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Sportowe ładowanie 
akumulatorów
WYDARZENIE: Ponad 500 zawodników z 27 krajów świata startuje w rozpoczętych w niedzielę w Pułtusku 
20. Światowych Letnich Igrzyskach Polonijnych. Bardzo silna jest reprezentacja Zaolzia, która występuje 
tradycyjnie pod szyldem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego „Beskid Śląski”. – Północne Mazowsze 
to miejsce, w którym czuć, jak bije polskość. A wy przyjeżdżacie nie tylko, żeby zdobywać medale, ale i poczuć tę 
polskość – mówił podczas otwarcia Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, która 
organizuje igrzyska.

Tomasz Wolff

W 
niedziel-
ne popo-
łudnie i 
w i e c z ó r 
najwięcej 
było uści-
sków i łez 

wzruszenia. W końcu udało się spo-
tkać. Do Pułtuska przyjechali za-
wodnicy z 27 krajów na świecie, w 
tym tak odległych, jak na przykład 
z Peru czy Republiki Południowej 
Afryki. Najliczniej reprezentowa-
nym kontynentem jest oczywiście 
Europa z Polakami między innymi z 
Republiki Czeskiej (ponad 80 osób), 
Białorusi, Bułgarii, Litwy, Łotwy, 
Francji, Irlandii, Niemiec, Norwegii 

czy Luksemburga. Wszyscy będą 
startowali w 17 dysplinach. Tomasz 
Kluziak jechał na zawody kilkana-
ście godzin. Musiał pokonać ponad 
1500 kilometrów. Przyjechał wła-
snym środkiem transportu, bo – jak 
przyznał – kocha jeździć samocho-
dem i zwiedzać Europę. Od 41 lat 
mieszka w Szwajcarii. – Trafiłem 
do tego kraju przez przypadek. Za-
prosił mnie kolega, który już tam 
mieszkał od roku. I tak się zaczęło. 
Aż do emerytury żyłem w Baden, 
dopiero od siedmiu lat mieszkam w 
Locarno w kantonie Ticino, najcie-
plejszym zakątku tego kraju – po-
wiedział pan Tomasz, który zdra-
dził, że nigdy nie żałował swojej 
decyzji o emigracji. Na zawodach 
wystartuje w strzelaniu z karabin-
ka oraz nordic walkingu, zawody 

w bliskim jego sercu żeglarstwie 
nie zostaną rozegrane. Na igrzyska 
przyjeżdża od 2018 roku. 

Dużo bliżej na Mazowsze mieli 
Renata Mruzek z Bystrzycy, na co 
dzień logopeda, oraz Roman Cy-
morek z Wędryni, nauczyciel w 
polskiej podstawówce w Bystrzycy. 
Pani Basia będzie rywalizować w 
piłce siatkowej oraz lekkoatletyce i 
badmintonie, a pan Roman w bad-
mintonie, tenisie ziemnym oraz 
siatkówce. Można powiedzieć, że 
są już starymi wygami – dla pani 
Basi to czwarte święto sportu polo-
nijnego, dla pana Romana szóste.

– To była dobra decyzja, żeby 
igrzyska zorganizować w Pułtusku. 
Ładne miasto, piękny zamek. Już 
nie mogę się doczekać nie tylko 
rywalizacji sportowej, ale także 

wydarzeń kulturalnych – mówił w 
niedzielne popołudnie, tuż przed 
oficjalnym otwarciem nauczyciel 
wychowania fizycznego.

20. Światowe Letnie Igrzyska 
Polonijne oficjalnie zainauguro-
wano w Amfiteatrze Domu Polo-
nii im. Krzysztofa Klenczona tuż 
koło zamku. Gościem uroczystości 
byli między innymi utytułowani 
polscy olimpijczycy: lekkoatleta 
Marian Woronin oraz szermierz 
Marian Sypniewski, który zresztą 
odpalił znicz olimpijski. Gorącymi 
oklaskami widownia powitała tak-
że Sławomira Szewińskiego, męża 
zmarłej przed trzema laty Ireny 
Szewińskiej.

Ciąg dalszy na stronie 3, 
więcej informacji  

w środku numeru.

• Rywalizacja sportowa rozpoczęła się wczoraj i potrwa do czwartku. Piątek przeznaczono na pożegnanie z Pułtuskiem. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI 1933
W tym roku zrodziła się pierwsza 
myśl zorganizowania igrzysk polo-
nijnych. Rok później, na Stadionie 
Wojska Polskiego w Warszawie, 
odbyły się pierwsze igrzyska. Potem 
jednak przyszła wojna, po niej trud-
ne czasy komuny i na kolejne zawo-
dy trzeba było długo czekać. Kon-
kretnie do roku 1974. – Jesteście 
długodystansowcami i nigdy się nie 
poddajecie. Kiedy przyszła wolna 
Polska i prof. Andrzej Stelmachow-
ki wspólnie ze Stowarzyszeniem 
„Wspólnota Polska” postanowił od-
nowić tę ideę, odzew był fantastycz-
ny, co widać do dziś – mówił prowa-
dzący ceremonię otwarcia igrzysk. 
Od 1997 roku zawody odbywają się 
regularnie co dwa lata.
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Wykroczenia  
nie było
Prezes Urzędu Ochrony Konkuren-
cji (ÚOHS) orzekł, że Miasto Czeski 
Cieszyn nie popełniło wykroczenia 
w procesie ogłaszania przetargu na 
centralny węzeł przesiadkowy i par-
king P+R. Tym samym miasto nie 
będzie musiało płacić kary grzywny 
w wysokości 110 tys. koron, wy-
mierzonej przez ÚOHS w orzecze-
niu pierwszej instancji. Powodem 
kary miały być niejednoznacznie 
określone warunki przetargu. Pre-
zes Urzędu Ochrony Konkurencji 
jest osobą rozpatrującą odwołania 
od decyzji kierowanej przez niego 
instytucji. 
Burmistrz Gabriela Hřebačkowa 
przyjęła decyzję z satysfakcją. 
Podkreśliła, że władze miasta od 
początku były przekonane o tym, 
że przetarg odbył się zgodnie z 
prawem, także dotacjodawca nie 
wykrył nieprawidłowości.  (dc)

•••
Nie podwójnemu 
członkostwu 
W artykule pt. „Zjazd coraz bliżej” 
w „Głosie” z dnia 17 bm. pojawiło 
się stwierdzenie, że Barbara Filipiec 
popiera równoczesne członkostwo 
jednej osoby w dwóch kołach 
PZKO. Jej wypowiedź na Konwen-
cie Prezesów została niewłaściwie 
zinterpretowana. Prezes MK PZKO 
w Trzanowicach mówiła o ułatwie-
niu działalności osobom, które są 
członkami jednego koła, a chcą 
udzielać się w innym, ale nie miała 
na myśli umożliwienia im podwój-
nego członkostwa. 
– Nie jestem zwolenniczką podwój-
nego członkostwa w PZKO, wręcz 
przeciwnie. Jako prezes pomagam 
natomiast osobom, które chcą 
pracować w naszym kole, przy 
przejściu z jednego do drugiego – 
wyjaśniła Filipiec w telefonie do 
redakcji.  (dc)

•••
„Beskid” zaprasza 
na wycieczkę  
do Polski 
PTTS „Beskid Śląski” ma ciekawą 
propozycję na spędzenie święta 
państwowego 28 września. Zapra-
sza wszystkich chętnych na wy-
cieczkę autokarową do Raciborza 
i Rud Wielkich. Jednym z punktów 
programu będzie zwiedzanie zabyt-
kowej stacji kolei wąskotorowej z 
przełomu XIX i XX wieku, znajdują-
cej się w Rudach Wielkich na Szlaku 
Zabytków Techniki oraz przejazd 
pociągiem turystycznym. W Rudach 
uczestnicy zwiedzą także Pocyster-
ski Zespół Klasztorno-Pałacowy i 
Park Krajobrazowy. 
W Raciborzu uczestnicy najpierw 
zawitają na historyczny rynek (tam 
można będzie zjeść obiad) i przejdą 
spacerem na drugi brzeg Odry, aby 
zwiedzić zamek. 
Wyjazd z Czeskiego Cieszyna zapla-
nowany jest na godz. 7.00, powrót 
ok. godz. 18.30. Autokar zatrzyma 
się także na trzech przystankach w 
Karwinie. Kierownikiem wycieczki 
jest Alfred Lotter (nr tel. 605 587 
986). Są wolne miejsca – można się 
zgłaszać. Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie internetowej 
www.ptts-beskidslaski.cz.  (dc)

W I A D O M O Ś C I

Prof. Sylwia Kołtan, 
polska immunolożka 

CYTAT NA DZIŚ

•••

Nie ma jeszcze udokumentowanych 

badań, ale sądzę, że w przyszłości zostaną 

opracowane szczepionki skojarzone 

przeciwko grypie i COVID-19

W I A D O M O Ś C I

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

• W sobotę i nie-
dzielę na lotnisku 
Leoša Janáčka w 
Mosznowie odby-
ły się Dni NATO. 
Jedną z głównych 
atrakcji był Bell Bo-
eing V-22 Osprey 
widoczny na zdjęciu 
powyżej. W piąt-
kowym wydaniu 
„Głosu” zamieścimy 
więcej informacji i 
zdjęć z tego wyda-
rzenia.  (endy) 
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

W SKRÓCIE...

O
statnio bardzo dużo się dzieje. Tak, jakby organi-
zatorzy wszystkich tradycyjnych imprez, jak rów-
nież inicjatorzy nowych przedsięwzięć chcieli zdą-
żyć, nim ktoś zatrzyma tę rozpędzoną karuzelę. 
Słyszałam to zresztą z wielu ust: „Nie zwlekamy, 
organizujemy imprezę teraz, bo kto wie, czy nie 
czeka na nas następny lockdown”. 

Jestem optymistką i wierzę, że kolejnego zamykania ludzi w do-
mach i izolacji społecznej już nie będzie, a przynajmniej nie na taką 
skalę, jak miało to miejsce na przełomie ubiegłego i bieżącego roku. 
Cieszy mnie fakt, że ludzie podczas długich pandemicznych miesięcy 
nie doszli do wniosku, że wygodniej im nic nie robić i nigdzie nie cho-
dzić, bo kultura serwowana z telewizora i komputera w zupełności im 
wystarcza. 

Tegoroczne babie lato obfituje w wydarzenia. Instytucje kultury i 
społecznicy działający w sektorze non profit dwoją się i troją, organi-
zując dożynki, festyny, wycieczki, koncerty, festiwale, prelekcje, spo-
tkania autorskie. Centrum Polskie Kongresu Polaków przygotowało 
Dni Polskie w trzech miastach. Wróciły wykłady MUR-u, odbył się 
wznowiony festiwal filmowy w Cierlicku. Tyle tych wydarzeń, aż czło-
wiek nieraz żałuje, że nie wszędzie może być, nie we wszystkim może 
uczestniczyć. 

Cieszmy się tym i wierzmy, że nie będziemy ponownie zmuszeni 
zadowolić się wirtualnym światem. Ten prawdziwy jest przecież o tyle 
ciekawszy i bardziej kolorowy.  

ZDANIEM... Danuty Chlup

danuta.chlup@glos.live

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BYSTRZYCA
Rozpoczyna się budowa 
chodnika wzdłuż drogi w 
kierunku na Nydek. Bę-
dzie liczył 1,6 km. Prace 
zostaną podzielone na sie-
dem odcinków i potrwają 
do sierpnia przyszłego 
roku. Pierwszy etap, od 
restauracji „Bowling”, 
właśnie się rozpoczął. 
Ma być gotowy do końca 
października. Zamknięty 
jest jeden pas, ruch odby-
wa się wahadłowo i jest 
sterowany sygnalizacją 
świetlną. 
 (dc)

NYDEK
W najbliższy piątek w 
Urzędzie Gminy można 
się można zaszczepić na 
COVID-19. Szczepienia 
bez uprzedniej rejestracji 
będą przeprowadzane 
od godz. 8.00 do 9.30. 
Przeznaczone są dla osób 
powyżej 12. roku życia. 
Do dyspozycji będzie jed-
nodawkowa szczepionka 
Janssen oraz dwudawko-
wa Pfizer. Dzieci i mło-

dzież 
w wieku 
12-18 lat mogą 
otrzymać wyłącznie 
dwudawkowy prepa-
rat.  (dc)

OSTRAWA
Skomplikowało się 
parkowanie samocho-
dów obok Szpitala Miej-
skiego. Parking przyszpi-
talny został zamknięty 
i wkrótce zamieni się w 
plac budowy. W miejscu 
wyrośnie nowoczesny 
obiekt parkingowy. Osoby 
przyjeżdżające do szpitala 
mogą postawić samo-
chody przy ul. Janáčka, 
w pobliżu Galerii PLATO. 
Przejazd z parkingu do 
szpitala zapewni Zakład 
Komunikacji Miejskiej. 
Na teren szpitala nadal 
mogą wjeżdżać karetki 
oraz samochody wiozące 
pacjentów, których stan 
zdrowia tego wymaga. 
 (dc)

STONAWA
Gmina wyremontowała 
budynek czeskiej szkoły 
na Górzanach. Rozpo-
częto od dachu, łącznie 
z konstrukcją nośną. 
Dzięki adaptacji poddasza 
powstała nowa klasopra-
cownia informatyki, po-
mieszczenie dla pierwszej 
klasy i dodatkowy oddział 
świetlicy szkolnej. Remont 
trwał ponad rok. Wyre-
montowany budynek był 
dawniej jedną z polskich 
szkół w Stonawie. Obec-
nie polskie klasy uczą się 
w placówce na Hołkowi-
cach. 
 (dc)

wtorek

środa

czwartek

dzień: 10 do 13 ºC 
noc: 8 do 5 ºC 
wiatr: 1-2 m/s

dzień: 10 do 12 ºC 
noc: 10 do 8 ºC 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 14 do 17 ºC 
noc: 13 do 9 ºC  
wiatr: 4-7 m/s

DZIŚ...

21
września 2021

Imieniny obchodzą:  
Mateusz, Mira, Marek
Wschód słońca: 6.19
Zachód słońca: 18.37
Do końca roku: 101 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Służby Celnej
Przysłowie: 
„Na Mateusza słońce 
grzeje, po Mateuszu wiatr 
ciepło wywieje”

JUTRO...

22
września 2021

Imieniny obchodzą:  
Joachim, Maurycy, 
Tomasz
Wschód słońca: 6.21
Zachód słońca: 18.35
Do końca roku: 100 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień 
Nosorożca
Przysłowie:
„Jeśli jasny Maurycy, to 
rad w zimie wiatr ryczy”

POJUTRZE...

23
września 2021

Imieniny obchodzą:  
Bogusław, Tekla, Elżbieta
Wschód słońca: 6.23
Zachód słońca: 18.33
Do końca roku: 99 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Języków Migowych
Przysłowie:
Skoro wrzesień, to już 
jesień, ale jabłek pełna 
kieszeń”

POGODA

STONAWA

BYSTRZYCA

OSTRAWA

NYDEK

Rodzina Katyńska 
w Republice Czeskiej 
zorganizowała 
w sobotę połączone 
obchody 80. i 81. 
rocznicy Zbrodni 
Katyńskiej. Spotkania 
w Czeskim Cieszynie 
odbywały się 
pod patronatem 
konsul generalnej 
RP w Ostrawie 
Izabelli Wołłejko-
Chwastowicz. 

Szymon Brandys

N
iestety w zeszłym 
roku nie udało 
nam się spotkać 
z powodów pan-
demii, ale cieszy-
my się, że dzisiaj 
możemy uczcić 

pamięć wszystkich zamordowanych 
– mówił prezes stowarzyszenia Jan 
Ryłko.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy 
w kościele katolickim w Czeskim Cie-
szynie, następnie ich uczestnicy udali 
się pod pomnik ofiar II wojny świato-
wej na Konteszyńcu, gdzie przy śpie-
wie „Roty” złożono kwiaty i upamięt-
niono ofiary Zbrodni Katyńskiej. 

Pamięć jest sprawą podstawową

Główna część programu odbyła 
się w Ośrodku Kultury „Strzelni-
ca”, gdzie była okazja do przemó-
wień okolicznościowych zapro-
szonych gości oraz odczytania 
listów z Kancelarii Prezydenta 
RP, Senatu i Ministerstwa Obrony 
Narodowej, w których przedsta-
wiciele polskich władz wyrażali 
swój szacunek dla ofiar i jedno-

cześnie działań Rodziny Katyń-
skiej. 

– W dzisiejszej rzeczywistości 
pamięć jest sprawą podstawową. 
Musimy zrobić wszystko, by ją za-
chować, ona bowiem kształtuje na-
szą tożsamość i pozwala nam być 
głęboko zakorzenionymi w prze-
szłości — podkreślał obecny na sali 
senator RP Andrzej Pająk.

– Zbrodnia Katyńska na zawsze 
będzie przypominać o sile kłam-
stwa oraz o groźbie zniewolenia 
i zniszczenia ludzi, kultury, pań-
stwa, prawa i nauki. Z drugiej stro-
ny będzie jednak świadectwem 
tego, że ludzie i narody potrafią 
nawet w czasach najtrudniejszych 
wybrać wolność i zachować prawdę 
– mówiła w swoim przemówieniu 
konsul Izabella Wołłejko-Chwasto-
wicz, po czym przekazała odzna-
czenia przyznane z postanowie-
nia prezydenta RP Andrzeja Dudy 
członkom stowarzyszenia. Za za-
sługi w działalności społecznej na 
rzecz upowszechniania wiedzy o 
Zbrodni Katyńskiej Srebrne Krzy-
że Zasługi otrzymali Wanda Firla i 
Henryk Wranik. 

Obchodom towarzyszył oko-
licznościowy koncert Chóru Mę-
skiego „Gorol” z Jabłonkowa pod 
dyr. prof. Alojzego Suchanka oraz 
interpretacje sceniczne tekstów 
związanych z Katyniem w wykona-

niu aktorów Sceny Polskiej Teatru 
Cieszyńskiego. 

W czeskocieszyńskim ośrodku 
kultury można było obejrzeć wy-
stawę „Katyń – pamięć narodu 
polskiego” przygotowaną przez 
kierownika Ośrodka Dokumen-
tacyjnego Kongresu Polaków Ma-
riana Steffka oraz prof. Měčislava 
Boráka, która w najbliższym czasie 
trafi do Sejmu, Senatu i Muzeum 
Katyńskiego w Warszawie. 

Rodzina Katyńska liczy aktual-
nie 52 członków. Oprócz dbania o 
miejsca pamięci, organizacji spo-
tkań i obchodów rocznicowych czy 
upowszechniania wiedzy o Katy-
niu, stowarzyszenie przy współ-
pracy konsulatu realizuje obecnie 
cykl lekcji historycznych w szko-
łach podstawowych na Zaolziu 
poświęconych historii Zbrodni Ka-
tyńskiej (z prezentacji skorzystali 
już dziewiątoklasiści w Jabłonko-
wie i Orłowej-Lutyni; w planie jest 
jeszcze osiem spotkań). 

Wiosną 1940 roku NKWD na 
mocy decyzji najwyższych władz 
ZSRR rozstrzelało ok. 22 tys. oby-
wateli Polski (w tym ponad 10 tys. 
oficerów Wojska Polskiego i Policji 
Państwowej). Około 500 ofiar po-
chodziło z terenu dzisiejszego Za-
olzia.

Więcej w piątkowym wydaniu 
„Głos News” na głos.live.  

• Za zasługi w działalności spo-
łecznej na rzecz upowszechniania 
wiedzy o Zbrodni Katyńskiej Srebr-
ne Krzyże Zasługi otrzymali Wanda 
Firla i Henryk Wranik. 
Fot. Szymon Brandys

2063
dzieci uczęszcza w tym roku szkolnym do polskich szkół podstawowych na Zaolziu, a w szkołach średnich kształci się 
po polsku kolejnych 372 uczniów. Takie są dane, które opublikowało w czwartek Centrum Pedagogiczne dla Polskiego 
Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie. Największą spośród 10 placówek oferujących pełne wykształce-
nie podstawowe jest Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie, gdzie w 20 klasach naukę 
pobiera 402 uczniów. Tam też rozpoczęło naukę najwięcej pierwszoklasistów – 38. Wśród szkół zapewniających edukację 
dzieci tylko na pierwszym stopniu nauczania, czyli w klasach 1.-5., najwięcej dzieci liczy w tym roku szkolnym podstawów-
ka w Bukowcu. Jest ich 41, a samych pierwszoklasistów – 11. (sch)

Sportowe ładowanie 
akumulatorów
Dokończenie ze str. 1

Organizatorem igrzysk jest 
Stowarzyszenie „Wspól-
nota Polska”, świętujące 
w tym roku 30-lecie ist-

nienia. Jego prezes Dariusz Piotr 
Bonisławski mówił o swoistym 
maratonie. – Wczoraj dokonaliśmy 
uroczystego otwarcia Światowe-
go Centrum Polonii im. Ignacego 
Jana Paderewskiego, tu na Zamku, 
w Domu Polonii w Pułtusku, gdzie 
będziecie mogli przyjeżdżać, by 
naładować swoje polskie akumula-
tory. Obchodziliśmy też jubileusz 
30-lecia „Wspólnoty Polskiej”, świę-
towaliśmy z miastem Pułtusk dni 
tego miasta, a teraz otwieramy 20. 
Światowe Letnie Igrzyska Polonij-
ne – tłumaczył. Partnerem honoro-
wym igrzysk oraz organizatorem 26. 
Światowego Sejmiku Polonijnego 
jest Polski Komitet Olimpijski. An-
drzej Kraśnicki, prezes PKOl-u przy-
znał, że sport łączy. – Wspólnie ze 
„Wspólnotą Polska” oraz związkami 

sportowymi podjęliśmy decyzję o 
organizacji trzech mistrzostw świa-
ta: w żeglarstwie, tenisie i golfie. To 
początek naszych działań, naszych 
związków – mówił i zapowiedział, 
że w Centrum Olimpijskim w Mu-

zeum Sportu w Warszawie będzie 
stała wystawa sportu polonijnego i 
ruchu olimpijskiego. – Razem zro-
bimy więcej – przyznał.

Jubileuszowe igrzyska potrwają 
do piątku.  (wot)

• Scena w amfiteatrze ozdobiona była flagami krajów, z których przyjechali 
sportowcy. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Bystroń 
prezesem

Marek Bystroń został 
nowym prezesem 
Macierzy Szkolnej w 
Republice Czeskiej. 

Dotychczasowego wiceprezesa or-
ganizacji wybrano jednogłośnie na 
czwartkowym zebraniu Zarządu 
Głównego. Bystroń zastąpi na tym 
stanowisku zmarłego 19 sierpnia 
śp. Tadeusza Smugałę. 

Nowa struktura władz Macierzy 
Szkolnej przedstawia się następu-
jąco: wiceprezesem został Tomasz 
Ondruch, któremu w tej funkcji po-
magać będzie Elżbieta Štěrba-Mo-
lenda. W zarządzie znalazł się tak-
że dotychczasowy rezerwowy jego 
członek Adam Wantulok.

Znane są także terminy najbliż-
szych imprez organizowanych 
przez Macierz. 22 września na 
stadionie w Czeskim Cieszynie 
uczniowie polskich szkół podsta-
wowych zagrają w XXI Turnieju 
Piłki Nożnej o Memoriał Alojzego 
Adamca. Następnie 2 października 
w hali sportowej w Bystrzycy odbę-
dzie się turniej w siatkówce pod na-
zwą Memoriał Jana Skupnia o Pu-
char Baginieckigo Gorola. Z kolei 
24 listopada w Czeskim Cieszynie 
zorganizowany zostanie konkurs 
recytatorski.  (szb)

Kłucie  
po raz trzeci...
Osoby, które jako pierwsze zostały 
zaszczepione przeciw COVID-19, 
w najbliższych dniach otrzyma-
ją wiadomość SMS o możliwości 
przyjęcia trzeciej dawki preparatu, 
która ma wzmocnić ich odporność 
przeciwko infekcji oraz ciężkiemu 
przebiegowi choroby. W większości 
przypadkach chodzi o pracowni-
ków służby zdrowa oraz seniorów 
żyjących w domach opieki społecz-
nej. Chodzi o ok. 40 tys. osób, któ-
re zostały w pełni zaszczepione w 
styczniu br. Podawane będą prepa-
raty firm Pfizer i Moderna. Trzecia 
dawka zalecana jest najwcześniej 
po upływie ośmiu miesięcy od 
zaaplikowania kompletnej jedno- 
lub dwudawkowej szczepionki. 
Wyjątek stanowią osoby poważnie 
chore, zwłaszcza te z  osłabioną 
odpornością, występującą np. po 
transplantacji narządów. W ich 
przypadku o możliwości wcze-
śniejszego podania szczepionki za-
decyduje lekarz. 

Ludzie po otrzymaniu informacyj-
nego SMS-a o możliwości ponowne-
go zaszczepienia się mogą zgłosić się 
w szpitalu – najlepiej po dokonaniu 
wcześniejszej rejestracji za pośred-
nictwem Internetu, lub w gabinecie 
pierwszego kontaktu. (sch) 
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Z REDAKCYJNEJ POCZTY

BYŁO SCHRONISKO NA SLAWICZU, NIE MA SCHRONISKA

Ostatni taki dzień w tym miejscu...
Z taką sytuacją spotkałem się pierwszy raz w życiu, a chodzę po górach od dziecka – powiedział pan Krzysztof 
z Warszawy, który spędzał początek września w Beskidzie Śląsko-Morawskim. Na Slaviczu zastał rozebrane 
schronisko. Wracając do Polski postanowił zadzwonić w tej sprawie do redakcji „Głosu”. – Do dziś właściciel 
schroniska nie przedstawił Urzędowi Budowlanemu w Jabłonkowie żadnego dowodu na to, że budynek znajdował 
się w tak awaryjnym stanie, który umożliwiałby jego zburzenie bez pozwolenia Urzędu Budowlanego – przyznała 
kierowniczka tej placówki w Jabłonkowie, Renata Niedoba.

Tomasz Wolff, sch

P
an Krzysztof wy-
brał się na wy-
cieczkę z dziećmi. 
Nigdy nie przy-
puszczał, że skoń-
czy się tak smut-
no... – Wyszliśmy 

z Łomnej Dolnej. Przez Kamienity 
dotarliśmy do schroniska, a właści-
wie tego, co z niego zostało. Chcia-
łem uwiecznić na zdjęciach ten 
przykry widok – kupkę gruzu. W 
pewnym momencie podjechał do 
mnie mężczyzna, który przedsta-
wił się jako właściciel tego miejsca.
Kategorycznie zabronił mi robić 
zdjęcia. Groził policją, konsekwen-
cjami – opowiadał turysta, który 
chcąc uniknąć problemów ruszył 
dalej. Niesmak jednak pozostał, a 

jak dodał, jeszcze nigdy nie spotkał 
się z sytuacją, żeby ktoś zburzył 
schronisko. 

Renata Niedoba z Urzędu Bu-
dowlanego w Jabłonkowie: – Gene-
ralnie takie postępowanie możliwe 
jest tylko wtedy, kiedy zapobiega 
bezpośrednio grożącej poważnej 
katastrofie. W tej sytuacji nale-
ży bezzwłocznie poinformować 
urząd, że takie prace są przeprowa-
dzane. Jeśli okaże się, że właściciel 
nie postępował zgodnie z prawem, 
grozi mu kara pieniężna. 

Kolejnym krokiem będzie uzy-
skanie zezwolenia na budowę no-
wego schroniska turystycznego. 
Jak ustaliśmy, Urząd Budowlany 
w Jabłonkowie zaproponował wła-
ścicielowi najszybsze rozwiązanie, 
jakim jest zawarcie umowy pu-
bliczno-prawnej, która zastępuje 
zarówno wydanie decyzji o warun-

kach zabudowy, jak i pozwolenia 
na budowę.

To, że właściciel byłego schroni-
ska turystycznego na Slawiczu nosi 
się z zamiarem wzniesienia nowe-
go obiektu, wynika z koresponden-
cji, którą udostępniła redakcji Jana 
Javorská z Oddziału Regionalnego 
Beskidy Agencji Ochrony Przyrody 
i Krajobrazu RC w Rożnowie pod 
Radhoszczem. – W naszym inte-
resie leży wybudowanie nowego 
schroniska. Chcemy to zrobić jak 
najszybciej, aby zapewnić serwis 
turystom oraz dochód naszej fir-
mie, od którego jesteśmy uzależ-
nieni ekonomicznie – napisał Mi-
chal Cháňa. 

O sprawie szeroko informował 
także Beskit Cieszyński 43400, któ-
ry prowadzi kanał na Facebooku. 
– W 1989 roku obiekt kupili potom-
kowie Jana Kolářa, odrestaurowali i 

nadali nowy blask. Niestety w 2019 
został sprzedany nowemu właści-
cielowi, który na sąsiedniej działce 
wybudował konkurencyjny, nowo-
czesny i znacznie droższy budynek 
o podobnej funkcji z wellness i in-
nymi atrakcjami dla zamożnych. 
Tutaj jednak jeszcze do zeszłego 
weekendu można było spędzić noc 
za 640 koron i wypić piwo oraz 
posilić się za rozsądną kwotę. W 
niedzielę gości było mnóstwo i po-
zornie nic nie zapowiadało, że to 
ostatni taki dzień w tym miejscu – 
można było przeczytać we wpisie 
zamieszczonym 2 września.

W szoku jest też Halina Twar-
dzik, prezes Polskiego Towarzy-
stwa Turystyczno-Sportowego 
„Beskid Śląski”. Tym bardziej że 
niedawno uczestniczyła w jubile-
uszu 100-lecia schroniska na Pra-
szywej.

– Rozbiórka  chaty na Slawiczu 
była tam jednym z tematów. Wszy-
scy byli w szoku. Najbardziej ude-
rzyło mnie jednak to, jak tamtejsi 
włodarze i samorządowcy dbają o 
tamto schronisko. Nie jest w ide-
alnym stanie, ale widać ogromną 
troskę o majątek. Tymczasem na 
Slawiczu niespodziewanie dla 
większości burzy się obiekt tury-
styczny – podzieliła się swoimi 
wrażeniami. Jak dodała, nie wie-
rzy – patrząc na to, co już powstało 
na Slawiczu – że planowany obiekt 
będzie miał turystyczny charak-
ter.

– Tak zakończyła się historia 
jednej z najsłynniejszych chat tu-
rystycznych w Beskidach, stojącej 
w miejscu poprzedniej, o tej samej 
funkcji z 1899 roku, która w 1930 
spłonęła – dodał Beskit Cieszyński.
 

• Już po wszystkim... Zdjęcia: Beskit Cieszyński 43400, ARC• Schronisko na Slawiczu w trakcie rozbiórki.

DNI POLSKIE W KARWINIE

Polska nie tylko dla Czechów
Kilkanaście paneli i kilkanaście nowoczesnych ośrodków kultury, które zmieniły oblicza polskich miast. Tak 
można scharakteryzować wystawę, którą Centrum Polskie Kongresu Polaków zainstalowało na płocie polskiej 
podstawówki w Karwinie-Frysztacie. Ekspozycja, która nosi tytuł „Polska: architektura & kultura”, w czwartek 
zainaugurowała Polskie Dni w Karwinie.

Beata Schönwald 

W
y s t a w a 
pochodzi 
z Insty-
tutu Pol-
skiego w 
P r a d z e , 
k t ó r y 

przesłał nam pocztą e-mailową 
zdjęcia poszczególnych obiektów 
wraz z opisami, a które Kongres 
Polaków wydrukował. Ponieważ 
ekspozycja celuje w czeskiego od-
biorcę, wszystkie teksty są w języku 
czeskim – wyjaśnił kierownik Cen-
trum Polskiego Michał Przywara. 

Panele przybliżające najnowszą 
polską architekturę będą przycią-
gały wzrok przechodniów mniej 
więcej do połowy października. W 
tym czasie z ich treścią zapoznają 
się również uczniowie miejscowej 
podstawówki. – To nie pierwsza 
taka wystawa zainstalowana na 
płocie naszej szkoły. Wcześniej 
mieliśmy tutaj już trzy inne wypo-
życzone z Konsulatu Generalne-
go, m.in. o Warszawie i Krakowie 
– zaznaczył dyrektor Szkoły Pod-
stawowej i Przedszkola z Polskim 
Językiem Nauczania w Karwinie 
Tomasz Śmiłowski. Tę dotyczącą 

kultury i architektury uznał za nie-
zwykle ciekawą.

– Na pewno będziemy z niej ko-
rzystali. W jaki sposób i czy będzie 
to na lekcjach wychowania pla-
stycznego, wychowania obywatel-
skiego albo geografii, dopiero usta-
limy – dodał dyrektor. 

Ekspozycja przedstawia ciekawe 
pod względem architektonicznym 
ośrodki kultury, które powstały w 
trzecim tysiącleciu. Najstarszy z 
nich, obiekt Muzeum Powstania 
Warszawskiego, został wzniesiony 
w 2004 roku. Pozostałe są dziełem 
ostatnich dziesięciu lat. Najnowszy 
pochodzi z 2017 roku i mieści się w 
nim Muzeum Drugiej Wojny Świa-
towej w Gdańsku. Prócz Warszawy i 
Gdańska swoje budowle mają tutaj 
m.in. również Katowice, Kraków, 
Wrocław, Łódź czy Szczecin. 

– Po zakończeniu Dni Polskich w 
Karwinie, Jabłonkowie i Trzyńcu 
wystawa zostanie przeniesiona z 
Frysztatu do Czeskiego Cieszyna. 
Tam zostanie zainstalowana na 
przystosowanej do tego celu ścia-
nie budynku Zarządu Głównego 
PZKO przy ulicy Strzelniczej. Póź-
niej chcielibyśmy ją zaprezentować 
również mieszkańcom podgórskiej 
części Zaolzia – stwierdził Przywa-
ra. 

• Michał Przywara przed wystawą „Polska: architektura & kultura” umieszczonej na płocie karwińskiej polskiej pod-
stawówki. Fot. BEATA SCHÖNWALD

Sto lat w górniczym mundurze
Wydobycie węgla pod Suchą 
Górną skończyło się już kilka 
lat temu. Zamknięto kopal-
nie „Franciszek”, „Barbara”, „9 
maja”. Dziś coraz trudniej za-
uważyć szkody górnicze. Na te-
renie byłej kopalni działa kilka-
dziesiąt różnych firm, a gmina 
może się poszczycić wieloma no-
wymi budynkami, drogami czy 
obiektami sportowymi.

Górnictwo nie zniknęło jednak 
bez śladu. Właśnie w tym roku 
mija 100. rocznica założenia Klu-
bu Umundurowanych Górników 
Kopalni „Franciszek” w Suchej 
Górnej. Na sobotnie obchody za-
proszeni zostali koledzy z oko-
licznych organizacji ze Stonawy, 
byłych kopalń „Barbara”, „Dukla”, 
„ACS” oraz bratnich organizacji z 
Przybramia i Straży pod Ralskiem 
w Czechach, Pezinka ze Słowacji i 
Kaczyc z Polski.

W sobotnie przedpołudnie wy-
ruszył pochód na czele z poczta-
mi sztandarowymi od posągu św. 
Barbary, patronki górników, w kie-
runku miejscowego kościoła św. 
Józefa, gdzie została odprawiona 
uroczysta msza św. z akompania-
mentem orkiestry dętej z partner-
skiej gminy Lubomia z Polski. Ks. 
Mirosław Kazimierz podkreślił, 
że choć kopalnie zakończą już w 
przyszłym roku swą działalność, 
to epoka górnictwa pozostanie na 
zawsze częścią historii naszego 
regionu. Podczas swego zjazdu 
do kopalni sam przekonał się, że 
praca w podziemiach należy do 
najtrudniejszych, nie może ist-
nieć bez wzajemnej współpracy 
i pomocy pomiędzy górnikami i 
że zawsze towarzyszyła jej myśl o 
Bogu, zwłaszcza w obliczu niebez-
pieczeństwa lub śmierci bliskiej 
osoby. 

Obchody 100-lecia kontynuowa-
no w Klubie Emerytów Górniczych, 
gdzie wysłuchano przemówień 
wójta Suchej Górnej Jana Lipnera 

oraz gości z bratnich organizacji, a 
także oklaskiwano występ mażore-
tek. W czasie rozmów goście często 
określali siebie jako „sieroty po nie-

żyjących już matkach-kopalniach”, 
wysoko ceniąc sobie działalność 
gminy, która wspiera materialnie 
organizacje górnicze. (M.W.)

• Sztandary gości uhonorowano pamiątkowymi jubileuszowymi wstęgami. 
Fot. MILENA TVARDÍKOWA

Spora dawka polskiej kultury 

W sobotę z wykładem 
do Domu Polskiego 
we Frysztacie przy-
jechał historyk i po-

lonista dr Roman Baron. Ponadto 
uczestnicy wydarzeń promujących 
polską kulturę w naszym regionie 
mogli w Karwinie m.in. obejrzeć 
dwa polskie filmy – pierwszą peł-
nometrażową produkcję Warszaw-
skiej Szkoły Filmowej „kRaj” oraz 
„Swat” w reż. Magnusa von Horna, 
wysłuchać piątkowego (przenie-
sionego ze względów technicznych 
z czwartku) wykładu Jana Zieglera 
o historii wzajemnych polsko-cze-
skich stereotypów czy wziąć udział 
w promocji tomiku poetyckiego 
Marty Bocek „Na zdrowie”, której 
towarzyszył występ Przemka Or-
szulika i Agaty Waluś. 

Miejscami, do których zawitały 
„Dni Polskie” były: Dom Polski MK 
PZKO w Karwinie-Frysztacie, kino 
„Centrum”, Oddział Literatury Pol-
skiej Biblioteki Regionalnej i Kar-
wina-Przystań. 

– Takich punktów programu 
jeszcze na Zaolziu nie mieliśmy! 
Cieszę się m.in. z tego, że udało 
nam się zaprezentować monodram 
Artura Pałygi „Usta Weroniki – 
nieznane modlitwy Zofii Kossak” 
w reż. Bogusława Słupczyńskiego 
z Joanną Gruszką w roli głównej. 
Powtórzymy ten występ jeszcze w 
ramach kolejnych Dni Polskich w 

Trzyńcu i Jabłonkowie – mówi kie-
rownik CP KP Michał Przywara.

Sobotni program miał nieco bar-
dziej akademicki wymiar. Polonista 
i historyk pochodzący z Karwiny dr 
Roman Baron opowiadał w Domu 
Polskim we Frysztacie o misji życia 
prof. Mariana Szyjkowskiego. Ba-
dacz z Instytutu Historii Czeskiej 
Akademii Nauk w Pradze przed-
stawił postać wielkiego polonisty 
i propagatora polskiej kultury w 
Czechach w oparciu o swoją książkę 
wydaną przez Instytut Historii PAN 
i Instytut Historii Czeskiej Akade-
mii Nauk (i dofinansowaną przez 
Fundusz Rozwoju Zaolzia). 

Prof. Szyjkowski (1883-1952) to 
twórca pierwszej czeskiej, a przy tym 
pierwszej na świecie, zagranicznej 
polonistyki instytucjonalnej. W roku 
1923 trafił na Uniwersytet Karola w 
Pradze jako polonista, otrzymując 
Katedrę Języka i Literatury Polskiej 
– tam wykładał i wiele publikował. 
Poza szerokimi kontaktami w sto-
licy kraju naukowiec utrzymywał 
także relacje ze środowiskiem Po-
laków na Zaolziu. Jak opowiadał dr 
Baron, prof. Szyjkowski odwiedził 
nasz region dwukrotnie. – Przed 
wojną chciał poznać problemy w 
stosunkach polsko-czeskich, dlate-
go przyjechał tutaj, by spotykać się 
z ludźmi. A drugi raz przybył w na-
sze strony, bo Zaolzie było dla nie-
go taką namiastką Polski. Nie mógł 

ze względów 
politycznych 
odwiedzić oj-
czyzny, więc 
z a t r z y m a ł 
się u nas, by 
pobyć w pol-
skim środo-
wisku m.in. 
w Bystrzycy 
i Parku im. 
Adama Siko-
ry w Czeskim 
Cieszynie – 
wyjaśniał.

P r e l e g e n t 
przypomniał 
również o 
k o n k u r s i e 
im. Mariana 
Szyjkowskie-
go na naj-
lepsze prace 
licencjackie i 
magisterskie 
p o święcone 
Polsce, któ-
ry powstał 
z inicjatywy 
I n s t y t u t u 
Polskiego w 
Pradze. – Zachęcajcie absolwentów 
różnych kierunków do uczestnic-
twa w tym konkursie! – apelował. 

Sobotni program zakończył reci-
tal poezji śpiewanej w wykonaniu 
Szymona Podwina i Igora Jelínka. 

Z kolei w niedzielę na Przystani 
w Karwinie odbył się koncert pol-
skich zespołów muzycznych Ra-
stafajrant z Cieszyna i Ziggie Piggie 
z Sosnowca. 

W przyszłym tygodniu festiwal 

polskiej kultury przeniesie się do 
Jabłonkowa (23-26 września), a na-
stępnie do Trzyńca (30 września-3 
października). Szczegółowy program 
imprezy dostępny jest na stronie 
www.polonica.cz.  (szb)

• Dr Roman Baron opowiadał w sobo-
tę o założycielu czeskiej polonistyki 
prof. Marianie Szyjkowskim. 
Fot. SZYMON BRANDYS
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Pierwsza znana wzmianka o rodzie 
Miencielów (Mięcielów) na Śląsku 
Cieszyńskim pochodzi z 1647 roku.

W 
źródłach 
z XVIII i 
XIX wie-
ku osoby 
o nazwi-
sku Mien-
ciel po-

jawiają się w szeregu wiosek koło 
Cieszyna, ale korzenie większości z 
nich (jeżeli nie wszystkich) prowa-
dzą do Żukowa Dolnego. Stamtąd 
pochodził Jerzy Mienciel, który 26 
stycznia 1647 roku poślubił Ewę 
Hes (Hess) z Bobrku (obecnie w 
granicach Cieszyna), a następnie 
przeniósł się do rodzinnej miejsco-
wości żony.

Wnuk Jerzego, Paweł (ur. 1692), 
w 1720 roku przeprowadził się 

do Marklowic (tych w granicach 
Cieszyna), gdzie kupił chałupę. 
Z tej miejscowości pochodziła 
jego żona, Anna z domu Lojza. 
Mieli czterech synów: Jana (ur. 
1720), Pawła (1722-1783), Jerze-
go (ur. 1727) i Andrzeja (ur. 1736). 
Ojcowskie gospodarstwo począt-
kowo przejął Paweł, ale później 
zamieszkał na Brandysie. Wzo-
rem ojca i pradziadka osiedlił się 
tam, skąd pochodziła żona (w 
przypadku Pawła była nią Maria 
Śniegoń).

Paweł sprzedał grunt w Marklo-
wicach najstarszemu bratu, Jano-
wi. Po Janie gospodarowali tam 
jego syn Paweł (ur. 1768), żonaty z 
Marią Pelar (Pellar) z Mistrzowic, i 
wnuk Paweł (1798-1883), żonaty z 
Marią Horwat z Mistrzowic.

Żuków Górny, Kocobędz, 
Ligota Alodialna
Ostatni ze wspomnianych wyżej 
Pawłów doczekał się czterech sy-

nów. Cała czwórka dożyła wieku 
dorosłego (podobnie jak i jedyna 
córka), co było ewenementem, bio-
rąc pod uwagę ówczesną śmiertel-
ność dzieci. Najstarszy Jan (1823-
1875) był kolejno chałupnikiem 
w Pogwizdowie, zagrodnikiem w 
Żukowie Górnym i właścicielem 
gruntu w Kocobędzu. Drugi Paweł 
(1826-1876) objął rodzinny grunt 
w Marklowicach (w cieszyńskim 
archiwum zachował się jego testa-
ment). Trzeci Jerzy (ur. 1829) był 
siedlakiem w Ligocie Alodialnej. 
Czwarty Andrzej (1837-1900) po-
czątkowo gospodarował na grun-
cie siedlaczym w Trzyńcu, później 
został karczmarzem w Ligocie Alo-
dialnej.

Powyższa wyliczanka Miencie-
lów nasycona jest imionami, data-
mi i nazwami miejscowości, ale po-
zwala choć trochę uświadomić, jak 
szybko rozrastał się ten śląski ród. 
Nawet takie „małe migracje” do 
nieodległych wiosek stanowią wy-
zwanie dla genealogów, bo oznacza 
to zwykle przeszukiwanie metryk 
kolejnych parafii.

»…obecnie dobry syn 
swojej ojczyzny«
U schyłku czasów austriackich 
najsłynniejszym przedstawicielem 
rodu był Paweł (ur. 1881), pocho-
dzący z Marklowic. Pracował jako 
nauczyciel w Skoczowie i z czasem 
stał się jednym ważniejszych zwo-

lenników Józefa Kożdonia, lidera 
(wówczas) proniemieckiej Śląskiej 
Partii Ludowej. O tym, jak brutalna 
była polemika prasowa w tamtych 
czasach, świadczy tekst na łamach 
„Głosu Ludu Śląskiego”, reprezen-
tującego przeciwną opcję politycz-
ną. Tak pisano o matce Mienciela: 
„No tóż dzieciska chodziły do tego 
Cieszyna i po poru rokach już za-
czły szwandrać po niemiecku, 
przezywały ją czasem tak, że bie-
daczka, widząc że i chłop z dziec-
kami dzierży, pomału ze żałości 
poszła na drugi świat”.

W 1911 roku Mienciel został na-
uczycielem w Gruszowie, ale nie 
zagrzał tam długo miejsca. Po kilku 
miesiącach mianowano go dyrek-

torem Ewangelickiej Szkoły Lu-
dowej we Lwowie. Nominacja pro-
niemieckiego działacza wzbudziła 
sporo kontrowersji i w Galicji, i na 
Śląsku Cieszyńskim. 

W czasie I wojny światowej został 
inspektorem szkolnym z zadaniem 
organizowania szkolnictwa w tej 
części Kongresówki, która znalazła 
się pod austriacką okupacją. Praco-
wał na tyle dobrze, że w 1918 roku 
odznaczono go austriackim Zło-
tym Krzyżem Zasługi z Koroną na 
wstędze Medalu Waleczności.

Niebawem zmienił poglądy po-
lityczne, być może pod wpływem 
dramatycznych wydarzeń 1919 
roku. W każdym razie w kwietniu 
1920 roku „Poseł Ewangelicki” 

charakteryzował Pawła Mienciela 
tymi słowy: „dawniej podpora ślą-
zakowszczyny, obecnie dobry syn 
swojej ojczyzny polskiej służy w 
charakterze urzędnika w wojsku 
polskim”

Przykład Mienciela nie był od-
osobniony. Często badacze, próbu-
jąc dociec, jakie mogły być rezultaty 
plebiscytu na Śląsku Cieszyńskim 
po I wojnie światowej, odwołują się 
do wyników wyborów z czasów au-
striackich. Tymczasem, o czym nie-
którzy zdają się zapominać, część 
mieszkańców Śląska Cieszyńskiego 
w gorących latach 1919-1920 popar-
łaby innych polityków około de-
kadę wcześniej, gdy Austro-Węgry 
trwały w najlepsze. 

NASZE RODY /83/

Michael Morys-Twarowski Miencielowie (Mięcielowie)

Skąd ten ród?
Przyjmując, że nazwisko Mienciel (Mięciel) otrzymał protoplasta rodu, 
zajmujący się mięciem skór, należałoby widzieć w nim miejscowego niż 
przybysza (przybysz otrzymałby raczej przezwisko odwołujące się do 
miejsca pochodzenia). To tylko hipoteza, ale trudno sformułować jaką-
kolwiek inną. Być może dokładna kwerenda ksiąg gruntowych wiosek 
książęcych z XVI i początku XVII wieku przyniesie jakiś nowy trop.

Gdzie doczytać?
 Z Michael Morys-Twarowski, „Miencielowie (Mięcielowie) – dzieje 

chłopskiego rodu z Marklowic koło Cieszyna od XVIII do początku 
XX wieku”, „Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w 
Chorzowie” (Tom 6, 2018, artykuł dostępny online w serwisie 
academia.edu.

Skąd to 
nazwisko?
W książce „Nazwiska 
cieszyńskie” 
Władysława 
Milerskiego można 
znaleźć dwie 
etymologie: albo od 
staropolskiego „miąć” 
(kruszyć, rozcierać na 
mąkę, mleć, gnieść), 
albo od gwarowego 
„mięciel” (człowiek, 
który wykonuje w 
garbarstwie mięcie 
skór). Fakt, że 
nazwisko Mienciel 
jest charakterystyczne 
dla naszego regionu, 
przemawia za drugą 
możliwością.

Rocznica sowieckiej napaści na Polskę

82 lata temu, 17 wrze-
śnia 1939 roku, 
łamiąc polsko-so-
wiecki pakt o nie-

agresji, Armia Czerwona wkroczyła 
na teren Rzeczypospolitej Polskiej, 
realizując ustalenia zawarte w taj-
nym protokole paktu Ribbentro-
p-Mołotow. Konsekwencją sojuszu 
dwóch totalitaryzmów był rozbiór 
osamotnionej Polski.

Sowiecka napaść na Polskę była 
realizacją układu podpisanego w 
Moskwie 23 sierpnia 1939 r. przez 
ministra spraw zagranicznych III 
Rzeszy Joachima von Ribbentro-

pa oraz ludowego komisarza spraw 
zagranicznych ZSRS Wiaczesława 
Mołotowa, pełniącego jednocześnie 
funkcję przewodniczącego Rady 
Komisarzy Ludowych (premiera).

Integralną częścią zawartego 
wówczas sowiecko-niemieckiego 
paktu o nieagresji, był tajny proto-
kół dodatkowy. Jego drugi punkt, 
dotyczący bezpośrednio Polski, 
brzmiał następująco: „W wypadku 
terytorialnych i politycznych prze-
kształceń na terenach należących 
do Państwa Polskiego granica stref 
interesów Niemiec i ZSRS przebie-
gać będzie w przybliżeniu po linii 

rzek Narwi, Wisły i Sanu. Kwestia, 
czy w obopólnym interesie będzie 
pożądane utrzymanie niezależne-
go Państwa Polskiego i jakie będą 
granice tego państwa, będzie mo-
gła być ostatecznie wyjaśniona 
tylko w toku dalszych wydarzeń 
politycznych. W każdym razie oba 
rządy rozstrzygną tę kwestię na 
drodze przyjaznego porozumie-
nia”.

Informacja na temat wspomnia-
nego tajnego protokołu nie dotarła 
do Polski, pomimo tego, iż przy-
wódcy alianccy dysponowali wie-
dzą na jego temat.

Oceniając sojusz dwóch totalitar-
nych mocarstw prof. Andrzej Gar-
licki pisał: „Pakt Ribbentrop-Moło-
tow nazywa się często IV rozbiorem 
Polski. Ta nazwa dobrze oddaje jego 
istotę. Dwa sąsiadujące z Polską pań-
stwa zawarły porozumienie dotyczą-
ce podziału jej terytorium pomiędzy 
siebie. Po kilku tygodniach porozu-
mienie to zostało zrealizowane. Pakt 
Ribbentrop-Mołotow przyniósł Hi-
tlerowi pozornie mniejsze korzyści 
niż Stalinowi: terytorium polskie na 
zachód od linii Wisły oraz uznanie 
Litwy za niemiecką strefę wpływów. 
Ale Hitler otrzymywał równocze-

śnie – i to było bezcenne – gwarancje 
neutralności Moskwy w jego konflik-
cie z Zachodem. Groźba wojny na 
dwa fronty, przynajmniej w najbliż-
szym czasie, przestawała istnieć dla 
Niemiec. Obaj partnerzy podpisują-
cy pakt na Kremlu traktowali go jako 
rozwiązanie doraźne. Obaj mieli cele 
o wiele bardziej ambitne niż rozbiór 
Polski czy podporządkowanie re-
publik nadbałtyckich. Były to cele 
sprzeczne, dlatego wojna pomiędzy 
III Rzeszą i Związkiem Radzieckim 
była nieunikniona”. (A. Garlicki, 
„Historia 1815-1939. Polska i świat”).

 Dzieje.pl/PAP

• Metryka ślubu Jerzego Mienciela i Ewy Hes (Hess) z 1647 roku. Źródło: parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie.

• Metryka zgonu Jana Mienciela, właściciela gruntu w Kocobędzu, zmarłego w 1875 roku. Źródło: Biblioteka i Archiwum im. Tschammera w Ciesszynie). 
Zdjęcia: ARC

S P O R T 
Heynen:  
Dziękuję 
Polsko!

Polscy siatkarze nie zdobyli 
przed własną publiczno-
ścią wymarzonego złotego 
medalu w mistrzostwach 

Europy, wygrywając „na otarcie łez” 
brąz w meczu o trzecie miejsce z 
Serbią. Trener Vital Heynen zara-
zem kończy współpracę z polską 
federacją. 
– Każda łza była łzą dumy. Nigdy 
nie płakałem tak bardzo i nigdy nie 
widziałem tyłu łez na zakończenie 
sezonu. Dziękuję zawodnikom, 
sztabowi, najlepszej publiczności 
na świecie. Dziękuję Polsko – tymi 
słowami Heynen zakończył swój 
wpis na Twitterze. 
Belgijski trener, który reprezentację 
Polski prowadził od 2018 roku i 
zaraz w pierwszym sezonie zdobył 
złoto mistrzostw świata, po zwy-
cięskim pojedynku o brąz nie krył 
wzruszenia, dziękując swoim pod-
opiecznym. – Jestem najbardziej 
dumny z tego, że wszyscy byliście 
dziś uśmiechnięci. To pokazuje, że 
każdy z Was kocha polską repre-
zentację. I to właśnie był mój plan. 
Chciałem, byście czerpali przyjem-
ność z gry w kadrze – zaznaczył 
podczas pożegnania w polskiej 
szatni w katowickim Spodku. 
Złoty medal EuroVolley 2021 wy-
walczyli Włosi, pokonując w Kato-
wicach Słowenię 3:2.  (jb)

WEEKENDOWY SERWIS PIŁKARSKI
FORTUNA LIGA

OŁOMUNIEC – 
OSTRAWA 1:1
Do przerwy: 1:0. Bramki: 10. Hála 
– 84. Almási. CZK: 75. Zifčák (Oł.). 
Ostrawa: Laštůvka – Ndefe, Svozil, 
Lischka, Fleišman – Sor (64. Ju-
roška), Tetour, Kaloč (64. Budín-
ský), Kuzmanović (71. de Azevedo), 
Potočný (71. Klíma) – Almási. 

Piłkarze Ostrawy gonili stratę 
prawie do samego końca meczu. 
Remis uratował dla Banika na-
pastnik Almási w okresie prze-
wagi liczebnej, po wykluczeniu z 
boiska ołomunieckiego Zifčáka. 
Czerwona kartka dla ołomuniec-
kiego piłkarza otworzyła „puszkę 
Pandory” – pod adresem sędziego 
Klímy posypały się obelgi, a trener 
Sigmy Václav Jílek na pomeczowej 
konferencji prasowej nie owijał w 
bawełnę. Będąc jednak neutral-
nym obserwatorem meczu, trzeba 
jednym tchem dodać, że remis jest 
zasłużonym odzwierciedleniem 
wydarzeń na boisku. 

KARWINA – 
TEPLICE 1:1
Do przerwy: 0:0. Bramki: 54. 
Čmelík – 55. Trubač. Karwina: Bo-
lek – Křapka, Eduardo, Buchta, 
Šehić – Stropek, Marco Túlio (90. 

Zych) – Čmelík (85. Nešický), Qose 
(46. Bartl), Bartošák – Papado-
pulos.

Trwa kryzys w zespole Karwiny. 
– Jesteśmy jedynym zespołem w li-
dze, który jeszcze nie zasmakował 
zwycięstwa – powiedział po meczu 
Jan Baránek, drugi trener MFK 
Karwina, podkreślając powszech-
nie znany fakt. Do gry po kontuzji 
wrócił Čmelík, który na wstępie 
drugiej połowy zapewnił gospoda-
rzom kilkusekundowe prowadze-
nie. Z kolejnej akcji goście wyrów-
nali bowiem na 1:1, wykorzystując 
brak zdecydowania obrońców. – 
Popełniamy wciąż te same błędy 
– przytoczył Baránek… kolejny 
powszechnie znany fakt. W środę 
podopieczni Jozefa Webera zagrają 
w Pucharze MOL z MFK Chrudzim 
(15.30). 

Lokaty: 1. Pilzno 21, 2. Slavia Pra-
ga 19, 3. Sparta Praga 17, 4. Ostra-
wa 16,… 15. Karwina 4 pkt. W nast. 
kolejce: Ostrawa – Bohemians, 
Cz. Budzejowice – Karwina (sob., 
16.00). 

FNL

TRZYNIEC – 
JIHLAWA 1:1
Do przerwy: 0:0. Bramki: 66. Ba – 
51. Vedral. Trzyniec: Adamuška – 

Bolf (74. Szewieczek), Bedecs, Ba, 
Hýbl – Omasta, Habusta, Stein-
hübel, Javůrek (56. Puchel) – Juře-
na (86. Ntoya), Petráň. 

Trzyńczanie przerwali czarną 
passę w drugiej lidze i po trzech po-
rażkach z rzędu wrócili na trochę 
mniej dziurawe tory. – Futbol wy-
maga poświęcenia i właśnie takie 
zaangażowanie pokazali piłkarze w 
drugiej połowie. Remis z Jihlawą to 
dobry prognostyk, chcemy grać co-
raz lepiej – stwierdził trener Trzyń-
ca Martin Zbončák. 

Lokaty: 1. Brno 19, 2. Sparta B 18, 
3. Dukla Praga 16,… 16. Trzyniec 4 
pkt. W nast. kolejce: Varnsdorf – 
Trzyniec (niedz., 16.30). 

DYWIZJA F

HAWIERZÓW – 
DZIEĆMOROWICE 
3:2
Do przerwy: 2:1. Bramki: 45. i 77. 
Wojnar, 46. Streit – 30. Ciku, 69. 
Mensah. 

Hawierzów: Kroužek – Podešva, 
Kisza, Streit (92. Přibyl), L. Skoupý, 
Velčovský, Heller (82. Bajzath), Ba-
gar (43. Zbavitel), Malcharek, Woj-
nar, Zupko.  

Dziećmorowice: Majerczyk – Le-
ibl, K. Skoupý, Hrtánek, Mensah, 

Motyčka, Ciku, Hamrozi, Lech, 
Uher (64. Egri), Řapek (78. Stawic-
ki).

Gwiazdą derbów był Tomáš Woj-
nar, który wystrzelił Indianom 
premierowe trzy punkty w nowym 
sezonie. Dla gości to już szósta po-
rażka w tym sezonie. W Dziećmo-
rowicach w dodatku wciąż czekają 
na pierwsze zwycięstwo. 

Lokaty: 1. Polanka 19, 2. Frydlant 
19, 3. Bilowec 14,… 8. Karwina B 9, 
9. Bogumin 8, 12. Hawierzów 4, 14. 
Dziećmorowice 1 pkt. 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
Sl. Orłowa – Bruszperk 1:1 (dla 
gosp.: Kondziolka), Oldrzyszów – 
Datynie Dolne 3:0, L. Piotrowice 
– Jakubczowice 0:0, Fulnek – Cz. 
Cieszyn 3:0, Hlubina – Břidlična 
4:2, Haj – Karniów 3:4, Czeladna 
– Koberzyce 0:5, Petřvald n. M. – 
P. Polom 2:3. Lokaty: 1. Karniów 
24, 2. Haj 19, 3. Koberzyce 18,… 11. 
Sl. Orłowa 11, 12. L. Piotrowice 8, 
13. Cz. Cieszyn 7, 15. Datynie D. 4 
pkt. 

IA KLASA – gr. B
Olbrachcice – Libhošť 0:0, Ja-
błonków – Stonawa 0:0, St. Miasto 
– Bystrzyca 3:2, Śmiłowice – Wra-
cimów B 2:6, Luczina – Dobra 5:2, 
Dobratice – Jistebnik 3:2. Lokaty: 

1. Rzepiszcze 13, 2. Bystrzyca 12, 3. 
Dobratice 11,… 5. Olbrachcice 8, 6. 
Stonawa 8, 10. Śmiłowice 6, 11. Ja-
błonków 5 pkt. 

IB KLASA – gr. C
Inter Piotrowice – Oldrzychowice 
4:2, Nydek – Sucha G. 0:2, Raszko-
wice – Pietwałd 5:1, L. Piotrowice B 
– Sedliszcze 2:1, Wędrynia – Baszka 
5:1, Mosty k. J. – Wierzniowice 0:3, 
Gnojnik – Starzicz 3:0. Lokaty: 1. 
Wierzniowice 16, 2. Wędrynia 15, 3. 
I. Piotrowice 12 pkt. 

MP KARWIŃSKIEGO
G. Błędowice – B. Rychwałd 2:2, Ha-
wierzów B – L. Łąki 5:6, Sn Hawie-
rzów – G. Hawierzów 3:3, Żuków 
G. – Cierlicko 7:0, Sj Pietwałd – V. 
Bogumin 12:0, Dąbrowa – F. Orło-
wa 1:6. Lokaty: 1. F. Orłowa 18, 2. G. 
Błędowice 13, 3. SJ Pietwałd 12 pkt. 

MP FRYDEK-MISTEK
Metylowice – Toszonowice 0:7, 
Niebory – Wojkowice 1:0, Piosek – 
Chlebowice 5:1, Gródek – Nawsie 
0:2, Bukowiec – Śmiłowice B 3:0, 
Prżno – Milików 3:1, Palkowice – 
Noszowice 3:1, Hukwaldy – Jano-
wice 4:2. Lokaty: 1. Niebory 18, 2. 
Palkowice 16, 3. Prżno 16 pkt. 
 (jb)

Ach, te dogrywki
Nawet dwubramkowe prowadzenie nie doprowadziło Stalowników do zwycięskiego 
końca. W hicie 5. kolejki Tipsport Ekstraligi podopieczni trenera Václava Varadi przegrali 
w dogrywce z Kometą Brno 2:3. Za wrażenia artystyczne obie ekipy zasłużyły jednak na 
komplet punktów. 

Janusz Bittmar

M
e c z e 
T r z y ń c a 
z Brnem 
należą do 
klasyków 
T i p s p o r t 
Ekstraligi. 

Są gwarancją dobrego, ofensyw-
nego hokeja i zazwyczaj też gradu 
bramek. Stalownicy zaliczyli w 
niedzielę kapitalną pierwszą ter-
cję i początek drugiej, kiedy to po 
bramkach Nestrašila i M. Růžički 
prowadzili 2:0. Kometa zwiększyła 
obroty dopiero w drugiej odsłonie, 
wykorzystując okres słabszej gry 
gospodarzy spotęgowanej błędami 
indywidualnymi. W trzeciej ter-
cji trzyńczanie po wyrównującej 
bramce z kija Zaťoviča stracili prze-
wagę mentalną na placu gry, prze-
platając lepsze momenty z dużo 
gorszymi. Najbardziej aktywnie za-
grała elitarna formacja Petra Vrá-
ny, która w ostatnich dziesięciu mi-
nutach regulaminowego czasu gry 
zepchnęła Kometę do defensywy, 
ale bez efektu. Kometa w dogrywce 

lepiej ustawiła celowniki, zdoby-
wając w 63. minucie z kija Bartejsa 
drugi punkt po strzale z niebieskiej 
linii. Kilka sekund wcześniej Ne-

strašil pechowo uderzył zaledwie 
w słupek. Bilans 63 minut w wyko-
naniu Trzyńca: 2 bramki, 3 słupki i 
z tuzin niewykorzystanych okazji. 

Solą hokeja są gole. Bartejs trafił 
szczęśliwie z dystansu, po rykosze-
cie, nam zabrakło zimnej krwi w 
dogrywce – skomentował pojedy-
nek Marek Zadina, drugi trener HC 
Stalownicy Trzyniec.  

TIPSPORT EKSTRALIGA

TRZYNIEC – 
BRNO 2:3 (d)
Tercje: 1:0, 1:1, 0:1 – 0:1. Bramki i 
asysty: 7. A. Nestrašil (O. Kovařčík, 
M. Kovařčík), 26. Martin Růžička (M. 
Doudera, Hrňa) – 28. L. Horký (Kriš-
tof, Vincour), 45. Zaťovič (Mueller, 
Roth), 63. Bartejs. Trzyniec: Kacetl 
– D. Musil, Kundrátek, M. Doudera, 
Marinčin, Zahradníček, M. Adámek, 
Jaroměřský – Daňo, P. Vrána, M. 
Růžička – A. Nestrašil, M. Kovařčík, 
O. Kovařčík – Hrehorčák, Marcinko, 
Miloš Roman – Kofroň, Dravecký, 
Hrňa.
Lokaty: 1. Ml. Bolesław 10, 2. Libe-
rec 10, 3. Trzyniec 9,… 11. Witko-
wice 6 pkt. W nast. kolejce: Hradec 
Kr. – Trzyniec (jutro, 18.00). 

• Stalownicy zdobyli w niedzielę zaledwie punkt, za remis w regulaminowym 
czasie gry. Fot. ZENON KISZA
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Henryk Kowalczyk, 
przewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

To Światowe Letnie Igrzyska Polonijne. Tak, letnie, choć pogoda na to nie 

wskazuje. Obiecuję, że za kilka dni będzie znacznie cieplej

Igrzyska w obiektywie

• Piękniejsza strona igrzysk. Po-
lki mieszkające w Armenii. 
Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

• Uroczyste otwarcie igrzysk w niedzielne popołudnie. Na zdjęciu w Amfiteatrze Domu Polonii im. Krzysztofa Klenczona reprezen-
tacja Zaolzia. Pułtusk przygotowuje się powoli do 80. rocznicy urodzin w tym mieście wybitnego kompozytora i muzyka. Klenczon 
przyszedł na świat 14 stycznia 1942 roku.

• Dariusz Piotr Bonisławski, prezes „Wspólnoty Polskiej”, któ-
ra organizuje polonijne święto sportu.

• Przysięgę olimpijską w imieniu za-
wodników złożyli młodzi sportowcy z 
Litwy.

• Rywalizacja na basenie.

• Humory w Pułtusku wszystkim dopisują.

• Helena Šařec rywalizowała wczoraj w 
tenisie.

• Adam Šařec w akcji.

Zawsze jest fajna atmosfera
Helena Flodrowa (Brno)

W letnich igrzyskach startuję po 
raz trzeci. Zawsze jest fajna atmos-
fera, ale tym razem trochę brakuje 
mi właśnie tego charakterystycz-
nego dopingu, bo niestety liczba 
osób biorących udział w zawodach 
zmalała. Wiadomo, wrześniowy 

termin dał się we znaki. Nie wszy-
scy rodzice mogli przyjechać ze 
swoim dziećmi do Pułtuska w tym 
późnym terminie, w dodatku de-
cyzja o konkretnym zastępczym 
terminie do wielu osób dotarła w 
ostatniej chwili. Osobiście jestem 
zadowolona ze swojego występu, 
bo zdobyłam dwa złote medale. Je-
den w stylu grzbietowym, jeden w 
stylu klasycznym. W Pułtusku wy-
startuję jeszcze w konkurencjach 
lekkoatletycznych oraz w kolar-
stwie górskim. 

Arnold Sikora (Wędrynia)
Na igrzyskach polonijnych nie star-
tuję pierwszy raz, bo już jako uczeń 
Gimnazjum Polskiego w Czeskim 
Cieszynie w 1974 roku pierwszy 
raz brałem w nich udział. Wtedy 
to była jeszcze rywalizacja w lek-
kiej atletyce. Od ostatnich paru lat 
startuję jednak w tenisie ziemnym. 
I teraz właśnie szykuję się do takie-
go występu w turnieju tenisowym 

w Pułtusku. Organizatorzy w ostat-
niej chwili z powodów atmosfe-
rycznych zmienili miejsce rozgry-
wania turnieju i zamiast na kortach 
otwartych rywalizujemy w hali na 
sztucznej nawierzchni, ale to nie 
będzie utrudnienie. Nawierzchnia 
jest wprawdzie inna od tej, do któ-
rej jesteśmy przyzwyczajeni u nas 
w Czechach, ale mam nadzieję, że 

wszystko jest tak zorganizowane, 
by zawodnikom grało się dobrze.

Gabriela, Julia, Jadwiga, 
Robert Kobieluszowie 
(Piosek)
W Pułtusku jesteśmy po raz pierw-
szy i cieszymy się z każdej chwili 
spędzonej na igrzyskach. Teraz wła-
śnie mamy dużą frajdę z pływania, 
tym bardziej że w hali jest dużo cie-

plej, niż na zewnątrz. Dla nas igrzy-
ska to nie tylko walka o medale, 
ale również integracja, spotkania z 
przyjaciółmi. Poznawanie Polski to 
zresztą kolejny pretekst, żeby wziąć 
udział w igrzyskach. Narzekamy 
może tylko trochę na zakwaterowa-
nie, bo w chatkach, gdzie mieszka-
my, jest raczej chłodno. 

Tekst: Janusz Bittmar,  
zdjęcia: Norbert Dąbkowski

Jedni na całego, inni rekreacyjnie
Od turniejów tenisa ziemnego, badmintona, tenisa stołowego oraz zmagań na pływalni rozpoczęła się w poniedziałek 20 września sportowa 
rywalizacja w ramach XX Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych w Pułtusku. W 17 konkurencjach bierze udział także około 80-osobowa grupa 
z Zaolzia skupiona wokół Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego „Beskid Śląski” w Republice Czeskiej. Wspierani przez swoich bliskich 
oraz kolegów z drużyny Zaolziacy konkurują o medale w poszczególnych dyscyplinach z przedstawicielami Polonii z pozostałych 26 krajów. Wczoraj 
odwiedziliśmy kilka sportowych aren. Wyniki na stronie www.wspolnota-polska.org.pl.

Łukasz Klimaniec

Badminton
Hala sportowa Szkoły Podstawowej im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku była areną badmintonowych 
rozgrywek, w których wystartowała mocna reprezentacja Zaolzia. Jednym z graczy był Adam Šářec 
z Czeskiego Cieszyna, znany z występów na profesjonalnych boiskach.
– Grałem zawodowo, ale teraz już bardziej w roli trenera występuję. Jednak tego się nie zapomina 
– uśmiechał się Šářec. – To moje trzecie igrzyska, fajna zabawa, integracja i okazja, by spotkać się z 
ludźmi z innych krajów. A ten sport to bonus – przyznał.
Podobnego zdania był Roman Cymorek z Wędryni, nauczyciel w Szkole Podstawowej i Przedszkolu 
im. Stanisława Hadyny z Polskim Językiem Nauczania w Bystrzycy, który w badmintona gra od oko-
ło 20 lat. – Mamy w Bystrzycy grupę kolegów, 
z którymi od czasu do czasu grywa-
my w sali gimnastycznej. Ale 
na tych igrzyskach rywa-
lizacja jest na drugim 
miejscu. Te znajo-
mości, jakie tu 
zawiązujemy, 
pozostają 
na lata. At-
mosfera 
jest zna-
komita, 
a teraz 
– w 
tym 
mniej-
szym 
gro-
nie – 
wręcz 
rodzinna 
– przy-
znał Cy-
morek, który 
w Pułtusku 
startuje też w 
siatkówce i lekkiej 
atletyce. Zaznaczył, 
że wielu zawodników pre-
zentuje wysoki poziom bad-
mintona, a w półfinale i finale trafia 
się na wymagających graczy.
Anna Franek z Cierlicka (na zdjęciu) udział w badmintonowych rozgrywkach traktuje bardzo re-
kreacyjnie. Choć jest doświadczoną uczestniczką igrzysk – bierze w nich udział od 1974 roku, a w 
2019 roku wraz z Andrzejem Lechem z Austrii i Henrykiem Cieślarem z Zaolzia zdobyła polonijne 
mistrzostwo świata w żeglarstwie. – W uczestnictwie jestem doświadczona, ale w sporcie mniej, bo 
grywam amatorsko. W Pułtusku startuję też w strzelectwie, nordic walking i lekkiej atletyce. Jestem 
emerytką, ale znajduję czas na aktywność. Na Zaolziu to rodzinne. Nie ma chyba polskiej rodziny 
na Zaolziu, która nie uprawiałaby jakiegoś sportu, choćby rekreacyjnie – przyznała pani Anna.

Tenis stołowy
Uczestnicy polonijnych igrzysk, którzy zgłosili się do rozgrywek tenisa stołowego, byli świadkami 
wyjątkowej chwili – po raz pierwszy w historii Pułtuska w 2021 r. została uruchomiona sekcja teni-
sa stołowego. I właśnie w ramach tej świeżo otwartej działalności pod egidą Młodzieżowego Klubu 
Sportowego Pułtusk, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki, Polacy z 
całego świata mogli rywalizować przy stołach.
– Jesteśmy na dorobku, dlatego ten sprzęt jest taki, jaki jest. Ale kiedy przyjedziecie następnym ra-
zem, będzie już sprzętem wyższej klasy – mówił Zbigniew Chotkowski, sędzia zawodów.
Rozgrywki tenisa stołowego stały na bardzo wysokim poziomie – uczestnicy niezależnie od wieku 
i kondycji popisywali się efektownymi zagraniami, dzięki którym poszczególne mecze 

były zaciętymi widowiskami. Tak było 
w przypadku starcia Mariana 

Franka z Trzyńca-Nie-
borów z Andrzejem 

Janeczko z hisz-
pańskiej Polonii, 

gdzie do 
wyłonienia 

zwycięzcy 
konieczne 
było pięć 
setów, w 
których 
prze-
waga 
każde-
go z 
graczy 
zmienia-
ła się jak 

w kalej-
doskopie. 

Nieznacznie 
lepszy okazał 

się Janeczko.
 – Spotkało się 

– jak powiedział 
kolega – dwóch plażo-

wiczów, bo obaj nie gramy 
w tenisa stołowego regularnie. 

Ale chyba zagraliśmy bardzo dobrze, 
bo to była wyrównana i zacięta walka do ostatniej piłeczki. A że przegrałem? Zwycięzca może być 
tylko jeden. Ale jeszcze powalczę o brąz – zapowiadał Marian Franek.
Duże wsparcie kibiców miał Karol Skupień z Jabłonkowa (na zdjęciu). Dopingowany przez rodzinę 
Skupniów próbował ograć Włodzimierza Siudka z Austrii (byłego piłkarza m.in. Wisły Kraków). 
Ostatecznie musiał uznać wyższość rywala, który wygrał 3:1. – Trenuję regularnie: raz w roku, a 
przez COVID-19 nie trenowałem w ogóle. I poszło tak, jak myślałem – uśmiechał się Skupień. Nie 
ukrywał, że udział w rozgrywkach tenisa stołowego jest dla niego dodatkiem, bo na igrzyska do 
Pułtuska przyjechał zagrać w siatkówkę i siatkówkę plażową.  Tekst i zdjęcia: Łukasz Klimaniec
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CO W TEATRZE

SCENA POLSKA – HAWIERZÓW: 
Skrzypek na dachu (22, godz. 19.00);
 CZ. CIESZYN: Prywatna klinika 
(23, godz. 17.30);

SCENA CZESKA – HAWIERZÓW: 
Šumař na střeše (21, godz. 19.00).

CO W KINACH

CZ. CIESZYN – Central: Prin-
cezna zakletá v  čase (22, godz. 

16.30); Národní třída (23, godz. 
10.00); TRZYNIEC – Kosmos: 
Zátopek (21, godz. 17.30); Jedině 
Tereza (21, godz. 20.00); After 
(22, godz. 17.30); Matky (22, godz. 
20.00); Zielony rycerz (23, godz. 
17.30); Zbožňovaný (23, godz. 
20.00); KARWINA – Centrum: 
Gump – pes, který naučil lidi žít 
(21, godz. 17.30); Free Guy (21, 
godz. 19.30); Havel (22, godz. 
15.00); Kosmiczny mecz: Nowa 
era (22, godz. 17.30); Jedině Tere-
za (22, godz. 20.00); Zátopek (23, 
godz. 17.15); Wcielenie (23, godz. 
20.00); HAWIERZÓW – Cen-
trum: Krudowie (21, 22, godz. 
17.00); Prvok, Šampón, Tečka a 
Karel (21, 22, godz. 19.30); Can-
dyman (22, godz. 18.00); Luca 
(23, godz. 17.00); Muž se zaječíma 
ušima (23, godz. 18.00); Gump – 
pes, který naučil lidi žít (23, godz. 
19.30). 

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 
SM, niedziela, wiadomości regio-
nalne od godz. 6.00; powtórka na 
antenie ČT2, niedziela od godz. 
19.30.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt. 
godz. 19.05 Ostrawa 107,3 MHz i 
Trzyniec 105,3 MHz.
RADIO KATOWICE: „U Polaków 
za Olzą” – niedz. godz. 13.05 na 
103 FM. Archiwum audycji: radio.
katowice.pl/Zaolzie.

CO W TERENIE

BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i 
Seniora zapraszają na spotka-
nie 22. 9. o godz. 15.00 do Domu 
PZKO. W programie legendy 
polskie – mini-kabaret. Równo-
cześnie przypominamy o plano-
wanym wyjeździe dnia 23. 9. do 
Teatru Cieszyńskiego na spektakl 
Sceny Polskiej.
KARWINA-FRYSZTAT – MK 
PZKO informuje o możliwości 
zamówienia wysłóżki ze świnio-
bicia. W ofercie są jelita czarne i 
białe 109 kc/kg, świyczka 159 kc/
kg, salceson 159 kc/kg. Zamó-
wienia przyjmujemy do 12. 10. na 
e-mail: pzkokarwina@pzkokar-
wina.cz. Odbiór wyrobów 16. 10. 
w godz. 9.00-12.00 w Domu Pol-
skim.
KLUB NAUCZYCIELI EMERY-
TÓW w RC – Zarząd KNE zapra-
sza na Spacer Jesienny, który 
odbędzie się w czwartek 23. 9. 
W programie zwiedzanie z prze-
wodnikiem przebudowanego 
Archeoparku i Domu Rybnego 
w Kocobędzu. Zbiórka zaintere-
sowanych na dworcu kolejowym 

w Kocobędzu o godz. 9.45. Dalej 
piechotą, około 20 minut, do celu 
naszego spaceru. 
KOŃSKA-PODLESIE – MK PZKO 
zaprasza na tradycyjne placki w 
piątek 24. 9. o godz. 16.00 przed 
PZKO.
MOSTY k. JABŁONKOWA – 
Biblioteka zaprasza na spotka-
nie autorskie z Danutą Chlup w 
ramach Klubu A. Wawrosza w 
środę 22 września o godz. 16.30. 
Tematem będzie powieść „Orga-
nista z martwej wsi” oraz miejsca 
i wydarzenia, które były inspi-
racją do jej napisania. Autorka 
przedstawi także czeskie wyda-
nie swojej pierwszej książki pt. 
„Jizva”.
PTTS „Beskid Śląski” – Zapra-
sza 22 września na spacer po sta-
rówce Bielska. Trasa około 4 km – 
pętla z/do dworca autobusowego 
w Bielsku. Możliwość zwiedzenia 
Domu Tkacza. Odjazd do Biel-
ska z dworca autobusowego w 
Cieszynie autobusem Lajkonik o 
godz. 10.00. Prowadzi Wanda Far-
nik, tel. 777 746 320.
 zaprasza 28. 9. na wycieczkę 
autokarową do Raciborza i Rud 
Wielkich. Cena za przejazd auto-
busem 190 kc. Po szczegóły doty-
czące tej wycieczki zapraszamy 
na str. 3 tego wydania.
ZARZĄD GŁÓWNY MACIERZY 
SZKOLNEJ – Organizuje 15. edy-
cję turnieju siatkówki drużyn 
amatorskich o Puchar Przechod-
ni Baginieckigo Gorola 2. 10. w 
hali sportowej w Bystrzycy. Zgło-
szenia pod nr. tel. 606  739  009 
Grzecho Skupień albo e-mailem: 
g.skupien@seznam.cz. Termin 
zgłoszeń do 27. 9.

KONCERTY

KARWINA-FRYSZTAT – Zapra-
szamy w niedzielę 26. 9. o godz. 
16.00 do kościoła parafialnego 
pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego na ostatni koncert XVII edy-
cji Festiwalu Muzyki Organowej 
„Karwińskie organy”. Ireneusz 
Wyrwa jest świetnym polskim 
organistą średniego pokolenia. 
Absolwent Akademii Muzycz-
nej Karola Szymanowskiego w 
Katowicach. Jego wykształcenie 
muzyczne bardzo wzbogaciło 
jego uczestnictwo w licznych 
kursach mistrzowskich. Jest lau-
reatem konkursów organowych 
we Wrocławiu i Rumi oraz Mię-
dzynarodowego Konkursu Orga-
nowego F. Nowowiejskiego w Po-
znaniu. Bardzo aktywnie działa 
w polskim i międzynarodowym 
świecie muzycznym jako solista 
i muzyk kameralny. Bogata jest 
jego współpraca z renomowany-
mi orkiestrami symfonicznymi, 

realizuje nagrania dla polskiego 
radia i telewizji. Ireneusz Wyrwa 
jest profesorem na Akademii 
Muzycznej Fryderyka Chopina w 
Warszawie. Jest członkiem jury 
międzynarodowych konkursów 
organowych i wykładowcą na 
konferencjach naukowych. W 
Karwinie zabrzmią kompozy-
cje organowe J.G. Grauna, J.L. 
Krebsa, A. Guilmanta, F. Nowo-
wiejskiego, M. Sawy oraz V. Bel-
liniego. 

OFERTY

POSZUKUJĘ GARAŻU do wynajęcia 
lub kupna w Cz. Cieszynie.  
Tel. 773 684 877. GŁ-541

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, KONGRES PO-
LAKÓW, ul. Grabińska 458/33: 
do 1. 10. wystawa „Próba buntu. 
50.  rocznica powstania Klubu 
Niezależnych MK PZKO w By-
strzycy”. Czynna od wtorku do 
piątku w godz. 8.00-15.00.
CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓW-
NY PZKO, ul. Strzelnicza 28, 
korytarz wejściowy: do 1. 10. 
wystawa „Ks. Franciszek Michej-
da. Prowadził lud do Ziemi Obie-
canej”. Czynna w godzinach 
otwarcia budynku. 
GALERIA MIASTA TRZYŃCA, 
DK „Trisia”, nám. Svobody 
526, Trzyniec: do 28. 10. wysta-
wa Karola Adamusa pt. „Vizuální 
poezie”. Ekspozycja czynna w po-
-pt: w godz. 9.00-17.00; so i nie: w 
godz. 14.00-17.00.
MUZEUM HUTY TRZYNIEC-
KIEJ i MIASTA TRZYŃCA, 
DUŻA GALERIA, ul. Frýdecká 
387: do 18. 11. wystawa pt. „Hi-
storia jednego miasta”. Czynna: 
wt-pt: w godz. 9.00-17.00, nie: w 
godz. 13.00-17.00.
PAŃSTWOWE POWIATO-
WE ARCHIWUM KARWI-
NA, Fryštátská 55, Karwina-
-Frysztat: do 31. 12. wystawa pt. 
„Z  trógły naszej starki”. Czynna: 
po, wt, śr, pt: w godz. 8.00-14.00.

CO ZA OLZĄ

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

Przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury RC wydaje Kongres Polaków w RC, ul. Grabińska 33, 737 01 Czeski Cieszyn, IČO: 00535613, w wydawnictwie POL-PRESS, s.r.o. IČO: 
26792575 • Adres: Redakcja „Głosu”, ul. Strzelnicza 28, Czeski Cieszyn 737 01 • Redaktor naczelny: Tomasz Wolff, wolff@glos.live • Zastępca redaktora naczelnego, redaktor sporto-
wy: Janusz Bittmar, bittmar@glos.live • Redaktorzy terenowi: Danuta Chlup, danuta.chlup@glos.live • Witold Kożdoń, kozdon@glos.live • Szymon Brandys, brandys@glos.live • Foto-
reporter: Norbert Dąbkowski, dabkowski@glos.live • Doradca ds. reklamy: Beata Schönwald, beata.schonwald@glos.live • Projekt makiety: Jacek Utko • Telefony: sekretariat/centrala 
558 731 766, e-mail: info@glos.live • www.glos.live • Pismo wychodzi we wtorki i piątki • Dostawę prenumeratorom prowadzi Česká pošta, s.p., oddělení periodického tisku, Olšanská 
38-9, 225 99 Praha 3. Zamówienia: www.periodik.cz, e-mail: postabo.prstc@cpost.cz • Reklamacje tel. 800 300 302 • Kolportaż: PNS, a.s. • Druk: CZECH PRINT CENTER a. s. Na Rovince 876,  
720 00 Ostrava-Hrabová • Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również prawo ich redagowania i skracania • Numer ewidencyjny Ministerstwa Kultury RC: 
MK ČR E 588, nr Indeksu 42501, ISSN 2570-8708.

I N F O R M A T O R 

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

I N F O R M AT O R

PROGRAM TV

TKK PTTK „Ondraszek” zaprasza 26 września na wycieczkę rowerową „Dzień Gwarka”. 
Zbiórka na Rynku w Cieszynie o godz. 9.00. Trasa żelaznym szlakiem, do 50 km. Wycieczkę 
poprowadzi Kazimierz Szewczyk, tel. +48 509 121 598.

WTOREK 21 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba (s.) 
9.55 Uśmiechy A. Goldflama 10.40 
Przygody kryminalistyki (s.) 11.30 
AZ kwiz 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Sama w domu 14.00 
Wszystko, co lubię 14.30 Ojciec czy 
brat (film) 15.45 Krok od nieba (s.) 
16.40 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce (s.) 18.00 Wia-
domości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Najlepsze 
gafy 21.25 Pociąg dzieciństwa i na-
dziei (s.) 22.30 Losy gwiazd 23.25 
Sprawy detektywa Murdocha (s.) 
0.10 Kryminolog (s.).
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowna pla-
neta 9.20 Najciekawsze cuda staro-
żytności 10.00 Tajemnice brytyjskiej 
rodziny królewskiej 10.50 Szpiego-
stwo na pustkowiach 11.45 Nie pod-
dawaj się plus 12.10 Nie poddawaj 
się 12.35 Moja 13.05 Piekło pod po-
wierzchnią 13.50 Losy domów 14.10 
Birma – Rangun, Mandalaj i królew-
skie miasta 15.05 Podróż po Paryżu 
15.35 Supermoce niedźwiedzi 16.25 
Wiadomość od Miloša Čepelki 16.40 
Święta księżna Ludmiła 17.35 Konno 
po Czechach 18.05 Uttarakhand, przy 
źródłach Gangesu 19.00 Na rowerze 
19.15 Magazyn chrześcijański 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Sikawica (teatr) 21.45 Legia 
100 – wyprawa na Syberię 22.40 100 
cudów świata 23.40 Ludzkość: Nasza 
wspólna historia 0.25 W imię ojczy-
zny (s.) 1.25 Opowieść podręcznej (s). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 
(s.) 9.50 Spece (s.) 10.55 Łowy 12.00 
Południowe wiadomości 12.40 Ogól-
niak (s.) 14.05 Dowody zbrodni (s.) 
15.00 Detektyw Monk (s.) 16.57 Po-
południowe wiadomości 17.30 Łowy 
18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 MasterChef Cze-
chy 21.45 Pojedynek na talerzu 22.45 
Weekend 23.45 Detektyw Monk (s.) 
1.35 Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.15 Wolverine (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.20 M.A.S.H. (s.) 8.55 Gwiazdy 
nad głową (s.) 10.20 Pierwsza kolacja 
11.25 Strażnik Teksasu (s.) 12.30 Gli-
niarz i prokurator (s.) 13.30 Policja 
Hamburg (s.) 14.30 Komisarz Rex (s.) 
15.40 Tak jest, szefie! 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 0.00 Tak jest, sze-
fie! 1.10 Policja w akcji 2.05 Komisarz 
Rex (s.). 

ŚRODA 22 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Programy wy-
borcze 9.15 Krok od nieba (s.) 10.15 
Najlepsze gafy 11.30 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Programy wyborcze 
14.15 13. komnata Alfreda Strejčka 
14.45 Już od edenu (film) 16.00 Krok 
od nieba (s.) 16.55 AZ kwiz 17.25 
Czarne owce 17.40 Programy wy-
borcze 18.00 Wiadomości regional-
ne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Przygody kryminalistyki (s.) 
21.00 Labirynt (s.) 22.00 Hercule Po-

irot (s.) 22.50 Komicy na piątkę 23.50 
AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Peru, ojczyzna 
Inków 9.25 Supermoce niedźwiedzi 
10.15 Królestwo natury 10.45 Progra-
my wyborcze 11.00 Pieniądze Hitlera 
11.45 Samoloty myśliwskie 12.35 Pro-
gramy wyborcze 12.50 Wielka wojna 
ojczyźniana 13.40 Teresa – strzała 
miłości 14.40 Każdy Czech to hodow-
ca 14.50 Z kucharzem dookoła świata 
15.45 Klucz 16.15 Programy wyborcze 
16.30 Kto zabił neandertalczyków 
17.25 Legie 100 – Wyprawa na Sybe-
rię 18.20 Spuścizna Tutanchamona 
19.10 Babel 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Błękitna 
krew 21.00 Strony rodzinne 21.30 
Podróż po zachodniej Islandii 22.00 
Industrie 22.30 Wielka wojna ojczyź-
niana 23.25 Lotnicze katastrofy 0.10 
Siostra (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40 Uli-
ca (s.) 9.35 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, pogoda 
20.20 MasterChef Czechy 21.40 Love 
Island (reality-show) 22.45 Agenci 
NCIS: Nowy Orlean (s.) 23.40 Detek-
tyw Monk (s.) 1.30 Dowody zbrodni 
(s.). 
PRIMA 
6.15 Wolverine (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.20 M.A.S.H. (s.) 8.55 Slu-
nečná (s.) 10.20 7 przypadków Hon-
zy Dedka 11.30 Strażnik Teksasu (s.) 
12.30 Gliniarz i prokurator (s.) 13.30 
Policja Hamburg (s.) 14.30 Komisarz 
Rex (s.) 15.40 Tak jest, szefie! 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 23.55 Tak jest, szefie! 
1.00 Policja w akcji. 

CZWARTEK 23 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba (s.) 
9.55 Pociąg dzieciństwa i nadziei (s.) 
10.55 Lokator 11.15 Wszystko, co lu-
bię 11.45 Programy wyborcze 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Programy wyborcze 
14.15 Pieczenie na niedzielę 14.45 
Zawodowcy (s.) 15.35 Krok od nieba 
(s.) 16.30 Wszystko, co lubię 16.55 AZ 
kwiz 17.25 Czarne owce 17.40 Pro-
gramy wyborcze 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Najlepsze gafy 21.20 Pr. 
dyskusyjny 22.15 Gejzer 22.50 Na tro-
pie 23.15 Komisarz Montalbano (s.) 
1.05 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Siedem świa-
tów – jedna planeta 9.20 Uttarak-
hand, przy źródłach Gangesu 10.15 
Programy wyborcze 10.30 Teresa 
– strzała miłości 11.30 Samoloty my-
śliwskie 12.15 Tajemnice Trójkąta 
Bermudzkiego 13.05 Krąg zła Hitle-
ra 14.00 Rekin biały – żywa legenda 
14.50 Cudowna planeta 15.45 Pro-
gramy wyborcze 16.00 Europa dziś 
16.30 Birma – Rangun, Mandalaj i 
królewskie miasta 17.25 Industrie 
17.50 Niesamowity Wietnam 18.45 
Auto Moto Świat 19.15 Przez ucho 
igielne 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Tajemnice brytyj-
skiej rodziny królewskiej 20.55 Kon-
no po Czechach 21.25 Bedeker 21.55 
Nowy papież (s.) 22.55 Pieniądze Hi-
tlera 23.40 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40 Uli-
ca (s.) 9.35 MasterChef Czechy 10.55 
Łowy 12.00 Południowe wiadomości 
12.40 Ogólniak (s.) 14.05 Dowody 
zbrodni (s.) 15.05 Detektyw Monk 
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomo-
ści 17.30 Łowy 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Pan profesor (s.) 21.25 Gwiezdne ży-
cie 22.00 Agenci NCIS: Nowy Orlean 
(s.) 22.55 Detektyw Monk (s.) 0.45 
Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.15 Wolverine (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.10 M.A.S.H. (s.) 9.15 1. misja 
(s.) 10.25 Show Jana Krausa 11.30 
Strażnik Teksasu (s.) 12.30 Gliniarz i 
prokurator (s.) 13.30 Policja Hamburg 
(s.) 14.30 Komisarz Rex (s.) 15.40 Tak 
jest, szefie! 16.50 Policja w akcji 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
pogoda 19.55 Showtime 20.15 Slu-
nečná (s.) 21.35 Inkognito 22.40 Gafy 
(s.) 23.55 Tak jest, szefie! 

POLECAMY

• Tajemnice brytyjskiej rodziny 
królewskiej
Wtorek 21 września, 
godz. 10.00  
TVC 2

• Krąg zła Hitlera
Czwartek 23 września, 
godz. 13.05  
TVC 2

• Legie 100 – wyprawa na Syberię
Środa 22 września, 
godz. 17.25  
TVC 2

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

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy 
wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 
16 września 2021 zmarł w wieku 87 lat nasz Nieodża-
łowany Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek, Pradziadek, Brat, 
Szwagier, Wujek, Przyjaciel i Kolega, długoletni czło-
nek zarządu MK PZKO w Orłowej-Lutyni 

śp. BOLESŁAW ADAMCZYK
zamieszkały w Orłowej-Lutyni

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w środę 22. 9. 2021 o godz. 
13.00 w sali obrzędów na cmentarzu w Orłowej-Mieście.

W imieniu zasmuconej rodziny żona i synowie z rodzinami.
 RK-088

Serdeczne podziękowania rodzinie, przyjaciołom, są-
siadom, jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Ro-
picy oraz wszystkim tym, którzy łącząc się z  nami 
w  bólu, uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej i od-
prowadzili w ostatnią drogę naszego Ukochanego

śp. KAROLA KINCLA
zmarłego 9 września w wieku 83 lat

Dziękujemy za liczne przybycie, okazane wsparcie, 
wieńce i kwiaty. 

Pogrążona w smutku rodzina.  GŁ-566

Pragniemy serdecznie podziękować rodzinie, przyjaciołom, znajo-
mym, byłym współpracownikom i sąsiadom za wyrazy współczucia, 
słowa otuchy, kondolencje, modlitwy, kwiaty oraz liczny udział w po-
grzebie naszego Drogiego Zmarłego

śp. inż. STANISŁAWA ZAWADZKIEGO
Księdzu mgr. Sebastianowi Jarczykowi dziękujemy za dostojne prze-
prowadzenie obrzędu pogrzebowego, a muzykom za oprawę muzyczną 
podczas pogrzebu.

W smutku pogrążona rodzina. GŁ-570

Dnia 22 września minie 5. bolesna rocznica, kiedy opu-
ściła nas na zawsze nasza Kochana Siostra, Mamusia, 
Teściowa, Babcia i Prababcia

śp. LUDMIŁA BEREK
z domu Kluz, zamieszkała w Bystrzycy nad Olzą

Z miłością, szacunkiem i wdzięcznością wspominają 
najbliżsi.
 GŁ-551

Dzisiaj mija setna rocznica urodzin mojej Kochanej 
Cioci

EMILII CIEŃCIAŁY
z domu Pietraszek

O chwilę ciepłych i miłych wspomnień, tych którzy Ją 
pamiętają, prosi siostrzenica Hania.
 GŁ-547

Czas wszystko zabiera, 
bo zabrać jest w stanie,
lecz nigdy nie zabierze tego, 
co w sercu zostanie…

W dniu 21 września mija 10. smutna rocznica śmierci 
naszej Kochanej Córeczki

śp. IZABELKI RASZYK
O chwilę cichych wspomnień i modlitwę proszą rodzi-
ce, brat i najbliższa rodzina. GŁ-569

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

CZYTAJ NAS CODZIENNIE! 

 www.glos.live

Znajdź nas 
na YouTubie



 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 LOGOGRYF

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

MINIKWADRAT MAGICZNY I LOGOGRYF ŁUKOWY

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zo-
stanie rozlosowana książka. Rozwiązania 

prosimy przesyłać na e-mail: info@glos.live. Ter-
min ich nadsyłania upływa w piątek 1 października 
2021 r. Nagrodę z 7 września otrzymuje Alina Mo-
tyka z Karwiny. Autorem dzisiejszych łamigłówek 
jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie krzyżówki sylabowej z 7 września: 
A. STOPA B. MALARZ - RACA C. PAKA - PAGE D. WAŁY
1. MAPA 2. STOLARZ - KAWA 3. PARA - PAŁY 4. CAGE
Rozwiązanie minikwadratu magicznego I  
z 7 września: 1. KREM 2. RAMKA 3. EKLER 4. MARK 
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II  
z 7 września: 1. STAN 2. TORBA 3. ABRYS 4. NASA
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 7 września: POMSTĘ

Rozwiązaniem logogryfu jest nazwa miasta położonego w województwie śląskim. Chociaż leży na 
terenie historycznej Małopolski, jest zazwyczaj zaliczane do Zagłębia Dąbrowskiego ze względu na 
bliskość takich miast, jak Dąbrowa Górnicza czy Będzin oraz zbliżoną historię związaną z rozwojem 
przemysłu – w dużej mierze dzięki przebiegającej tędy Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej…

1. nadawana na poczcie lub inaczej grupa kolegów 
2. fachowa wskazówka, np. prawna lub lekarska
3. przeciwieństwo kłamstwa
4. nagłe przerażenie ogarniające tlum, lęk zbiorowy
5. masa czekoladowa na cieście
6. rozległa równina stepowa w Ameryce Północnej
7. długotrwała deszczowa pogoda
8. choroba zawodowa górników
9. malarska płytka do rozdrabniania i mieszania farb

Wyrazy trudne lub mniej znane: PYLICA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P P P P P P P P P

A A A A A A A A A

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. ciemność zapada-
jąca po zachodzie 
słońca

2. dawne narzędzie 
rolnicze do robie-
nia bruzd

3. lewy dopływ Odry 
lub miasto na 
Dolnym Śląsku

4. kukułka z anty-
podów

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: KOAL

Poziomo i pionowo 
jednakowo:

1. stolica Łotwy
2. jeden z najwięk-

szych serwisów 
internetowych

3. Mikołaj, autor ko-
medii „Rewizor”

4. port i zatoka na 
Guadalcanal

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: AOLA

1 2 3 4

1

2

3

4

1 2 3 4

1

2

3

4

Rozwiązaniem logogryfu jest dokończenie myśli, której autorem jest Stanisław Jerzy Lec, pseud. lite-
racki Stach, właśc. baron Stanisław Jerzy de Tusch-Letz (ur. 6 marca 1909 we Lwowie, zm. 7 maja 1966 
w Warszawie) – polski poeta, satyryk, aforysta i tłumacz: 
„Ograniczony mózg zmieści nieograniczoną masę… ”

1. jednokomórkowiec z nibynóż-
kami

2. fikcyjne, małe, niebieskie stwo-
rzenie, bojące się Gargamela

3. defekt towaru, rysa, niedosko-
nałość lub na honorze

4. jordański port nad Morzem 
Czerwonym

5. antonim katody
6. sposób myślenia polegający na 

łączeniu rozumu z wiarą
7.  ...Boruc, polski piłkarz lub... 

Żmijewski, aktor
8. biała u świętego Mikołaja
9. niewielki wykop lub szybik 

wykonany do prac geologiczno-
-poszukiwawczych

10. cienki powróz z nici lub włó-
kien lnu, konopi, bawełny, 
jedwabiu

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
AMEBA, GNOZA, SZURF


