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Nietypowe wybory
WYDARZENIE: W dniach 2-3 października w Republice Czeskiej odbędą się wybory
do samorządów wojewódzkich oraz do jednej trzeciej Senatu. Głosowanie utrudnia
koronawirus. Aby z prawa wyborczego mogły skorzystać także osoby przebywające
w przymusowej kwarantannie lub izolacji, po raz pierwszy w historii będzie można
głosować z samochodu w punktach drive-in.

Muzyka
na życzenie
prosto z serca

Danuta Chlup

D

o wyborów wojewódzkich
w regionie morawskośląskim zgłoszono dwadzieścia list wyborczych. Wśród
kandydatów jest kilkoro Polaków.
Największe szanse na zdobycie
mandatu ma Stanisław Folwarczny z ODS, obecny wicehetman ds.
szkolnictwa i sportu. Startuje z
trzeciego miejsca. Bogusław Niemiec, wiceprezydent Hawierzowa,
jest ósmy na liście chrześcijańskich demokratów. Na tej samej liście znajdziemy Zuzanę Filipkową,
dyrektorkę Diakonii Śląskiej (25.
miejsce). Andrzej Bizoń, wiceprezydent Karwiny, startuje z 16. miejsca na liście socjaldemokracji. Mariusz Zawadzki z Trzyńca próbuje
sił w wyborach na piątym miejscu
nowego ugrupowania – Alternatywy dla Niezależnych Kandydatów
(ANK 2020). Kilku innych Polaków
zapisano na odległych miejscach
różnych list wyborczych.
Wybory senackie dotyczą na
Zaolziu jedynie mieszkańców części powiatu karwińskiego, które
wchodzą w skład okręgu wyborczego nr 75. Chodzi o następujące
miejscowości: Cierlicko, Dąbrowa,
Dziećmorowice, Karwina, Stonawa, Sucha Górna, Olbrachcice, Orłowa, Piotrowice. O głosy wyborców zabiega 13 kandydatów. Jest
wśród nich Polak, wójt Stonawy
Andrzej Feber, który reprezentuje
ruch ANO. W wyborach senackich
w obwodzie 75 startują przeważnie
przedstawiciele partii lewicowych
bądź takich, których lewa lub prawa orientacja nie są jednoznaczne.
Klasyczna prawica i centroprawica
nie wysunęły żadnego kandydata.
Fotela senackiego będzie bronił
Radek Sušil z ČSSD. Druga runda
wyborów do Senatu odbędzie się w
dniach 9-10 października.
Nikola Birklenowa, rzeczniczka
Urzędu Wojewódzkiego w Ostrawie, poinformowała, że Urząd
z pomocą wojska przygotowuje
stanowiska wyborcze – tak zwa-

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

ne drive-in, w których będą mogli
oddać głosy wyborcy przebywający w kwarantannie i izolacji. W
punktach tych wybory odbędą się
wcześniej niż w klasycznych lokalach wyborczych, już 30 września
w godz. 7.00-15.00. Głosowanie
będzie możliwe wyłącznie z samochodu.
W każdym powiecie będzie tylko
jedno miejsce drive-in, co w bardziej rozległych regionach prawdopodobnie zniechęci wiele osób
do oddania głosu. Przykładowo
mieszkaniec Mostów koło Jabłonkowa musiałby przejechać blisko
50 kilometrów w jedną stronę, aby
zagłosować w punkcie drive-in na
terenie szpitala we Frydku-Mistku.
„Głos” próbował ustalić w ratuszu
w Trzyńcu, czy miasto statutowe
nie zabiegało o utworzenie osobnego drive-in dla regionu trzyniecko-jabłonkowskiego. Patrik Žondor, szef Kancelarii Kierownictwa

Gdzie zdobyć informacje?

OO Głosowanie do przenośnych urn – pod numerem telefonu 800 023 057
OO Głosowanie drive-in – na stronie internetowej województwa msk.cz w
zakładce „vnitro” i dalej „volby 2020”

Miasta, wyjaśnił, że samorządy nie
miały żadnego wpływu na ustalanie tych miejsc, ich spis został narzucony przez organy centralne.
W Karwinie będzie można głosować z samochodu w kompleksie Szpitala z Polikliniką w Raju,
w Ostrawie na parkingu vis á vis
dworca głównego w Przywozie.
– Obywatele, którzy z ważnych
przyczyn nie będą mogli skorzystać
z głosowania drive-in, mogą najpóźniej do wieczora 1 października
poprosić o możliwość głosowania
w domu do specjalnej przenośnej
urny – zwrócił uwagę dyrektor

Urzędu Wojewódzkiego, Tomáš
Kotyza. Także klienci ośrodków
opieki społecznej, które zamknięto z powodu COVID-19, będą mogli
głosować w swoich placówkach.
Głosowanie w lokalach wyborczych będzie się odbywało w obostrzonych warunkach sanitarnych.
Wstęp będzie możliwy jedynie
z maseczką lub inną ochroną nosa i
ust, wyborcy powinni zdezynfekować ręce przy wejściu. Wyborcom,
którzy zamierzają w lokalu wyborczym zakreślać kandydatów na
kartach do głosowania, zaleca się
zabranie własnych długopisów.  

G

Fot. Szymon Brandys

wiazdą czwartkowego wieczoru w Bibliotece Regionalnej
w Karwinie-Mizerowie była zaolziańska pianistka, nauczycielka
i akompaniatorka Wanda Miech.
W specjalnym koncercie spełniała życzenia publiczności. Podczas
koncertu wylosowani słuchacze
mogli wybierać spośród ponad 40
kompozycji. – Kiedyś miałam 100
utworów w repertuarze, ale teraz
wybrałam tyle, ile potrafię jeszcze
zagrać w moim wieku – mówiła
„Głosowi” 91-letnia karwinianka,
która pomimo znacznych ubytków w słuchu stara się grać prosto
z serca. – Słyszę tylko 20 proc., a
ponadto pamięć już mi nie służy
jak kiedyś. Gdy byłam młodsza, to
wszystkie te kompozycje grałam z
pamięci. Teraz mam pod ręką ściągi, ale i tak je słabo widzę. Na szczęście mam jeszcze kawałek serca i
uczucia – dodała ze śmiechem.
Ciąg dalszy na str. 6
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T

o było dziwne, bardzo nietypowe lato, a dziś mamy
pierwszy dzień astronomicznej jesieni. Jutro nadejdzie jesień kalendarzowa, która potrwa do 21 grudnia. Czy ta pora roku ma jakieś zalety? Niewątpliwie
potrafi zachwycić kolorami. Zwłaszcza w moich
ulubionych górach, które jesienią wyglądają naprawdę imponująco. Jesień przynosi też dynie, grzyby i
kasztany, a długie wieczory pozwalają na nadrobienie książkowych
i filmowych zaległości. Tyle że ja wcale nie lubię jesieni. Rzadko nastraja mnie ona pozytywnie i na co dzień wcale nie jest taka barwna.
W praktyce, o ile październik bywa jeszcze ciepły i słoneczny, od
listopada mógłbym nie wychodzić z domu. Na zewnątrz jest zimno,
wieje, coraz częściej pada deszcz. Do tego grypa, wszelkiego rodzaju
infekcje, a teraz jeszcze koronawirus. Tego ostatniego nadal się boimy,
ale grypy od dawna nie. Prawie każdy na nią chorował (lub tak mu się
wydaje) i nie widzimy w niej specjalnego zagrożenia. Co jednak, jeśli
na epidemię COVID-19 nałoży się epidemia grypy... Wolę się nad tym
nie zastanawiać.
Póki co bowiem słońce nadal zaszczyca nas swoją obecnością. Prawdziwy dramat nastąpi po zmianie czasu. Będzie szaro i ponuro. Słońca
nie będzie widać tygodniami, a ja – im jestem straszy – tym dotkliwiej
to odczuwam. Ponoć najbardziej depresyjnym dniem w roku jest trzeci poniedziałek stycznia, ale dla mnie depresyjny jest cały listopad.
Mimo że urodziłem się w tym miesiącu, uważam, wydaje mi się, że to
pora na umieranie. Oczywiście są rzeczy i momenty, które pozwalają
przetrwać ten miesiąc, sprawiając, że robi się on nieco bardziej znośny. Niestety nie na tyle, bym mógł go polubić. Mówcie, co chcecie,
jesień wygląda ładnie tylko na zdjęciach (nawet ta bez koronawirusa
w tle). Dlatego co roku odliczam dni do końca grudnia. Zima oczywiście też jest ciemna i zimna, ale przynajmniej daje nadzieję na dłuższe
dni i śnieżnobiały śnieg.


25 września
na żywo
z Tomaszem
Pustówką
Za nami pierwszy live chat
przed Zgromadzeniem
Ogólnym Kongresu Polaków
w Republice Czeskiej. W piątek naszym gościem był Józef
Szymeczek, wiceprezes Kongresu,
a rozmowę można przeczytać na
stronie 4.
Kolejnym naszym rozmówcą będzie Tomasz Pustówka, wiceprezes
KP. Spotykamy się w piątek 25
września o godz. 11.00 na profilu
„Głosu” na Facebooku. Podobnie
jak w przypadku pierwszego gościa,
tak i teraz czekamy na pytania od

Imieniny obchodzą:
Joachim, Maurycy,
Tomasz
Wschód słońca: 6.31
Zachód słońca: 18.44
Do końca roku: 100 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień
bez Samochodu
Przysłowia:
„Joachima boską mocą,
dzionek już się równa
z nocą”
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Imieniny obchodzą:
Bogusław, Tekla
Wschód słońca: 6.32
Zachód słońca: 18.42
Do końca roku: 99 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Spadającego Liścia
Międzynarodowy Dzień
Języków Migowych
Przysłowia:
„Skoro wrzesień, to już
jesień, ale jabłek pełna
kieszeń”

Pamiętają, choć inni już zapomnieli
To wydarzenie miało
miejsce 81 lat temu.
Mimo upływu czasu
pamięć o nim wciąż
trwa. W piątek
potwierdzili to swoją
obecnością uczestnicy
uroczystości
upamiętniającej
egzekucję, której 18
września 1939 roku
w lesie za kopalnią
„Barbara” w Karwinie
okupanci hitlerowscy
dokonali na 12
Polakach.
Beata Schönwald

W

ubiegłym roku miałam
taką cichą nadzieję, że
nie tylko okrągłe rocznice

• Władysław Kristen odczytał apel
poległych. Fot. BEATA SCHÖNWALD

będą gromadzić w tym zapomnianym
miejscu pośrodku krzaków i łąk Polaków, którzy pamiętają – powiedziała
konsul generalna RP w Ostrawie, Izabella Wołłejko-Chwastowicz, dziękując zebranym, że jej nadzieje się ziściły.

– Dwanaście osób zostało rozstrzelanych na początku II wojny światowej przez hitlerowców, ponieważ
stanowili zagrożenie. Byli elitą tego
regionu i byli też niebezpieczni.
Wierzę, widząc tutaj dzieci, że pamięć o naszych przodkach będzie
przekazywana dalej – dodała.

O potrzebie pielęgnowania pamięci o tych, którzy w imię wolności zapłacili najwyższą cenę,
mówił również wiceprezydent
Karwiny, Andrzej Bizoń. – Pamiętajmy po wszystkie czasy, bo
ludzie często zapominają. Zapominają bardzo szybko. Przede

wszystkim w dzisiejszym świecie,
który przesycony jest ogromem
informacji, trzeba patrzeć wstecz
– przekonywał. Z niej można bowiem wyczytać jasny przekaz, który pozostawili dla kolejnych pokoleń rozstrzelani Polacy z Suchej,
Stonawy, Orłowej i Łąk. – Dla nas,
żywych, są ważne wartości, które
zamordowani wyznawali. A tą największą wartością była miłość do
Ojczyzny – podkreślił z kolei harcerz-senior, Władysław Kristen.
Przed pomnikiem w karwińskim
lesie odczytał apel poległych, wywołując imiennie wszystkich straconych tu mężczyzn.
Zwieńczeniem piątkowej uroczystości wspomnieniowej był akt
złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod obeliskiem. Złożyli je m.in.
przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie, Zarządu
Głównego PZKO, gminy, MK PZKO
i polskiej podstawówki w Suchej
Górnej, miast Karwiny i Hawierzowa. Straż honorową koło pomnika
trzymali umundurowani górnicy,
pieśni patriotyczne wykonały chóry „Sucha” z Suchej Górnej i „Hejnał-Echo” z Karwiny pod batutą
Tadeusza Danela i Andrzeja Szyi.
Wspólnie odśpiewano „Ojcowski
dom”, „Gaude Mater Polonia” i
„Rotę”.


♩
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Nauka on-line
C

ały pierwszy stopień Polskiej
Szkoły Podstawowej w Hawierzowie-Błędowicach został objęty
kwarantanną z powodu pojawienia
się wśród uczniów koronawirusa. W
kwarantannie jest także piątka nauczycieli. Cała szkoła przestawiła
się w poniedziałek na tryb zdalnego
nauczania.
– Mamy wspólną świetlicę, niektórzy nauczyciele, którzy są w kwarantannie, uczą także na drugim stopniu, dlatego podjęliśmy decyzję, że
cała szkoła będzie się uczyła zdalnie

– wyjaśnił w rozmowie z „Głosem”
dyrektor placówki Tomasz Labudek.
– Ta sytuacja potrwa co najmniej
dziesięć dni. Mamy nadzieję, że w
przyszłym tygodniu wrócimy do
normalnej nauki. Cały czas jesteśmy
w kontakcie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, wszystko
będzie zależało od rozwoju sytuacji.
W PSP w Suchej Górnej z przyczyn
prewencyjnych odwołano Walne
Zebranie Macierzy Szkolnej oraz zebrania klasowe, które zaplanowane
były na najbliższy czwartek. (dc)

Prymula przejmuje resort
C

zeski rząd ma nowego szefa resortu zdrowia. Po wczorajszym
złożeniu rezygnacji przez Adama
Vojtěcha ma go zastąpić epidemiolog, rządowy ekspert ds. rozwoju
nauki i badań naukowych w służbie zdrowia, prof. Roman Prymula.
Po zamknięciu niniejszego numeru
kandydat na ministra miał się spotkać z prezydentem, Milošem Zemanem, w zamku w Lanach. – Robiliśmy wszystko, by ochronić ludzi
przed epidemią i śmiem twierdzić,
że w pierwszej fali dobrze z tym
sobie poradziliśmy – powiedział
ustępujący minister, który na czele
resortu stanął w grudniu 2017 roku.
W czasie weekendu przyznał jednak, że mógł popełnić błąd, kiedy

w sierpniu wbrew niespójnym opiniom epidemiologów oraz sprzeciwowi premiera, Andreja Babiša, nie
obstawał przy wprowadzeniu masek ochronnych we wszystkich zamkniętych pomieszczeniach. Swoją
rezygnację uzasadnił jednak chęcią
stworzenia przestrzeni do „nowego
zwalczania epidemii koronawirusa,
która w ostatnich dniach nabiera na
sile i znaczeniu”. Tylko w ciągu ub.
tygodnia przybyło bowiem w RC ok.
14 tys. nowych przypadków. Za niedzielę – niespełna tysiąc.
Zdaniem opozycji, odpowiedzialność za kryzys związany z epidemią
COVID-19 tak naprawdę ponosi Babiš, który potrzebował znaleźć winowajcę.(sch)
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KARWINA

HAWIERZÓW
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Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

czytelników. Można je wysyłać do
piątku (godz. 10.00) oraz zadawać
podczas rozmowy na żywo (na
przykład wpisując komentarz albo
wysyłając wiadomość na Messengera „Głosu”). Zachęcamy do
współpracy.
Tomasz Wolff

Imieniny obchodzą:
Gerard, Gerarda
Wschód słońca: 6.34
Zachód słońca: 18.40
Do końca roku: 98 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień Morza
Przysłowia:
„Gerard czasem wróży
na to, że z nim przyjdzie
drugie lato”

W OBIEKTYWIE...
POGODA
wtorek

dzień: 14 do 23 ºC
noc: 20 do 18 ºC
wiatr: 3-4 m/s
środa

dzień: 18 do 23 ºC
noc: 18 do 16 ºC
wiatr: 3-5 m/s

• W ubiegłym tygodniu trwała instalacja mostu na potoku Łomna. Inwestycja, w ramach której zostanie ponadto oddane do użytku prawie 300
metrów nowej trasy rowerowej, stanowi element projektu o nazwie „Rozbudowa szlaku rowerowego z Łomnej Dolnej”. Nowy most połączy ścieżki
rowerowe prowadzące przez dolinę Łomnej z Jabłonkowa oraz Mostów
koło Jabłonkowa. Dzięki inwestycji zwiększy się bezpieczeństwo rowerzystów. 
(wik)
Fot. ARC

WIADOMOŚCI

Głos | wtorek | 22 września 2020

czwartek

dzień: 16 do 22 ºC
noc: 17 do 16 ºC
wiatr: 3-4 m/s

CZESKI CIESZYN
Open Air Museum w Cieszynie i Czeskim Cieszynie
zdobyło kolejną nagrodę.
Tym razem przestrzeń
nad Olzą doceniło Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w ramach
XVI edycji konkursu „Nagroda Przyjaznego Brzegu”.
Jury przyznało ją zarówno
Cieszynowi, jak i Czeskiemu
Cieszynowi za stworzenie ekspozycji muzealnej
tematycznie związanej z
dziedzictwem i symboliką
Olzy oraz zrewitalizowanie
brzegów rzeki. 
(wik)
CZESKI CIESZYN
Szpital AGEL zakupił nowy
sprzęt dla pacjentów z
niewydolnością oddechową. To cztery nowoczesne
koncentratory tlenu, które
dostarczają pacjentom do
oddychania powietrze z
podwyższoną zawartością
tlenu (stanowią tańszą i
bezpieczniejszą alternatywę
dla butli ze sprężonym tlenem). Inwestycja kosztowała 100 tys. koron. Obecnie
szpital posiada pięć takich
urządzeń. Koncentratory
tlenu są przeznaczone dla
pacjentów z przewlekłą
niewydolnością oddechową
spowodowaną chorobami
płuc. Pomagają też pacjen-

CZESKI CIESZYN

tom
z niewydolnością serca
lub onkologiczną
chorobą płuc, a mogą
być również stosowane
u pacjentów, którzy
wcześniej zachorowali
na COVID-19. 
(wik)
HAWIERZÓW
Miasto wspólnie z uczelnią
PRIGO ponownie otwiera
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Kurs, który rozpocznie
się w październiku, a zakończy w czerwcu 2022 r., jest
skierowany do emerytów,
osób częściowo niezdolnych do pracy lub na rencie.
Miasto wesprze nauczanie
w latach 2020-2022 kwotą
600 tysięcy koron. Od 1999
roku, kiedy zajęcia hawierzowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku odbyły
się po raz pierwszy, z jego
oferty skorzystało ponad
1000 słuchaczy. Studia w
jego ramach trwają dwa
lata i obejmują naukę języka
obcego, obsługę komputera
osobistego i Internetu, a
także wybrane zagadnienia
m.in. z socjologii, ochrony
zdrowia, prawa, ekonomii,
historii, geografii. 
(wik)

KARWINA
W nocy z wtorku na środę
policjanci odebrali nietypowe zgłoszenie. Przestraszona kobieta oznajmiła
mundurowym, że natknęła
się w swoim mieszkaniu na
chłopca z pełną torbą. Na
miejscu funkcjonariusze patrolu potwierdzili, że 13-latek wszedł do mieszkania
na parterze przez otwarte
okno. Kobieta zeznała, że 
obudził ją trzask. Poszła
rozejrzeć się po mieszkaniu
i zobaczyła małą postać.
Zaskoczona obudziła męża.
Chłopiec jest jednak znany
policji. Już dwa lata temu
Sąd Rejonowy w Karwinie
nakazał objęcie go opieką
instytucjonalną. „Pragnienie wolności” nastolatka
jest jednak tak silne, że do
dziś odnotowano jego 62
ucieczki z ośrodka.  (wik)
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Działamy w wyjątkowej sytuacji
Gościem piątkowej rozmowy na żywo na Facebooku „Głosu” był Józef Szymeczek – historyk, pedagog, człowiek,
który od osiemnastu lat zasiada w najwyższych władzach Kongresu Polaków. Przez długie lata był jego prezesem,
w kończącej się kadencji piastował stanowisko wiceprezesa. Tematem rozmowy było podsumowanie kadencji
2016-2020, zbliżające się Zgromadzenie Ogólne oraz inne ważkie tematy dla polskiej mniejszości na Zaolziu.
Tomasz Wolff, Danuta Chlup

Panie prezesie, mam przed sobą
najnowsze dane dotyczące koronawirusa w RC. Za wczoraj (czwartek) było to ponad 3 tys. przypadków. Pomówmy o Zgromadzeniu
Ogólnym w tym kontekście. Czy
na dziś możemy powiedzieć, że się
odbędzie?

– Tak. Chcielibyśmy, żeby się odbyło, oczywiście pod warunkiem,
gdy sytuacja na to pozwoli. Gdy na
5-6 dni przed ZO okaże się, że nie
damy rady, to będziemy go musieli
przesunąć. ZO ma się odbyć w trybie nadzwyczajnym, czyli bardzo
szybko, zgrabnie – tak, aby na obiad
wszyscy delegaci byli już w domu.

Wiele będzie zależało od delegatów, ale nie na samym ZO, tylko
w najbliższych dniach. Obrady
można przyspieszyć, zgłaszając
chociażby z wyprzedzeniem kandydatów do Rady Nadzorczej i
Rady Kongresu. Przypomnijmy,
jakie kroki można jeszcze podjąć?

– Już teraz działają wszystkie komisje. Chcemy, żeby wszystkie listy
były gotowe, żeby komisja wyborcza i mandatowa do przodu były
przygotowane, aby na Zgromadzeniu tylko to wszystko uzupełnić i
przeprowadzić głosowanie w trybie – że tak powiem – wyjątkowym.
Musimy podjąć trzy uchwały, które
także można już do przodu przygotować oraz wybrać Radę – to będzie
najważniejszy punkt.

Koronawirus wpłynął na kondycję
naszych organizacji. Bardzo dobrze to widać na łamach „Głosu”
Był taki okres w marcu, kwietniu,
kiedy pisaliśmy o tym, co się dzieje
na całym świecie, natomiast mało
o naszych organizacjach, ponieważ nie mogły działać, czekały na
odpowiedni moment.

– Również w tym czasie pełnym
ograniczeń mamy szereg ciekawych przejawów naszego działania. Nawet sam koronawirus zainspirował naszą młodzież, aby
nagrać piosenkę z tematyką czesko-polską, pojawiły się inne inicjatywy, na przykład sportowe.

Zielona Szkoła nad Bałtykiem w
tym roku została odwołana. Natomiast „Tacy Jesteśmy”, kolejna
edycja plebiscytu odbędzie się na
pewno, ale w trochę zmienionej
formule. Jak będzie wyglądać?

– W tym roku nasi siódmoklasiści
faktycznie nie wyjechali na Zieloną
Szkołę, ale musimy wymyślić coś
innego, aby nie zostali pozbawieni
tego atrakcyjnego wyjazdu. Może
uda się to zrobić tak, że w przyszłym
roku wyjechałyby klasy ósme albo
siódme razem z ósmymi. Tego nie
mogę obiecać, ale wymyślimy coś,
aby te dzieci, które nie wyjechały,
nie czuły się pokrzywdzone.
A co do „Tacy Jesteśmy”, to na
pewno ta impreza się odbędzie,
nawet jeżeli widzowie nie mogliby
być obecni na sali. Mamy do dyspo-

zycji rozwiązania techniczne, możemy to zrealizować w Internecie.

Ale właśnie tu mamy do czynienia
z takim problemem, że działalność
jest ograniczona, przyhamowana.
Nie będzie kłopotu z wyłonieniem
zasługujących na wyróżnienie
osób i inicjatyw?

W dobiegającej końca kadencji
KP było dwóch wiceprezesów.
Tomasz Pustówka – prawnik, pan
– historyk z wykształcenia. Kierunek pracy zawodowej miał jakiś
wpływ na to, co robiliście w latach
2016-2020?

– Można powiedzieć, że tak. Ja się
nie zajmowałem sprawami statutu, regulaminów (przez co nie chcę
powiedzieć, że mnie te sprawy w
ogóle nie interesują), tę działkę
zostawiam powołanym do tego fachowcom. Zajmowałem się różnymi innymi sprawami. Każdy robił
to, co było mu bliższe, podobnie jak
na przykład Andrzej Bizoń, długoletni dyrektor gimnazjum, prowadził Komisję Szkolną

W tę kadencję Rada Kongresu
weszła już z „Wizją 2035. Strategią rozwoju polskości” uchwaloną na ZO. Mieliście silną kartę
przetargową. Niech pan wymieni
trzy, pana zdaniem najważniejsze,
działania Kongresu w ostatniej
kadencji.

– W kadencji tej pod przewodnictwem Mariusza Wałacha działo
się naprawdę wiele rzeczy, które
uatrakcyjnią życie Polakom na Zaolziu. Należy do nich na pewno
powołanie do życia Funduszu Rozwoju Zaolzia, który wspiera różne
inicjatywy zaolziańskie (a było ich
bez liku), potem założenie Centrum
Polskiego, które właśnie rozpoczyna swoją działalność. Wspomniałbym także o sprawie o historycznym znaczeniu – Karcie Polaka,
która została rozszerzona także na
Polaków na Zaolziu. To była oczywiście decyzja rządu polskiego, ale
my upominaliśmy się o to.

Kongres jest wydawcą „Głosu”.
Znamienna była decyzja o zmianie
nazwy z „Głosu Ludu” na „Głos”, o
zmianie częstotliwości wydawania
i o zmianie szaty graficznej. To też
chyba kosztowało dużo pracy i
emocji, często negatywnych?

– Chcieliśmy uwspółcześnić nazwę, a także zmienić szatę graficzną. Gazeta bardzo dobrze wygląda

Staruszki na kółkach
i ich opiekunowie
Kto chce mieć zabytkowy samochód, powinien posiadać garaż. A także zacięcie
techniczne, aby samemu go naprawić. Marek Bystroń z Hawierzowa i Leszek Richter
z Czeskiego Cieszyna są posiadaczami aut wyprodukowanych w byłej NRD. Swoją
miłością do „weteranów” podzielili się z nami podczas zjazdu samochodów zabytkowych
w Orłowej.
Danuta Chlup

– Koronawirus rzeczywiście troszeczkę przytłumił naszą działalność, ale i tak da się wybrać ciekawe
inicjatywy. Pierwsze nominacje już
wpływają. Pojawiły się różne inicjatywy w Internecie, na przykład
utwory muzyczne Romana Lasoty,
także inni wykonawcy coś nagrali.
W czasie, kiedy to było jeszcze możliwe, odbyły się koncerty zespołów.
Zostały wydane wspaniałe książki.
Na pewno będzie pełnowartościowy wybór. Finał „Tacy Jesteśmy”
został zaplanowany na sobotę 21
listopada. Już teraz można zgłaszać
kandydatów.

W

• Józef Szymeczek w rozmowie z Tomaszem Wolffem. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
i dobrze jest oceniana w Pradze i
Warszawie. Młodsi czytelnicy nie
rozumieli w ogóle kontekstu, w jakim powstała nazwa „Głos Ludu”.

Pomówmy o działalności ściśle
wydawniczej. Nakładem Kongresu
Polaków ukazało się także kilka
książek...

– Staramy się wydawać beletrystykę, wiersze, prace naukowe. Z
reguły tak wychodzi, że udaje się
wydać dwie, trzy pozycje w ciągu
roku. Przypomnę, że w ustępującej kadencji uczestniczyliśmy w
produkcji „Leksykonu Polaków na
Zaolziu”, który wydawał Uniwersytet Opolski oraz „Leksykonu mitów i symboli śląskich”. Mamy także serię wydawniczą Bibliotheca
Tessinensis, w tej serii wydaliśmy
ostatnio publikację o polityce narodowościowej w Czechosłowacji
w okresie międzywojennym. Gorąco polecam te publikacje.

Które kluczowe tematy, pana
zdaniem, powinny się pojawić na
Zgromadzeniu Ogólnym?

– Już trzeba uświadamiać nasze
społeczeństwo, że w marcu przyszłego roku, a więc już „za chwilę”, odbędzie się Spis Powszechny. Trzeba zachęcać ludzi, aby
wpisywali narodowość polską. To
jest ważne dlatego, że w RC prawa mniejszościowe korespondują
z danymi statystycznymi. Jeżeli w naszych gminach nie będzie
10 proc. Polaków, to nie będą tam
wdrażane standardy europejskie.
Dla nas jest bardzo ważne, abyśmy przynajmniej utrzymali liczby
sprzed dziesięciu lat. Rubryka „narodowość” jest rubryką dobrowolną i właśnie ta dobrowolność może
być dla nas niebezpieczna.

Prezes KP, Mariusz Wałach,
powiedział, że Kongres przygotowuje duży projekt związany ze
Spisem Powszechnym. Można już
na ten temat coś powiedzieć, czy
dopiero nowa Rada Kongresu o
wszystkim zadecyduje?

– Zajmie się tym nowa Rada po
Zgromadzeniu Ogólnym. Przed
dziesięciu laty kampania nazywała
się „Postaw na polskość”, uczestniczyły w tym projekcie znane twarze
– Alojzy Martynek, Ewa Farna. W
jakiś sposób to wówczas poskutkowało. Pójdziemy podobnym tropem,
widziałem propozycję hasła, które
będzie chyba brzmiało „Liczymy
się”. Będzie grafika, logotypy, symbole, będziemy podkreślali, że trzeba być dumnym z bycia Polakiem,
że to nie jest żadna wada, przeszkoda ani ograniczenie. Chcielibyśmy
przypomnieć przykłady dobrych
relacji czesko-polskich z historii,
kiedy Czesi wspierali Polaków i
odwrotnie. Nawet w XXI wieku, w
tym trochę dziwnym, postliberalnym świecie, opanowanym przez
marksizm kulturowy, można być
dumnym z tego, że jest się Polakiem.

A czy Karta Polaka może w tym
troszkę pomóc? Minister Jan Dziedziczak mówił ostatnio „Witamy w
polskiej rodzinie”…

– W pewnym sensie na pewno.
Znam wiele osób, które starały się o
Kartę Polaka tylko dlatego, aby być
częścią narodu polskiego i wcale
nie myślały o korzyściach materialnych, jakie z tego wynikają. Ale
jest też wiele osób, szczególnie starszych, które uważają, że z natury
są Polakami i nie potrzebują mieć
żadnego dokumentu, który by to
potwierdzał. Szanujemy wszystkie
poglądy, ale na pewno Karta Polaka to piękny znak tego, że jesteśmy
Polakami.

Potrzeba nam pracy od podstaw,
uczenia polskości od małego
dziecka. Parę miesięcy temu rozpoczęliśmy wspólnie z Kongresem
Polaków i Centrum Pedagogicznym dla Polskiego Szkolnictwa
Narodowościowego cykl „ABC
Edukacji XXI wieku”. Czego potrzebuje szkolnictwo na Zaolziu, w
jakim powinno iść kierunku?

– Bardzo współczuję wszystkim nauczycielom, ponieważ każdy rodzic

chodził do szkoły i tym samym jest
przekonany, że najlepiej się zna na
szkolnictwie. Rodzice mają tendencję do ingerowania w rzemiosło nauczycieli, dlatego są oni w trudnej i
złożonej sytuacji. Mamy szkolnictwo
na bardzo wysokim poziomie, ale
musimy stawić czoła pewnym wyzwaniom. Jednym z nich jest to, że
do polskich szkół uczęszcza coraz
więcej uczniów z czesko-polskich
małżeństw. Do tych dzieci trzeba będzie trochę inaczej podchodzić niż
to wyglądało za czasów, kiedy nas
wychowywano. To nie może być szabelka i Piłsudski, nie może być agresywnie. Trzeba natomiast dbać o
czysty język polski, jestem przeciwnikiem gwary w naszych polskich
szkołach. Gdybyśmy chodzili do angielskiej szkoły, to też chcielibyśmy
się nauczyć mówić po angielsku, a
nie jakąś gmatwaniną. Ma być „polska dusza”, ale trzeba się zastanowić,
jak to robić. Może przydałoby się
więcej polskiej kultury, pokazywania, że znajomość dwóch języków to
więcej niż jeden? Niemniej uważam,
że szkoły z tym sobie radzą, mają
sposoby, jak nauczać w XXI wieku.

Porozmawiajmy o kompetencjach
Funduszu Rozwoju Zaolzia i Centrum Polskiego. Czym tak naprawdę się różnią? Wiele osób się w
tym nie orientuje.

– To są zupełnie inne kierunki
działania. FRZ wspiera finansowo
oddolne inicjatywy, które zgłaszają
koła PZKO i inne polskie organizacje albo nawet osoby indywidualne. Centrum Polskie będzie realizowało pomysły Kongresu. FRZ
jest bardziej otwarty „dla każdego”,
wspieramy każdy sensowny polski
projekt, natomiast Centrum będzie
urzeczywistniało strategiczne polskie inicjatywy, promocję polskiej
kultury, promocję Zaolzia.

Będzie pan kandydował do nowej
Rady Kongresu Polaków?

– Będę kandydował, aby pomóc
obecnej ekipie swoim doświadczeniem i chęcią działania.
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drugą niedzielę września orłowski rynek należał do fanów starych
samochodów i motocykli. Marek
Bystroń z Hawierzowa przyjechał
na zjazd 41-letnim wartburgiem 353
de luxe. – Ja i mój samochód jesteśmy prawie rówieśnikami – stwierdził mężczyzna. Wartburgi, produkowane we wschodnioniemieckim
Eisenach, także w Czechosłowacji
były w okresie socjalizmu jedną z
nielicznych dostępnych na rynku
marek samochodów.

Druga miłość
do Wartburga

– Kiedy byłem dzieckiem, rodzice
zawsze mieli wartburga. W wieku
osiemnastu lat kupiłem własnego,
brązowego. Później miałem inne
samochody, ale kiedy po latach
nadarzyła się okazja do kupna wartburga w oryginalnym stanie, z minimalnym przebiegiem i również
brązowego, od razu zapałałem do
niego miłością – śmiał się Bystroń.
Przed ośmiu laty pojechał do
Cierlicka, aby kupić samochód dla
żony. Skończyło się na tym, że z
nostalgii nabył weterana dla siebie,
natomiast dla żony poszukał innego wozu.
– Mój wartburg jest z 1979 roku i
ma przebieg niewiele ponad 30 tys.
kilometrów. Rzadko nim jeżdżę,
tylko na zjazdy i spotkania klubowe – wyjaśnił pan Marek.
Podkreślił, że podstawowym warunkiem posiadania zabytkowego
samochodu jest garaż. Nowe auta,
którymi jeździmy na co dzień,
mogą stać na zewnątrz, natomiast
„weterany” muszą mieć porządne
schronienie, w przeciwnym razie
szybko ulegają zniszczeniu.
– Mówi się, że samochód bardziej
się zużywa i częściej psuje wtedy,
gdy stoi, niż kiedy jest używany. W
zimie ustawiam go na statywach,
żeby nie nadwyrężać resorów. Specjalnie dla wartburga musiałem
wybudować w domu zjazd do piwnicy, żebym mógł go tam garażować – przyznał pan Marek. Dodał,
że co roku, profilaktycznie, wymienia niektóre części. Nie czeka, aż
odmówią posłuszeństwa. W tym
roku wymienił hamulce, rok wcześniej układ chłodzenia.
– Części zamiennych do wartburga na razie nie brakuje – cieszy
się. – Jeśli chodzi o samochody z
byłych demoludów, to nawet wtedy, gdy były one nowe, ludzie zaopatrywali się na zapas w części zamienne, ponieważ taki samochód
był niemal członkiem rodziny, nie
zamieniano go po paru latach na
nowy. Służył przez 15-20 lat. Część
tych zapasów została wśród ludzi

i teraz części są oferowane na motoryzacyjnych portalach internetowych.
Marek Bystroń sam naprawia
swój samochód, podobnie zresztą
jak większość posiadaczy zabytkowych aut.
– W starym wartburgu nie ma
elektroniki, zawsze można go naprawić młotkiem, kleszczami, kawałkiem druta – śmieje się.
Bystroń jest członkiem Klubu
Trabantów Weteranów w Boguminie. Spotykają się tam nie tylko posiadacze NRD-owskich samochodów, ale także innych zabytkowych
aut. Pan Marek poznał się i zaprzyjaźnił z jego członkami na jednej z
imprez motoryzacyjnych.
– Klub wartburga także istnieje,
ale aż w Hradcu Kralowej. To trochę za daleko, ale czasem tam jeżdżę, ponieważ brat Radek mieszka
w okolicach Hradca. On sam ma
zabytkową wołgę – dodał hawierzowianin. Corocznie bierze udział w
organizowanych przez bogumiński
klub zjazdach w Rzece, jeździ na
popularne zjazdy do Plumlova, które odbywają się na początku lipca w
pięknym miejscu nad jeziorem. Takie spotkania mają zawsze atrakcyjny program. Odbywa się jazda pokazowa, uczestnicy zwiedzają muzea
związane z motoryzacją.

Trabanty i hokej
Prezesem bogumińskiego Klubu
Trabantów Weteranów jest Leszek
Richter z Czeskiego Cieszyna. Miłośnik niemieckich dwusuwów z
karoserią z duroplastu i kibic hokejowy w jednej osobie przyjechał
na zjazd do Orłowej czerwono-białym trabantem z logo Stalowników
Trzyniec. Samochód ma nawet
czerwono-białe pokrowce z logo
Stalowników, wykonane na zamówienie.
– Tym autem jeżdżę z synem
i kolegami na hokej – powiedział Richter. Z dumą pokazał mi
umieszczone na masce autografy
graczy, szczególnie podpis najsławniejszego czeskiego hokeisty
(choć niezwiązanego z Trzyńcem)
Jaromíra Jágra. Za tylną szybę
wsadził zdjęcie, na którym utrwalił
moment, kiedy Jágr podpisywał się
na jego aucie.
U Richtera fascynacja wschodnioniemieckimi dwusuwami miała
podobne początki jak w przypadku
jego kolegi z Błędowic. Autem z
Niemieckiej Republiki Demokratycznej jeździł jego ojciec. Kiedy
chciał się pozbyć starego auta, syn
przygarnął „staruszka”. Później
uzupełnił kolekcję o kilka dalszych
aut tej samej marki.
– Mam zielonego trabanta, którym wożę młode pary na ślub.
Mówi się, że zielony kolor przynosi
szczęście – śmiał się pan Leszek.
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Tablice dla staruszków

Właściciele pojazdów historycznych
mogą załatwić dla nich specjalne tablice rejestracyjne. W Czechach numer
rejestracyjny jest zielony i rozpoczyna
się literą V. Pojazdy takie muszą mieć
co najmniej 30 lat i spełniać określone
kryteria dotyczące stanu technicznego i
wyglądu, które co roku są sprawdzane.
Korzyścią płynącą z takiej rejestracji jest
niskie ubezpieczenie, a w przypadku, gdy
samochód ulegnie zniszczeniu, właściciel
otrzymuje od ubezpieczalni odszkodowanie odpowiadające jego historycznej wartości, a więc wyższe od tego, jakie otrzymałby za zwykły „stary gruchot”. Sporo
osób zostawia jednak oryginalne tablice
rejestracyjne, także przez wzgląd na ich
wartość historyczną.

• Leszek Richter jest zagorzałym kibicem trzynieckich hokeistów, o czym
świadczy także wygląd jego trabanta.
– Prócz tego mam jeszcze jednego zielonego, a także niebieskiego
oraz sportowego, ale ten ostatni
jest w trochę gorszym stanie, bo
stoi na zewnątrz. Trabanty muszą
stać w garażu.
Organizatorem spotkania w
Orłowej
było
stowarzyszenie
„Vávlavka”, które organizuje życie
kulturalno-towarzyskie w peryferyjnej Porębie.
– Tegoroczny zjazd samochodów
zabytkowych jest dziesiąty, jubileuszowy. Planowaliśmy, że będzie w
strojach z epoki. Niestety wszystkie te zmiany i restrykcje związane
z koronawirusem przyhamowały
przygotowania. Nie chcieliśmy całkowicie zrezygnować z cyklicznej
imprezy, dlatego ograniczyliśmy
ją do jazdy pokazowej na trasie 27
kilometrów po mieście i okolicy.
Spotkanie na rynku odbywa się bez
udziału publiczności, w przeciwnym razie ludzi byłoby ze trzy razy
więcej i nie bylibyśmy w stanie wywiązać się z zarządzeń sanitarnych
– powiedziała „Głosowi” prezes
stowarzyszenia, Vlasta Ulbrichowa. 


Wartburg

to rodzina samochodów osobowych i dostawczych produkowanych w latach 1955-1991 przez fabrykę VEB Automobilwerk Eisenach w dawnej Niemieckiej Republice Demokratycznej. Po II wojnie światowej, w wyniku podziału
Niemiec, koncern BMW utracił swoją główną
wytwórnię samochodów w Eisenach – znalazła
się ona na terenie wschodnich landów. „Nowi
właściciele” początkowo kontynuowali
produkcję przedwojennych aut
BMW pod marką EMW (potem IFA). Produkowano następujące modele Wartburga:
311/313/1000 (1955–1965),
312 (1965–1967), 353 (1966–
1989) oraz 1.3 (1988–1991). Na
zdjęciu model 311.
Wikipedia

• Marek Bystroń przyjechał na zjazd
do Orłowej razem z synem Janem
41-letnim wartburgiem.

• Na rynku w Orłowej w drugą niedzielę września parkowały także takie
cuda. Zdjęcia: DANUTA CHLUP
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Te dożynki musiały się odbyć
Wdzięczność za to, co udało się zebrać z pól i ogrodów, a także potrzeba spotkania się i bycia razem skłoniły
trzanowickich PZKO-wców do zorganizowania dorocznych dożynek. Odbyły się one w sobotę tradycyjnie na
terenach między Domem Kultury a Domem PZKO.
Beata Schönwald

Z

e względu na niepewną sytuację epidemiologiczną imprezę
przygotowano w skromniejszym
niż zwykle zakresie – nie było np.
korowodu maszyn rolniczych i
wozów alegorycznych, okrojono
również program artystyczny. Na
szczęście nie do końca, w związku
z czym z pełną paradą przeprowadzono obrządek dożynkowy, odbył
się również wspólny występ dzieci, członków Zespołu Tanecznego
„Trzanowice” oraz kapeli „Bezmiana”. – Te dożynki musiały się
odbyć, bo już na odpuście ku czci
św. Bartłomieja przekonaliśmy się
o tym, jaki wśród ludzi panuje głód
na takie imprezy. Poza tym musieliśmy dać naszym dzieciom możliwość, by pokazały program, który
razem z kierowniczką zespołu,
Weroniką Kičmer, przygotowały w
czasie tygodniowych wakacyjnych
półkolonii pn. „Lato z tradycją” –
przekonywała prezes MK PZKO w
Trzanowicach, Barbara Filipiec.
– Żniwa rozpoczynały się zwykle koło 13 lipca, na święto św.
Małgorzaty. Przysłowie mówi, św.
Małgorzata rzuciła sierp do żyta.
Dożynki, czyli święto plonów albo
też wyżynki czy obżynki, nastawały po żniwach zbóż, które stanowiły podstawowe pożywienie dla
ludzi. Dla wielu naszych przodków

dożynki oznaczały koniec okresu
biedy i przejście do tymczasowego
nadmiaru – wyjaśniała Danuta Jochymek, konferansjerka tegorocznych „Trzanowskich Dożynek”.
Mikrofon dzieliła z Líbą Ovčaříową, przedstawicielką Lokalnej Grupy Działania „Pobeskydí” w Trzanowicach. Ta przybliżyła obecnym
bogatą symbolikę wieńca dożynkowego, który miał m.in gwarantować przyszłoroczny urodzaj. Ten
tegoroczny pobłogosławił w sobotę
w Trzanowicach miejscowy pastor
ewangelicki, Erich Bocek. – Dzisiaj chcemy przypominać sobie,
że praca, którą wykonywaliśmy w
ciągu całego ubiegłego roku, jest
dobra, błogosławiona, ale że mimo
naszego wysiłku te najważniejsze
sprawy ma Bóg w swoich rękach –
podkreślił. O wdzięczności, którą
powinna wywoływać każda uroczystość dożynkowa, mówił z kolei wójt Trzanowic, Jiří Tomiczek.
– Kiedy byłem tutaj przed rokiem,
wspomniałem, że dobrobyt, w którym żyjemy, oraz jedzenie i picie,
którego mamy pod dostatkiem,
nie są rzeczą oczywistą. Wtedy jednak nie przyszło mi do głowy, by
dodać, że sprawą oczywistą nie jest
nawet to, że możemy się tutaj spotykać. Wierzę, że te wydarzenia,
które towarzyszą nam w ciągu tego
roku, obudzą w nas wdzięczność
za to, że możemy być razem – zaznaczył.

• Gospodarze „Trzanowskich Dożynek”
przyjmują od przodowników wieniec
dożynkowy. Fot. BEATA SCHÖNWALD
Sobotnie „Trzanowski Dożynki”
odbyły się pod przewodnictwem
gospodarzy, Gabrieli i Ryszarda
Jochymków. – Co jest naszym zadaniem? Najpierw przygotować dożynki, a potem po nich posprzątać.
Na szczęście nie robimy tego sami,

bo chętnych rąk do pomocy mamy
pod dostatkiem – śmiał się pan Ryszard. O prawdziwości jego słów
można się było przekonać już w
piątek, kiedy miejscowe działaczki piekły w Domu PZKO dożynkowe kołacze z makiem, twarogiem i

jabłkami. W tym roku w przygotowaniu zaplecza gastronomicznego
wsparli PZKO-wców także miejscowi strażacy. W efekcie goście mogli wybierać między „plackami ze
szpyrkami” i „mięsem z kamienia”.



Muzyka na życzenie Dwie wystawy Dronga
prosto z serca
W

cześniej koncerty odbyły się już w sierpniu
w Opawie oraz w czerwcu
w Artystycznej Szkole Podstawowej im. B. Smetany
w Karwinie. Tam pianistka
zagrała specjalnie dla swoich byłych współpracowników. To właśnie dyrekcja
i nauczyciele tej placówki
podsunęli Wandzie Miech
(na zdjęciu) pomysł na spełnianie muzycznych życzeń.
– Muszę przyznać, że to
wszystko wymyśliła Eva Šajnerowa,
chórmistrzyni „Permoníka”. Oni tutaj wiedzą, że dotknęła mnie tragedia życiowa i chcieli mi dać zajęcie,
żeby pochłonęła mnie muzyka, a nie
czarne myśli – wyjaśnia artystka.
Formuła koncertu, ale i niezwykła osobowość Wandy Miech
ściągnęły do salonu literackiego
karwińskiej biblioteki wierną publiczność. Wszystkie miejsca siedzące szybko zostały zajęte.
– Bardzo się cieszę, że nie wystraszyliście się koronawirusa i
przyszliście na mój koncert – witała po ogromnym aplauzie gości
gwiazda wieczoru. – Możecie klaskać, możecie mnie wygwizdać, ale
ja i tak tego nie usłyszę, więc będę
sobie grała tak, jak będę chciała.

Fot. SZYMON BRANDYS

Słuchacze przy wejściu zabierali numerki, każdy otrzymał listę
utworów i po wylosowaniu można
było wyrazić swoje muzyczne życzenie. Wybierano spośród klasyki,
muzyki nowoczesnej, romantycznej, ale też – jak mówiła pianistka
– „z tej łatwizny”. Mozart, Chopin,
Liszt, Moniuszko, Smetana, Gershwin, Ježek czy Klusák – to tylko
niektóre nazwiska kompozytorów
wybranych do repertuaru przez
pianistkę. W koncercie towarzyszyli jej zaproszeni goście – na
fortepianie zagrał Lukáš Michel,
a na klarnecie Daniel Svoboda. W
trzech osobnych wystąpieniach
muzycy wykonali utwory Roberta
Schumanna, Ernesta Chaussona i
Camille Saint-Saëns. 
(szb)

• Józef Drong wystawia obrazy w Ośrodku Wolnego Czasu „Amos”.
Fot. DANUTA CHLUP

J

ózef Drong, artysta malarz z
Czeskiego Cieszyna, ma obecnie dwie wystawy w swoim mieście. W galerii Teatru Cieszyńskiego trwa wystawa jego akwareli pt.
„Z mojego punktu widzenia”. Wernisaż drugiej wystawy odbył się w
czwartek w Ośrodku Wolnego Czasu „Amos”. Prócz tego kilka prac
artysty prezentowanych jest w filii
Biblioteki Miejskiej w Sibicy.
Na wernisażu w „Amosie” przedstawiła artystę i jego dorobek Dagmar Kapustowa. – Młody Józef
Drong w wieku piętnastu lat zapisał
się do Technikum Budowlanego.
Ale jego wyraźny talent sprowadził
go na inną drogę i nigdy nie został
inżynierem budownictwa. Wybrał

drogę skomplikowaną, jednak dziś,
po upływie lat, możemy powiedzieć,
że to była droga zwieńczona sukcesem – mówiła Kapustowa. Przypomniała, że malarz pochodzący z
Łąk pracował w różnych zawodach
robotniczych i technicznych, lecz
zarazem obracał się wśród ludzi o
artystycznych zainteresowaniach.
Brał udział w plenerach malarskich,
był członkiem Sekcji Literacko-Artystycznej PZKO, obecnie jest
członkiem Stowarzyszenia Artystów
Plastyków, a także prowadzi grupę
„Osmička”, która właśnie prezentuje
swe prace w sibickiej bibliotece.
– Wystawa w teatrze miała się
odbyć w marcu i kwietniu, ale z
powodu koronawirusa została zre-

Józefa Dronga można oglądać na
parterze Ośrodka Wolnego Czasu
„Amos”. Kluczowymi motywami są
pejzaż, architektura i bukiety. Wystawa połączona jest ze sprzedażą.
Potrwa do 16 października, można ją
zwiedzić w dni powszednie w godz.
9.00-17.00. Z kolei ekspozycję w teatrze możemy oglądać w dni powszednie w godz. 9.00-15.00 po zgłoszeniu się na portierni oraz podczas
wszystkich przedstawień teatralnych.
Zakończy się 18 października.
alizowana dopiero teraz – Drong
w rozmowie z „Głosem” wyjaśnił,
dlaczego w jednym czasie wystawia w kilku miejscach w Czeskim
Cieszynie. Zdradził, że ten niezwykły rok pod znakiem koronawirusa był dla niego bardzo owocnym
okresem. – Można powiedzieć, że
wykorzystałem ten czas na malowanie. W głowie uzbierało się dużo
pomysłów, trzeba je było tylko zrealizować – stwierdził malarz. Dodał, że jego obecne prace są pogodne, stara się, aby odbiorca czuł się
przyjemnie, kiedy je ogląda. Dawniej malował także obrazy, którymi
zwracał uwagę na okrucieństwa
wojny oraz na zagrożenia ekologiczne. (dc)
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Każdy motyl to osobna historia

S

ą piękne, kolorowe i delikatne. Mówią
też o nich, że są wolne. Oczywiście do
momentu, zanim dadzą się złapać. Wtedy przekłute szpilką kończą w gablotkach kolekcjonerów. O pasji kolekcjonowania motyli
opowiada Zbyszek Wierzgoń z Karwiny.
Motyle zaczął zbierać w siódmej klasie
szkoły podstawowej. – Pamiętam, to było
jesienią, kiedy mój starszy brat stwierdził,
że każdy ma jakieś hobby, więc ja też powinienem coś zbierać. Lubiłem przyrodę,
co niewątpliwie wiązało się z tym, że moja
mama uczyła w szkole biologii, a wujek był
przyrodnikiem. Na pierwsze polowanie na
motyle wyruszyłem wiosną 1983 roku do karwińskiego parku im. Boženy Němcowej. Wtedy przyniosłem do domu moje dwa pierwsze
bielinki – jednego z czarnymi zakończeniami skrzydeł, a drugiego z pomarańczowymi
– wspomina pan Zbyszek. Dodaje, że wiosna
i lato to najlepszy czas na chwytanie motyli,
choć są gatunki, których sezon przypada na
jesień. Generalnie obowiązuje jednak zasada, że im więcej słońca i cieplej, tym więcej
motyli występuje w naturze. Dlatego lepiej
udają się polowania np. na Morawach Południowych, o Chorwacji i Bułgarii już nawet
nie wspominając. – Idealną porą do łapania
motyli jest piękne słoneczne przedpołudnie.
W pochmurnej lub deszczowej pogodzie nie
ma szans. Natomiast polowania na nocne
motyle odbywają się o zmroku. Pierwsze
takie wyprawy organizowaliśmy razem z
kolegami pod latarniami w ciemnych frysztackich uliczkach – śmieje się mój rozmówca. Swoją entomologiczną pasję dzielił aż do
matury z dwoma kolegami. Razem wyjeżdżali na łowy – najpierw w Beskidy, a potem na
Słowację. Przeżyli masę przygód, które do
dziś lubią wspominać.
Chociaż z upływem czasu wspólne wyprawy na motyle stały się coraz rzadsze, aż
wreszcie ustały zupełnie, do dziś pan Zbyszek ogląda świat przyrody przez pryzmat
latających motyli. – Dzięki mojemu hobby
o wiele bardziej zżyłem się z przyrodą. Tak

jakoś lepiej ją czuję. Obecnie, idąc
w góry, już jednak nie biorę z sobą
siatki i słoiczka z wacikiem skropionym eterem, ale aparat fotograficzny – przyznaje. Robienie
zdjęć też zresztą nie jest sprawą
łatwą. Motyle nie zawsze chcą
czekać, zanim fotograf podejdzie
na odpowiednią odległość i nastawi obiektyw.
Zbyszek Wierzgoń rozkłada na
stole gablotki ze spreparowanymi
motylami. Większość stanowią
własnoręcznie złowione okazy.
Te są najcenniejsze, bo z każdym
z nich łączy się jakieś wspomnienie. – Kiedy razem z rodzicami
pojechałem na Morawy Południowe, żeby łapać motyle, udało
mi się upolować największy okaz
występujący w Europie – nocnego motyla, pawicę gruszówkę. W
czasie wieczornego spaceru zauważyłem go na latarni. Szybko
wspiąłem się na nią, ponieważ
moja siatka nie sięgała tak wysoko. Na drugi dzień trafiłem na jeszcze jednego. Tym razem siedział na oknie. Przyturlałem pojemnik na śmieci, wdrapałem się na
niego i motyl był mój – śmieje się kolekcjoner.
Oprócz popularnych bielinków, cytrynków, paziów, modraszków i perłowców w
zbiorach pana Zbyszka są również motyle, które wyhodował z poczwarek, dostał w
prezencie lub po prostu kupił. Aby kolekcja
spełniała formalne wymagania, każdy eksponat posiada opis, gdzie i kiedy został złapany. Ten największy pochodzi z Azji, ale jest
też np. motyl z Madagaskaru umieszczony
w jednej z dwóch gablotek zawieszonych na
ścianie pokoju gościnnego. – Te pokazowe
gablotki przygotował dla mnie kolega. Jedyny z nas trzech, łowców motyli, który w stu
procentach został wierny naszej wspólnej
pasji – dodaje Wierzgoń.(sch)

• Zbyszek Wierzgoń i jego kolekcja
motyli.

• Najpiękniejsze gatunki pochodzą z
Afryki i Brazylii.
Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD
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Henryka Bittmar

T

radycyjnemu handlowi, małym sklepom i galeriom handlowym pandemia koronawirusa
dała się mocno we znaki. Ubyło
klientów, skurczyły się obroty. Im
więcej kłopotów miał jednak handel tradycyjny, tym lepszą kondycją cieszyły się sklepy internetowe. Przybywało i nadal przybywa
e-shopów, przybywa też klientów,
którzy preferują zakupy w sieci. Wiosenno-letnie obostrzenia
spowodowane pandemią bardzo
temu sprzyjały. Jako że wiele sklepów było zamkniętych, ludzie z
konieczności niejako zwracali się
w stronę sklepów internetowych.
Dla niektórych była to tylko krótka przygoda, inni – a jest ich niemało – deklarują, że e-shopy już
zawsze będą dla nich opcją priorytetową. Od początku pandemii
w e-shopach handlujących artykułami spożywczymi wydaliśmy o
215 proc. więcej pieniędzy, aniżeli
w analogicznym okresie ubiegłego
roku. O 120 proc. podniósł się utarg
restauracji oferujących swoje dania
przez Internet. Prawdziwy boom
zanotowały internetowe apteki –
zakupy leków, środków do dezyn-

Po zamówiony towar do paczkomatu
fekcji, maseczek czy suplementów
diety wzrosły o ponad 286 proc.

Dostępne, tanie...
W miarę, jak rozrasta się grono zwolenników e-commerce, zmienia się
i udoskonala także system doręczania zamówionych towarów. Firmy
transportowe wespół ze sklepami
internetowymi zapowiadają, że w
całym kraju będzie przybywać tzw.
paczkomatów, a więc samoobsługowych punktów odbioru przesyłek.
Obecnie takich paczkomatów jest u
nas zaledwie 500, w roku przyszłym
powinno ich być co najmniej cztery razy więcej. Republika Czeska
chce dorównać pod tym względem
m.in. takim krajom, jak Finlandia,
Polska czy Estonia, gdzie paczkomatów jest już dziś nieporównywalnie więcej. Dla przykładu – w
Polsce klienci mają do dyspozycji
ponad 4000 takich właśnie punktów odbioru. Paczkomaty zresztą
są tam ogromnie popularne, ludzie
wybierają je o wiele chętniej, aniżeli
usługi chociażby kurierów. Podobno większość klientów e-shopów
woli zrezygnować z zakupów, jeżeli nie otrzyma możliwości wysyłki

przez paczkomaty. Nic dziwnego –
paczkomaty wszędzie, także u nas,
wygrywają przede wszystkim dostępnością, można z nich korzystać
przez całą dobę siedem dni w tygodniu. Ważna jest też cena – paczkomaty są zdecydowanie tańsze
od usług kurierskich i pocztowych.
E-shopy naliczają u nas za doręczenie przesyłki do paczkomatu na
ogół nie więcej, aniżeli 50 koron.
Sklepy internetowe, takie jak Alza
czy Mall, które mają już u nas swoje paczkomaty, chcą je udostępnić
także innym firmom. Skorzystają na
tym wszyscy, głównie jednak klienci e-shopów. Nie bez znaczenia jest
fakt, że im więcej w mieście paczkomatów, tym mniejszy ruch samochodów dostawczych i kurierskich,
krążących całymi dniami od klienta
do klienta, od domu do domu.

Punktów odbioru
coraz więcej

Podczas gdy w Europie paczkomaty najczęściej są prowadzone przez
urzędy pocztowe, u nas najwięcej
jest paczkomatów należących do
firm prywatnych. Poczta u nas na
razie żadnych paczkomatów nie

posiada. Nie można jednak wykluczyć, że w najbliższej przyszłości się
to zmieni. Póki co najgęstszą sieć
paczkomatów mają u nas firmy Alza
i Mall, a także firma zajmująca się
segregowaniem i przetwarzaniem
używanej odzieży TextilEco. Wszystkie chcą udostępnić swoje skrzynki
odbioru także innym zainteresowanym. Alza w roku przyszłym zamierza pięciokrotnie zwiększyć liczbę
paczkomatów nie tylko u nas, ale
także na Słowacji i na Węgrzech.
Swoje punkty udostępniła już firmie
doręczycielskiej Zásilkovna. Także
e-shop Mall chce swoje paczkomaty
wynajmować innym firmom. Obecnie Mall dysponuje niespełna setką
paczkomatów, w roku przyszłym
chce tę liczbę podwoić.

Bezpieczeństwo
i szybkość

Paczkomaty mają się świetnie
głównie za sprawą pandemii koronawirusa. Klienci, co zrozumiałe,
preferują bezpieczne formy doręczania zamówionych towarów.
Nie chcą kontaktu z kurierem czy
pracownikiem poczty. Od marca
do czerwca wykorzystanie pacz-

komatów prowadzonych przez
Alzę podniosło się o 130 proc. Ale
nie tylko COVID-19 sprawia, że ludzie coraz chętniej decydują się
na taki właśnie sposób odbioru
zamówionych przesyłek. Decydująca jest wspomniana już wygoda
i cena, ale także szybkość – niektóre sklepy dostarczają przesyłkę do
paczkomatu już w kilka godzin po
złożeniu przez klienta zamówienia. Przesyłki trafiają do skrzynek
nawet trzy razy dziennie. Szybkość realizacji zamówienia jest też
priorytetem internetowego supermarketu Rohlík.cz. Ten posiada na
razie ok. 30 paczkomatów wyposażonych w urządzenia chłodzące,
aby można było wkładać do nich
także świeżą żywność. Większość
takich paczkomatów znajduje się
na razie w dużych biurowcach,
Rohlík.cz zamierza jednak takie
paczkomaty ustawiać również na
ulicach w dużych miastach. W
przyszłości paczkomaty znajdą się
także na posesjach prywatnych –
niektórzy deweloperzy przewidują,
że takie punkty dostarczania przesyłek będą we wszystkich nowych
domach mieszkalnych. 
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Dariusz Mioduski,

prezes Legii Warszawa, po zwolnieniu trenera Aleksandara Vukovica

Weekendowy serwis piłkarski
W Ostrawie walizki ponownie rozpakował trener Luboš Kozel, którego przed dymisją uchronili piłkarze, wygrywając
pierwszoligową walkę z Pardubicami 3:0. Cenny remis zanotowali zaś pod Jeszczedem piłkarze Karwiny.

FORTUNA LIGA

OSTRAWA –
PARDUBICE 3:0

Do przerwy: 1:0. Bramki: 39. Zajíc,
61. de Azevedo, 91. Tijani. CZK:
81. Prosek (P). Ostrawa: Laštůvka
– Fillo, Pokorný, Svozil, Fleišman
– Jánoš (77. Kaloč), Tetour – De
Azevedo (85. Tijani), Kuzmanović
(77. Potočný), Holzer – Zajíc (65.
Šašinka).
Piłkarze Banika Ostrawa sięgnęli w sobotnie popołudnie po
pierwszą wygraną w sezonie, pokonując przed własną publicznością Pardubice 3:0. To zarazem
premierowe zwycięstwo trenera
Luboša Kozla za sterem Banika.
Gospodarze zagrali z przysłowiowym nożem przy gardle. Zwłaszcza dla Luboša Kozla pojedynek
był podobno ostatnią szansą, żeby
przekonać do siebie włodarzy klubowych.
Kozel postawił wszystko na jedną
kartę, wystawiając do meczu z beniaminkiem rozgrywek bardzo ofensywny skład. Ofensywni piłkarze
odwdzięczyli się trenerowi za zaufanie z nawiązką – Zajíc strzelił pierwszego gola, a de Azevedo arcyważną
bramkę na 2:0. Wynik jednostronnego pojedynku ustalił w końcówce
meczu zmiennik Tijani. Gwiazdą
spotkania został Brazylijczyk Dyjan
Carlos de Azevedo, który jeszcze
kilka dni temu rozważał opcję odejścia z Ostrawy. W końcu postanowił
zostać, jak widać z korzyścią dla całego klubu. – Obawialiśmy się tego
meczu, bo rywal w poprzednich spotkaniach pokazał klasę. Zespół Pardubic w roli beniaminka radzi sobie
bardzo dobrze – skomplementował
gości Luboš Kozel.

LIBEREC –
KARWINA 1:1

Do przerwy: 0:0. Bramki: 55.
Mosquera – 90. Eduardo Santos.
Karwina: Bolek – Ndefe, Eduardo Santos, Šindelář, Bartošák (78.
Twardzik) – Jean Mangabeira (71.
Guba) – Ostrák (81. Janečka), Herc,
Qose (81. Dramé), Mikuš – Papadopulos.
Karwiniacy po ubiegłotygodniowej zwariowanej przepychance ze
Spartą, przegranej 2:5, wrócili do
sprawdzonej gry z nastawieniem
na pieczołowitą defensywę. – Remis pod Jeszczedem traktujemy w
kategoriach sukcesu – ocenił spotkanie trener Karwiny, Juraj Jarábek. Goście gonili jednobramkową
stratę do 90. minuty. Papadopulos
wygrał pojedynek główkowy, przedłużył piłkę w głąb pola karnego,
a brazylijski stoper Santos nieco
akrobatycznie, ale przytomnie dobił piłkę do siatki.

Janusz Bittmar

FNL

DUKLA PRAGA –
TRZYNIEC 3:1

DYWIZJA F

N. JICZYN –
BOGUMIN 1:0

Do przerwy: 1:0. Bramka: 3. Hurta. Bogumin: Jakub Kodeš – Ferenc, Václavíček, Košťál, Stošek
– Bloksch, Fr. Hanus, Jan Kodeš (71. Malysz), Strojek, D. Uher
(53. Šebek) – Latocha.
Receptę na świetnie spisujący się
w tym sezonie Bospor Bogumin znaleźli dopiero piłkarze Nowego Jiczyna, którzy pokonali lidera czwartej
ligi po bramce z rzutu karnego. Boguminiacy nie rezygnowali z uzyskania korzystnego rezultatu – tym
bardziej, że zagrali na boisku 12. klubu tabeli i liczyli, że prędzej czy później gospodarze dopuszczą się kiksu
w obronie. – W tym meczu ważyły
się podobno losy trenera Nowego
Jiczyna, Petra Blejchařa, skądinąd
trenera pochodzącego z Bogumina.
Gospodarze gryźli więc murawę,
żeby wygrać z nami. Tej determinacji z kolei zabrakło naszym zawodnikom – skomentował pierwsze przegrane spotkanie Patrik Poštulka,
drugi trener Bogumina.

DZIEĆMOROWICE
– RYMARZÓW 3:2

Do przerwy: 2:1. Bramki: 4. K. Skoupý, 45. R. Macko, 63. Staško – 41.
Jeřábek, 65. Furik. Dziećmorowice:
Majerczyk – K. Skoupý, Igbinoba,

Dobry start
Stalowników

Zbliża się Memoriał
Wandy Delong

Dopiero w niedzielę, ale za to z przytupem rozpoczęli przygodę z nowym sezonem Tipsport
Ekstraligi hokeiści Trzyńca. Stalownicy pokonali na wyjeździe Karlowe Wary 5:2, a dwie
asysty zaliczył polski napastnik Aron Chmielewski.

Lokaty: 1. Sparta Praga 12, 2.
Slavia Praga 10, 3. Pilzno 9,… 9.
Ostrawa, 10. Karwina po 5 pkt., 14.
Opawa 2 pkt. W 5. kolejce: Karwina
– Ml. Bolesław, Teplice - Ostrawa
(sob., 16.30).

Do przerwy: 2:1. Bramki: 14. Kozma, 33. Seung Bin, 68. Doumbia – 6.
Cienciala. Trzyniec: Pastornický –
Celba, Habusta, Janoščín, Javůrek
– Weber, Foltyn (86. Puchel) –
Omasta, Zlatohlávek (59. Stáňa),
Cienciala (87. Gáč) – Akulinin.
Wyprawa do stolicy kraju zakończyła się dla piłkarzy Trzyńca
zgodnie z oczekiwaniami. Zespół
trenera Svatopluka Habanca od początku sezonu prezentuje się słabo
i w tej materii nic nie zmieniło się
również po weekendzie. Goście
wyszli na prowadzenie po bramce
Ciencialy, ale reszta meczu należała do Dukli. Jutro trzyńczanie
spróbują przełamać fatalną passę
w zaległym spotkaniu 3. kolejki – u
siebie podejmują Vlašim.
Lokaty: 1. Hradec Kr. 12, 2. Żiżków 9, 3. Líšeň 8,… 12. Trzyniec 0
pkt. W środę: Trzyniec – Vlašim
(16.30).
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Uznaliśmy, że zmiana na stanowisku trenera pozwoli na szybszą poprawę
gry naszej drużyny, co jest niezbędne ze względu na nadchodzące mecze
decydujące o awansie do fazy grupowej Ligi Europy

S P ORT

Janusz Bittmar

♩

• Piłkarze Banika sięgnęli po pierwsze
zwycięstwo w tym sezonie. Na zdjęciu
radują się Svozil (z lewej) i de Azevedo.

Fot. fcb/PETR KOTALA

Leibl, Uher – Jež (75. Egri), Derik,
Ciku, Macko – Tomáš (60. Řapek),
Staško (88. Moskál).
– Przygotowywaliśmy się w
szczególności na snajpera Jeřábka,
który wprawdzie strzelił nam gola,
ale na całe szczęście moi chłopcy
też dobrze ustawili celowniki – powiedział „Głosowi” Josef Jadrný,
trener Dziećmorowic. W stojącym
na wysokim poziomie pojedynku
zwycięskiego gola zdobył strzałem
głową Staško. – Wreszcie udało
nam się zdobyć bramkę ze stałego
fragmentu gry. To dla mnie świetna wiadomość – podkreślił Jadrný.

TRZYNIEC B –
FRENSZAT p. R. 4:1

Do przerwy: 2:0. Bramki: 35., 38. i
62. Niemczyk, 64. Attah – 77. Rýc.
Trzyniec B: Křepela – Potůček,
Lanc, Šuľa, Chloň – Bolf, Niemczyk, Samiec, J. Cieslar (82. D. Maceček), Pilch (64. Szotkowski) – Attah (82. Hamrozi).
Dla podopiecznych Lubomíra
Luhovego to druga wygrana w sezonie. Hat trickiem popisał się pomocnik Petr Niemczyk, ale świetnie zagrała cała drużyna rezerw
Trzyńca, w barwach której pojawiło się też trzech zawodników z drugoligowego składu.

HERZMANICE –
KARWINA B 2:5

Do przerwy: 1:3. Bramki: 19. Půda,
51. samob. Buzek – 6. i 90. Haša, 42.
i 60. Vlachovský, 12. Wenglorz. Karwina B: Neuman – Buzek, Stropek,
Holiš – Wenglorz (64. Bielan), Jursa, Zhelizko, Kobza, Kaczmarczyk
– Vlachovský, Haša.

Karwiniacy wzmocnieni kilkoma piłkarzami z pierwszoligowego
składu sięgnęli po piąte zwycięstwo
w nowym sezonie. – Futbol mógł się
podobać kibicom tylko w pierwszej
połowie. Po zmianie stron więcej
było niedokładności, niż składnej
piłki – ocenił zawody trener rezerw
Karwiny, Čestmír Kročil.

HAWIERZÓW –
POLANKA 4:2

Do przerwy: 3:0. Bramki: 22. Klejnot,
31. i 75. Wojnar, 37. Podešva – 46.
Tížek, 68. Bednář. CZK: 50. Bányácski (H). Hawierzów: Směták – Podešva, Bányácski, Bajzath, Velčovský (27. Noga, 86. Krajčo) – Förster,
Zupko, Wojnar (82. Bagar) – Klejnot,
Malcharek (72. Zbavitel), Chlopek.
Mecz ustawiły trzy bramki do
siatki Polanki zdobyte w pierwszej
połowie. – Początek był trochę ślamazarny z naszej strony, ale od 22.
minuty już dyktowaliśmy warunki na boisku. Identycznie było po
zmianie stron, znów kiepski start,
ale świetny finisz – stwierdził trener
Hawierzowa, Miroslav Matušovič.
Lokaty: 1. Bogumin 18, 2. Karwina B 16, 3. Frydlant 14, 4. Dziećmorowice 14,… 6. Hawierzów 10, 9.
Trzyniec B 8 pkt.

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA

Bystrzyca – Petřvald n. M. 1:1 (Liberda – Palatický), L. Piotrowice –
Bruszperk 1:2 (Ristovský – Malúš,
Váňa), Cz. Cieszyn – Bilowec 2:5
(dla gosp.: Joukl, Siekiera), Haj
– Datynie D. 0:2 (Cileček, Gistinger), P. Polom – Czeladna 6:0, Karniów – Fulnek 5:2, Koberzyce – Oldrzyszów 2:2, Břidličná – Hlubina

3:7. Lokaty: 1. Karniów 22, 2. Bilowec 20, 3. P. Polom 19 pkt.

IA KLASA – gr. B

Olbrachcice – Lutynia D. 4:0 (Šlampiak, Izaiáš, Żyła, J. Kociolek), Libhošť – Gnojnik 5:1 (dla gości: M.
Bauman), Stonawa – Jistebnik 5:0
(Zoller 2, M. Macko 2, Mančař), Jabłonków – Wracimów 1:3 (dla gosp.:
Lysek), Dobratice – Sl. Orłowa 0:1
(Hanusek), Dobra – Śmiłowice 4:1
(dla gości: Kotas), Luczina – St. Miasto 0:1. Lokaty: 1. Olbrachcice 16, 2.
Sl. Orłowa 15, 3. Stonawa 13 pkt.

Początek sezonu 2020/2021 w
ekstralidze hokeja wiąże się z kłopotami natury koronawirusowej.
W piątek Stalownicy nie zaliczyli 1. kolejki na tafli Komety Brno
właśnie z powodu epidemii w
brneńskim klubie, przełożony na
zastępczy termin został też mecz
derbowy z Witkowicami zaplanowany na najbliższy piątek w
Ostrawie. Z Karlowych Warów podopieczni trenera Václava Varadi nie
wracają zaś pod Jaworowy, ale już
dziś pojawią się na tafli Litwinowa,
rozgrywając awansem pojedynek
11. kolejki. Drużyna Vervy, podobnie jak Stalownicy, nie mogła
stanąć do walki z Witkowicami. W
Ostrawie koronawirus zaatakował
siedemnastu zawodników „A” drużyny oraz dwóch członków sztabu
trenerskiego.
– Ten sezon zapowiada się znów
nieobliczalnie. Cieszę się, że wygraliśmy w Karlowych Warach,
bo dobry początek to podstawa –
stwierdził Václav Varad’a, szkoleniowiec HC Stalownicy Trzyniec.
Stalownicy w meczu z Karlowymi
Warami nie mogli skorzystać z
usług kontuzjowanego Filipa Zadiny. Napastnik wypożyczony do
Trzyńca tymczasowo z Detroit Red
Wings miał być gwiazdą Tipsport
Ekstraligi, ale o próbce swoich
umiejętności będzie mógł przekonać widzów dopiero za kilka
tygodni. Włodarze Trzyńca o zaistniałej sytuacji poinformowali
m.in. szefów Detroit Red Wings,

P.S. Usprawniłoby cały przebieg
prezentacji, gdyby zgłoszenia nadsyłano na załączonym formularzu.
Organizatorzy bardzo o to apelują.

(D. K.)

• Aron Chmielewski w pojedynku z
Oldřichem Kotvanem.
Fot. KATEŘINA MACEČKOWA

klubu szykującego się powoli do
nowego sezonu w NHL. – Filipowi
należy życzyć szybkiego powrotu
do zdrowia – czytamy w oficjalnym
oświadczeniu prasowym.
Bardzo dobry mecz przeciwko
Karlowym Warom zaliczył obrońca
Tomáš Kundrátek. – W takim stylu
chcemy grać w całym sezonie – zapewnił obrońca, który w 34. minucie zdobył ważną bramkę na 2:2,
wykorzystując chwilę zamieszania
pod bramką gospodarzy. 


K. WARY – TRZYNIEC 2:5

Tercje: 1:1, 1:2, 0:2 . Bramki i asysty: 5. Flek, 22. O. Beránek (T. Mikúš) – 4. M.
Kovařčík (Martin Růžička, M. Doudera), 34. Kundrátek, 38. O. Kovařčík (Kundrátek, Chmielewski), 49. M. Doudera (Chmielewski, O. Kovařčík), 59. Dravecký (Hrehorčák). Trzyniec: Štěpánek – Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil,
Jaroměřský, Kundrátek, M. Adámek – M. Stránský, P. Vrána, Martin Růžička
– Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Raška, Jašek, Hrňa – Hrehorčák,
Roman, Dravecký.
Lokaty po 2 kolejkach: 1. Liberec 6, 2. Hradec Kr. 6, 3. Pilzno 4, 4. Trzyniec 3
pkt.

MP KARWIŃSKIEGO

F. Orłowa – Dąbrowa 3:1, Sj Pietwałd
– G. Błędowice 1:3, Sn Hawierzów –
B. Rychwałd 3:1, L. Łąki – Żuków
G. 0:4, V. Bogumin – G. Hawierzów
3:5, Cierlicko – Michałkowice B 7:0.
Lokaty: 1. F. Orłowa 15, 2. Cierlicko
15, 3. Dąbrowa 12 pkt.

MP FRYDEK-MISTEK

Niebory – Palkowice 1:1, Noszowice
– Gródek 2:3, Piosek – Baszka 3:4,
Śmiłowice B – Hukwaldy 1:1, Prżno
– Bukowiec 0:1, Janowice – Milików 5:1. Lokaty: 1. Palkowice 13, 2.
Bukowiec 12, 3. Baszka 12 pkt.  

RETROSKOP

W

czasach świetności polskich zespołów rockowych
Maanam i Perfect gole do siatek
rywali strzelał inny idol nastolatków w PRL – piłkarz Dariusz Dziekanowski. Bohatera poprzedniego
Retroskopu rozszyfrowali wszyscy
czytelnicy uczestniczący w naszej
retro-zabawie. W moim odczuciu
były napastnik takich klubów, jak
Polonia Warszawa, Legia Warszawa
czy Celtic Glasgow w pełni wykorzystał swój potencjał, o czym niektórzy jego koledzy z boiska mogli
tylko pomarzyć (na myśl przychodzi mi chociażby Andrzej Rudy, ale
to zupełnie inna historia).
Pora na 26. odsłonę Retroskopu,
tym razem powiązaną luźno z…
20. edycją Dni NATO w Ostrawie.
Po raz pierwszy zahaczymy o dyscyplinę olimpijską zwaną strzela-

Stuprocentowy
Banik

TIPSPORT EKSTRALIGA

IB KLASA – gr. C

Wierzniowice – Zabłocie 3:2, Raszkowice – Wędrynia 2:1, L. Piotrowice B – Nydek 1:0, Rzepiszcze – Mosty k. J. 9:0, Sucha G. – Sedliszcze
1:0, Oldrzychowice – I. Piotrowice
0:4, Staricz – Pietwałd 1:3. Lokaty:
1. Rzepiszcze 18, 2. Wierzniowice
18, 3. Zabłocie 15 pkt.

W niedzielę 4 października 2020
odbędą się w Mistrzowicach kolejne, już 44. otwarte mistrzostwa
PZKO w biegu przełajowym o
Memoriał Wandy Delong.
Główną nagrodą jest Puchar
Przechodni, przeznaczony dla ekipy, która wystawi najlepszą 3-osobową drużynę męską i kobiecą. Ponadto przygotowane są upominki
dla najlepszych w poszczególnych
kategoriach wiekowych chłopców
(mężczyzn) i dziewcząt (kobiet), a
są one następujące: do lat 5, lat
6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15,
16-18, 19-35, 36 – 49 i powyżej
50 lat.
Organizatorzy zwracają się z
prośbą do dyrekcji szkół podstawowych i średnich, by poparli tę
tradycyjną imprezę przez wysłanie
swoich zawodników, bowiem jest
ona pomyślana również jako jedna
z form integrowania naszego środowiska szkolno-młodzieżowego.
Początek zawodów o godz. 9.00
(rejestracja do 8.45) koło byłej
polskiej szkoły w Mistrzowicach
(nieopodal Fibakówki, gdzie znajduje się parking). Serdecznie zapraszamy!

niem z karabinu pneumatycznego.

PYTANIE NR 26.
Na zdjęciu dwukrotna
mistrzyni
olimpijska
w konkurencjach: karabin pneumatyczny
(Atlanta 1996) i karabin
sportowy trzy postawy (Sydney 2000). Jak
zdradziła w jednym z wywiadów,
w zdobyciu medalu w Sydney pomógł jej wolontariusz, który zabrał
ją na krótką wycieczkę autostopem.
– Jestem mu niezwykle wdzięczna.
Pojechaliśmy w góry, dzięki czemu
mogłam odpocząć od myślenia o
igrzyskach – mówiła w rozmowie z
TVP Sport. – Nigdy nie podchodziłam do zawodów z myślą, że muszę
komukolwiek coś udowodnić. Mój

• Gwiazdą meczu był Vojtěch
Patzel. Fot. hcbkarvina
Szczypiorniści Banika Karwina
nie zwalniają tempa. Podopieczni
trenera Michala Brůny zwyciężyli
również w trzecim meczu ekstraligowym, pokonując na własnym
parkiecie Zubrzi 33:22. Wygrana
zapewniła Banikowi fotel lidera
tabeli.
Banik wypracował sobie komfortową zaliczkę już w pierwszej
połowie, zaś po zmianie stron konsekwentnie grał swoje, wspierany
przez świetnego Mokroša w bramce. Gospodarze bramki zdobywali
z łatwością alpinisty wspinającego
się na Filipkę, wykorzystując każdy
błąd techniczny drużyny Zubrzi.

STRABAG RAIL EKSTRALIGA
Fot. ARC

sposób myślenia był zupełnie inny.
Zawsze koncentrowałam się na
danej konkurencji, odpowiednim
przygotowaniu, zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Zależało
mi po prostu na dobrym starcie.
Całą uwagę kierowałam na prawidłową technikę i taktykę.
Na odpowiedzi czekam pod adresem: bittmar@glos.live do najbliższej niedzieli. (jb)

KARWINA –
ZUBRZI 33:22

Do przerwy: 16:11. Karwina:
Marjanović, Mokroš – Franc 1,
Urbánski 2, Skalický 3, Široký, Patzel 8, Mlotek, Gromyko 4, Růža,
Jan Užek 4, Solák 8/3, Plaček,
Nantl, Nedoma 3, Flajsar.
Lokaty: 1. Karwina 6, 2. Koprzywnica 4, 3. Pilzno 4 pkt. W środę 30. 9.: Koprzywnica – Karwina
(17.00). 
(jb)
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I N F O R M AT O R
»Boże Ciało«
zainauguruje 28. BLF
J

uż w czwartek 24 września wystartuje 28. Babie Lato Filmowe.
Tym razem polskie kino zagości
na Zaolziu na dłużej – nie tylko w
formie kilkudniowego festiwalu,
ale także czwartkowych projekcji w
Bystrzycy. Pierwszą z nich będzie
hit Jana Komasy – nominowane do
Oscara „Boże Ciało”.
Po wielu latach formuła festiwalu uległa zmianie. Po zeszłorocznej
27. edycji BLF i jednocześnie jubileuszowym 25. „Złotym debiucie”
– konkursie debiutów reżyserskich
z aktualnego lub poprzedniego sezonu – organizatorzy podjęli decyzję o zakończeniu historii przyznawania nagród w ramach festiwalu.
Oprócz wrześniowej inauguracji od 8 do 11 października odbędzie się główna festiwalowa część,
podczas której oprócz Bystrzycy
polskie kino zagości również w Jabłonkowie.
Ponadto w październiku (22. 10.)
zaplanowano jeszcze jeden czwartkowy wieczór kinowy. Z kolei w listopadzie i grudniu będzie okazja
do w sumie czterech spotkań (5. 11.,
19. 11., 10. 12.). Wszystkie czwartkowe seanse będą się odbywały w
bystrzyckim kinie. Na ostatni grudniowy film oraz podsumowanie
festiwalu organizatorzy zaproszą

utro rozpoczną się nad Olzą
„Uroczystości Ullmannowskie”.
To druga edycja międzynarodowego festiwalu muzycznego, która w tym roku potrwa w Czeskim
Cieszynie i Cieszynie od 23 do 26
września.
W środę 23 września o godz. 17.00
w kawiarni Avion odbędzie się dyskusja o Viktorze Ullmannie w kontekście życia w terezińskim getcie
oraz o nowym teatralnym projekcie
Narodowego Teatru Morawsko-Śląskiego w Ostrawie. Wezmą w niej
udział: Jiří Nekvasil, dyrektor Narodowego Teatru Morawsko-Śląskiego w Ostrawie, Lubomír Spurný,
muzykolog z Uniwersytetu im. Masaryka w Brnie oraz poeta i piosenkarz Jaromír Nohavica (wejściówki
100 koron). W czwartek 24 września
o godz. 17.00 w Avionie nastąpi oficjalne otwarcie festiwalu. Wystąpi
Angels Duo, czyli bracia Kamil i
Aleksander Aniołowie – laureaci VI
Cieszyńskich Spotkań Muzycznych.

SCENA CZESKA – HAWIERZÓW:
Šakalí léta (22, godz. 19.00);
SCENA POLSKA – TRZYNIEC:
Zbrodnie serca (22, godz. 19.00).

CO W KINACH

publiczność do Domu PZKO w Bystrzycy.
Wszystkie projekcje są darmowe.
Uczestników BLF będą obowiązywały aktualne w danym okresie
obostrzenia wprowadzone przez
czeski rząd. – Jesteśmy dobrej myśli i czekamy nie tylko na miłośników i koneserów polskiego kina.
Serwujemy ucztę, na której każdy
znajdzie coś dla siebie – dodaje dyrektor festiwalu, Tadeusz Wantuła.
Aktualne informacje dotyczące 28.
BLF będą dostępne na stronie facebookowej www.facebook.com/BabieLatoFilmoweFilmFestival.  (szb)

Uroczystości
Ullmannowskie
J

CO W TEATRZE

W programie także otwarcie wystawy „Viktor Ullmann – niespokojny
Środkowoeuropejczyk” w ogrodzie
zimowym kawiarni.
W piątek 25 września o godz.
10.00 w kawiarni Avion zaplanowano pogadankę dla studentów i
szerokiej publiczności „Viktor Ullmann w kontekście” (wstęp wolny).
Z kolei o godz. 18.00 w dawnej synagodze przy ul. Bożka w Czeskim
Cieszynie odbędzie się koncert
kameralny utworów Viktora Ullmanna i Erwina Schulhoffa „Miłość, wojna i jazz” (wejściówki 100
koron).
W sobotę, 26 września „Uroczystości Ullmannowskie” zakończą
dwa wydarzenia, spacer „Śladami
Viktora Ullmanna po Cieszynie” o
godz. 10.00 (zbiórka przed supermarketem Intermarche, Cieszyn,
ul. Górna 21) oraz koncert kwartetu
smyczkowego Foederis Ensemble
w cieszyńskim Domu Narodowym
o godz. 17.00 (wstęp wolny).  (wik)

TRZYNIEC – Kosmos: After 2 (22,
godz. 17.30); Nieobliczalny (22,
godz. 20.00); Szarlatan (23, godz.
17.30); Nowi mutanci (23, godz.
20.00); Bábovky (24, godz. 17.30);
Tenet (24, godz. 20.00); KARWINA – Centrum: Princezna zakletá
v čase (20, 21, godz. 17.30); Ženská
pomsta (22, godz. 17.30); After 2 (22,
godz. 20.00); Chlap na střídačku
(23, godz. 15.00); Scooby-Doo! (23,
godz. 17.30); Štěstí je krásná věc (23,
godz. 20.00); HAWIERZÓW – Centrum: Princezna zakletá v čase (22,
23, godz. 17.00); Tenet (22, 23, godz.
19.30); Trolle (24, godz. 17.00);
Bábovky (24, godz. 19.30); CZ. CIESZYN – Central: Oficer i szpieg (24,
godz. 16.30); Krajina ve stínu (24,
godz. 19.00); CIESZYN – Piast: Mulan (22-24, godz. godz. 15.00, 17.30);
25 lat niewinności. Sprawa Tomka
Komendy (22, 23, godz. 20.00).

TKK „ONDRASZEK” – Zaprasza
26. 9 na wycieczkę rowerową pt:
„Szańce Jabłonkowskie”. Zbiórka
o godz. 8.00 na dworcu kolejowym
w Czeskim Cieszynie. W programie: przejazd pociągiem do Mostów koło Jabłonkowa. Zwiedzanie
nowo otwartego Centrum Turystycznego „Szańce Jabłonkowskie”
(wstęp
bezpłatny).
Następnie
przejazd rowerami do Herczawy,
na Trójstyk granic Czech, Polski i
Słowacji, do Bukowca, Jabłonowa
i Cieszyna. Wycieczkę poprowadzi
przodownik turystyki kolarskiej
Leszek Szurman.
 Zaprasza 27. 9 na wycieczkę rowerową pt: „Dzień Gwarka”. Zbiórka o godz. 9.00 na rynku. Przejazd
rowerami na trasie Kaczyce – Karwina Raj – Marklowice – Ruptawa
– Jastrzębie-Zdrój. Powrotna trasa
przez Karwinę do Cieszyna. Trasa
około 55 km. Wycieczkę prowadzi
Przodownik Turystyki Kolarskiej
Kazimierz Szewczyk.
STONAWA – Klub Kobiet MK PZKO
zaprasza na spotkanie 22. 9. o godz.
15.30 do Domu PZKO. Spotkanie
odbędzie się w salce naprzeciwko
restauracji.
BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i Seniora MK PZKO informują, że spotkanie 23. 9 się nie odbędzie, ale
zapraszają 30. 9 o godz. 15.00.

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

CO W TERENIE
CZ. CIESZYN – Filia Biblioteki
Miejskiej przy ul. Havlíčka 6 zaprasza do „Avionu” we wtorek 22.
9 o godz. 17.00 na prelekcję Marka
Siwego pt. „Malaga – skąpana w
słońcu perła Andaluzji”. Wejściówki 40 kc.
KARWINA – Biblioteka Regionalna, Oddział Literatury Polskiej
informuje czytelników i użytkowników, że od poniedziałku 14. 9 oddział jest czynny po rekonstrukcji
w godz. otwarcia: po: godz. 13.0018.00, wt, czw: godz. 8.00-12.30 i
13.00-18.00, pt: godz. 8.00-12.30 i
13.00-17.00. Serdecznie zapraszamy.
 Klub Seniora „Przyjaźń” zaprasza swoich członków i sympatyków
na wycieczkę w dniu 28. 9. Odjazd o
godz. 8.30 sprzed MDK w Karwinie
i 8.40 sprzed Uniwersytetu.
KARWINA-RAJ – Klub Seniora
MK PZKO zaprasza członków na
spotkanie 22. 9. o godz. 15.00.

KARWINA-FRYSZTAT – W niedzielę 27. 9 o godz. 16.00 w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego odbędzie
się ostatni koncert XVI Festiwalu
Muzyki Organowej „Karwińskie
organy”. Koncert będzie miał charakter innowacyjny. Obok muzyki
zabrzmią teksty utworu literackiego „Labirynt świata, a raj serca”,
autorstwa największej osobowości kultury czeskiej XVI stulecia,
Jana Amosa Komeńskiego. W
alegorycznym dziele Komeński
odsłania i krytykuje braki współczesnego świata ze wszystkimi
obłudami,
powierzchownością,
biedą i słabą wiarą w Boga. Tekst
literacki Komeńskiego inspirował
kompozytora muzyki poważnej,
nowoczesnej i duchowej, Petra
Ebena (zmarł w 2007 r.) do napisania muzyki organowej. Za
organami usiądzie Tomáš Thon,
finalista
międzynarodowych
konkursów organowych, koncertujący w większości państw Europy, a także w USA. Fragmenty
utworu literackiego Komeńskiego
zabrzmią w artystycznej interpretacji aktora, autora tekstów do
licznych inscenizacji studium teatralnego Ypsilon, Marka Ebena,
znanego szerokiej publiczności z
ciekawych literackich i towarzyskich audycji telewizyjnych.

WYSTAWY

ŻYCZENIA

KONGRES POLAKÓW, ul. Grabińska 33, Cz. Cieszyn: do 20. 10
wystawa pt. „Kwiaty dla pani Anieli Kupiec”. Czynna: wt-pt: w godz.
8.00-15.00.
TEATR CIESZYŃSKI, ul. Ostrawska 67, Cz. Cieszyn: do 18. 10 wystawa Józefa Dronga pt. „Z mego
punktu widzenia”. Czynna w godzinach 9.00-15.00, po uprzednim
zgłoszeniu się w portierni teatru.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ,
SALA WYSTAW w Karwinie, Rynek Masaryka 10/8, Karwina-Frysztat: stała ekspozycja pt. „Migawki z historii Karwiny”. Czynna:
po-pt: w godz. 9.00-17.00, nie: w
godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Cz. Cieszynie, ul. Główna 15: wystawa pt.
„Historia Śląska Cieszyńskiego”.
Czynna: wt-nie: w godz. 9.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Orłowej-Lutyni, ul. Polna 964: do 23. 9 wystawa pt. „Lidice”. Czynna: po-pt: w
godz. 9.00-17.00, nie: w godz. 13.0017.00.
GALERIA MIASTA TRZYŃCA,
BIBLIOTEKA, ul. Lidická 541: do
15. 10 wystawa pt. „Piknik przy płomieniu”. Czynna: po, wt, czw, pt: w
godz. 8.00-19.00.
MUZEUM HUTY TRZYNIECKIEJ
i MIASTA TRZYŃCA, GALERIA
Werk, Frýdecká 387: do 8. 11 wystawa pt. „Strefa Czarnobylu – 30
lat po”. Czynna: wt-pt: w godz.
9.00-17.00, nie: w godz. 13.00-17.00.

W dniu 11.9 około godz. 14. zostawiłam mały fotoaparat w czarnym futerale z długim, czarnym
paskiem na ławce przed pomnikiem Żwirki i Wigury w Cierlicku. Uczciwego znalazcę czeka nagroda. Proszę o kontakt na nr. tel.
603 508 933.


TVC 1

Dnia 24 września 2020 będzie obchodzić swój życiowy jubileusz 50 lat

pan JAN CZUDEK
z Nawsia

Życzenia składają żona, synowie i mama.


GŁ-509

WSPOMNIENIA
Dnia 23 września 2020 obchodziłby 80. rocznicę urodzin nasz Kochany Mąż, Ojciec, Dziadek, Brat i Wujek

śp. inż. arch. ROMAN MRÓZEK
z Czeskiego Cieszyna-Mostów



GŁ-510

...a w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal...
Dziś mija pierwsza smutna rocznica, kiedy od nas odszedł na zawsze
nasz Kochany Mąż, Ojciec, Dziadek i Wujek

śp. STANISŁAW BOJKO
z Trzyńca

Z miłością i żalem wspominają żona, córka oraz synowie z rodzinami.



GŁ-520

NEKROLOGI

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Cudowna planeta
9.55 Starożytne rzesze 10.45 Odkryte
tajemnice piramidy Cheopsa 11.40
Nie poddawaj się plus 12.05 Nie poddawaj się 12.30 Emocje i my 13.00
UčíTelka 13.45 Rok w połabskim lesie
łęgowym 14.10 Wojna nad okopami
15.00 Boeing 777: naprawa generalna 16.00 Królestwo natury 16.25 Życie ssaków 17.20 Świat z lotu ptaka
18.15 Mongolia – kraj błękitnego nieba 18.45 Wieczorynka 18.50 Każdy
Czech to hodowca 19.05 Na rowerowym szlaku 19.15 Magazyn religijny
19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00 Piekło pod powierzchnią
20.50 Życie z Alzheimerem 21.50
Naziści 22.45 Grantchester (s.) 23.30
Dicte (s.) 1.05 Cosa Nostra.

W głębokim żalu zawiadamiamy, że dnia 19 września
2020 w wieku 79 lat zmarła nasza Kochana Siostra,
Szwagierka, Ciocia, Krewna, Koleżanka

śp. HELENA ŚLIWKA

z domu Konieczna,
długoletni pracownik ZG PZKO,
zamieszkała w Trzyńcu
Pożegnanie z Drogą Zmarłą odbędzie się na jej prośbę w kręgu najbliższej rodziny.
W smutku pogrążona rodzina.
GŁ-523

5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Ulica (s.) 9.55 Spece (s.) 11.00 Co o tym
sądzą Czesi 12.00 Południowe wiadomości 12.25 Krok za krokiem (s.)
12.45 Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 14.00 Dowody zbrodni (s.)
15.55 Castle (s.) 16.57 Popołudniowe
wiadomości 17.25 Co o tym sądzą
Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 MasterChef
Czechy 21.40 Weekend 22.40 Agenci
NCIS: Nowy Orlean (s.) 23.40 Castle
(s.) 0.35 Dowody zbrodni (s.).

PRIMA

KONDOLENCJE
W imieniu MK PZKO Trzyniec-Osiedle wyrazy głębokiego współczucia
z powodu zgonu naszej koleżanki, długoletniej członkini zarządu koła
i aktywnej działaczki Klubu Kobiet

śp. HELENKI ŚLIWKI
składa rodzinie Zarząd Koła.


GŁ-522

6.15 Astro Boy (s. anim.) 7.00 Nowy
dzień 9.05 M.A.S.H. (s.) 10.20 Wybrzeże marzeń (film) 12.25 Strażnik
Teksasu (s.) 13.25 Gliniarz i prokurator (s.) 14.25 Policja Hamburg (s.)
15.25 Agenci NCIS (s.) 16.25 Policja w
akcji 17.25 Wiadomości kryminalne
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 Showtime 20.05 Pogoda
20.15 Słoneczna (s.) 21.35 7 przypadków Honzy Dědka 22.50 Tak jest,
szefie! 0.00 Policja w akcji 0.55 Agenci NCIS (s.).

ŚRODA 23 WRZEŚNIA



Znajdź nas
na YouTubie



(film) 23.25 Komicy na piątkę 0.20
AZ kwiz.

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Jasne miejsce –
Luhačovice 9.55 Życie ssaków 10.45
Historie południowych mórz 11.05
Naziści 12.00 Nasza wieś 12.30 Folklorika 13.00 UčíTelka 13.45 Żywa
kraina 14.05 Wtajemniczeni 14.35
100 cudów świata 15.30 Europa dziś
16.00 Klucz 16.25 1000 mil po czeskim niebie 17.20 Życie z Alzheimerem 18.15 Znane i nieznane historie
czeskich zamków 18.45 Wieczorynka
18.55 Babel 19.20 Co by było, gdyby…
19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00 Kamera w podróży 21.00
Podróż po Dubaju 21.30 Na jednośladzie do Afryki 22.00 Europejskie
zamki i pałace 22.55 Lotnicze katastrofy 23.40 Gomorra (s.).

POLECAMY

• Všiváci
Wtorek 22 września, godz. 21.05
TVC 1

NOVA

Można odejść na zawsze,
by stale być blisko

GŁ-519

„Głos” należy do Stowarzyszenia
Dzienników
Mniejszości Narodowych i Etnicznych Europy MIDAS

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.50 Wszystko-party 10.35
Opowiadaj (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00
Południowe wiadomości 12.30 Sama
w domu 14.00 Wszystko, co lubię
14.30 Uśmiechy dr. Jana Pixy 15.05
Downton Abbey (s.) 15.55 Napisała:
Morderstwo (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce
18.00 Wiadomości regionalne 18.25
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.10
Opowiadaj (s.) 21.05 Všiváci (film)
22.40 Koło pełne gwiazd 23.35 Sprawy detektywa Murdocha (s.) 0.20 AZ
kwiz.

TVC 2

Z miłości i szacunkiem wspominają i o modlitwę proszą
najbliżsi.

Znajdź nas
na Facebooku
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WTOREK 22 WRZEŚNIA

W dniu tak pięknym i wspaniałym,
życzymy Tobie sercem całym,
zdrowia, szczęścia, pomyślności,
łask Bożych w obfitości.

CO ZA OLZĄ
KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, ul.
Mennicza 46, Cieszyn: do 21. 11
wystawa pt. „rozMYwani# Literatura polska na Zaolziu 1920-2020”.
Czynna: wt-pt: w godz. 8.00-18.00;
so: w godz. 9.00-15.00.
MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO, SALA WYSTAW CZASOWYCH, ul. Regera 6, Cieszyn: do
30. 9 wystawa pt. „Ukryte na dawnej fotografii. Życie codzienne w
Cieszynie końca XIX w. do lat 30.
XX w”. Czynna: wtorek, czwartek,
sobota, niedziela - wejście na ekspozycję o godz. 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00; środa, piątek – wejście
na ekspozycję o godz. 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00.

PROGRAM TV

• Hercule Poirot
Środa 23 września, godz. 21.40
TVC 1

PRIMA

6.15 Astro Boy (s. anim.) 7.00 Nowy
dzień 9.05 M.A.S.H. (s.) 10.20 Wiatr
nad rzeką (film) 12.25 Strażnik Teksasu (s.) 13.25 Gliniarz i prokurator
(s.) 14.25 Policja Hamburg (s.) 15.25
Agenci NCIS (s.) 16.25 Policja w akcji
17.25 Wiadomości kryminalne 17.50
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości
19.55 Showtime 20.05 Pogoda 20.15
Pielęgniarki. Błękitny kod (s.) 21.35
Show Jana Krausa 22.45 Gliniarz
(s.) 23.55 Policja w akcji 0.55 Agenci
NCIS (s.).

CZWARTEK 24 WRZEŚNIA

TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.45 Downton Abbey (s.)
10.35 Śladami gwiazd 11.00 Wszystko, co lubię 11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Sama w
domu 14.00 Opowiadanie filmowe
14.45 Downton Abbey 15.55 Napisała: Morderstwo (s.) 16.45 Wszystko, co
lubię 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce
18.00 Wiadomości regionalne 18.25
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.10
Opowiadaj (s.) 21.05 Gejzer 21.35 Pr.
dyskusyjny 22.30 Pr. rozrywkowy
23.25 Napisała: Morderstwo. Ostatni
wolny człowiek (film) 0.55 AZ kwiz.

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Południowy Pacyfik: Ocean wysp 9.55 Świat z lotu ptaka 10.50 1000 mil po czeskim niebie
11.45 Apokalipsa: I wojna światowa
12.40 Historie południowych mórz
13.00 UčíTelka 13.45 Magazyn chrześcijański 14.15 Skandale pierwszej republiki 14.40 Odkryte tajemnice piramidy Cheopsa 15.35 Olbrzymie węzły
transportowe 16.25 100 cudów świata
17.20 Poszukiwania morskich legend
18.15 Podróż po Dubaju 18.45 Wieczorynka 18.55 Przygody nauki i techniki
19.20 Tajna mowa pieniądza 19.50
Wiadomości w czeskim j. migowym
20.00 Wielka Brytania z lotu ptaka
21.00 Mongolia – kraj błękitnego nieba 21.30 Kary w Czechach 22.00 Generał Eliáš (film) 23.20 Queer 23.45
Trzy dziewczyny z Facebooka.

NOVA

• 1000 mil po czeskim niebie
Czwartek 24 września, godz. 10.50
TVC 2

TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.45 Downton Abbey
(s.) 10.35 Opowiadaj (s.) 11.30 AZ
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Sama w domu 14.00
Opowiadanie filmowe 14.15 Zawodowcy (s.) 15.10 Downton Abbey
(s.) 15.55 Napisała: Morderstwo (s.)
16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest mój
dom? 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.10 Żandarmskie
humoreski (s.) 21.40 Hercule Poirot

się żonami 21.40 Małe miłości 22.50
Agenci NCIS: Nowy Orlean (s.) 23.45
Castle (s.) 0.40 Dowody zbrodni (s.).

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica (s.) 9.40 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 Castle (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o tym sądzą
Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Zamieńmy

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica (s.) 9.45 Zamieńmy się żonami
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 Castle (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30
Wiadomości, sport, pogoda 20.20
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.)
23.00 Gwiezdne życie 23.35 Castle
(s.) 0.35 Dowody zbrodni (s.).

PRIMA

6.15 Astro Boy (s. anim.) 7.00 Nowy
dzień 9.05 M.A.S.H. (s.) 10.20 Dzieci
szczęścia (film) 12.25 Strażnik Teksasu (s.) 13.25 Gliniarz i prokurator
(s.) 14.25 Policja Hamburg (s.) 15.25
Agenci NCIS (s.) 16.25 Policja w akcji
17.25 Wiadomości kryminalne 17.50
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości
19.55 Showtime 20.05 Pogoda 20.15
Słoneczna (s.) 21.35 Winogrodnicy
(s.) 22.55 Tak jest, szefie! 0.00 Policja
w akcji.
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POST SCRIPTUM
POŁĄCZONE MINIKWADRATY MAGICZNE

UŚMIECHNIJ SIĘ

Rozwiązaniem dodatkowym jest dokończenie myśli Marka Twaina (1835-1910) – amerykańskiego pisarza pochodzenia szkockiego, satyryka i humorysty:
„Odwaga to panowanie nad strachem, a nie brak...”
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1. artystyczna tkanina
ścienna naśladująca obraz lub miasto
we Francji
2. przestarzale: brzeg,
krawędź czegoś
3. azerski pisarz, reżyser i scenarzysta
4. ROZWIĄZANIE
DODATKOWE
5. człowiek bez kultury lub powieść Elizy Orzeszkowej
6. pręty zgięte na końcach lub bokserskie
ciosy
7. brak przesady; powściągliwość
Wyrazy trudne lub
mniej znane:
ANAR, RANT
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MINIKWADRAT MAGICZNY I
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1. pseudonim, przezwisko w gwarze
przestępczej
2. ekwipunek, walizki podróżnego
3. na szable, o byt lub z wiatrakami
4. góry z Gerlachem
5. lokum dla samochodu
6. ostatnia litera w greckim alfabecie
7. potocznie: romans, flirt, zaloty
8. największe miasto i stolica Ukrainy
9. patronka górników solnych lub
imię Preis czy Rusin
10. honorowy wystrzał z armat
11. dolina o stromych zboczach
12. port na wyspie Honsiu
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MINIKWADRAT MAGICZNY II
Pionowo i poziomo jednakowo:
1. stroma górska
ścieżka
2. dawniej adept,
wychowanek lub
uczeń szkoły wojskowej
3. gra karciana, do
której są potrzebne dwie talie
4. jeden ze stopni
harcerskich lub
człowiek doświadczony, przebiegły, chytry.
Wyrazy trudne lub
mniej znane: REMI

Rozwiązaniem logogryfu jest nazwa wsi w Polsce, położonej w województwie świętokrzyskim, w powiecie buskim, w gminie Tuczępy. W tej właśnie wsi w 1150 roku urodził się biskup krakowski Wincenty Kadłubek – związany z kancelarią księcia Kazimierza Sprawiedliwego autor „Kroniki Polski”, błogosławiony Kościoła rzymskokatolickiego, patron diecezji sandomierskiej...
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Wyrazy trudne lub
mniej znane: ASTOR
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Wyrazy trudne lub mniej znane:
OSAKA, PARÓW
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LOGOGRYF ŁUKOWY

Pionowo i poziomo jednakowo:

1. instytucja finansowa
2. John Jacob...
(1886-1971), wydawca angielski,
były właściciel
„Timesa”
3. kryjówka małych
gryzoni
4. morski skorupiak
o dziesięciu odnóżach.
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śród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana książka. Rozwiązania

Rozwiązanie minikwadratu magicznego I
z 8 września: 1. KURS 2. USKOK 3. ROLBA 4. SKAN

prosimy przysyłać na e-mail: info@glos.live. Ter-

Rozwiązanie minikwadratu magicznego II

min ich nadsyłania upływa w piątek 2 października

z 8 września: 1. KUNA 2. UZNAM 3. NAGLE 4. AMEN

2020 r. Nagrodę z 8 września otrzymuje Krystyna

Rozwiązanie rozetki z 8 września:

Hampel z Olbrachcic. Autorem dzisiejszych łamigłó-

OSSOLIN

wek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie logogryfu łamanego z 8 września: WSTECZ

