mó-
wił. Następnie przybliżył najnow-
sze działania Kongresu, takie jak 
współpraca z instytucją „Pamięć 
narodu” (Paměť národa) czy zapo-
wiedzi w języku polskim pociągów 
na czeskich dworcach kolejowych. 
W związku z  tegorocznym spisem 
ludności poinformował, że udało 
mu się uzyskać wypowiedź Mini-
sterstwa Spraw Wenętrznych RC w 
sprawie podwójnej narodowości. 
Niestety, mało satysfakcjonującej 
treści. Wynika z niej jasno, że oso-
by, które wpisały do arkuszy spiso-
wych narodowość zarówno czeską, 
jak i polską, zostaną zaliczone do 
Czechów. 

•••
W naszym społeczeństwie 

polskim jest wiele 
bolączek, a my w Radzie 
Przedstawicieli będziemy 

starali się je jakoś 
łagodzić. Największe 
ryzyko widzę jednak 
w tym, że część osób 
rezygnuje ze swoich 

praw w obawie przed 
konsekwencjami 

wynikającymi 
z upominania się o nie

• Od lewej Mariusz Wałach, prezes Kongresu Polaków w Republice Czeskiej oraz jego poprzednik na tym stanowisku, 
a od czwartku przewodniczący Rady Przedstawicieli, Józef Szymeczek. Fot. BEATA SCHÖNWALD

KOŚCIÓŁ

Nowi błogosławieni
POLSKA. Grono polskich świętych 
i błogosławionych Kościoła kato-
lickiego powiększyło się o kolejne 
dwie osoby. W niedzielę odbyła się w 
Warszawie beatyfikacja kard. Stefana 
Wyszyńskiego – prymasa Polski oraz 
Elżbiety Róży Czackiej – fundatorki 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 
Służebnic Krzyża. STR. 3

SPOŁECZEŃSTWO

Pomysł wypalił, 
będzie powtórka
CIERLICKO. Do kina „Wolność” po 
długoletniej przerwie wróciło Cier-
lickie Lato Filmowe. Przez weekend 
festiwalowi goście mogli oglądać to, 
co najlepszego wydarzyło się na prze-
strzeni kilku ostatnich lat w polskiej 
i czeskiej kinematografii. Pierwsza 
edycja popularnego „Cielafu” odbyła 
się w 1993 roku. STR. 4

SPORT

Banik stuprocentowy
KARWINA. Drużyna piłkarzy ręcz-
nych Banika Karwina nie obniża 
lotów. Podopieczni trenera Micha-
la Brůny zwyciężyli również w dru-
gim meczu tego sezonu, pokonując 
na własnym parkiecie Duklę Praga 
31:20. Z podwójną motywacją zagrał 
w sobotnim spotkaniu Jan Sobol, któ-
ry wrócił do Karwiny z zagranicznych 
wojaży. O jego wrażeniach z meczu, 
a także stylu, w jakim Banik rozbił 
Duklę, więcej w rubryce sportowej. 
STR. 8

ZDROWIE

Przeciwciał  
nadal nie uznano 
PRAGA. Eksperci nie doszli do po-
rozumienia co do traktowania obec-
ności przeciwciał COVID-19 w or-
ganizmie na równi ze szczepieniami i 
testami. Informacja ta zabrzmiała na 
konferencji prasowej po poniedział-
kowym posiedzeniu Rady Rządu RC 
ds. Zagrożeń Zdrowotnych. Przedsta-
wiono także aktualne dane dotyczące 
epidemii w kraju. STR. 3
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Jiří Ovčáček, 
rzecznik prezydenta RC Miloša Zemana, w związku 
z posiedzeniem zespołu doradczego z udziałem 
ministrów spraw zagranicznych i obrony

CYTAT NA DZIŚ

•••
Zespół ekspertów prezydenta republiki omówił 

skutki niepomyślnej misji NATO w Afganistanie. 

Wskazał dwa ryzyka bezpieczeństwa dla RC, 

a mianowicie migracyjne i terrorystyczne. 

Opowiedział się za zasadniczym wzmocnieniem 

ochrony naszych granic państwowych we 

współpracy z pozostałymi krajami UE

W I A D O M O Ś C I

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

P
ush – popchnij, pull – ciągnij. Nie trzeba brać lekcji an-
gielskiego, wystarczy czasem „pomocować” się z drzwia-
mi, by wiedzieć, o co chodzi. Jako kobiecie nie są mi 
obce też wszelkie „push upy”, zarówno te podtrzymujące 
części ciała służące do oddychania (czyt. biustonosze), 
jak i do siedzenia (dżinsy). Wiem również, co to takiego 

powiadomienie push w internecie, pojawiające się od czasu do czasu 
w prawym dolnym rogu ekranu. Widać jednak, że to za mało, w prze-
ciwnym razie nie dałabym się zaskoczyć wiadomością rzeczniczki 
prasowej województwa zapraszającej na prezentację nowych „push-
-pullów”. Jak się okazało, chodziło o pociągi.

Chociaż zgadzam się z sentencją Goethego – „ile języków znasz, tyle 
razy jesteś człowiekiem”, wydaje mi się, że nie tędy droga. Nie sądzę 
bowiem, żeby poeta ową znajomość języków obcych chciał opierać na 
bezmyślnym przyswajaniu sobie pojedynczych cudzo brzmiących słó-
wek, a równoczesnym zapominaniu o tym, jak ich odpowiednik brzmi 
w języku ojczystym. A tak się, niestety, dzieje. Wystarczy dobrze się 
przysłuchać lub przyjrzeć naszej współczesnej komunikacji, zwłasz-
cza tej służbowej. Szkoleniowców i trenerów zastąpiliśmy coachami, 
przestaliśmy chodzić na konferencje, a zaczęliśmy na briefingi, na 
których zamiast przerwy kawowej proponują nam coffee break. O ile 
stosowanie takiej terminologii jest zrozumiałe w przypadku między-
narodowych korporacji, gdzie język angielski jest językiem komuni-
kacji wewnętrznej, o tyle przenoszenie jej na grunt lokalnych firm i 
instytucji uważam za absurdalne, a czasem nawet śmieszne. 

Od dawien dawna wiadomo, że posługiwanie się wyrazami obcymi 
świadczy o erudycji stosującej je osoby, a ich przekręcanie i błędne 
używanie jest przejawem głupoty. A jak ma się rzecz z ich bezmyśl-
nym przejmowaniem? Może językoznawcy mi odpowiedzą? 

ZDANIEM... Beaty Schönwald

beata.schonwald@glos.live

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

GRÓDEK
Gmina organizuje 21 
września wycieczkę dla 
seniorów. Celem będą 
Wsecin oraz Rożnow pod 
Radhoszczem. W progra-
mie przewidziano m.in. 
zwiedzanie skansenu w 
Młyńskiej Dolinie, obiad 
w stylowej restauracji 
wałaskiej oraz – w za-
leżności od pogody – 
wyjazd na Pustewny lub 
wizytę w Muzeum Beski-
dów we Frydku-Mistku. 
Uczestnicy zatrzymają 
się również w sklepie z 
dmuchanymi ozdobami 
świątecznymi. 
 (sch)

OSTRAWA
Na Czarnej Łące za 
Teatrem Antoniego 
Dvořáka rośnie nowy 
kampus Uniwersytetu 
Ostrawskiego. Jak będzie 
wyglądać i co się w nim 
znajdzie, można dowie-
dzieć się z wystawy w 
atelier MAPPA, która pre-
zentuje projekty architek-
toniczne obu obiektów, 
rozwój poszczególnych 
budowli oraz plany uni-
wersytetu i miasta obej-

mujące 
kampus, 
a także jego 
najbliższe otoczenie. 
Ekspozycja czynna 
jest do 24 bm. w dni 
powszednie w godz. 
14.00-18.00.
 (sch)

TRZYNIEC
W Hucie Trzynieckiej 
trwa remont jednego 
z dwóch wielkich pie-
ców VP6. To największa 
inwestycja w tym roku, 
która pochłonie 650 
mln koron. Z uwagi na 
konieczność zachowania 
ciągłości produkcji przed-
sięwzięcie to stanowi 
również duże wyzwanie 
pod względem technolo-
gicznym i logistycznym. 
Ostatni remont kapitalny 
pieca miał miejsce przed 
22 laty. Głównym ce-
lem tego obecnego jest 
instalacja nowych ele-
mentów i urządzeń tech-
nologicznych, które mają 
doprowadzić do bardziej 
efektywnej produkcji 

surowego żelaza oraz ob-
niżenia zanieczyszczenia 
środowiska.
 (sch) 

WĘDRYNIA
Miejscowa jednostka 
ochotniczej straży pożar-
nej poszukuje narybku. 
W związku z tym posta-
nowiła również w tym 
roku szkolnym otworzyć 
kółko dla młodych stra-
żaków. Swoim adeptom 
oferuje zaplecze dopiero 
co otwartej nowej remizy 
oraz ciekawe zajęcia z 
zakresu sportów stra-
żackich czy topografii. 
Pierwsze spotkanie od-
będzie się 6 października 
o godz. 16.30.
 (sch)

wtorek

środa

czwartek

dzień: 17 do 21 ºC 
noc: 14 do 13 ºC 
wiatr: 1-2 m/s

dzień: 18 do 24 ºC 
noc: 14 do 12 ºC 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 17 do 24 ºC 
noc: 20 do 18 ºC  
wiatr: 1-4 m/s

DZIŚ...

14
września 2021

Imieniny obchodzą:  
Bernard, Roksana
Wschód słońca: 6.17
Zachód słońca: 19.04
Do końca roku: 108 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Walki z 
Wypaleniem Zawodowym
Przysłowie: 
„Na Podwyższenie 
Świętego Krzyża, jesień 
się przybliża”

JUTRO...

15
września 2021

Imieniny obchodzą:  
Albin, Nikodem, Roland
Wschód słońca: 6.19
Zachód słońca: 19.02
Do końca roku: 107 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Kropki
Dzień Opakowań
Przysłowie:
„Pogoda na Nikodema – 
niedziel cztery deszczu 
nie ma”

POJUTRZE...

16
września 2021

Imieniny obchodzą:  
Edyta, Kamila, Kornel
Wschód słońca: 6.20
Zachód słońca: 18.59
Do końca roku: 106 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Maszynisty
Światowy Dzień Fryzjera
Przysłowie:
„Im głębiej we wrześniu 
grzebią się robaki, tym 
srożej się zima da ludziom 
we znaki”

POGODA

WĘDRYNIA

GRÓDEK

OSTRAWA

TRZYNIEC

Świadków ostatniego 
lotu Franciszka Żwirki 
i Stanisława Wigury nie ma 
już chyba wśród żywych. 
Pomimo to pamięć o nich 
wciąż trwa. Wszystko 
dzięki opiekunom 
miejsca tragedii oraz 
członkom stowarzyszeń 
lotniczych, którzy co roku 
przyjeżdżają do Cierlicka, 
by oddać im hołd.

Beata Schönwald

D
okładnie 89 lat 
temu w tym miejscu 
„wystartowali” do 
wieczności lotnicy 
Franciszek Żwirko 
i Stanisław Wigura, 
bohaterowie prze-

Pamięci tych, którzy »wystartowali« 
stworzy, polscy bohaterowie narodo-
wi. Wkrótce po tym to miejsce nazwa-
no Żwirkowiskiem i otoczono opieką. 

23 dni temu do wieczności „wystar-
tował” również nasz prezes Tadeusz 
Smugała, zasłużony działacz społecz-
ny, bardzo ofiarny opiekun Żwirko-
wiska, który rozumiał, jak wyjątkowe 
i ważne jest to miejsce dla Polaków – 
powiedział Jan Przywara z MK PZKO 
w Cierlicku-Kościelcu. Kiedy poprosił 
obecnych o uczczenie ich pamięci mi-
nutą ciszy, wszystko umilkło, tylko w 
oddali było słychać bicie dzwonów na 
miejscowym kościele. To tam godzinę 
wcześniej została odprawiona msza 
św. w ich intencji. 

W sobotę na Żwirkowisku wspo-
minano zatem nie tylko ofiary ka-
tastrofy lotniczej z 11 września 1932 
roku, ale także zmarłego niedawno 
Tadeusza Smugałę. – Wierzę, że pan 
Tadeusz jest tutaj z nami i co roku 
będzie tutaj, a wy także będziecie 
tu przyjeżdżać. Bo tak jak członko-
wie MK PZKO w Cierlicku-Kościel-
cu pielęgnują miłość do Polski, tak 
Polacy w Polsce powinni pamiętać, 
że tutaj są Polacy, którzy tak samo 
kochają Ojczyznę jak my – powie-
działa m.in. konsul generalna RP w 
Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwa-
stowicz. – Po raz pierwszy przyje-
chałem tu dziesięć lat temu i pod 
tym pomnikiem spotkałem czło-
wieka, który własnymi rękami czy-
ścił pomnik i dopilnowywał, żeby 11 
września trawa była skoszona i było 
pięknie. To był śp. Tadeusz – zazna-

czył z kolei poseł Przemysław Dra-
bek z Bielska-Białej. 

Filip Idzikowski ze stowarzysze-
nia „Niebo bez Granic” z Warszawy 
wspomniał natomiast o inicjaty-
wie odbudowy „Bramy Wieczno-
ści” prowadzącej do tego miejsca, 
która zrodziła się ponad rok temu 
i czeka na realizację. Odczytał też 
list do uczestników uroczystości 
napisany przez rodzinę Francisz-
ka Żwirki. – To ogromny zaszczyt, 
przynależność do osób, którym tak 
samo jak nam zależy na tym, żeby 
pamięć o wspaniałych polskich 
lotnikach przetrwała jak najdłu-
żej. Chcielibyśmy z tego miejsca 
podziękować wszystkim osobom 
zaangażowanym w dbałość o Żwir-
kowisko – napisali krewni lotni-
ka, kierując wyrazy wdzięczności 
przede wszystkim w stronę bra-
ci Józefa i Jana Przywarów oraz 
zmarłego Tadeusza Smugały, jako 
opiekuna Żwirkowiska oraz or-
ganizatora dorocznych spotkań 
„Młode Żwirkowisko”. 

W uroczystości upamiętniającej 
tragedię sprzed 89 lat wzięli udział 
m.in. wdowa po Tadeuszu Smugale 
Barbara, wiceprezes Kongresu Po-
laków Józef Szymeczek, delegacje 
Związku Polskich Spadochroniarzy, 
Ogólnokształcącego Liceum Lotni-
czego im. Żwirki i Wigury w Dębli-
nie oraz Bractwa Kurkowego.  

• W sobotę w Jabłonkowie odbyła się kolejna edycja Jabłkowego Dnia. 
Bawiono się w Parku Antoniego Szpyrca. Pogoda i publiczność dopisały. 
Program kulturalny był bogaty. Wystąpiły m.in. Karolina Trela z partner-
skiego Gogolina, grupa Zlobidla z muzyką dla dzieci oraz „Fogáš”. Całość 
została okraszona wystawą Fotoklubu Jabłonków oraz Pictorial Photo, nie 
zabrakło też prezentacji miejscowych służb socjalnych. Dzieci z pewno-
ścią nie narzekały na nudę, gdyż m.in. mogły pojeździć na koniu czy prze-
konać się, jak się czuje stary lub niewidomy człowiek. Wszystko dzięki 
odpowiedniemu ubraniu i sprzętowi.
Więcej zdjęć z tego wydarzenia znajdziecie na naszej stronie internetowej 
www.glos.live.  (endy)
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Nowi 
błogosławieni

W uroczystości beaty-
fikacyjnej uczestni-
czyli przedstawiciele 
najwyższych władz 

państwowych na czele z parą pre-
zydencką. Liturgii z udziałem 
członków Konferencji Episkopatu 
Polski przewodniczył prefekt Kon-
gregacji Spraw Kanonizacyjnych 
kard. Marcello Semeraro. Wysłan-
nik Watykanu odczytał List Apo-
stolski papieża Franciszka, w któ-
rym zwierzchnik Kościoła włączył 
dwoje Polaków w poczet błogosła-
wionych. Po ogłoszeniu formuły 
beatyfikacyjnej odsłonięto wize-
runki nowo błogosławionych, a do 
prezbiterium zostały wprowadzo-
ne ich relikwie. 

– Kardynał Stefan Wyszyński 
kierował odważnie, wytrwale i 
zdecydowanie łodzią Kościoła w 
Polsce, przedstawiając ideologii, 
która odczłowieczała i oddalała 
człowieka od pełni życia, prawdę 
zawartą w Ewangelii Chrystusa, 
wiernie przeżywaną i realizowaną 
– mówił kard. Semeraro w homi-
lii, którą przetłumaczono na język 
polski. O beatyfikowanej zakonni-
cy powiedział m.in.: – Matka Elż-
bieta Czacka uczy, że nie istnieją 
przeszkody dla tych, którzy pra-

gną kochać Boga i jak On miłować 
człowieka. Niewidoma wśród nie-
widomych – fizycznie i duchowo, 
pomagała wszystkim, którzy zosta-
li porzuceni i pozostawieni na mar-
ginesie społeczeństwa. 

Stefan Wyszyński urodził się w 
1901 roku. W 1948 roku został ar-
cybiskupem gnieźnieńskim i war-
szawskim oraz prymasem Polski. 
Godność tę sprawował do swojej 
śmierci w 1981 roku. Przeprowadził 
Kościół w Polsce przez okres komu-
nizmu, sam będąc internowanym w 
latach 1953-1956. Na okres jego po-
sługi prymasowskiej przypadł jubi-
leusz Tysiąclecia Chrztu Polski (ob-
chodzony w 1966 roku). Nazywany 
bywa Kardynałem Tysiąclecia. 

Elżbieta Róża Czacka (1876-1961) 
w młodym wieku straciła wzrok. 
W wyniku tego doświadczenia po-
stanowiła pomagać ludziom nie-
widomym. W 1910 roku powołała 
do życia Towarzystwo Opieki nad 
Ociemniałymi oraz szkołę dla nich. 
Wstąpiła do zakonu, założyła Zgro-
madzenie Sióstr Franciszkanek 
Służebnic Krzyża, którego powo-
łaniem była praca z niewidomymi. 
Prowadziła dla nich szkoły i warsz-
taty w podwarszawskich Laskach.  

 (dc)

• Uroczystość beatyfikacyjna kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety 
Czackiej Fot. KEP

do wieczności

• Na pierwszym planie stoją: 
Izabella Wołłejko-Chwasto-
wicz, Przemysław Drabek 
i Filip Idzikowski. Fot. BEATA 
SCHÖNWALD

Dzwony  
dla papieża

Ojciec Święty Franciszek 
gości na Słowacji. Do 
Bratysławy przybył w 
niedzielę prosto z Bu-

dapesztu, gdzie odprawił mszę 
wieńczącą Międzynarodowy Kon-
gres Eucharystyczny i odbył krót-
kie spotkanie z przedstawicielami 
władz. 

Na bratysławskim lotnisku głowę 
Kościoła katolickiego przywitała 
prezydent Zuzana Čaputowa oraz 
inni przedstawiciele władz pań-
stwowych oraz Konferencji Episko-
patu Słowacji. O godz. 15.30, kiedy 
samolot z  papieżem wylądował, 
zabrzmiały dzwony we wszystkich 
kościołach rzymskokatolickich 
i greckokatolickich w kraju. Biły 
przez 12 minut. Papież spotkał się 
w niedzielę z  Ekumeniczną Radą 
Kościołów, w imieniu której przy-
witał go jej przewodniczący, biskup 
generalny Ewangelickiego Kościo-
ła Augsburskiego Ivan Eĺko. 

W poniedziałek odbyła się ofi-
cjalna ceremonia powitalna w 
Pałacu Prezydenckim oraz nabo-
żeństwo w katedrze św. Marci-
na. Po południu papież miał się 
spotkać m.in. z członkami gminy 
żydowskiej. Podczas spotkania z 
przedstawicielami państwa i dy-
plomatami Franciszek nawiązał 
do historii. 

– Przed ponad dwudziestu laty 
świat podziwiał pokojowy podział 
waszych dwóch krajów – powie-
dział w nawiązaniu do podziału 
Czechosłowacji w 1993 roku. 

Dzisiaj Ojciec Święty udaje się 
na wschód kraju – do Preszowa i 
Koszyc, gdzie ma odwiedzić rom-
skie osiedle i spotkać się z mło-
dzieżą na stadionie. W środę, w 
ostatnim dniu wizyty, odprawi 
mszę świętą w bazylice Matki Bo-
skiej Bolesnej w Šaštínie, niedale-
ko granicy z RC.             

 (dc)

Nasz głos w Karpaczu

Od 7 do 9 września w Karpa-
czu odbywało się Polonijne 
Forum Ekonomiczne orga-
nizowane przez Stowarzy-

szenie „Wspólnota Polska” i Fundację 
Instytut Studiów Wschodnich. Wyda-
rzenie zorganizowane w ramach Fo-
rum Ekonomicznego stanowiło miej-
sce spotkania i dyskusji wybitnych 
przedstawicieli życia gospodarczego i 
społecznego – osób polskiego pocho-
dzenia z całego świata.

W ubiegły poniedziałek w ramach 
panelu „Szkoły polonijne, czy war-
to inwestować?” głos zabrała Marta 
Kmeť, dyrektor Centrum Pedagogicz-
nego dla Polskiego Szkolnictwa Naro-
dowościowego w Czeskim Cieszynie. 
Natomiast we wtorek w panelu „Zna-
czenie sportu dla budowania wspólno-
ty Polaków” wypowiedział się Andrzej 
Bizoń, członek Rady Kongresu Pola-
ków w RC, wiceprezydent Karwiny.

– Rozmawialiśmy, jak wygląda w 
naszych krajach działalność sportowa 
Polaków, jakie są struktury. Podczas 
tych trzech dni starałem się być obec-
ny na takich panelach, które są zwią-
zane z działalnością Polaków za gra-
nicą, a obejmują przede wszystkim 

tematy szkolnictwa, kultury, sportu, 
ale również  rozwoju turystycznego – 
powiedział Andrzej Bizoń. Celem Po-
lonijnego Forum Ekonomicznego 

jest zwrócenie uwagi na ogromny 
potencjał Polonii, jego znaczenie 
dla relacji gospodarczych i społecz-
nych. „Zwrot”

milionów Polaków i osób przyznających się 
do polskiego pochodzenia żyje – według sza-
cunków Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
RP – poza Ojczyzną. Wynika z tego, że poza 
Polską żyje obecnie 1/3 wszystkich Polaków. To 
zaś plasuje Polskę na czwartym miejscu w grupie 
najliczniejszych emigracji świata (po chińskiej, 
niemieckiej i włoskiej).

• W ocenie Andrzeja Bizonia, Polonijne Forum Ekonomiczne było bardzo 
ciekawe; było dużo paneli, pomysłów, zacnych gości. 
Fot. Polonijna Agencja Informacyjna

Przeciwciał nadal nie uznano 
– Nie ma powodów do paniki i stra-
szenia. Kiedy popatrzymy na sytu-
ację przez pryzmat podstawowych 
wskaźników, wartości są na razie 
bezpieczne. A jeżeli porównamy stan 
aktualny z identycznym okresem ub. 
roku, widzimy, że wówczas epidemia 
już się nasilała – powiedział minister 
zdrowia Adam Vojtěch.

Mimo wszystko liczby zakażonych 
ponownie rosną. Dyrektor Instytu-
tu Informacji i Statystyki w Służbie 
Zdrowia Ladislav Dušek przedstawił 
najnowsze dane, z których wynika, 
że średnia liczba nowych wykrytych 

zakażeń wynosi 370 dziennie. Nie 
ma wyraźnego wzrostu zachorowań 
wśród seniorów (w dużej mierze już 
zaszczepionych, choć ok. 420 tys. 
osób powyżej 60. roku życia nadal 
się nie zaszczepiło), najwięcej przy-
padków notuje się obecnie wśród lu-
dzi młodych, zwłaszcza w przedziale 
16-29 lat. Statystyk przyznał, że czę-
ściowo ma na to wpływ fakt, że mło-
dzi, nieszczepieni o wiele częściej są 
testowani. 

– Doszliśmy do porozumienia w 
podstawowej kwestii, mianowicie 
że ludzie, którzy przechorowali CO-

VID-19, nie będą musieli szczepić się 
trzecią dawką, której podanie planu-
jemy, i że wystarczy, jeżeli zaszczepią 
się jednodawkową szczepionką Jans-
sen – powiedział Vojtěch, nawiązując 
do wciąż trwającej dyskusji nt. uzna-
wania przeciwciał. 

Na pytanie jednej z dziennikarek, 
czy to oznacza, że pozostałe osoby 
będą musiały zaszczepić się trzecią 
dawką, aby mieć odpowiedni certyfi-
kat uprawniający m.in. do udziału w 
imprezach czy przekraczania granic, 
minister nie potrafił odpowiedzieć. 
Przekonywał, że to wszystko jest kwe-
stia przyszłych ustaleń, także na fo-
rum międzynarodowym.  (dc)
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Fot. ARC

Fot. ARC

Fot. „Zwrot”

Historia bez pana i plebana
Kolejnym gościem Oddziału Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie był Dariusz Zalega 
z Chorzowa – publicysta, historyk, filmowiec, pisarz. Podczas wtorkowego spotkania w ramach 
Klubu Dyskusyjnego opowiadał o swojej fascynacji Zaolziem oraz historiach, które tworzą zwykli 
ludzie.

Danuta Chlup

Z
alega wydał do tej 
pory dwie książki 
popularnonauko-
we: „Śląsk zbun-
towany” (mało 
znaną historię Ślą-
zaków, którzy w 

latach 30. walczyli w wojnie domo-
wej w Hiszpanii) oraz „Bez pana i 
plebana. 111 gawęd z ludowej histo-
rii Śląska”. Druga pozycja jest tego-
roczną nowością. Autor opowiadał 
w bibliotece o faktach i ciekawost-
kach historycznych, które zainspi-
rowały go do jej napisania.

– To są historie napisane lekko, 
do czytania przy piwie, ale – jakby 
nie było – w książce jest 360 przy-
pisów. Bo ja nie umiem pisać z gło-
wy – śmiał się Zalega. 

Przekonywał, że historię pisze 
się zwykle z perspektywy panów i 
elit: szlachty, duchowieństwa, in-
teligencji, tych, którzy sprawują 
władzę. Sam postarał się pokazać 
historię Górnego Śląska, Śląska 
Cieszyńskiego z punktu widzenia 
chłopów, robotników, najzwyklej-
szych ludzi. 

– W końcu większość z nas nie 
jest potomkami Wilczków ani Lari-
schów, ale robotników i chłopów – 
żartował. Przekonywał, że właśnie 
Śląsk Cieszyński, a szczególnie 
Zaolzie opływa w zasługujące na 
szerszą popularyzację wydarzenia 
i przykłady aktywności społecznej 
prostego ludu, które są nieraz ewe-

nementem na skalę Polski: ruch 
spółdzielczy i budowa domów ro-
botniczych, stowarzyszenia kultu-
ralne, oświatowe i sportowe, zaan-
gażowanie w życie polityczne. 

Podczas spotkania gość opowia-
dał o różnych wizjach polskości, 
które rodziły się przed pierwszą 
wojną światową i po jej zakończe-
niu. 

– Dlaczego polskojęzyczna 
ludność z Galicji, która przyszła 
na Śląsk na pracą, tak szybko się 
sczechizowała? Polska kojarzyła 
im się z czymś zupełnie innym, 
niż byli tutejsi autochtoni. Oni 
znali polską szlachtę. A ona uwa-
żała za Polaków tylko siebie, nie 
chłopów. Tutaj, gdzie praktycznie 
nie było polskiej szlachty, również 

zaczął się rodzić wyidealizowany 
obraz polskości, ale zupełnie inny 
niż wizje różnych romantyków, 
inteligencji krakowskiej czy kon-
spiratorów w Warszawie. Tu ocze-
kiwano, że Polska będzie krajem 
równości społecznej. Ślązacy byli 
konkretni – przekonywał Zalega, 
cytując ze swojej książki postula-
ty, które zabrzmiały na wiecu w 
Cieszynie 27 październiku 1918 
roku. „Sejm ma przeprowadzić ta-
kie reformy społeczne, aby Polska 

stała się matką szerokich warstw 
ludowych” – zabrzmiało między 
innymi. 

Publicysta zwrócił także uwagę 
na nastroje antyklerykalne, któ-
re zaczęły się pojawiać w górni-
czej części Śląska Cieszyńskiego 
od końca XIX wieku. Wzmianki 
o nich znalazł nawet w „Gwiazd-
ce Cieszyńskiej”. Wynikały one 
– zdaniem gościa Oddziału Lite-
ratury Polskiej Biblioteki Regio-
nalnej – nie z braku wiary wśród 

robotników i chłopów, ale z fak-
tu, że duchowieństwo „trzymało 
z władzą”, księża pojawiali się na 
różnych uroczystościach u boku 
Larischów i innych właścicieli 
dóbr. Wspomniał także o zaan-
gażowaniu kobiet – żon i córek 
górników – w strajkach na rzecz 
demokratyzacji praw wyborczych 
w 1905 roku. 

Spotkanie zostało dofinansowa-
ne z Funduszu Rozwoju Zaolzia 
Kongresu Polaków w RC.  

•••
To są historie 

napisane lekko, do 
czytania przy piwie, 
ale – jakby nie było 
– w książce jest 360 
przypisów. Bo ja nie 

umiem pisać z głowy
Dariusz Zalega  

o książce „Bez pana i plebana. 111 
gawęd z ludowej historii Śląska”

• Dariusz Zalega wybiera ciekawostki 
ze zbioru gawęd historycznych. 
Fot. DANUTA CHLUP

Wrześniowe »Ogniwo«
Rok w rok wrzesień kojarzy się z rocz-
nicą wybuchu drugiej wojny światowej 
i rozpoczęciem roku szkolnego. Jesz-
cze w naszych uszach szumi morze, 
wspominamy promienie słoneczne, 
skóra łuszczy się na plecach, a tu zim-
ne podmuchy jesiennego wiatru spro-
wadzają nas do szarej rzeczywistości. 
Zanim jednak na dobre wpadniemy 
w kołowrót codziennych prac, nauki i 
wszystkich starych i nowych obowiąz-
ków, rozmarzmy się, że niebawem 
znów będą weekendy, ferie i wakacje. 
Przed wami pierwszy numer „Ogniwa” 
w roku szkolnym 2021/2022.

Co można znaleźć w środku? Bo-
haterem najnowszego numeru jest 
Wojciech Szczerba, absolwent Pol-
skiej Szkoły Podstawowej im. Wisła-
wy Szymborskiej w Wędryni, dziś już 
uczeń szkoły średniej – Gimnazjum w 
Trzyńcu. Redakcja „Ogniwa” postano-
wiła zapytać Wojtka o jego hobby, któ-
rym są przedmioty ścisłe oraz sport.

Ponadto w numerze znajdziecie 
następujące rubryki: „Poznaj Polskę” 
(urocze zakątki Polski, które warto 
zobaczyć), „Kalendarium” (ważne 
daty w historii) oraz „Nietypowe ka-
lendarium” (ciekawe dni i święta). 
Dla miłośników książek przygoto-
wano tradycyjną rubrykę „Czytam, 
bo lubię” (nowości dotyczące cieka-
wych książek, które warto przeczy-
tać, tym razem również informa-
cje o konkursie czytelniczym). Nie 
zabrakło także nowych rubryk. Są 

to na przykład „Szkoły po polsku” 
(ciekawostki o polskich szkołach) 
oraz „Moje esy-floresy” (co można 
samemu przygotować w kuchni; 
tym razem syrop z lawendy). Na do-
kładkę polecamy CMOK, czyli Cieka-
we Miejsca w Okolicy (dokąd warto 
wyruszyć na pieszą wycieczkę) oraz 
„Fotoprzygody” (przygoda z fotogra-
fią oraz konkurs fotograficzny).

We wrześniowym „Ogniwie” znaj-
dziecie także ciekawostki dotyczące 
Sycylii, jest też trochę humoru, ła-
migłówek oraz komiks, tym razem o 
Stanisławie Lemie.

Na koniec nie pozostaje mi nic in-
nego, jak tylko życzyć miłej lektury.

 Jan Kubiczek

Tradycyjne dożynki

W p i e r w s z ą 
s o b o t ę 
wr z e śnia 
w ogro-

dzie Domu PZKO w Ha-
wierzowie-Błędowicach 
odbyły się tradycyjne, 
już 51. Dożynki Śląskie. 
Impreza rozpoczęła się 
pochodem prowadzo-
nym przez stary traktor 
ciągnący wóz drabinia-
sty. Na wozie przygry-
wała kapela „Partyja”. 
Honorowymi gośćmi 
imprezy byli konsul ge-
neralna RP w Ostrawie 
Izabella Wołłejko-
-Chwastowicz, zastępca 
prezydenta Hawierza 
Bogusław Niemiec, za-
stępca prezydenta Ha-
wierza Ondrzej Bará-
nek, pastor Renata Firla 
z mężem, wiceprezes Macierzy 
Szkolnej Marek Bystroń, dyrek-
tor szkoły podstawowej Tomasz 
Łabudek oraz prezes MK PZKO w 
Hawierzowie-Błędowicach Piotr 
Chroboczek.

„Wodzirejem” była Izabela Ka-
pias, która tego dnia zaprezento-
wała się w stroju cieszyńskim. Jako 
pierwszy na scenie wystąpił zespół 
folklorystyczny  „Jagár”  z Cierlic-

ka Górnego, który zatańczył m.in. 
dvojáka. Później wystąpił Zespół 
Regionalny  „Błędowice”  wraz z 
chórkiem  „Kamraci z Kamratka-
mi”. W pierwszym wejściu zespół 
zaprezentował wiązankę tańców 
cieszyńskich, natomiast w trakcie 
drugiego wystąpił w nowych stro-
jach krakowskich, w dużej części 
finansowanych z dotacji Miasta 
Hawierzowa.

Ostatnim zespołem występują-
cym na dożynkach był zespół folk-
lorystyczny „Vonička” z Hawierzo-
wa.

Oprócz występów na gości cze-
kała tradycyjna loteria, a dzieci 
mogły zagrać w kręgle. Goście 51. 
Dożynek Śląskich mogli również 
skosztować specjałów kuchni ślą-
skiej oraz smakołyków z grilla.

 „Zwrot”

• Humory podczas imprezy wszystkim dopisywały, czemu nie można się chyba dziwić. 
Fot. „Zwrot”

Pomysł wypalił, będzie powtórka

Podczas piątkowej inau-
guracji Cierlickiego Lata 
Filmowego jego pomysło-
dawczyni Elżbieta Štěrba-

-Molenda przyznała, że Cierlicko 
od zawsze kojarzyło jej się z dobrym 
kinem. – Kiedy zamieszkaliśmy tu-
taj przed pięciu laty, stwierdziłam, 
że takiego filmowego weekendu mi 
tutaj brakuje – mówiła Molenda. 
Dodała, że z upływem czasu z tego 
kameralnego wydarzenia z począt-
ku lat 90. ub. wieku powstało wiele 
dobrego. Inspirację czerpała np. Jo-
lanta Dygoś, dyrektor „Kina na Gra-
nicy”. – Wydaje mi się, że po tej pan-
demicznej przerwie takie przeglądy 
mają sens, że pomogą ludziom wró-
cić do kin – zauważyła. To potwier-
dziła frekwencja na poszczególnych 
projekcjach oraz reakcje uczest-
ników. – Każdy film znalazł swoją 
publiczność, a to, że ludzie pytają 
już o termin przyszłorocznej edy-
cji, świadczy o tym, że tę imprezę 
warto organizować – zaznaczyła po 
zakończeniu filmowego weekendu 
jego główna organizatorka.

Cierlickie Lato Filmowe powsta-
ło w okresie, kiedy na czele gminy 
Cierlicko stał Wawrzyniec Fójcik. 
– Były to czasy pod każdym wzglę-
dem wspaniałe. Przyszedł do mnie 
wtenczas Tadeusz Wantuła z Da-
nutą Branną i zaproponowali, że 
fajnie byłoby zrobić coś takiego w 
Cierlicku nad zaporą. Przyjąłem ten 
pomysł z otwartymi ramionami i 
powstała impreza filmowa z praw-
dziwego zdarzenia. Było mnóstwo 
ludzi, aktorzy, reżyserzy. Później 
było mi żal, kiedy ta impreza zo-

stała przeniesiona do Trzyńca. W 
Cierlicku powstał co prawda nowy 
festiwal, ten jednak skupiał się tyl-
ko na czeskich filmach. Dlatego 
cieszę się, że ktoś pomyślał o tym, 
że warto wznowić tę imprezę w jej 
międzynarodowym polsko-cze-
sko-słowackim formacie – powie-
dział „Głosowi” były wójt. Obecny 
– Martin Polášek – zauważył z kolei, 
że Cierlicko jest jedyną w okolicy 
gminą tej wielkości, której udało 
się utrzymać kino. Wszystko dzięki 
m.in. tego rodzaju festiwalowym 
pomysłom. 

Barbara Konderla i Jolanta Polok 
pamiętają pierwsze edycje „Ciela-
fu” z czasów, kiedy chodziły jeszcze 
do gimnazjum. – Świetna atmosfe-
ra, dużo ludzi, nieprzespane nocy, 
długie dyskusje, ciekawe, niezapo-
mniane filmy, jak „Czerwony” czy 
„Podwójne życie Weroniki” Krzysz-
tofa Kieślowskiego – wspominały. 
–  Od razu, kiedy tu weszłam, wie-
działam, że warto było to zrobić. 
Jestem osobą bardzo sentymental-
ną, wróciły więc dawne przeżycia 
i emocje. Pamiętam ten klimat, to 
było bodajże „Indiánské léto”, kiedy 
śmiała się cała sala – dodała Polok. 
Okazją do spojrzenia na pierwsze 
edycje Cierlickiego Lata Filmowego 
z lat 1993-1995 była również wysta-
wa zdjęć Wiesława Przeczka.

Dodajmy, że organizatorami ca-
łego przedsięwzięcia były Kongres 
Polaków w RC, Stowarzyszenie Mło-
dzieży Polskiej, Gmina Cierlicko, 
Stowarzyszenie przyjaciół Cieszyna 
oraz MK PZKO w Cierlicku-Cen-
trum.  (sch)

• Przez weekend cierlickim kinem zawładnęła festiwalowa atmosfera.

• Jedno z zaprezentowanych na wystawie zdjęć Wiesława Przeczka. 
Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

Fotograficzne zgadywanki
Nietypowo, bo przez dwa weekendy pod rząd, można było oglądać w sali Domu PZKO w Czeskim Cieszynie-Mostach 
wystawę fotografii zatytułowaną „Ciekawe miejsca Cieszyna i okolicy”. Autorami zdjęć byli członkowie Fotoklubu 
„Zvonek”

Beata Schönwald

D
anuta i Tade-
usz Wacławiko-
wie z Kocobę-
dza nie po raz 
pierwszy przy-
jechali obejrzeć 
wystawę zorga-

nizowaną przez „sąsiadów” z Mo-
stów. – Zaciekawiło nas to, że tym 
razem chodzi o wystawę fotogra-
ficzną, a kiedy stwierdziliśmy, że 
tematem jest Cieszyn, tym bardziej 
uznaliśmy ją za wartą zwiedze-
nia – powiedziała „Głosowi” pani 
Danuta. Ponieważ poszczególne 
fotografie nie zostały opisane, mał-
żonkowie przyznali, że „próbowali 
zgadywać, o jakie miejsce chodzi”.

W niedzielne popołudnie prezes 
MK PZKO w Czeskim Cieszynie-
-Mostach Marek Dywor chętnie słu-
żył pomocą zwiedzającym, którzy 
starali się zidentyfikować obiekty 
na poszczególnych ujęciach. – Po-
mysł zorganizowania wystawy 
fotografii zrodził się w mojej gło-
wie rok temu. Z przewodniczącym 
Fotoklubu „Zvonek” Martinem 
Podžornym ustaliliśmy, że wysta-
wa będzie dotyczyć Cieszyna. W 
jaki sposób fotograficy podejdą do 
tego tematu, zależało od nich sa-
mych – zaznaczył prezes. Dodał, że 
organizowanie wystaw jest długo-
letnią tradycją Koła. – Zwykle jed-

nak chodzi-
ło o robótki 
r ę c z n e , 
choć mie-
liśmy też 
ekspozycje 
z w i ą z a n e 
z hobby 
czy cztere-
ma pora-
mi roku – 
stwierdził.

C h o c i a ż 
mosteckie 
Koło PZKO 
liczy ok. 40 
członków, 
a mniej 
więcej po-
łowa z nich 
należy do 
aktywnych, 
z d e c y d o -
wało się 
u r z ą d z i ć 
i m p r e z ę , 
która trwała przez dwa weekendy. 
– Prócz wystawy zorganizowaliśmy 
również wydarzenia towarzyszące. 
W ub. weekend była to wycieczka 
po Mostach z przewodnikiem i wy-
stęp „Lipki”, wczoraj z kolei grała 
kapela z Kozlowic. Goście mogli 
u nas zjeść obiad, napić się kawy, 
kupić kołacze – przybliżył Marek 
Dywor, dodając, że projekt został 
dofinansowany przez miasto Cze-
ski Cieszyn.

Według organizatorów, wystawę fo-
tografii o Cieszynie obejrzało ok. 250 
osób. Ci, którzy tego nie zrobili, będą 

mieli szansę obejrzeć je przy innej oka-
zji, ponieważ odtąd będą one zdobiły 
ściany pomieszczeń Domu PZKO. 

W niedzielę tuż po zamknięciu wystawy działacze z Czeskiego Cieszyna-Mo-
stów zabrali się za wyprowadzanie kuchni. Wczoraj bowiem rozpoczął się jej 
remont. Możliwy jest dzięki dotacji, którą Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 
przyznało Kołu na jej wyposażenie. Aby nie stawiać nowego sprzętu do stare-
go pomieszczenia, PZKO-wcy postanowili przy okazji przeprowadzić w kuchni 
remont instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej oraz pomalować ściany. Prace 
zakończą się w połowie listopada.

• Marek Dywor był głównym organizatorem i pomysło-
dawcą wystawy zdjęć o Cieszynie. Fot. BEATA SCHÖNWALD

Różne 
gatunki

W piątek 10 września we frysztac-
kim Domu Polskim PZKO odbyła się 
kolejna edycja wydarzenia Alekino.
pl, która jest promocją polskiego kina 
współczesnego na Zaolziu. – Goście 
mogli w tym roku obejrzeć dwa filmy, 
jeden po południu i jeden wieczo-
rem. Obrazy były zróżnicowane 
gatunkowo – pokazaliśmy komedię 
kryminalną i dramat sensacyjny. W 
tym roku wykluczyliśmy filmy histo-
ryczne. Wydarzenie mogło się odbyć 
w ramach współpracy transgranicz-
nej – powiedział organizator imprezy, 
Bogdan Zemene.
W przerwach między seansami go-
ście rozmawiali na temat prezento-
wanych filmów. Mogli też coś zjeść 
i wypić. W przygotowania imprezy 
zaangażowało się około 10 osób. 
Wydarzenie odbywa się nieprzerwa-
nie od roku 2014.
 „Zwrot”

Podaj 
dalej

Dary zbierano przez dwa miesiące. W 
niedzielę przyszedł czas na finał nie-
typowej akcji. Podczas nabożeństwa 
w parafii ewangelickiej w Szczyrku-
Salmopolu rozdano ponad sto piłek 
do siatkówki. Wydarzenie związane 
jest z mistrzostwami Europy w piłce 
siatkowej mężczyzn. Przy pięknej po-
godzie niecodzienne uroczyste eku-
meniczne nabożeństwo poprowadzili 
dwaj księża – ks. Robert Augustyn 
z Bielska-Białej oraz ks. Jan Byrt ze 
Szczyrku. Jak mówią o sobie – obaj 
kochają Boga, sport i siatkówkę.
Jak poinformował ks. Byrt, kościół 
ponownie okazał się za mały i „pę-
kał w szwach”. – W nabożeństwie 
uczestniczyło około setki dzieci. 
Wszystkie otrzymały piłkę i teraz 
mają zadanie – muszą zaprosić swo-
ich kolegów i koleżanki do wspólnej 
gry – powiedział duchowny. 
 (Ox.pl)
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D
ługie wyprawy rowerowe 
i mapy idą w parze. Także 
w przypadku zaintereso-
wań Adama Strusia, który 
otworzył w Suchej Górnej 
warsztat rowerowy. Z wy-
kształcenia jest geodetą. 

Pan Adam wyciąga stare atlasy: Północ-
nych Moraw i Śląska, Katowic, różnych regio-
nów Czech i Polski. Ale to nie są zwykłe zbio-
ry map, które można kupić w sklepie – sam je 
żmudnie przerysowywał według oryginałów, 
dbając o precyzyjność. Nasuwa się pytanie – 
po co?

– To było takie moje hobby, lubiłem to robić 
wieczorami. Te pierwsze, jeszcze niedosko-
nałe, rysowałem w podstawówce, późniejsze 
były coraz bardziej dokładne i dopracowane. 
Dzięki temu nauczyłem się map praktycznie 
na pamięć i teraz, dokądkolwiek jadę samo-
chodem czy na rowerze, w większości mapy 
nie są mi potrzebne albo wystarczy mi rzut 
oka na zbliżenie i od razu zapamiętuję trasę 
– opowiada. 

Nic dziwnego, że jako kierunek studiów 
wybrał geodezję. W końcu jednak nie pracuje 
w tym zawodzie. Czas dzieli między rowery, 
którymi również pasjonował się już jako na-
stolatek oraz język angielski. Rowery napra-
wia, z angielskiego daje korepetycje. 

– To jest ciekawa sprawa, bo w podstawów-
ce miałem trudności z angielskim i dlatego 
też go nie lubiłem – śmieje się. – W końcu 
wziąłem sprawy w swoje ręce, uparłem się i 
sam nauczyłem się tego języka. Im lepiej go 
poznawałem, tym bardziej go lubiłem. W koń-
cu osiągnąłem taki poziom, że mogę uczyć 
innych. Od 2008 roku prowadzę korepetycje 
dla uczniów w wieku od 7 do 16 lat. Kiedy wi-
działem, że dzieci poprawiły oceny w szkole i 
rodzice byli zadowoleni, motywowało mnie to 
do dalszego pogłębiania wiedzy. 

Warsztat rowerowy otworzył oficjalnie w 
czerwcu tego roku. Ale na tym polu także 
ma bogate doświadczenia, sięgające czasów 

szkoły średniej. Od lat naprawia rowe-
ry po sąsiedzku i po koleżeńsku. Za-
częło się od jego własnego jednośladu. 

– Mój pierwszy dobry rower górski 
dostałem pod choinkę w 2001 roku. 
Sam byłem sobie trochę winien, że mi 
go ukradziono. Na nowy jakościowy ro-
wer nie było mnie stać, bo byłem wów-
czas szesnastolatkiem i chodziłem do 
szkoły średniej. Oszczędzałem więc na 
komponenty, z których postanowiłem 
poskładać nowy rower, odpowiedni 
do moich potrzeb. Chodziłem po skle-
pach, przeglądałem katalogi, zarabia-
łem dorywczo. Odtąd nigdy nie miałem 
gotowego roweru ze sklepu, a jeżeli już 
go kupiłem, to stopniowo go udosko-
nalałem, wymieniałem części. Kiedy 
znajomi czy inni rowerzyści, których 
spotkałem w górach, widzieli, jaki mam 
rower, zaczęli się do mnie zwracać o 
radę i przywozić do mnie swoje, które chcieli 
naprawić lub ulepszyć. Przez jakiś czas pra-
cowałem w sklepach rowerowych, składałem 
i naprawiałem bicykle, ale nie odpowiadał 
mi styl pracy – byle szybko skończyć, nawet 
za cenę, że czegoś nie zrobi się porządnie, bo 
klient i tak pewnych rzeczy nie zauważy. Dla-
tego wolę pracować na swoim – solidnie, sta-
rannie, w tempie, jakie mi odpowiada. 

Rowery wciąż się zmieniają, na rynek 
wprowadzane są nowe marki i modele. Adam 
Struś stara się cały czas trzymać rękę na pul-
sie – śledzi branżowe fora internetowe, cze-
skie, polskie i angielskie, jeździ do Pragi na 
targi rowerowe. Naprawia pojazdy klasyczne, 
ale także części mechaniczne rowerów elek-
trycznych. 

– Klientów jest coraz więcej, dlatego posta-
nowiłem „wypłynąć na pełne morze”. Staram 
się promować w lokalnych wydawnictwach i 
w Internecie, sporządziłem ulotki. Przyjeż-
dżają także klienci, którzy dowiadują się od 
znajomych, że naprawiam rowery – mówi 
Struś. Rowerzystom zaleca, aby nie zanie-

dbywali przeglądów technicznych, które – 
podobnie jak w przypadku samochodów – są 
ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa, 
ale też mogą ich uchronić przed większymi 
wydatkami. 

– Przede wszystkim trzeba pilnować, aby 
łańcuch nie był zbyt wyciągnięty, ponieważ 
wtedy zużywa się cały napęd. Łańcuch na-
leży wymienić, kiedy jest zużyty w 80 proc. 
Mam urządzenie, za pomocą którego potra-
fię zmierzyć zużycie łańcucha oraz ustalić, 
czy trzeba wymienić także tylną kasetę, albo 
– w najgorszym przypadku – również zę-
batki przednie. Zbyt obwisły łańcuch ociera 
zębatki, a trzeba pamiętać, że w przypadku 
specjalnych, droższych napędów wymiana 
wszystkich komponentów może oznaczać 
wydatek sięgający 20 tys. koron. 

Dodaje, że należy regularnie sprawdzać 
klocki czy tarcze hamulcowe oraz inne czę-
ści, które się zużywają. Zwłaszcza w przy-
padku rowerów górskich, używanych na 
stromych szlakach, sprawnie funkcjonujące 
hamulce są niezmiernie ważne. 

Jak wypoczywa mechanik rowerowy? Na 
rowerze. Latem pokonuje miesięcznie od 
tysiąca do półtora tys. kilometrów, jeżeli po-
goda pozwoli, jeździ także zimą. Najdłuższą 
trasą Adama Strusia, którą przebył w jednym 
dniu, był wyjazd z Suchej Górnej w słowackie 
Tatry Wysokie (210 km). Osobistego rekordu, 
który ustanowił w 2013 roku, do tej pory nie 
pobił.  (dc)
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Fusikowie byli rodem związanym przez 
stulecia z Gnojnikiem. Urbarz (spis 
powinności) z 1770 roku wymienia w tej 
miejscowości trzech właścicieli gruntów 
o takim nazwisku.

B
yli to siedlak An-
drzej, zagrodnik 
Jan (mieszkał pod 
numerem 37) i cha-
łupnik Andrzej (nr 
33). Z pewnością 
byli ze sobą spo-

krewnieni, ale księgi metrykalne pa-
rafii rzymskokatolickiej w Gnojniku 
sprzed 1773 roku przepadły w poża-
rze. W takiej sytuacji genealogom 
pozostaje żmudne przeglądanie naj-
starszej księgi gruntowej tej wioski 
(zachowanej od połowy XVIII wieku) 
i metryk sąsiednich parafii, by wy-
łuskać pojedyncze informacje.

Fusikowie  
z Gnojnika nr 37
Opracowanie genealogii poszcze-
gólnych gałęzi rodu Fusików od 
końca XVIII wieku jest już zada-
niem łatwiejszym, tym bardziej że 
jako ewangelicy byli do 1848 roku 
notowani jednocześnie i w metry-
kach katolickich (Gnojnik), i w me-
trykach ewangelickich (Cieszyn, 
później Ligotka Kameralna).

Więcej informacji zebrałem na 
temat linii z Gnojnika numer 37. 
Wspomniany w urbarzu Jan nabył 
grunt w 1754 roku. Trzydzieści lat 
później gospodarstwo przejął jego 
syn, również o imieniu Jan. Ten 
ostatni zmarł w 1819 roku, przeka-
zując w testamencie gospodarstwo 
swojemu synowi Andrzejowi.

Andrzej (1783-1859) żenił się 
trzykrotnie: kolejno z Anną Brzezi-
ną (zm. 1817), Heleną Wilczek (zm. 
1840) i wdową Anną Gadlinową. W 
1845 roku sprzedał grunt w Gnojni-
ku nr 37 synowi z drugiego małżeń-
stwa, Pawłowi (1825-1898). Tenże 
Paweł, wójt Gnojnika, poślubił Ma-
rię Klimosz z Trzycieża. Rodzinne 
gospodarstwo przejął po nim syn i 
imiennik, Paweł (1853-1943).

Powyższe wyliczenie imion i 
nazwisk może wydawać się nużą-
ce, ale dla dawniejszych czasów 
często jedynym źródłem wiedzy o 
naszych przodkach są księgi me-
trykalne i gruntowe. Jednocześnie 
ostatni z listy mógł o sobie powie-
dzieć, że jest przedstawicielem co 
najmniej piątego pokolenia Fusi-
ków gospodarującego w Gnojniku 
pod numerem 37.

Kurator zboru w Ligotce 
Kameralnej
Paweł Fusik (1853-1943) był ważną 
postacią w lokalnej społeczności. 
Pozostaje zapomniany przez re-
gionalnych historyków po trosze z 
powodu swojej długowieczności. 
Zmarł w 1943 roku jako 90-letni 
staruszek w mrocznych latach oku-
pacji. Gdyby odszedł z tego świata 
dekadę wcześniej, doczekałby się 
obszernych wspomnień na łamach 
prasy i tą drogą trafiłby na karty 
słowników biograficznych.

Podobnie jak ojciec był przeło-
żonym gminy, oprócz tego pełnił 
funkcję kuratora zboru w Ligotce 
Kameralnej. Nie szczędził pienię-
dzy na szeroko rozumiane cele spo-
łeczne, w tym na budowę kościoła 
ewangelickiego we Frydku. Należał 
też do Towarzystwa Ewangelickiej 
Oświaty Ludowej. Jego żoną była 
Zuzanna Chlebek, córka zagrodni-
ka w Śmiłowicach.

Obok Pawła Fusika na łamach 
cieszyńskiej prasy z czasów au-
striackich przewijają się też inni 
przedstawiciele rodu. Jan Fusik, 
kelner, członek Ewangelickiego 
Związku Oświaty i Postępu w Cie-
szynie, w 1895 roku składał się na 
budowę kościoła ewangelickiego w 
Boguminie, z kolei (zapewne inny) 
Jan Fusik z Gnojnika w 1898 roku 
łożył pieniądze na budowę Domu 
Narodowego w Cieszynie.

Linie z Grodziszcza i Bzia
Niektórzy przedstawiciele rodu 
Fusików wyemigrowali z rodzinne-
go Gnojnika. Jednym z nich był Pa-
weł (ur. 1830), syn Jana (ur. 1800), 
wnuk Jana (zm. 1819) z gospodar-
stwa nr 37. Przeniósł się jednak nie-
daleko, bo do Grodziszcza, gdzie 
nabył grunt chałupniczy oznaczo-
ny numerem 22.

Spośród jego synów Jan (ur. 
1866) odziedziczył ojcowskie go-
spodarstwo, z kolei Paweł (ur. 1868) 
wyprowadził się do Morawskiej 
Ostrawy. W spisie powszechnym z 
1890 roku w rubryce język (tak de-
finiowano podówczas narodowość) 
zadeklarował „polski”.

Można przypuszczać, że z Gnoj-
nika pochodzili również Fusikowie 
mieszkający w Bziu (obecnie część 

Jastrzębia-Zdroju) na terenie para-
fii ewangelickiej w Golasowicach 
na ówczesnym pruskim Śląsku. 
Był to zresztą cel emigracji wielu 
mieszkańców Śląska Cieszyńskie-
go wyznania luterańskiego. Pro-
toplastą tej linii rodu był zapewne 
Jerzy Fusik, który w 1775 roku w 
kościele ewangelickim w Golaso-
wicach ożenił się z Marią Pindur. 
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Michael Morys-Twarowski Fusikowie

Skąd ten ród?
W XVIII wieku nazwisko Fusik pojawia się na terenach zachodniej Sło-
wacji (Dolná Mariková, Udiča, Žarnovica). Ze Śląska Cieszyńskiego nie 
jest tam aż tak bardzo daleko, więc nasi Fusikowie mogli być krewnymi 
tych słowackich. Bez dokładnych badań trudno jednak zgadywać, w 
którą stronę ewentualnie migrowali – czy pierwszy Fusik z Gnojnika 
pochodził ze Słowacji, czy też któryś z gnojnickich Fusików przeniósł się 
na, jak wówczas mówiono, Górne Węgry.

Gdzie doczytać?
 Z Fusik – genealogia, http://przodkowiezcieszyna.blogspot.

com/2020/06/fusik-genealogia.html (materiały do genealogii rodu).

Skąd to 
nazwisko?
Władysław Milerski, 
analizując nazwy 
osobowe z Grodziszcza, 
zaliczył nazwisko 
Fusik do nazwisk, 
wykazujących 
„staropolskie cechy 
genetyczne”. Izabela 
Łuc w „Słowniku 
nazwisk mieszkańców 
południowego Śląska 
w XIX w.” wskazuje 
na pochodzenie od 
gwarowego określenia 
wąsa/wąsika (fus/
fusek).

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Tablety i ekrany zamiast półek sklepowych

Zamiast tradycyjnych pół-
ek z garderobą i butami w 
sklepie znajdują się duże 
ekrany prezentujące ak-

tualną przebogatą ofertę, są tu 
także tablety, na których klienci 
mogą własnoręcznie wyszukiwać 
i zamawiać wybrane przez siebie 
towary. Konkretne pozycje klien-
ci mają od razu do dyspozycji, od 
razu mogą rzeczy przymierzyć w 
iście futurystycznych przymie-
rzalniach... I tak może wyglądać 
sklep w trzeciej dekadzie XXI 
wieku. Jeden całkiem niedawno 
otwarła w Pradze pewna polska 
firma. Wykorzystała przy tym naj-
nowsze technologie cyfrowe.

Cyfrowy sklep
I tak w salonie, który zajmuje ok. 
1800 metrów kwadratowych, po-
stawiono na pełną digitalizację. 
Zrezygnowano więc z fizycznej 
prezentacji produktów, wszystkie 
bowiem można obejrzeć na table-
tach i ekranach multimedialnych. 
Specjalną przestrzeń przezna-
czono na komfortowe gardero-
by-przymierzalnie, w których też 
zresztą znajdują się tablety. Dzięki 
nim można już w trakcie przymie-

rzania lub oglądania wybranych 
uprzednio rzeczy poprosić o dany 
produkt w innym rozmiarze lub 
kolorze. Klienci w takich salonach 
będą także mogli skorzystać z dar-
mowej usługi nazwanej esize.me. 
A co to takiego? Po prostu system 
skanowania stóp w 3D. Dzięki 
temu klient dowie się, jaki roz-
miar i rodzaj obuwia z całej oferty 
jest dla niego najodpowiedniejszy. 
I to wszystko bez konieczności 
fizycznego przymierzania kolej-
nych butów.

Phygital. Co to takiego?
To na razie pierwsze jaskółki w 
dziedzinie tzw. usługi phygital. 
Trend phygital (z połączenia słów 
physical oraz digital) ma być od-
powiedzią na coraz wyższe wy-
magania i potrzeby konsumenta. 
Łączy po prostu w sobie elementy 
tradycyjnej, fizycznej ścieżki za-
kupowej z coraz powszechniejszy-
mi zakupami on-line. Bo, jak się 
okazuje, wprawdzie większość z 
nas decyduje się przynajmniej od 
czasu do czasu na zakupy w sieci, 
z drugiej strony jednak lubimy też 
sprawdzać, dotykać, przymierzać, 
zanim zdecydujemy się coś ku-

pić. Pomysł na tzw. phygital han-
del ma, zgodnie z przekonaniami 
entuzjastów takich rozwiązań, 
zaspokoić potrzebę swoistej „wie-
lokanałowości” handlu, a więc 
docierania do klienta różnymi 
ścieżkami. Tymi bardzo tradycyj-
nymi, sprawdzanymi przez wieki, 
a także tymi najnowocześniejszy-
mi, korzystającymi z najnowszych 
osiągnięć technologii cyfrowych. 
Przykładem dobrze zaprojektowa-
nego handlu zgodnego z trendem 
phygital będzie więc np. sklep łą-
czący zalety placówki tradycyjnej 
z możliwościami sklepu interne-
towego. 

Wirtualne przymiarki
Przykładów na wdrażanie usług 
phygital jest już sporo, choć aku-
rat u nas to ciągle raczej coś zupeł-
nie nowego. I tak jedna ze znanych 
marek sprzedających okulary w 
Internecie zaproponowała swo-
im klientom wirtualną przy-
miarkę okularów jeszcze przed 
podjęciem decyzji o ich zakupie. 
Ludzie przymierzają więc okulary 
w domu, bez pośpiechu, a potem 
dopiero kupują produkt przez In-
ternet. Pewien producent farb z 

kolei zaproponował użytkowni-
kom swoje nowe narzędzie – Vi-
sualizer. Pozwala ono zobaczyć na 
ekranie telefonu komórkowego, 
jak wygląda ściana pomalowana 
farbą w wymarzonym przez klien-
ta kolorze. Narzędzie pozwala też 
na łączenie kolorów i tworzenie 
własnych projektów. I jeszcze je-
den przykład. W sklepie oferują-
cym kosmetykę i perfumy klienci 
za pomocą urządzenia ModiFace 
na ekranie tabletu mogą spraw-
dzić, czy najmodniejsza kredka 
do ust jest dla nich idealna, czy 
też warto rozejrzeć się za innym 
produktem. Wybierając perfumy, 
można zaś w sklepie skorzystać z 
urządzenia AirParfum, wyjątko-
wego opatentowanego urządze-
nia, które pozwala odkryć głębię 
esencji kompozycji zapachowych 
nieobciążonych alkoholem. 

Głównie dla młodych?
Handel internetowy w Republice 
Czeskiej rozwija się wprawdzie 
bardzo dynamicznie, ale ciągle 
tworzy zaledwie 16 proc. obro-
tów detalicznych. Połączenie 
zakupów on-line z możliwością 
fizycznego kontaktu z konkret-

nym produktem ma pogłębić więź 
konsumenta z konkretną marką i 
umocnić konsumencką lojalność. 
Tzw. phygital model pojawił się 
już jakiś czas temu, ale to właśnie 
teraz, w czasie przyspieszonej 
przez pandemię koronawirusa 
cyfrowej rewolucji obserwujemy 
rozkwit tego trendu. Cyfryzacja 
jest już zresztą obecna w każdej 
sferze naszego życia, więzi mię-
dzyludzkich nie wyłączając. Jed-
nak pomimo rosnącego znaczenia 
cyfryzacji wciąż (i chciałoby się 
rzec – na szczęście) niezbędny 
jest nam kontakt fizyczny z inny-
mi ludźmi i przedmiotami, także 
tymi, które chcemy kupić. Trend 
phygital powstał w odpowiedzi 
na tę właśnie potrzebę porusza-
nia się zarówno w realnym świe-
cie, jak i w przestrzeni wirtaulnej. 
Klientów przywiązanych do tra-
cycji phygital model zainteresuje 
raczej w stopniu ograniczonym. 
Sklepy wykorzystujące zdobycze 
cyfryzacji na pewno mogą jednak 
liczyć na rzesze młodych konsu-
mentów, zakochanych w nowo-
czesnych technologiach i głod-
nych nowych, nietuzinkowych 
doświadczeń. 

Trudna prawda

Nie odstąpimy od eks-
humacji ofiar czystek 
etnicznych na Woły-
niu; musimy tę trudną 

prawdę historyczną wspólnie ujaw-
nić, pokazać i uznać – powiedział 
w czwartek premier Mateusz Mora-
wiecki po rozmowie z szefem rządu 
Ukrainy Denysem Szmyhalem.

Morawiecki spotkał się w czwar-
tek ze Szmyhalem na Forum Eko-
nomicznym w Karpaczu. Jak po-

wiedział po spotkaniu, Polska ma 
„wiele trudnych tematów z Ukra-
iną” i były one jednym z tematów 
jego rozmowy ze Szmyhalem. 
–  Równocześnie wskazujemy na 
to, co w naszej ostatniej historii nie 
powinno nas w ogóle dzielić – po-
wiedział, wskazując na odkrycie 
pod Odessą masowego grobu ofiar 
NKWD. – Tam możemy bardzo 
szybko wspólnie rozpocząć prace 
badawcze – ocenił.

– To trudny temat, od którego 
nie odstąpimy, ponieważ musi-
my tę trudną prawdę historyczną 
wspólnie ujawnić, pokazać, uznać 
– oświadczył Morawiecki.

Premierzy rozmawiali także o 
współpracy handlowej i granicz-
nej. – Staramy się też w tych trud-
nych okolicznościach rozwijać 
partnerstwo w wielu obszarach. 
Rozmawialiśmy o rozwoju infra-
struktury granicznej. Rosną obroty 

handlowe, eksport i import, powo-
li przyrastają polskie inwestycje 
na Ukrainie, staramy się wspierać 
naszych partnerów ukraińskich w 
tym wzajemnie korzystnym roz-
woju gospodarczym – relacjonował 
premier RP.

Nord Stream 2 Morawiecki na-
zwał „formą współpracy między 
Rosją a Niemcami, która prowadzi 
do zmniejszenia roli tranzytu przez 
Ukrainę i Polskę”. Za trafne uznał 

orzeczenia sądów UE w sprawie 
gazociągu OPAL, które – jak po-
wiedział – „de facto uniemożliwiły 
monopolizację przesyłu gazu przez 
Gazprom”. – To dobre decyzje, któ-
re pozwolą nam razem wypraco-
wać strategię utrzymania pozycji 
Polski jako hubu gazowego – dodał. 
Zwrócił uwagę na prace PGNiG nad 
wydobyciem gazu na zachodniej 
Ukrainie, „co zwiększy naszą nie-
zależność od Rosji”.  (PAP)

• Ślub Jana Fusika i Zuzanny Śmiłowskiej z 1779 roku w metrykach parafii rzymskokatolickiej w Gnojniku. Źródło: Ar-
chiwum Krajowe w Opawie (Zemský archiv v Opavě).

• Ten sam ślub Jana Fusika i Zuzanny Śmiłowskiej z 1779 roku w metrykach parafii ewangelicko-augsburskiej w Cie-
szynie. Źródło: Biblioteka i Archiwum im. Tschammera w Cieszynie.

• Artykuł o Pawle Fusiku z Gnojnika, 
który ukazał się w „Pośle Ewange-
lickim” z 1923 roku. Źródło: Śląska 

Biblioteka Cyfrowa. Zdjęcia: ARC

• Adama Strusia najczęściej można spotkać z ro-
werem. Fot. DANUTA CHLUP
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Fot. HCB-KARVINA

S P O R T 
S P O R T

Daniił Miedwiediew, 
rosyjski triumfator tenisowego US Open, skomplementował rywala w finale, Novaka Djokovica

Novak, jesteś dla mnie najlepszym tenisistą w historii

RETROSKOP 

Bohaterem ubiegłotygo-
dniowego Retroskopu 
był jeden z najlepszych 
polskich koszykarzy dru-

giej połowy ubiegłego wieku, Eu-
geniusz Kijewski. Fani koszykówki 
zapamiętali go nie tylko z gry w 
barwach reprezentacji (m.in. siód-
me miejsce w igrzyskach olimpij-
skich w Moskwie 1980) oraz Lecha 
Poznań (cztery mistrzostwa kraju), 
ale także prowadzenia drużyny na-
rodowej w latach 1993-1998. 

Jesteście znawcami również 
polskiej koszykówki. Listy do mo-
jej skrzynki e-mailowej może nie 
zawiesiły tym razem komputera, 
ale kilkanaście poprawnych odpo-
wiedzi, na dosyć trudne tym razem 
pytanie, też się liczy. Za tydzień 

znajdziemy się ponownie na „lot-
nej premii” Retroskopu, a to ozna-
cza, że do jednego z Was powędruje 
voucher o wartości 500 koron do 
sieci sklepów Sportisimo. Dla tych 
z Was, którzy są tu z nami po raz 
pierwszy: w całej zabawie chodzi o 
rozszyfrowanie bohatera na archi-
walnym zdjęciu.

PYTANIE NR 72
Zdolny piłkarz o trudnym charak-
terze – tak w skrócie można opisać 
sylwetkę bohatera 72. pytania w 
Retroskopie. Na początku kariery, 
w barwach Wisły Kraków, za po-
bicie kelnerki w jednym z barów 
trafił do aresztu i został ukarany 
roczną dyskwalifikacją. W repre-
zentacji Polski (1978-1987) rozegrał 

29 spotkań, strzelając 11 bramek. 
W karierze klubowej zdobył cztery 
tytuły (z Wisłą Kraków i Górnikiem 
Zabrze). Po zakończeniu aktywnej 
gry nie skreślił piłki na straty, zo-
stając komentatorem sportowym i 
ekspertem piłkarskim, m.in. w sta-

cji Polsat Sport. Na zdjęciu pierw-
szy od lewej w… pojedynku szacho-
wym z kolegą z boiska. 

Na odpowiedzi czekam do naj-
bliższej niedzieli pod adresem 
e-mailowym: bittmar@glos.live. 

 (jb)

Fot. ARC

FNL

TÁBORSKO – 
TRZYNIEC 3:0
Do przerwy: 2:0. Bramki: 16. Pro-
vazník, 29. Matoušek, 83. Ko-
pečný. Trzyniec: Hasalík – Oma-
sta, Bedecs, Ba, Hýbl – Juřena, 
Habusta, Weber (70. Foltyn), Ste-
inhübel, Puchel – Petráň. 

Nawet najwięksi malkontenci 
nie spodziewali się tak słabego 
sezonu w wykonaniu Trzyń-
ca. Jak na razie nie pomogło 
nic – zmiana w fotelu głównego 
szkoleniowca, inne podejście 
do treningów. Po prostu czarne 
chmury, które zawisły nad pod-
beskidzkim drugoligowcem, z 
dużym prawdopodobieństwem 

pozostaną tam na dłużej. Pierw-
sze, co od razu rzuca się w oczy, 
to słabe przygotowanie kon-
dycyjne drużyny. Nowy trener 
Martin Zbončák właśnie z tym 
problemem walczy najmocniej. 
Do tego dochodzą kiksy indywi-
dualne, tak jak właśnie w spotka-
niu z  Táborskiem. – Trzy błędy 
przesądziły sprawę. Cały zespół 
bardzo chce, ale z nadmiaru chę-
ci popełniamy błędy indywidu-
alne – ocenił szóste przegrane 
spotkanie w tym sezonie Marek 
Čelůstka, dyrektor sportowy FK 
Fotbal Trzyniec. 

Lokaty: 1. Brno 16, 2. Dukla 
Praga 16, 3. Sparta Praga B 15,… 
16. Trzyniec 3 pkt. W nast. ko-
lejce: Trzyniec – Jihlawa (sob., 
10.15). 

DYWIZJA F

POLANKA – 
BOGUMIN 1:1
Do przerwy: 1:0. Bramki: 20. Twar-
dzik – 89. Padých. Bogumin: Jakub 
Kodeš – Sporysz, Václavíček, Jan 
Kodeš (74. Uher), Stošek – Ptáček, 
Palej (74. Ferenc), Fr. Hanus, Bloks-
ch, Malysz (58. Padých) – Halaška 
(17. Kvapil). 

Cenny remis na boisku lidera 
tabeli wystrzelił gościom Jakub 
Padých, który wykorzystał karnego 
po faulu na Hanusie. Boguminiacy 
zagrali znacznie lepiej, niż tydzień 
temu z Bilowcem. Obecność snaj-
pera Padýcha, który po kontuzji 
włączył się do gry w drugiej poło-
wie, miała dla Bosporu kluczowe 

znaczenie. – Od razu zaczął się kle-
ić atak pozycyjny, mniej było bez-
pańskich piłek – ocenił zremisowa-
ne spotkanie z jednym z faworytów 
rozgrywek trener Špička. Drużynę 
Bosporu stać jednak na znacznie 
więcej: w momencie, kiedy wrócą 
do gry kontuzjowani Roman Košťál 
i Milan Halaška, boguminiacy po-
winni pokazać pełnię swoich moż-
liwości.

KARWINA B – 
RYMARZÓW 3:0
Do przerwy: 1:0. Bramki: 16. i 83. 
Teplan, 54. Sinjavskij. Karwina 
B: Ciupa – Hejda, Dadak, Bielan, 
Brzóska – Teplan, Hrušovský – 
Mikuš, Kuča (63. Lee), Sinjavskij – 
Římanek (87. Kobza).

Rezerwy Karwiny upolowały na 
Bażantnicy komplet punktów. Go-
spodarze wreszcie zagrali na mia-
rę oczekiwań, zwłaszcza w udanej 
drugiej połowie. Spokój w poczyna-
nia karwiniaków wniósł drugi gol 
zdobyty przez estońskiego pomoc-
nika Vlasija Sinjavskiego, etatowe-
go zawodnika pierwszoligowego 
składu. 

DZIEĆMOROWICE 
– N. JICZYN 2:3
Do przerwy: 1:1. Bramki: 42. Staško, 
85. Řapek – 19. i 78. Nieslanik, 82. 
Magdon. Dziećmorowice: Majer-
czyk – J. Motyčka (84. Egri), Leibl, 
K. Skoupý, Uher – Jež, Mensah, 
Ciku, Hamrozi (65. Bičaník) – Sta-
wicki (53. Řapek), Staško. 

To już przestaje być śmieszne. 
Trwa głęboki kryzys w zespole 
Dziećmorowic, a światła w tunelu 
nie widać. – Goście nastawili się na 
słynną „preszowską defensywę”, 
ale to nie wymówka. Mamy w dru-
żynie doświadczonych piłkarzy, 
sęk w tym, że młodsi nie potrafią 
stanąć na wysokości zadania. Po-
grążają nas błędy indywidualne – 
powiedział „Głosowi” trener Josef 
Jadrný. 

FRYDLANT n. O. – 
HAWIERZÓW 3:0
Do przerwy: 0:0. Bramki: 66. Ve-
lička, 71. i 91. Škorik. Hawierzów: 
Kroužek – Podešva, Kisza, Matušo-
vič, Streit, L. Skoupý, Bajzath, Hel-
ler, Bagar, Malcharek, Wojnar. 

Indianie wciąż czekają na zwy-
cięstwo w tym sezonie. Tylko 
drużyny Hawierzowa, Dziećmo-
rowic i rezerw Opawy w nowym 
czwartoligowym sezonie jeszcze 
nie zasmakowały wygranej. Pod-
opiecznym trenera Miroslava Ma-
tušoviča we znaki daje się ostat-
nio wąska ławka rezerwowych 
piłkarzy. A to przekłada się na 
całą grę. 

Lokaty: 1. Polanka 16, 2. Fry-
dlant n. O. 16, 3. Bilowec 14,... 7. 
Karwina B 9, 10. Bogumin 8, 13. 
Hawierzów 1, 14. Dziećmorowice 
1 pkt. 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
Cz. Cieszyn – Petřvald n. Mora-
wach 5:1 (L. Maceček 3, Byrtus, 

Šiška – Ciesarik), Břidlična – Slavia 
Orłowa 2:3 (Papuga, Adamovský – 
Zach, Nowinski, Renta), Bruszperk 
– L. Piotrowice 2:2 (Maluš, Polášek 
– Molnári, Hanusek), Datynie Dol-
ne – Koberzyce 0:1, Karniów – Hlu-
bina 2:0, P. Polom – Haj 2:3, Fulnek 
– Czeladna 2:0, Jakubczowice – Ol-
drzyszów 2:0. Lokaty: 1. Karniów 
21, 2. Haj 19, 3. Petřvald n. M. 15,… 
11. Sl. Orłowa 10, 12. Cz. Cieszyn 7, 
13. L. Piotrowice 7, 14. Datynie Dol-
ne 4 pkt. 

IA KLASA – gr. B
Libhošť – Śmiłowice 2:1 (dla go-
ści: Przyczko), Bystrzyca – Dobra-
tice 5:1 (dla gosp.: Pilch 3, Baron, 
Zoubek), Stonawa – St. Miasto 
4:3 (dla gosp.: Folwarczny, Rac 2, 

Graňák), Olbrachcice – Jistebnik 
7:4 (dla gosp.: Chumchal 3, Izaiáš, 
Šlampiak, Golasowski, Pešek), Ja-
błonków – Luczina 5:1 (dla gosp.: 
Raszka 3, Martynek 2), Rzepiszcze 
– Dobra 8:1. Lokaty: 1. Bystrzyca 15, 
2. Rzepiszcze 13, 3. Stonawa 10,… 6. 
Olbrachcice 7, 8. Śmiłowice 6, 10. 
Jabłonków 4, 14. Lutynia Dolna 0 
pkt. 

IB KLASA – gr. C
Wierzniowice – Wędrynia 2:1, Inter 
Piotrowice – Raszkowice 2:7, Basz-
ka – L. Piotrowice B 8:1, Sedliszcze 
– Nydek 3:3, Sucha Górna – Pie-
twałd 1:0, Oldrzychowice – Gnojnik 
1:1, Starzicz – Mosty k. J. 7:1. Loka-
ty: 1. Wierzniowice 13, 2. Wędrynia 
12, 3. I. Piotrowice 9 pkt. 

MP KARWIŃSKIEGO
F. Orłowa – G. Błędowice 4:2, Sj 
Pietwałd – Hawierzów B 6:2, B. 
Rychwałd – Żuków G. 6:3, Cierlicko 
– Sn Hawierzów 1:0, G. Hawierzów 
– L. Łąki 1:0, V. Bogumin – Dąbro-
wa 0:6. Lokaty: 1. F. Orłowa 15, 2. 
G. Błędowice 12, 3. B. Rychwałd 10 
pkt. 

MP FRYDEK-MISTEK
Niebory – Nawsie 4:1, Bukowiec 
– Palkowice 1:1, Milików – Gródek 
3:1, Śmiłowice B – Hukwaldy 1:2, 
Toszonowice – Piosek 0:0, Janowi-
ce – Prżno 1:1, Chlebowice – Noszo-
wice 1:4, Metylowice – Wojkowice 
0:2. Lokaty: 1. Niebory 15, 2. Noszo-
wice 15, 3. Janowice 14 pkt. 
 (jb)

Niższe klasy: Trwa koszmarna passa Trzyńca i Dziećmorowic

Banik 
stuprocentowy

Piłkarze ręczni Banika Karwina nie 
zwalniają tempa. Na starcie sezonu 
podopieczni trenera Michala Brůny 
pokonali najpierw Koprzywnicę, a 
w 2. kolejce – już u siebie – mocną 
Duklę Praga różnicą klasy 31:20. 
Debiut po latach przed własną 
publicznością zaliczył w sobotę Jan 
Sobol. Doświadczony szczypiorni-
sta po powrocie do Karwiny czuł 
lekką tremę, ta jednak opadła wraz 
z pierwszą zdobytą bramką na wła-
snym parkiecie. – Strzeliłem gola 
zaraz z pierwszej, trudnej pozycji i 
od razu poczułem się lepiej – zdra-
dził po meczu Sobol. 
Banik nie nastawił się jednak 
wyłącznie na pojedynki jeden na 
jeden. Zagrał zespołowo i co ważne 
– skutecznie. – Naszą przewagę na 
parkiecie powiększyliśmy w drugiej 
połowie. Po 45. minucie byliśmy 
zdecydowanie lepszym zespołem 
na boisku – stwierdził trener Mi-
chal Brůna.

STRABAG RAIL EKSTRALIGA

KARWINA – 
D. PRAGA 31:20
Do przerwy: 15:10. Karwina: Mo-
kroš, Marjanović – Užek 6, Sobol 2, 
Solák 5, Patzel 6, Fulnek 3, Mlotek, 
Skalický 3, Růža 1, Široký, Urbański, 
Noworyta 1, Nantl 1, Harabiš 3/1, T. 
Franc. 
Lokaty: 1. Lowosice 4, 2. Karwina 4, 
3. N. Veselí 4 pkt. W następnej kolej-
ce: Karwina – Brno (sob., 18.00). 
 (jb)

WEEKENDOWY 
SERWIS PIŁKARSKI
Nawet w 7. kolejce tego sezonu piłkarzom Karwiny nie udało się sięgnąć po zwycięstwo. Wypatrywanie pierwszej 
wygranej w Fortuna Lidze 2021/2022 zaczyna przypominać słynne „czekanie na Godota”. Przyzwoicie radzą sobie za 
to gracze Banika Ostrawa, którzy w sobotę wrócili z kompletem punktów z Teplic. 

Janusz Bittmar

Mecz trwa  
90 minut…
Trwa kiepska passa 
drużyny MFK Kar-
wina. Ponad pół-
tora miesiąca bez 
zwycięstwa, które – 
wspólnie z bramka-
mi – od zawsze było 
solą futbolu, nad 
Olzą nikogo nie na-
pawa optymizmem. 
W niedzielnym spo-
tkaniu w Jabloncu 
drużynę z ławki pro-
wadził asystent Jan 
Baránek, główny 
szkoleniowiec Jo-
zef Weber z powodu 
kary dyscyplinarnej 
poczynania swoich podopiecz-
nych obserwował z trybuny. Co 
dwie głowy, to nie jedna – a więc 
wraz z  Baránkiem pomysły na ry-
wala przekazywał w trakcie meczu 
również siedzący blisko murawy 
Lubomír Vlk, dyrektor sportowy 
klubu. 

Piłkarze, zdający sobie sprawę z 
powagi sytuacji, zaczęli na północy 
Czech odważnie, na pewno lepiej 
od ślamazarnie grających gospo-
darzy. W pierwszej połowie piłka 
nawet wpadła do siatki, sędziowie 
posiłkując się systemem wideo-
-weryfikacji dopatrzyli się jednak 
spalonego. I jeszcze jeden moment, 
który mógł ustawić przebieg spo-
tkania, ale niestety dla Karwiny nie 
ustawił: poprzeczka w 27. minucie 
po strzale głową Buchty. Karwinia-

cy zamiast prowadzić w pierwszej 
połowie 1:0 i w dodatku zasłużenie, 
do szatni schodzili w minorowych 
nastrojach, tracąc gola w 45. minu-
cie, a dokładnie w trzeciej minucie 
doliczonego czasu gry. 

– Bez wątpienia bramka Malin-
skiego ustawiła przebieg walki z 
Jabloncem. W pierwszej połowie 
mieliśmy więcej z gry, ale spalony 
i poprzeczka to słaba pociecha – 
stwierdził Baránek. – Po zmianie 
stron gospodarze byli w komforto-
wej sytuacji, prowadzili, czekając 
tylko na nasze błędy – dodał asy-
stent głównego trenera MFK Kar-
wina. 

W 66. minucie na boisku poja-
wił się pomocnik Daniel Bartl, dla 
którego był to debiut w barwach 
Karwiny. Ofensywę wzmocnili na-

stępnie również Antonín Svoboda 
i Kacper Zych, efekt zmian, na ja-
kie zdecydował się sztab trenerski 
Karwiny, był jednak znikomy. Z tej 
trójki nowych piłkarzy najlepiej za-
grał polski wychowanek zespołu, 
19-letni Zych, który w końcówce 
spotkania wypracował szansę dla 
Michala Papadopulosa. 

– Z trudem przebijaliśmy się pod 
bramkę Jablonca. Zabrakło nam 
większego spokoju podczas kon-
struowania akcji – zaznaczył Bará-
nek. 

Zwycięski samobój
Po piąte zwycięstwo w tym sezo-
nie sięgnęli w weekend piłkarze 
Banika Ostrawa. Podopieczni tre-
nera Ondřeja Smetany pokazali też 
charakter w trudnych chwilach, 

kiedy to przegrywając z Teplicami 
0:1 konsekwentnie grali swoje wie-
rząc, że nadejdą piękniejsze chwile 
w tym meczu. I faktycznie, lepsza 
passa pojawiła się wraz z wyrównu-
jącą bramką Almásiego, bo Banik 
poszedł za ciosem i w 79. minucie 
uderzył po raz drugi. Nemanja Ku-
zmanović na lewej flance uwolnił 
się spod opieki obrońców, ostro 
dośrodkował w pole karne, a zdez-
orientowany Mazuch piłkę wpako-
wał za plecy swojego bramkarza.  

FORTUNA LIGA

JABLONEC – 
KARWINA 1:0
Do przerwy: 1:0. Bramka: 45. 
Malínský. Karwina: Bolek – Eduar-
do, Buchta (90. Šindelář), Dramé 
(77. Svoboda), Křapka – Stropek 
(77. Zych) – Bartošák, Qose, Marco 
Túlio, Šehić (66. Bartl) – Papado-
pulos.

TEPLICE – 
OSTRAWA 1:2
Do przerwy: 0:0. Bramki: 62. Trubač 
– 66. Almási, 79. Mazuch (samob.). 
Ostrawa: Laštůvka – Ndefe (78. 
Granečný), Svozil, Lischka, Fleišman 
– de Azevedo (46. Sor), Kaloč (59. 
Budínský), Kuzmanović, Tetour, 
Potočný (72. Juroška) – Klíma (59. 
Almási). 
Lokaty: 1. Pilzno 18, 2. Sparta Praga 
16, 3. Slavia Praga 16, 4. Ostrawa 
15,… 14. Karwina 3 pkt. W na-
stępnej kolejce: Sigma Ołomuniec 
– Ostrawa (piątek, 19.00), Karwina 
– Teplice (niedz., 16.00).

• Karwiński bramkarz Petr Bolek prze-
platał w meczu lepsze i gorsze momen-
ty. Fot. mfkkarvina

Wrócił taniec z szablami
Ze zmiennym szczęściem ruszyli do walki o ekstraligowe punkty sezonu 2021/2022 hokeiści Trzyńca i Witkowic. 
Obie nasze drużyny w 1. kolejce sięgnęły po komplet punktów, by zaraz w następnej wracać do domu na tarczy. 
W Trzyńcu grają bez taryfy ulgowej – już dziś w Werk Arenie mecz z Litwinowem. 

Janusz Bittmar

TIPSPORT EKSTRALIGA

PILZNO – 
TRZYNIEC 3:2
Tercje: 1:0, 1:1, 1:1. Bramki i asysty: 
14. Dzierkals (Suchý), 27. Kantner 
(Blomstrand), 52. Čerešňák (Bulíř, 
M. Lang) – 27. Hrňa (Marcinko, D. 
Musil), 53. Marcinko (Miloš Ro-
man). Trzyniec: Mazanec – D. 
Musil, Kundrátek, Marinčin, M. 
Doudera, Jaroměřský, M. Adá-
mek – A. Nestrašil, P. Vrána, Mar-
tin Růžička – Dravecký, Marcinko, 
Hrňa – Daňo, M. Kovařčík, O. Ko-
vařčík – Hrehorčák, Miloš Roman, 
Kofroň – Christov. 

Stalownicy po gładkim zwycię-
stwie z Czeskimi Budziejowicami 
(4:0) tym razem musieli uznać 

wyższość rywala. Indianie z Pilzna 
wykazali się w meczu lepszą sku-
tecznością i gdyby nie Marek Ma-
zanec w trzynieckiej bramce, wy-
nik nie byłby piłkarski, ale typowo 
hokejowy. – Wszędzie byliśmy ciut 
później od gospodarzy. W dodatku 
naszą zmorą były stałe fragmenty 
gry – stwierdził Marek Zadina, dru-
gi trener HC Stalownicy Trzyniec. 

K. WARY – 
WITKOWICE 4:1
Tercje: 1:0, 1:1, 2:0. Bramki i asysty: 
14. Plutnar (Flek), 33. Kohout (Ko-
blasa), 42. Beránek (Průžek, Ku-
lich), 60. T. Rachůnek (Hladonik) 
– 36. Kalus (Bondra, Gewiese). Wit-
kowice: Stezka – Plášil, R. Polák, 
Galvinš, Gewiese, Koch, L. Kovář, 
Machů – Bukarts, J. Hruška, Svači-
na – L. Krenželok, Marosz, Fridrich 
– Bondra, Flick, Kalus – Bernovský, 
Chlán, Dej. 

Ostrawianie przegrali po błę-
dach indywidualnych. – Wie-
dzieliśmy doskonale, że go-
spodarze lubią grać z kontry, 
pomimo tego właśnie w takich 
sytuacjach straciliśmy wszyst-
kie bramki – skomentował prze-

graną trener Witkowic, Miloš 
Holaň. 

Lokaty: 1. Pardubice 6, 2. K. Wary 
6, 3. Litwinów 5,… 5. Trzyniec 3, 7. 
Witkowice 3 pkt. W nast. kolejce: 
Trzyniec – Litwinów (dziś, 17.00), 
Zlin – Witkowice (piątek, 17.30).  

• Stalownicy wracają z Pilzna na tarczy. 
Fot. MILAN PODPERA (HC Škoda Plzeň)

Demonstracja 
siły siatkarzy
Polscy siatkarze bez większych 
problemów, w zasadzie spaceru-
jąc po plaży nad Bałtykiem, poko-
nali w sobotni wieczór w Gdańsku 
reprezentację Finlandii 3:0, awan-
sując do ćwierćfinału mistrzostw 
Europy. 
Podopieczni trenera Vitala Hey-
nena zagrali błyskotliwie, poka-
zując pełnię swoich możliwości. 
Rewelacyjną grę poparły również 
liczby – 85% w przyjęciu zagryw-
ki, 61% w ataku, 2 asy serwisowe 
i 2 bloki. Na zagrywce dominował 
zaś Wilfredo Leon. Te atuty trzeba 
będzie jednak wykorzystać rów-
nież we wtorkowym ćwierćfinale, 
w którym rywalem będzie mocna 
Rosja. 
Mistrzostwa Europy, które oprócz 
aren w Polsce (Katowice, Gdańsk) 
zagościły też w Czechach (Ostra-
wa), Estonii (Tallin) i Finlandii 
(Tampere), zbierają do tej pory 
świetne recenzje. Wczoraj po 
zamknięciu numeru o awans do 
ćwierćfinału zagrali w Ostrawie 
reprezentanci RC. Na drodze go-
spodarzy stanęła jednak Francja, 
aktualni mistrzowie olimpijscy z 
Tokio. (jb)
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CO W TEATRZE

SCENA POLSKA – TRZYNIEC: 
Skrzypek na dachu (14, godz. 19.00);
SCENA „BAJKA” – CZ. CIESZYN-
-MOSTY: Čert a Káča (15, godz. 10.00); 

SCENA CZESKA – KARWINA: Šu-
mař na střeše (15, godz. 19.00).

CO W KINACH

CZ. CIESZYN – Central: Manželství 
(16, godz. 16.30); Rodinu si nevybe-

reš (16, godz. 19.00); TRZYNIEC – 
Kosmos: Deníček moderního fotra 
(14, godz. 17.30); Cesta domů (14, 
godz. 20.00); Jednotka intenzivního 
života (15, godz. 17.00); Zátopek (15, 
godz. 20.00); Prvok, Šampón, Tečka 
a Karel (16, godz. 10.00); Marťanské 
lodě (16, godz. 17.30); Zielony rycerz 
(16, godz. 20.00); KARWINA – Cen-
trum: Jedině Tereza (14, godz. 17.30); 
Prvok, Šampón, Tečka a Karel (14, 
godz. 20.00); Śnieżka i Fantastycz-
na Siódemka (15, godz. 17.30); After 
(15, godz. 20.00); Zátopek (16, godz. 
17.15); HAWIERZÓW – Centrum: 
Piotruś Królik 2: Na gigancie (14, 
godz. 17.00); Ivan (14, godz. 18.00); 
Cesta domů (14, 15, godz. 19.30); 
Sean Durkin (15, godz. 20.00); CIE-
SZYN – Piast: Wyrolowani (15, 16, 
godz. 15.30); Mistrz (15, godz. 20.00); 
Small World (15, 16, godz. 17.30).

CO W TERENIE

CZ. CIESZYN – Drugi wrześniowy 
wykład MUR-u odbędzie się w czwar-
tek 16. 9. o godz. 17.00 w budynku ZG 
PZKO przy ul Strzelniczej 28. Dr Ja-
cek Proszyk będzie mówił na temat 
„Kontekstu kulturowego Żydów na 
Śląsku Cieszyńskim”. Ze względu na 
ograniczoną liczbę miejsc prosimy o 
rezerwację pod adresem: mur.pzko@
gmail.com lub tel. +420 705 114 048.
KARWINA-NOWE MIASTO – MK 
PZKO zaprasza 18. 9. o godz. 15.00 do 
Klubu Seniora „Archa” na spotkanie 
klubowe połączone ze smażeniem 
popularnych stryków. 
ORŁOWA-PORĘBA – Zarząd MK 
PZKO zaprasza członków na zebra-
nie sprawozdawczo-wyborcze 19. 9. o 
godz. 15.00.  W programie sprawoz-
dania z działalności Koła, wybory 
delegatów na Zjazd PZKO. Prelekcję 
pt. „Twórczość i życie Stanisława 
Moniuszki” wygłosi Alina Farna-Pod-
skalska.
RODZINA KATYŃSKA – Zaprasza do 
wzięcia udziału w uroczystości wspo-
mnieniowej pt. „80/81 lat Zbrodni Ka-
tyńskiej – pamiętamy” w sobotę 18. 9. 
w Cz. Cieszynie. Obchody rozpocznie-
my mszą żałobną w intencji pomordo-
wanych o godz. 9.00 w kościele kato-
lickim pw. Najświętszego Serca Jezusa 
w Alejach Masaryka z udziałem chóru 
męskiego „Gorol” MK PZKO w Jabłon-
kowie. Po mszy uczestnicy udadzą się 
na pobliski Konteszyniec pod pomnik 
ofiar II wojny światowej, gdzie o godz. 
10.15 rozpocznie się uroczystość wspo-
mnieniowa. Inf. na www.rodzinaka-
tynska.cz.
PIOTROWICE k. KARWINY – Klub 
Propozycji MK PZKO zaprasza we 
wtorek 21. 9. o godz. 17.30 do Domu 
PZKO na spotkanie z kierowniczką 
Oddziału Polskiego Biblioteki Regio-
nalnej w Karwinie-Frysztacie, Marce-
lą Wierzgoń, która wygłosi prelekcję 
pt. „Biblioteka – edukuje i bawi”.
PTTS „BŚ” – 18. 9. z powodu małego 

zainteresowania, wycieczka autoka-
rowa na Małą Fatrę – Veľký Rozsutec 
się nie odbędzie. Proponujemy wy-
cieczkę zastępczą - Travný. Wyjście z 
Visalajów o godz. 9.20. Odjazd pocią-
giem z Cz. Cieszyna do Frydku o godz. 
7.42, z Frydku autobusem o godz. 
8.38. Powrót ze Zlatníku (o godz. 13.27, 
14.27) lub z Raškovic (o godz. 14.42, 
15.42). Prowadzi Wanda Farnik, tel. 
777 746 320.
TKK PTTK „Ondraszek” – Zapra-
sza na wycieczkę rowerową pt. „Spo-
tkanie z historią”, która odbędzie się 
19. 9. Zbiórka na Rynku w Cieszynie o 
godz. 10.00. Plan wycieczki: Skoczów 
– Piekiełko + niespodzianka. Tra-
sa ok. 15 km. Powrót indywidualny. 
Kontakt z Przodownikiem Turystyki 
Kolarskiej Leszkiem Szurmanem +48 
517 626 214.

KONCERTY

KARWINA-FRYSZTAT – Zaprasza-
my w niedzielę 19. 9. o godz. 16.00 
do kościoła parafialnego pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego na trzeci 
koncert XVII Festiwalu Muzyki Or-
ganowej „Karwińskie organy”. Orga-
nista Pavel Kohout po ukończeniu 
praskiego konserwatorium z odzna-
czeniem ukończył w roku 2001 Aka-
demię Sztuk Muzycznych. W czasie 
studiów (1999-2000) kształcił się tak-
że w konserwatorium w Amsterda-
mie, gdzie interesował się historycz-
ną interpretacją muzyki organowej. 

Po uzyskaniu doktoratu poszerzył 
swoje zainteresowania o autentyczną 
interpretacją południowoniemiec-
kiej szkoły organowej. Jako solista 
koncertuje w wielu częściach świa-
ta, uczestniczy w licznych czeskich 
i zagranicznych festiwalach mu-
zycznych. Uczy na międzynarodo-
wych kursach organowych, udziela 
prywatnych konsultacji. Jest twórcą 
wielu wysoce cenionych nagrań. 
Na koncercie w Karwinie zabrzmią 
utwory organowe J.S. Bacha, J.G. Wal-
thera, L. Vierne oraz czeskich kom-
pozytorów: J. Klíčki i B. Smetany. Z 
warsztatu tego ostatniego zabrzmi 
słynna „Vltava” w aranżacji na organy.

OFERTY PRACY

GMINA WĘDRYNIA ogłasza konkurs 
na stanowisko dyrektora polskiego 
przedszkola w Wędryni. Więcej inf. 
na tablicy informacyjnej oraz na 
www.vendryne.cz. GŁ-543
PRZEDSZKOLE W KARWINIE poszu-
kuje nauczycielki wychowania przed-
szkolnego na czas określony. Życiorys 
prosimy przesłać na e-mail: przedszko-
le@pzskarvina.cz. Bliższe informacje 
pod nr. tel. 596 311 292. GŁ-534

OFERTY

POSZUKUJĘ GARAŻU do wynajęcia 
lub kupna w Cz. Cieszynie.  
Tel. 773 684 877. GŁ-541
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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 Czeskim Cieszynie. Rejestracja od 15.30, rozpoczęcie pół godziny później.

WTOREK 14 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba (s.) 
9.55 Uśmiechy Františka Vlčka 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 Wynajmujący (film) 
15.45 Krok od nieba (s.) 16.40 Podró-
żomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce (s.) 18.00 Wiadomości regional-
ne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Najlepsze gafy 21.20 Karetka 
(s.) 22.20 Niezwykłe losy 23.15 Spra-
wy detektywa Murdocha (s.) 0.00 
Kryminolog (s.) 1.00 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowna 
planeta 9.20 Najciekawsze cuda sta-
rożytności 10.05 Tajemnice brytyj-
skiej rodziny królewskiej 10.50 Duże 
kotowate 11.40 Norwegia, odkrywa-
nie północy 12.30 Nie poddawaj się 
plus 13.00 Nie poddawaj się 13.25 
Świadkowie czasu 13.55 Piekło pod 
powierzchnią 14.40 Losy domów 
14.55 Kongo, serce Afryki 15.50 Z 
kucharzem dookoła świata 16.50 
Planeta Ziemia 17.40 Konno po Cze-
chach 18.10 Isan, prawdziwa Tajlan-
dia 19.00 Na rowerze 19.15 Magazyn 
chrześcijański 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Akt (te-
atr) 21.55 Legia 100 – Słowacka walka 
22.50 100 cudów świata 23.50 Ludz-
kość: Nasza wspólna historia 0.35 
Dziesięć grzechów (s.) 1.20 Opowieść 
podręcznej (s). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Uli-
ca (s.) 9.50 Spece (s.) 10.55 Łowy 
12.00 Południowe wiadomości 
12.35 Ogólniak (s.) 14.00 Dowody 
zbrodni (s.) 15.00 Detektyw Monk 
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomo-
ści 17.35 Łowy 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
MasterChef Czechy 21.40 Poje-
dynek na talerzu 22.45 Weekend 
23.45 Detektyw Monk (s.) 1.35 Do-
wody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.15 Iron Man (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.20 M.A.S.H. (s.) 9.20 Gwiaz-
dy nad głową (s.) 10.30 Pierwsza ko-
lacja 11.45 Strażnik Teksasu (s.) 12.45 
Gliniarz 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 22.55 Tak jest, sze-
fie! 1.05 Policja w akcji 2.05 Komisarz 
Rex (s.). 

ŚRODA 15 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba (s.) 
9.55 Domek 10.20 Najlepsze gafy 
11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.00 
13. komnata Kateřiny Brožowej 14.25 
Od siódmej do czwartej (film) 15.45 
Krok od nieba (s.) 16.45 Podróżoma-
nia 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 
Przygody kryminalistyki (s.) 21.00 
Labirynt (s.) 22.00 Hercule Poirot 
(s.) 22.55 Komicy na piątkę 23.50 AZ 
kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Ludzkość – 
nasza wspólna historia 9.15 Podróż 
po północno-wschodniej Hispanio-
li 9.45 Święci i świadkowie 10.00 
Transmisja mszy św. Z papieżem 
Franciszkiem w Šastinie 12.05 Kró-
lestwo natury 12.35 Zwycięstwo na 
Pacyfiku 1945 13.20 Wielka wojna 
ojczyźniana 14.10 Samoloty myśliw-
skie 15.00 H2O – cząsteczka życia 
15.55 Każdy Czech to hodowca 16.05 
Telewizyjny klub niesłyszących 16.30 
Hannibal: Wyprawa do Rzymu 17.25 
Legie 100 – Słowacka walka 18.20 
Spuścizna Tutanchamona 19.10 Ba-
bel 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Święta księżna Lud-
miła 21.05 Strony rodzinne 21.35 Po-
dróż po Paryżu 22.05 Industrie 22.35 
Wielka wojna ojczyźniana 23.25 Lot-
nicze katastrofy 0.10 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 Popołudniowe 
wiadomości 17.30 Łowy 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 MasterChef Czechy 21.40 
Zamieńmy się żonami 23.00 Agenci 
NCIS: Nowy Orlean (s.) 23.55 Detek-
tyw Monk (s.) 1.45 Dowody zbrodni 
(s.). 
PRIMA 
6.15 Iron Man (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.20 M.A.S.H. (s.) 8.50 Slu-
nečná (s.) 10.05 7 przypadków Hon-
zy Dedka 11.25 Strażnik Teksasu (s.) 
12.35 Gliniarz 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 Sho-
wtime 20.15 1. misja (s.) 21.35 Show 
Jana Krausa 23.50 Tak jest, szefie! 
1.00 Policja w akcji. 

CZWARTEK 16 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba 
(s.) 9.55 Roztargnienie (film) 10.20 
Jak się nauczyć po szwedzku 11.05 
Wszystko, co lubię 11.30 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Pieczenie na 
niedzielę 14.30 Podróżomania 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 Wia-
domości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Najlepsze 
gafy 21.25 Pr. dyskusyjny 22.20 Gej-
zer 22.55 Na tropie 23.20 Komisarz 
Montalbano (s.) 1.10 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Siedem świa-
tów – jedna planeta 9.20 Isan, praw-
dziwa Tajlandia 10.15 Trzy życia V. 
Pucholta 11.00 H2O – cząsteczka ży-
cia 11.55 Samoloty myśliwskie 12.45 
Tajemnice Trójkąta Bermudzkiego 
13.30 Krąg zła Hitlera 14.25 Prawa 
rządzące naturą 15.15 Cudowna pla-
neta 16.05 Szkoła na zerze 16.35 Kon-
go, serce Afryki 17.30 Industrie 17.55 
Niesamowita Tajlandia 18.45 Auto 
moto świat 19.15 Przez ucho igielne 
19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-
gowym 20.00 Tajemnice brytyjskiej 
rodziny królewskiej 20.55 Konno po 
Czechach 21.25 Bedeker 21.55 Nowy 
papież (s.) 22.50 Pieniądze Hitlera 
23.35 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40 Ulica 
(s.) 9.40 MasterChef Czechy 10.55 
Łowy 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.40 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.) 21.20 Gwiezdne życie 
21.55 Agenci NCIS: Nowy Orlean (s.) 
22.50 Detektyw Monk (s.) 0.40 Do-
wody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.15 Iron Man (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.15 M.A.S.H. (s.) 9.20 1. misja 
(s.) 10.35 Show Jana Krausa 11.45 
Strażnik Teksasu (s.) 12.50 Gliniarz i 
prokurator (s.) 13.45 Policja Hamburg 
(s.) 14.45 Komisarz Rex (s.) 15.45 Na-
kryto do stołu! 16.50 Policja w akcji 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości, pogoda 19.55 Showtime 20.15 
Slunečná (s.) 21.35 Inkognito 22.40 
Gafy (s.) 23.55 Tak jest, szefie! 

POLECAMY

• Norwegia, odkrywanie północy
Wtorek 14 września, 
godz. 11.40  
TVC 2

• Nowy papież
Czwartek 16 września, 
godz. 21.55  
TVC 2

• Hannibal: Wyprawa do Rzymu
Środa 15 września, 
godz. 16.30  
TVC 2

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

W głębokim żalu pogrążeni przekazujemy wszystkim 
przyjaciołom i znajomych smutną wiadomość, że 
zmarła nasza Ukochana Mamusia, Teściowa, Babcia, 
Prababcia, Szwagierka, Ciocia i Krewna

śp. DANUTA BIAŁOŻYTOWA
z domu Wigłasz,

zamieszkała w Gródku nr 313
Zmarła nagle w czwartek 9 września 2021 w wieku 87 lat.
Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w środę 15. 9. 2021 o godz. 14.00 
z ewangelickiego kościoła w Gródku. Zasmucona rodzina. GŁ-550

Wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu panu Bogusławowi 
Białożytowi z powodu śmierci 

MATKI
składają koleżanki i kolega ze Szkoły Gospodarczej w Orłowej. GŁ-549

Jeśli z Nim umierasz,
z Nim też żyć będziesz.

Z wielkim bólem w sercu zawiadamiamy krewnych, 
przyjaciół i znajomych, że w dniu 12 września 2021 
w wieku 91 lat odeszła do wieczności nasza Kochana  
Babcia, Prababcia, Teściowa, Ciocia i Kuzynka

śp. MAŁGORZATA PALOWSKA
z domu Kubiena, z Karwiny

Ostatnie pożegnanie z Drogą Zmarłą odbędzie się w piątek 17 września 
2021 o godz. 13.00 w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Karwi-
nie-Frysztacie. 
Na życzenie Zmarłej prosimy nie przynosić kwiatów.
W głębokim żalu pogrążeni wnuk Konrad i cała rodzina. GŁ-557

Śmierć nie jest kresem 
naszego istnienia.
Żyjemy w naszych dzieciach
i następnych pokoleniach.

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy 
wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 
11 września 2021 opuścił nas niespodziewanie w wieku 
70 lat nasz Nieodżałowany Mąż, Ojciec, Dziadek, Teść, 
Brat, Szwagier, Wujek i Kolega

śp. inż. STANISŁAW ZAWADZKI
zamieszkały w Czeskim Cieszynie

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w czwartek dnia 16. 9. 2021 
o godz. 15.30 z kościoła rzymskokatolickiego Najświętszego Serca Jezu-
sowego w Czeskim Cieszynie na miejscowy cmentarz.
W imieniu zasmuconej rodziny żona i synowie z rodzinami. GŁ-558

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

W smutku pogrążeni zawiadamiamy, że dnia 9 września 2021 zmarł 
w wieku 73 lat Drogi Brat, Szwagier, Wujek

śp. STANISŁAW TLOŁKA
zamieszkały w Orłowej-Łazach

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w środę 15. 9. 2021 o godz. 
14.00 z sali obrzędów w Orłowej-Mieście.
Z miłością żegnają brat Tadek z rodziną i szwagier Władek z rodziną.
 GŁ-548

Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności, która nas obezwładnia i zabie-
ra w nieznane. A kiedy pojawia się kradnąc ukochaną osobę, przeszywa 
serce bólem i odznacza w nim swoje piętno, które przypomina nam sta-
le, jacy jesteśmy wobec niej bezsilni. 
Mariuszu i Rafale, przyjmijcie wyrazy najgłębszego współczucia z po-
wodu śmierci Ojca 

STANISŁAWA ZAWADZKIEGO
Kongres Polaków w RC. GŁ-559

Dzisiaj, 14 września 2021, mija dziesiąta rocznica, kiedy 
od nas odszedł 

śp. ALFRED BAŁON 
z Błędowic, ostatnio zamieszkały w Suchej Górnej.

31 października będziemy wspominać Jego 
88. urodziny

O chwilę wspomnień proszą małżonka Eva oraz syno-
wie z rodziną. GŁ-522

Dziś, 14 września 2021, obchodziłaby swoje setne uro-
dziny nasza Nieodżałowana Mama

śp. JANINA JANUSZ
z Karwiny-Starego Miasta 

O chwilę wspomnień proszą córki i syn z rodzinami.
 GŁ-540

Dnia 13 września 2021 minęła 8. rocz-
nica śmierci naszego Kochanego

śp. OTTO LISZOKA
z Karwiny

Dnia 3 października 2021 minie 
15. rocznica śmierci Jego Żony

śp. WANDY LISZOK
O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.

 RK-086

Dziś mija pierwsza bolesna rocznica zgonu mej jedynej 
Córki

mgr RENATY STALA
z Karwiny-Raju

O chwilę wspomnień prosi wszystkich, którzy Ją znali, 
matka MUDr Janina Stala.
 RK-085

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI
Loteria  
Dnia Oszeldy 2021
Nagrody: Paczka okorków nr 236; 
torba rowerowa nr 380; torba ro-
werowa nr 876; narzędzia ogrodo-
we nr 303; narzędzia ogrodowe nr 
775; bon do myjni samochodowej 
nr 176; kosz podarunkowy nr 735; 
bon do sklepu „Bea” nr 678; bon 
do restauracji nr 634; bon na bow-
ling nr 633; bon podarunkowy 
nr 782; bon podarunkowy nr 193; 
LEGO nr 955; zestaw Carex nr 835;  
akcesoria samochodowe nr 708; 
śliwowica nr 948; 2x bon wellnes 
nr 781; 2x bon wellnes nr 91; nie-
spodzianka nr 385; worek pszeni-
cy nr 829; niespodzianka nr 154; 
zestaw wkrętów nr 712; koszulka 
nr 225; worek pszenicy nr 991; po-
midory nr 25; bon do sklepu „Bea” 
nr 392; worek pszenicy nr 887.

Nagrody można odebrać do 
piątku 17 września w restaura-
cji „Sojka” w Nieborach.

 GŁ-536

GŁ-553

Firma ACword, sp. z o.o., 
Oldrzychowice 923

Poszukuje odpowiednich kandydatów 
na następujące stanowiska:

1. ŚLUSARZ-MONTER

2. BLACHARZ
Wymagania:

 Z wykształcenie zawodowe 
technicznego kierunku

 Z umiejętność, zręczność, dobra 
etyka pracy

 Z czasowa elastyczność

Oferujemy:
 Z konkurencyjne warunki płacowe
 Z pakiet benefitów (kupony 

żywieniowe itp.)
 Z stabilną pracę na pełny etat
 Z premię przy podjęciu pracy  

25 000 Kč
CV prosimy przesyłać na adres: 

marie.kaszper@acword.cz,  
do 6. 10. 2021
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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 24 września 2021 r. 
Nagrodę z 31 sierpnia otrzymuje Henryk Cachel 
z Karwiny-Raju. Autorem dzisiejszych łamigłówek 
jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie logogryfu z 31 sierpnia: SZCZERBA
Rozwiązanie minikwadratu magicznego I  
31 sierpnia: 1. PUŁK 2. UBIÓR 3. ŁÓDKA 4. KRAB 
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II  
z 31 sierpnia: 1. KALI 2. AKWEN 3. LEGIA 4. INAR
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 31 sierpnia: DĘBICA

POZIOMO: A. duchowny w kościele protestanckim  B. skrót od: Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej 
– rosyjska łaźnia parowa lub inna nazwa dyni C. wypływa z krateru podczas erupcji wulkanu – bardzo duże kuli-
ste warzywo o grubej skórce D. zimowy znak zodiaku
PIONOWO: 1. Emil (zm. 1902), francuski pisarz („Germinal”) 2. ciąg sukcesów lub inaczej łańcuch górski – Kar-
lowe..., miasto w Czechach 3. chowa się w niej mały kangurek – drewniane kłody z otworami, w które w średnio-
wieczu zakuwano ręce i nogi więźnia 4. opiekunka małego dziecka

Wyrazy trudne lub mniej znane: BANIA, ZOLA

A

1 2 3 4

B

C

D

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. jedno z imion 
Kischa, czeskiego 
mistrza reportażu

2. interesuje spele-
ologa, jaskinia

3. cesarz niemiecki, 
uczestnik zjazdu 
w Gnieźnie w 
1000 roku

4. dzieło Emila Zoli 
lub obraz Moneta

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: NANA

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. etap, stadium roz-
woju

2. chart afgański, 
smukły długowło-
sy pies

3. dominikanie, 
benedyktyni, 
paulini lub fran-
ciszkanie

4. imię German lub 
Jantar

Wyrazy trudne 
lub mniej znane: 
AFGAN

1 2 3 4

1

2

3

4

1 2 3 4

1

2

3

4

Rozwiązaniem logogryfu jest myśl, której autorem jest Jean Baptiste de Beauvais:
„Milczenie ludów jest lekcją dla …”

1.-4. centuś, dusigrosz, chciwiec
3.-6. gród z Wawelem
5.-8. mieszkańcy gór
7.-10. wieś w gminie Syców
9.-12. czczone przez pogan
11.-2. karta oznaczona cyfrą 2

Wyrazy trudne lub mniej 
znane: ŚLIZ


