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Wspólnie, ale bez
oﬁcjalnych zebrań

REKLAMA

WYDARZENIE: W jakich warunkach i z jakim efektem działa dzisiejsza polska młodzież
skupiona w miejscowych kołach PZKO oraz ich klubach młodych? Czy poza inicjatywami
podejmowanymi na własnym podwórku chce tworzyć wspólne struktury i razem
organizować niektóre przedsięwzięcia? Odpowiedzi na te pytania próbował szukać
niedzielny Kongres Młodzieżowy PZKO. Dobra wiadomość jest ta, że również je znalazł.
• Spotkanie prowadził Adam Farny z Wędryni,
najmłodszy członek Zarządu Głównego PZKO.
Fot. BEATA SCHÖNWALD

GŁ-541

Beata Schönwald
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łównym celem
tego spotkania,
które
według
pierwotnej
idei miało być
dużym
całodziennym kongresem młodych połączonym z
warsztatami, jest stwierdzenie, czy
młodzież, która, moim zdaniem,
jest aktywna, chce być aktywna
również wspólnie. Nie tylko pojedynczo w kołach PZKO, klubach
młodych, zespołach czy nieformalnych grupach. Dzisiejsze spotkanie
będzie zatem miało charakter dyskusji, burzy mózgów – powiedział
„Głosowi” na kilka minut przed
jego rozpoczęciem członek Zarządu Głównego PZKO Gabriel Kopeć.
Po otwarciu obrad w czeskocieszyńskim „Kamerliku” przekazał

pałeczkę swojemu młodszemu „zarządowemu” koledze Adamowi Farnemu. To on prowadził całą popołudniową dyskusję. Pierwszym jej
punktem było rozpoznanie sytuacji
młodych w poszczególnych kołach
PZKO. Na niedzielny kongres przyjechali przedstawiciele wielu z nich.
Była m.in. młodzież z Orłowej-Lutyni, Trzyńca-Osówek i Lesznej Dolnej,
Rzeki, Ligotki Kameralnej, Trzanowic, Czeskiego Cieszyna-Centrum,
Mostów i Żukowa Dolnego, Wędryni,
Łomnej Dolnej, Mostów koło Jabłonkowa, Hawierzowa-Błędowic i Karwiny-Frysztatu. Zabrakło natomiast
przedstawicieli dużych, sprawnie
działających miejscowych kół, takich
jak np. w Bystrzycy, Jabłonkowie,
Milikowie, Olbrachcicach, Cierlicku
czy Suchej Górnej, co przełożyło się
na prezentowany na spotkaniu obraz
klubów młodych.
Uczestnicy spotkania, chociaż
deklarowali chęci do działania w

MK PZKO w Trzanowicach
oraz Gmina Trzanowice
zapraszają 24. 9. 2022 od godz. 13.00 na

swoich miejscowych kołach, często
stwierdzali równocześnie, że nie
ma sensu zakładania klubu młodych w cztery czy pięć osób. – Jest
nas za mało, żeby organizować
imprezy tylko dla młodych, tym
bardziej że ludzie porozjeżdżali
się po całym kraju – zabrzmiało w
niedzielę kilkakrotnie. Podkreślano też problem miast, na terenie
których działa po kilka kół PZKO.
W każdym z nich jest tylko garstkach młodych, którzy łącząc się razem, mogliby coś zdziałać. – Widzę
tutaj dwie możliwości – u siebie w
kole integrować się ze starszymi,
nie bacząc na różnicę wieku, a we
własnym małym gronie chodzić na
imprezy działających klubów młodych – podsumował Farny sytuację
małoliczebnych starzejących się
kół.


Więcej na str. 4

Trzanowski Dożynki

GŁ-545

www.glos.live
W programie:

„Dziecka z Trzanowic” oraz ZT „Trzanowice”,
uczniowie PSP i Przedszkola w Gnojniku
zespół taneczny „Oldrzychowice”,
cymbalista „Lagan”, „Ptaszek a Bužma”,
zabawa taneczna DJ Paul
GŁ-538
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CYTAT NA DZIŚ
Andrzej Duda,
prezydent RP, w czasie sobotniego otwarcia kanału
żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną

•••
Państwo, które rozumie swój potencjał, swoją
historię i swoje znaczenie, nie może sobie
pozwolić na to, by być państwem zależnym,
nie może sobie pozwolić na to, by ktoś inny
decydował o jego ważnych, strategicznych

Imieniny obchodzą:
Filipa, Franciszek
Wschód słońca: 6.17
Zachód słońca: 18.40
Do końca roku: 102 dni
(Nie)typowe święta:
Ogólnopolski Dzień
Przedszkolaka
Przysłowia:
„Gdy we wrześniu
grzybów brak,
niezawodny zimy znak”
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Imieniny obchodzą:
Mateusz, Mira
Wschód słońca: 6.19
Zachód słońca: 18.38
Do końca roku: 101 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy
Dzień Pokoju
Przysłowia:
„Gdy na święty Mateusz
śnieg przybieżał, będzie
po pas całą zimę leżał”

sprawach. Tak było przez cały ten ogromnie
trudny okres od 1945 roku, kiedy wpłynąć
tutaj, na Zalew Wiślany, nie można było bez
de facto zgody rosyjskiej
W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

Pamięci dwunastu
oﬁar cywilnych zbrodni
hitlerowskiej, do której
doszło krótko po wybuchu
drugiej wojny światowej
w lesie za kopalnią „Barbara”
w Karwinie, zostało
poświęcone sobotnie
spotkanie wspomnieniowe
obok pomnika wzniesionego
w miejscu egzekucji.
Beata Schönwald

E

duard Feber, Józef
Feber, Henryk Jasiok, Jan Kohutek,
Alojzy
Kokotek,
Franciszek Konesz,
Jan Kraina, Jan
Mrajca, Jan Nowak,
Jan Twardzik, Józef Wacławik i Franciszek Żułowski byli Polakami mieszkającymi w Suchej, Stonawie, Łąkach i
Orłowej. Zginęli 18 września 1939 roku,
ponieważ jako Polacy byli niewygodni
dla okupantów niemieckich.
Dramatyczne
okoliczności
ich
śmierci oraz historię miejsca, gdzie

• Pamięć dwunastu oﬁar
egzekucji sprzed 83 lat jest
nadal pielęgnowana.
Fot. BEATA SCHÖNWALD

zostali rozstrzelani i pochowani,
przypomniał prowadzący uroczystość Stanisław Gawlik ze Stowarzyszenia
Pożytku
Publicznego
„Koexistence”. – Już na początku II
wojny światowej na Śląsku Cieszyńskim przystąpiono do zamykania
i więzienia osób, które odznaczyły
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Imieniny obchodzą:
Joachim, Maurycy,
Tomasz
Wschód słońca: 6.21
Zachód słońca: 18.36
Do końca roku: 100 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy
Dzień bez Samochodu
Przysłowie:
„Joachima boską mocą
dzionek już się równa
z nocą”

POGODA
wtorek

• W ostatni
weekend na
Lotnisku im.
Leoša Janáčka
w Ostrawie
odbyły się 22.
Dni NATO.
W piątkowym
wydaniu
„Głosu”
napiszemy
więcej o tym
wydarzeniu.

Zginęli, bo byli niewygodni dla okupanta

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

22

dzień: 10 do 12ºC
noc: 10 do 8ºC
wiatr: 2-4 m/s
środa

dzień: 10 do 12ºC
noc: 9 do 7ºC
wiatr: 2-3 m/s
czwartek

Zdjęcia: NORBERT
DĄBKOWSKI

dzień: 8 do 11ºC
noc: 8 do 5ºC
wiatr: 2-3 m/s
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PIOTROWICE

OSTRAWA

GRÓDEK
Gmina przygotowuje
remont dachu polskiej
podstawówki, który jest
w złym stanie, a jednocześnie przebudowę i
zagospodarowanie poddasza. Koszty według
projektu opiewają na 20
mln koron. Samorząd
wystąpił już o dotację
do Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, lecz nie
została ona przyznana.
Obecnie będzie składał
wniosek o dofinansowanie
z funduszy europejskich.
Zarząd gminy uchwalił
podpisanie umowy z firmą,
która przygotuje wniosek.
Prace budowlane powinny
zostać przeprowadzone
latem przyszłego roku. (dc)
OSTRAWA
Policjant Daniel Kocián
i strażnik miejski Tomáš
Janáček zostali odznaczeni
przez prezydenta miasta
Tomáša Macurę za ocalenie życia. Dzięki szybkiej i
profesjonalnie przeprowadzonej pierwszej pomocy
uratowali życie 55-letniej
kobiecie, która nagle
zasłabła na weselu syna.
Odznaczeni brali udział w

TRZYNIEC

imprezie jako goście. Kiedy matka
pana młodego nagle się
przewróciła, szybko rozpoznali, że jej życie jest
zagrożone i rozpoczęli
masaż serca. Jeszcze
przed przyjazdem karetki pogotowia udało im
się przywrócić krążenie.
Lekarz ustalił, że przyczyną zaburzenia pracy serca
była arytmia.
(dc)
PIOTROWICE
Dom dla seniorów w Zawadzie został już oddany
do użytku. Nowoczesna
placówka składa się z 25
mieszkań dwupokojowych z niszą kuchenną
dla 40 lokatorów. Seniorzy będą korzystali ze
wspólnej świetlicy, a także ogrodu i sadu. W uroczystym otwarciu wzięli
udział m.in. biskup Martin
David, który poświęcił
budynek, oraz delegacja
partnerskiej polskiej gminy Godów.
(dc)

GRÓDEK

TRZYNIEC
Borek – peryferyjna część
miasta ma szasnę w przyszłości przekształcić się w
nowoczesną dzielnicę. Zainwestować w tę część miasta
ma zamiar prywatny deweloper. Właściciela gruntów
i inwestora reprezentuje
w fazie przygotowawczej
biuro nieruchomości BO!
Reality a finance. Projekt
o nazwie roboczej „Nowy
BO!REK” ma obejmować
budowę domów wielorodzinnych i bliźniaczych z
ogródkami, przedszkola,
domu opieki społecznej,
ośrodka usługowego, a być
może także 20-piętrowego
wieżowca „Werk Tower” z
żelazobetonu i stali.
(dc)

się aktywnym oporem wobec najeźdźcy. Do zadań policji niemieckiej należało przede wszystkim
zwalczanie powstańców śląskich,
polskich związków i stowarzyszeń
i w ogóle wszelkiego oporu Polaków wobec starań rzeszy niemieckiej – przybliżył Gawlik. Z kolei

Władysław
Kristen z
Kręgu Seniora Harcerstwa
Polskiego w RC
odczytał
apel poległych. Do
jego słów
nawiązał
wiceprez y d e n t
Karwiny
Andrzej Bizoń, który
objął patronatem
honorowym tę imprezę.
– Przeddzień egzekucji,
czyli data
17
września, jest
bardzo ważna dla nas wszystkich
Polaków, co należy nieustannie
przypominać, zwłaszcza w tych
dniach, kiedy niedaleko i znowu
blisko naszej ojczyzny wre wojna
– podkreślił. Następnie przeczytał list konsul generalnej RP w
Ostrawie Izabelli Wołłejko-Chwa-

stowicz. – Dzisiaj pochylamy się
nad zapomnianymi miejscami
pamięci bohaterstwa Polaków w
Karwinie. To praktycznie ostatni
moment, kiedy świadkowie bestialskich czynów reżimu hitlerowskiego mogą wskazać zapomniane miejsca i mogiły. Na nas
spoczywa odpowiedzialność za
pamięć i obowiązek przekazywania historii młodym pokoleniom
– napisała polska dyplomatka.
Przy pomniku poległych zaśpiewały połączone chóry MK
PZKO w Suchej Górnej i Stonawie
pod batutą Haliny Pribuli. Siostry
Anna i Bogna Jiravskie, uczennice polskiej szkoły podstawowej
w Suchej Górnej, wyrecytowały
wiersz miejscowego poety Karola Mrózka, ostatniego żyjącego
świadka ekshumacji zwłok ofiar,
w której jako dziecko uczestniczył
razem z rodzicami. W sobotę wrócił tutaj ponownie.
Złożyć kwiaty pod pomnikiem
przypominającym zbrodnię hitlerowską na mieszkańcach tego
regionu przyszli również przedstawiciele stowarzyszenia „Olza
Pro”, Rodziny Katyńskiej, prezesi karwińskich kół PZKO oraz
delegacja nauczycieli, uczniów
i rodziców polskiej szkoły w Suchej Górnej z dyrektorką Moniką
Pláškową.
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centymetrów śniegu leżało w poniedziałek rano na Kasprowym
Wierchu (1987 m n.p.m.), a termometry pokazywały trzy stopnie
poniżej zera. Biało zrobiło się także
w Beskidach w rejonie Pilska i Babiej Góry, gdzie temperatura oscylowała wokół 1 stopnia Celsjusza.
Śnieg w Tatrach zalega od wysokości 1400 m. n.p.m. W niższych
partiach pada deszcz ze śniegiem,
jednak im wyżej tym jest zimniej,
a śniegu jest coraz więcej. W Tatrach wieje silny wiatr w porywach
osiągający do 50km/h, w związku
z czym odczuwalna temperatura
jest niższa. Zimowa aura w Tatrach
ma utrzymać się do czwartku, od
piątku spodziewane jest ocieplenie.

(klm)

Zamiast szkoły...
morza szum

Asystenci
pozostaną
na ulicach

ósmoklasistów z pięciu
szkół
podstawowych z
polskim językiem nauczania na
Zaolziu bierze udział w I turnusie Zielonej Szkoły nad Bałtykiem 2022, organizowanej przez
Kongres Polaków w Republice
Czeskiej. Uczniowie po 11 dniach
pobytu w Jastrzębiej Górze wrócą
do domów w piątek. Tego samego
dnia wieczorem rozpocznie się
kolejny turnus.
Podopieczni polskich placówek
z Czeskiego Cieszyna, Trzyńca,
Błędowic, Lutyni Dolnej i Suchej
Górnej przebywają nad polskim
morzem od 12 września. Codziennie mają okazję do poznawania
polskiego wybrzeża, polskiej kultury, atrakcji turystycznych, a
także do aktywnego wypoczynku
na łonie natury.
Do tej pory uczestnikom pierwszego turnusu udało się już zwiedzić terminal kontenerowy w
Gdańsku, Westerplatte, Oliwę i
Sopot. Ponadto ósmoklasiści poznali Nadmorski Park Krajobrazowy, Słowiński Park Narodowy
oraz kulturę regionu dzięki wizycie w Muzeum Kaszubskim w
Szymbarku. – Dom do góry nogami, najdłuższa deska świata i
skansen kaszubskiej wsi to tylko
niektóre atrakcje, które zobaczyliśmy na miejscu. Najdłuższa
deska mierzy aż 46,53 m, ma grubość 7 cm i wykonano ją z jednego
fragmentu daglezji. Jest drugim
tego typu rekordowym obiektem,
który powstał w Centrum Edukacji i Promocji Regionu. Zanim
przyjechaliśmy do Szymbarku,

Boguminie asystenci ds. zapobiegania
przestępczości
w
najbliższych latach
nadal będą czuwali nad bezpieczeństwem dzieci na przejściach
dla pieszych i porządkiem w mieście. Miasto za pośrednictwem
bogumińskiej Lokalnej Grupy
Działania zdobyło 8 mln koron,
z których do końca 2022 roku
ten projekt będzie finansowany.
Teraz urzędnicy złożą wniosek
o dotację z ministerialnego programu, który pozwala starać się o
pieniądze tylko na finansowanie
działalności asystentów ds. zapobiegania przestępczości. Taka
funkcja istnieje w Boguminie od
2015 roku. Urząd pracy początkowo wypłacał pensje ośmiu
osobom, które zostały wybrane
spośród bezrobotnych mieszkańców. Projekt sprawdził się i
choć dotacja na pensje oraz wyposażenie dla asystentów kończy
się w tym roku, miasto nie tylko
znalazło inny sposób na finansowanie tego przedsięwzięcia, ale i
postanowiło zatrudnić dodatkowe dwie osoby. Umundurowani,
ale nieuzbrojeni asystenci monitorują bezpieczeństwo dzieci na
przejściach szkolnych, kontrolują
park i place zabaw dla dzieci, odwiedzają miejsca ważne społecznie i współpracują z policjantami. – Ich codzienna działalność
przyczynia się do spadku przestępczości w Boguminie w ciągu
ostatnich kilku lat. Są widoczni, a
ich praca w terenie z ludźmi jest
skuteczna – przyznał szef miejskiej policji Roman Honysz.
(klm)
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• Nad Motławą w Gdańsku. Fot. facebook.com/PSP Czeski Cieszyn/PSP Sucha Górna
zobaczyliśmy jeszcze obelisk w
Lisim Jarze i latarnię morską na
Przylądku Rozewie, najdalej na
północ wysuniętej części Polski
– relacjonują na swojej stronie facebookowej uczniowie z polskiej
podstawówki w Suchej Górnej.
W ramach pobytu w zależności
od aktualnej pogody uczestnicy
Zielonej Szkoły mają też możliwość plażowania oraz budowania
zamków na piasku – zorganizowano nawet konkurs piaskowych
rzeźb. W programie pobytu znajdują się także: wtorkowa wizyta w
Muzeum Rybołówstwa oraz Fokarium na Helu, odwiedziny bursztynnika w Chłapowie, Centralny
Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa
Stamma Cetniewo we Władysła-

wowie. W czwartek czeka ich już
tylko pakowanie i pożegnanie
z morzem – na godzinę 20.00
zaplanowano wyjazd z ośrodka
wypoczynkowego w Jastrzębiej
Górze, a ok. godz. szóstej rano w
piątek autobusy z wycieczkowiczami dotrą do Cieszyna.
II turnus zielonej szkoły zaplanowano od 23 września do 5 października. Wezmą w nim udział
ósmoklasiści ze szkół w Karwinie,
Bystrzycy, Wędryni, Jabłonkowie
i Gnojniku – w sumie 113 osób.
Sztandarowy projekt Kongresu
Polaków w Republice Czeskiej
wsparły Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania
Fizycznego Republiki Czeskiej
oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP.
(szb)

♩
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W SKRÓCIE...
Ktoś uszkodził
pomnik Mieszka I

Nieznany
sprawca
lub sprawcy
uszkodzili
pomnik
Mieszka I
Cieszyńskiego, jaki
znajduje się
przy al. Jana
Raszki w
Fot. ARC
Cieszynie.
Figura przedstawiająca postać księcia została zrzucona z
cokołu. Do zdarzenia doszło prawdopodobnie w nocy z soboty na niedzielę. Informację o tej sprawie służby
otrzymały w niedzielny poranek. Na
miejsce przyjechali strażnicy miejscy
i policjanci, którzy zabezpieczyli ślady.
– Liczone są straty i szukanie niemałych środków, aby naprawić pomnik.
Koszty poniesiemy wszyscy, jako
mieszkańcy Cieszyna. Głupota?
Chyba za słabe słowo… – skomentowała w mediach społecznościowych
burmistrz Cieszyna, Gabriela Staszkiewicz.
Pomnik Mieszka I jest dedykowany
założycielowi linii Piastów cieszyńskich. Monument został odsłonięty
w 1931 roku. Pierwotnie w tym samym miejscu znajdował się pomnik
cesarza Franciszka Józefa I, ale w
1918 roku został uszkodzony, a dwa
lata później rozebrany. W 1928 roku
z inicjatywy burmistrza Cieszyna ks.
Józefa Londzina podjęto decyzję o
upamiętnieniu Mieszka I. Twórcą
brązowego posągu księcia był Jan
Raszka. W czasie II wojny światowej
posąg został usunięty z monumentu
i przechowywany na dziedzińcu
cieszyńskiego Muzeum. Na swoje
miejsce powrócił w 1957 roku. (klm)

•••

Śmiertelne zderzenie

50-letnia kobieta zginęła w wypadku, do jakiego doszło w niedzielę na
jednym ze stonawskich skrzyżowań.
Ze wstępnych ustaleń policji wynika,
że kierująca fabią 50-letnia kobieta
wymusiła pierwszeństwo na jadącej
główną drogą škodzie octavii, którą
prowadził 44-latek. W wyniku zderzenia fabia wypadła z drogi uderzając najpierw w bariery, a następnie
w drzewo. 50-letnia kobieta zginęła
na miejscu. Kierowca octavii oraz
podróżujący z nim niepełnoletni pasażer zostali ranni i trafili do szpitala.
Szczegółowe okoliczności zdarzenia
badają policjanci.
(szb)

•••

Kierowcy odetchną

Wiadukt na ulicy Závodní w Trzyńcu jest już przejezdny. W środę
oddano go do użytku po trwającym
pół roku remoncie. Skończyły się
objazdy, które komplikowały pracownikom Huty Trzynieckiej dotarcie do pracy, a wielu mieszkańcom
dojazd do szkoły, szpitala czy też
miejsca zamieszkania.
Wiadukt wybudowany na początku
lat 70. ub wieku jest newralgicznym
punktem na mapie komunikacyjnej
Trzyńca. Aby przeprowadzić kosztowny remont kapitalny, konieczna
była współpraca huty i miasta.
– Firma opracowała dokumentację
projektową, my zawalczyliśmy o
dotację w wysokości blisko 70 mln
koron i zrealizowaliśmy inwestycję.
Huta zatroszczyła się o współfinansowanie. Łączne koszty remontu
przekroczyły 90 mln koron – wyliczyła prezydent Trzyńca Věra Palkovská, dodając: Gdyby wiadukt nie
został naprawiony, do końca roku
trzeba byłoby go zamknąć.
Rada Miasta postanowiła sprawić
prezent pogotowiu ratunkowemu,
traktując to jako swego rodzaju
rekompensatę za komplikacje, z którymi musiało się zmierzyć podczas
remontu. W trakcie uroczystego
otwarcia wiaduktu prezydent miasta
przekazała ratownikom aparat USG,
który będzie używany w karetce. (dc)
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Integracja wokół ziemniaka
„Kobzol szoł” to tradycyjna plenerowa impreza, którą Miejscowe Koło PZKO w Czeskim Cieszynie-Sibicy organizuje
na przełomie lata i jesieni w ogrodzie obok swojej siedziby. Jej znakiem rozpoznawczym są potrawy z ziemniaka, bo
też „kobzol” to „po naszymu” ziemniak lub kartofel.

WYWIAD
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ROBERT KORZENIOWSKI, CZTEROKROTNY ZŁOTY MEDALISTA OLIMPIJSKI, W ROZMOWIE Z »GŁOSEM«

Mistrz pokazuje drogę
kolejnym pokoleniom
To rodzic jest pierwszym trenerem dziecka. Jest też jego pierwszym sponsorem. Czy każdy sportowiec, który
przechodzi na emeryturę, musi świecić przykładem dla innych? O tym i innych aspektach sportu rozmawiamy
z czterokrotnym złotym medalistą olimpijskim, trzykrotnym mistrzem świata i dwukrotnym mistrzem Europy
w chodzie sportowym, Robertem Korzeniowskim.
Tomasz Wolff

• Roman Dzik opowiada o fotografowaniu wydm. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

• Ilona Hudeczek sprawdza, czy placki już się upiekły.
Beata Schönwald

P

lacki z blachy,
czyli na sucho, to
chyba specjalność
Zaolzia, natomiast
„stryki” to placki ziemniaczane
smażone na oleju – wyjaśniła różnicę pomiędzy
jednym i drugim specjałem z
kartofla, stojąca przy rozpalonej
blasze Ilona Hudeczek. Jak do-

dała, placki bez tłuszczu były pokarmem biednych mieszkańców
Beskidów. Dziś jednak podawane
są z kwaśną śmietaną, słoniną lub
cukrem. Sibiccy PZKO-wcy obrali
na tę okazję 75 kilogramów ziemniaków.
– Tę imprezę organizujemy od
wielu lat. Kiedyś nazywaliśmy
ją „Świętem Ziemniaka”, później
jednak postanowiliśmy przemianować ją, żeby było bardziej
oryginalnie. Mamy więc nasz sibicki „Kobzol szoł” – powiedziała

„Głosowi” prezes MK PZKO Irena
Kołek.
Na program sobotniej imprezy
złożyło się kilka interesujących
wydarzeń. Jednym z nich był wernisaż wystawy fotografii Romana
Dzika z Suchej Górnej „Polska Sahara”, zainstalowanej w sali Domu
Polskiego. Ich autor opowiadał
o tym, jak powstają wydmy, jak
dzięki nim zmienia się krajobraz,
a także o tym, o jakiej porze należy
je fotografować, żeby efekt był jak
najlepszy. Przypomniał również,

że wystawy zdjęć, które zrobił
podczas swojego urlopu w Łebie
w 2018 roku, są realizowane dzięki
wsparciu Funduszu Rozwoju Zaolzia.
Chociaż tej soboty było dosyć
chłodno, sibicki „Kobzol szoł”
kontynuowano w ogrodzie. Tam
kosztowano dań i napojów, tam
miały swoje atrakcje dzieci – był
zamek dmuchany i popularna
wędka, tam też na placyku przed
Domem Polskim wystąpiły dwa
zespoły z gminy Jasienica w po-

wiecie bielskim, „Bierowianie” i
„Dudoski”. Jeden zaprezentował
folklor Beskidu Śląskiego, a drugi
Beskidu Żywieckiego. – To nasi
przyjaciele, których gościliśmy
u nas regularnie. W tym roku, ze
względu na pandemię, przyjechali do nas po trzyletniej przerwie –
stwierdziła prezeska koła.
Zwieńczeniem imprezy była
natomiast loteria plonów jesieni,
kwiatów, robótek ręcznych oraz
domowej roboty przetworów z
owoców i warzyw. 


Piknik
dla miłośników książek

Wspólnie,
ale bez oficjalnych zebrań

P

a spotkaniu zabrzmiały też jednak przykłady
dobrej praktyki. – Nam
się dobrze powodzi, aktywnych członków mamy ponad
20, organizujemy wiele imprez.
Mamy wyremontowane własne pomieszczenie, gdzie w każdej chwili
możemy się spotkać – przekonywał Patrik Koch z Klubu Młodych
w Karwinie-Frysztacie. Przyznał,
że w ich przypadku kluczem do
sukcesu było wsparcie ze strony
średniego pokolenia, które pomogło stworzyć im godne warunki do
działania. – My pomagaliśmy im w
organizacji „Dolańskiego Grómu”,
a oni obdarzyli nas zaufaniem. Nie
organizujemy żadnych naborów.
Ludzie sami do nas dołączają –
stwierdził.
Doświadczeniami swojego Klubu Młodych podzieliła się również
Dorota Bartnicka z Lesznej Dolnej.
– Organizujemy dużo imprez dla
dzieci, obozy letnie, dzięki którym wzbudzamy zainteresowanie
wśród młodszych od nas, a także
warsztaty dla siebie. Pokazujemy
inną stronę PZKO. Przekonujemy,
że to nie tylko zebrania, imprezy folklorystyczne, które też nie
wszyscy lubią, ale że można napisać projekt na coś, co nas ciekawi.
Takie projekty można dziś pisać na
wiele różnych rzeczy. Nie wszyscy

o obu stronach ulicy Głównej w Czeskim Cieszynie, w
kawiarni „Avion” i
w Centrum Informacji Turystycznej odbył się w piątek
„Książkowy Piknik”. Można
było podzielić się książką, a
z kolei interesujące tytuły od
razu zabrać do domu.
Podobne giełdy, które
dają przeczytanym lub niepotrzebnym już książkom
szansę na „drugie życie”, Biblioteka Miejska w Czeskim
Cieszynie organizuje w miarę
regularnie.
Zainteresowanych nigdy nie brakuje. – Ta
impreza różni się od pozostałych tym, że postanowili• Na „Książkowym Pikniku” nie zabrakło również polskich lektur szkolnych.
śmy wyjść z książką na ulicę,
Fot. BEATA SCHÖNWALD
na uczęszczane miejsce tuż
obok przejścia granicznego
okładkę na książkę. Natomiast starspotkanie z książką, a także czas,
z Polską – powiedziała „Głosowi”
sze zapraszamy do pracy z tekstem
kiedy możemy usiąść razem, podyrektorka Biblioteki Miejskiej w
pochodzącym ze starej książki lub
rozmawiać i wypić kawę – przekoCzeskim Cieszynie Dana Zipserogazety, z wykorzystaniem techniki
nywała Natalia Pliska-Ronchetti.
wa, dodając, że oferowane książki
„blackout poetry”. Polega ona na
Oprócz bogatej oferty książkopochodzą w większości z prywattym, że wybieramy pojedyncze słowej, która była na bieżąco uzunych zbiorów czytelników.
wa, które nas czymś zainteresowapełniana, czeskocieszyńska bi– Przyszłyśmy tutaj, bo lubimy
ły i z nich tworzymy nowy tekst czy
blioteka przygotowała również
czytać i chodzimy do biblioteki
nawet wiersz. Resztę tekstu zaczeratrakcyjne warsztaty plastyczne
przy ulicy Havlíčka. Córka, tak
niamy i dzięki temu powstaje nam
dla młodszych i starszych dzieci
samo jak ja, uwielbia czytać, jest
również ciekawy obrazek – przyblipn. „Ze starego nowe”. – Dzieci ze
prawdziwą kolekcjonerką książek.
żyła dyrektorka biblioteki.  (sch)
starych materiałów mogą zrobić
Uważam, że taka impreza to fajne

Dokończenie ze str. 1

N

o tym wiedzą, w związku z czym te
możliwości pozostają często niewykorzystane – zaznaczyła.
Zarówno przedstawiciele aktywnych klubów, jak i ci, którzy dopiero
marzą o jego założeniu, byli zgodni
co do tego, że warto spotykać się
również na wspólnych imprezach
oraz promować imprezy sąsiada.
Jako dobry przykład integracji
wskazano kluboturniej. Wysunięto
też jednak inne propozycje. Jedną z
nich był „Nasz bal”, czyli bal ludowy młodych – inny niż akademik,
inny też niż „Bal Gorolski” czy „Bal
Śląski”. Od razu ustalono też datę
spotkania organizacyjnego, które
zaplanowano na 23 października.
Inną propozycją było przywrócenie po kilku latach „Pucharu Lata”,
czyli turnieju piłkarskiego w Lesznej Dolnej. Natomiast najbliższym
wspólnym wydarzeniem młodych
z wszystkich zakątków regionu ma
być impreza muzyczna 25 listopada w Czeskim Cieszynie.
W niedzielę zebrana w „Kamerliku” młodzież zadecydowała, że
aby wspólnie działać, nie potrzebuje formalnych struktur. Oficjalne
zebrania ma zastąpić komunikacja
za pośrednictwem Massengera. W
dobrej organizacji ma pomóc również wspólny kalendarz wydarzeń.
Jak zauważono bowiem, często informacje o imprezie nie docierają
do wszystkich osób, które mogłyby
przyjść. 
(sch)

Był pan gościem tegorocznego Forum Polonijnego, które odbywało się
w ramach Forum Ekonomicznego w
Karpaczu. Prowadzący jeden z paneli
przejęzyczył się, że Polska ma dziś
dwie sportowe ikony – Igę Świątek i
Roberta… Korzeniowskiego. Miał na
myśli Roberta Lewandowskiego. Ale
chciałem zapytać, czy w tym momencie panu serce mocniej zabiło?

– Każdy ma swój czas. Nie jestem
owładnięty obsesją wzmacniania swojej wielkości. Oczywiście był taki okres,
kiedy moje sukcesy, medale były wyjątkowo ważne dla młodych ludzi w
Polsce. Powiem nieskromnie, że w
rankingach największych agencji prasowych plasowałem się swego czasu w
czołowej piątce, choćby obok Rogera
Federera czy Michaela Schumachera.
To już jednak przeszłość. Wiadomo,
że dziś na topie są czynni sportowcy,
który mają do spełnienia ogromną rolę,
jeżeli chodzi o pielęgnowanie emocji,
a ja natomiast – jako dawny mistrz –
mam do odegrania natomiast inną rolę.
Mistrz to jest ten, kto wygrywa, ale potem jest nauczycielem i pokazuje drogę
kolejnym pokoleniom. Słowem, idę do
przodu, dalej obrabiam sportowe poletko, ale wszystko odbywa się na innych
zasadach.

Olimpijskie
złota
Atlanta
1996, 50 km
Sydney
2000, 20 km
Sydney
2000, 50 km
Ateny
2004, 50 km

• Robert Korzeniowski.

Fot. Fundacja Roberta
Korzeniowskiego

•••

Mistrz to jest ten, kto wygrywa,
ale potem jest nauczycielem
i pokazuje drogę kolejnym
pokoleniom. Słowem, idę
do przodu, dalej obrabiam
sportowe poletko, ale wszystko
odbywa się na innych
zasadach
Czyli tak naprawdę każdy sportowiec,
który odwiesza buty na przysłowiowy
kołek, powinien być takim drogowskazem, kontynuować karierę w roli mentora, nauczyciela?

– Taki byłby rzeczywiście optymalny
model, ale przecież nie zawsze tak jest.
Nie każdy sportowiec kończący karierę
ma na siebie pomysł po zakończeniu
zmagań, nie każdy ma też poczucie
misji. Moim zdaniem, obowiązkiem
każdego sportowca, który zostaje mi-

strzem, jest wskazywanie drogi młodszym kolegom, następcom. To jest taka
trochę rola rycerza Jedi: kiedy przystępujemy do pewnej tajemnicy, jesteśmy
namaszczeni, osiągamy sukcesy, zbawiamy świat, to za nami powinni iść
adepci. Z drugiej jednak strony mamy,
jako społeczeństwo, wiele do odrobienia, by sportowcy kończący karierę byli
dalej w sposób pozytywny wykorzystywani.

Mam świadomość tego, że jest to
temat rzeka, ale czy mógłby pan się
pokusić o krótką analizę tego, w jakiej
kondycji fizycznej jest polskie społeczeństwo?

– Na pewno mamy większą świadomość wagi sportu. Trzeba by jednak
sięgnąć do badań Głównego Urzędu
Statystycznego na temat tego, ile osób
uprawia sport.

Podobno blisko 70 procent…

– Byłbym ostrożny z tą liczbą, bo to są
deklaracje na poziomie – byłem, ruszałem się na wakacjach. Nie wiem, czy to
się przekłada na aktywność trzy, cztery
razy w tygodniu. Jak już powiedziałem,
na pewno wzrosła świadomość tego,
jak sport jest ważny w naszym życiu.
Przyczyniła się do tego pandemia koronawirusa, kiedy w pewnym momencie zostaliśmy pozbawieni wstępu na
stadiony, hale sportowe czy baseny. Bo
nagle się okazało, że bardzo tego potrzebujemy, a sport dla naszych dzieci
jest kluczowym elementem budowania
ich równowagi społecznej i zdrowotnej.
Pamiętam, jak w tym czasie dostawałem listy od rodziców z podziękowaniami, że w czasie przyspieszonych ferii

zimowych, kiedy wszystko było pozamykane, młodzież mogła trenować na
stadionie.
Polskie społeczeństwo się bogaci, jest
otwarte na światowe mody, ale z drugiej strony trochę nam się rozleniwia.
Jest pokolenie millennialsów, do którego oczywiście nic nie mam, ale są to
osoby – że użyję terminologii sportowej
– które nie mają ciągu na bramkę. Do
nas, mistrzów, należy wzniecanie iskry,
pokazanie, że sport to nie tylko ciężkie
wyzwanie, ale coś, co przynosi liczne
korzyści.
Bardzo istotne w tym wszystkim jest to,
że się nad Wisłą bardzo poprawiła infrastruktura sportowa. Dziś nasi sportowcy nie mają już żadnych kompleksów.
Nikt im nie mówi, że mogą być gorsi, bo
pochodzą z biedniejszego kraju, w którym brakuje odpowiedniej bazy sportowej. Proszę też zwrócić uwagę na to,
jak wiele dużych imprez sportowych w
ostatnich latach Polska zorganizowała.
Reasumując, sport ma dobry marketing, ale muszą za tym pójść działanie
operacyjne i sprzedaż.

Czy kluczowe w przekazywaniu pałeczki pokoleniowej jest dawanie
dobrego przykładu? Kiedy rodzic nie
będzie się na co dzień ruszał, to nie
zachęci swoich dzieci do jakiejkolwiek
aktywności? Podczas innego panelu
posłużył się pan przykładem lekarza
palącego papierosy, który zachęca do
profilaktyki…

– Zdecydowanie to rodzic jest pierwszym trenerem dziecka. Pierwszym
sponsorem i najważniejszym modelem.
Dopóki dziecko nie zacznie się orientować bardziej na swoich rówieśników, bo

przechodzi okres dojrzewania, to musi
otrzymać od rodziców maksimum. A
potem rodzice powinni wspierać swoje
pociechy, a nie krytykować je, że wybiera nie ten sport, co sami by chcieli, ponadto nie wywierać nadmiernej presji,
mówiąc, że muszą tylko wygrywać. No i
nie stawiać też fałszywych alternatyw –
albo sport, albo nauka. Uważam, że do
poziomu akademickiego jedno z drugim można spokojnie pogodzić. Potem,
kiedy ci najbardziej wybitni zostają zawodnikami, podążają już profesjonalną
ścieżką.

Przed kilkoma dniami brałem udział w
mistrzostwach Polski dziennikarzy w
biegu na skocznię. Nie tylko w Polsce,
ale praktycznie w całej Europie jest organizowanych coraz więcej ekstremalnych imprez sportowych – maratony
już nie wystarczają, są biegi po górach
na dystansie ponad 100 kilometrów,
ultra-triathlony. Czy to nie jest tak, że
sport się coraz bardziej radykalizuje?

– Ja tego tak nie odbieram. Wydaje mi
się, że współczesny sport potrzebuje też
takich atrakcyjnych „zachęcaczy” albo
wyzwań, które pozostają w pamięci.
Sam na przykład bardzo dobrze pamiętam bieg na Czantorię, gdzie nic tak nie
dawało do myślenia, jak to, że po drodze połowa stawki odpadała, bo w założeniu chodziło o wyeliminowanie najsłabszych. Mówimy o ekstremalnych
zawodach, które nie powinny zaburzać
jednak ogólnego przekazu sportowego
w ogóle. Powinniśmy mieć jak najwięcej standardowego sportu, klasycznych
medali, skodyfikowanej rywalizacji, a
ta cała reszta niech będzie naszą otoczką turystyczną czy eventową.
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Michael Morys-Twarowski

Kariera leśniczego
Jednym z synów Franciszka Szymona był Antoni (1777-1856), urzędnik
celny w Bielsku, zmarły w Cieszynie.
Spośród jego potomków największą karierę zrobił Adolf (1811-1889).
Ukończywszy dwuletni kurs leśnictwa, znalazł pracę w dobrach arcyksięcia Karola Ludwika, a później
jego syna Albrechta Fryderyka. Należał do nich olbrzymi kompleks
posiadłości, w tym Komora Cieszyńska. Adolf Słatyński stopniowo

Sprawa polska jest w Czeskim Cieszynie tematem
codziennnym i powinna być nadal pielęgnowana.
Jesteśmy przez to po prostu kulturowo bogatsi,
a nikogo ten fakt raczej nie zaskakuje. Czeski
Cieszyn jest naszym miastem, dlatego udzielamy
się we wszystkich dziedzinach życia publicznego.
Aktywność w polityce samorządowej jest tego
logicznym następstem, bowiem losy naszego
miasta nie są nam obojętne. W dobiegającej
końca kadencji widoczny jest rozłam kandydatów
na wiele ugrupowań. Powodem wydaje się być
niska determinacja koalicji rządzącej, nieudolność
organizacyjna, gorycz z realizacji, brak wizji
i projektów.

Słatyńscy (Slatinscy)

Słatyńscy to jedna z nielicznych rodzin na
Śląsku Cieszyńskim, która doczekała się
książki na swój temat.
awansował, co zwykle wiązało się
z przenosinami. Zaczął pracować
w Ustroniu, później przyszło mu
mieszkać w różnych galicyjskich
miejscowościach, na Morawach – aż
trafił do Cieszyna. Odegrał swoją rolę
w rozwoju przemysłu drzewnego w
Księstwie Cieszyńskim. W 1867 roku
powstały pierwsze tartaki parowe w
naszym regionie: w Cieszynie, Nawsiu i Starym Mieście koło Frydku. Jak
pisano po latach na łamach czasopisma „Beskydské Besedy”, „wszystkie
nitki tych przemysłowych przedsię-

Skąd ten ród?
Skąd to nazwisko?
Nazwisko Słatyński pochodzi
zapewne od nazwy miejscowej
Slatyna, chociaż językoznawca
Kazimierz Rymut wywodził je od
słowa „slatać się”, co miało znaczyć
„zlatywać się”, „schodzić się”.

Słatyńscy (Slatinscy) pochodzili z Czech, jednak dotychczas
nie znaleziono powiązania między czeskimi przedstawicielami
rodu a Piotrem Słatyńskim (Slatinskim), protoplastą z linii
Księstwa Cieszyńskiego.

Gdzie doczytać?

• Metryka chrztu Józefa Antoniego Słatyńskiego, urodzonego w 1743 roku
we Frysztacie.

• Informacja o śmierci Adolfa Słatyńskiego, która ukazała się na łamach
„Gwiazdki Cieszyńskiej” (1889, nr 44). Zdjęcia: Archiwum Krajowe w Opawie, ARC
biorstw zbiegały się w ręku (…) Słatyńskiego na zamku cieszyńskim”.
Adolf Słatyński zmarł w 1889 roku
w Cieszynie. Był dwukrotnie żonaty.
Spośród jego dzieci Adolfina poślubiła Karola Strzemchę z Cieszyna,
również leśniczego w służbie Habsburgów. Strzemcha sporadycznie
pojawia się na łamach lokalnej prasy. W 1889 roku obchodził 25-lecie
pracy, z kolei w 1898 roku otrzymał
Order Franciszka Józefa.
Aurelia Anna (ur. 1841), inna córka Adolfa, wyszła za mąż za swojego
bliskiego krewnego Rainera Słatyńskiego. Pracował on jako kontroler
pocztowy w Cieszynie, a w 1892
roku awansował na starszego kontrolera pocztowego w Ołomuńcu.

Potomek frysztackiego
nauczyciela na Ziemi
Ognistej

W książce o rodzie Słatyńskich opisano szczegółowo jeszcze jedną
linię rodu, wywodzącą się od Franciszka (1784-1855), syna Franciszka
Szymona (ur. 1747) i wnuka frysztackiego nauczyciela Antoniego
(1711-1761). Związana była głównie
z Żywiecczyzną, a najciekawszą po-

M

Z Bartosz Słatyński, Andrzej Przybyszewski, „Od Slatinskich
do Słatyńskich. Historia rodziny”, Radomyśl Wielki 2015
Z http://gedbas.genealogy.net/person/show/1158206134
(genealogia potomków Piotra Słatyńskiego).

Zamawiający: Nezávislí pro Těšín
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Nowa warta w czeskocieszyńskim ratuszu

NASZE RODY /133/

bieranie materiałów
do dziejów tego rodu
musiało być sporym
wyzwaniem, bo Słatyńscy (dla wygody
będę używał polskiej wersji, choć nazwisko nieraz zapisywano jako „Slatinski”) stosunkowo często zmieniali
miejsce zamieszkania. Protoplastą
linii z Księstwa Cieszyńskiego był
Piotr, nauczyciel, który w 1709 roku
ożenił się z Katarzyną Foltyn. Pracował w Przyborze na Morawach, później we Frydku. Jego najstarszy syn,
Antoni (1711-1761), osiedlił się we
Frysztacie, gdzie ożenił się z Józefą
Renatą Biskup (ur. 1718). Był nauczycielem i organistą w miejscowym kościele (dawniej często łączono obie
funkcje). Zmarł w wyniku obrażeń
po upadku z konia.
Z synów Antoniego w rodzinnym
Frysztacie został Józef Antoni (ur.
1743), będący podobnie jak ojciec
organistą, z kolei Franciszek Szymon (ur. 1747) mieszkał w różnych
miejscowościach, chociaż nie opuścił granic Śląska Cieszyńskiego.
Swoją wędrówkę zaczął od Międzyrzecza. Tam w 1771 roku ożenił
się z Elżbietą Szermańską, córką
miejscowego nauczyciela. Później
przeniósł się do Górek Wielkich, a
stamtąd do Bielska, gdzie znalazł
pracę jako strażnik celny.
Na tym przykładzie widać, jak dużym wyzwaniem dla genealogów jest
mobilność przodków. Aby zestawić
dane dotyczące Franciszka Szymona
Słatyńskiego, trzeba sprawdzić księgi metrykalne czterech parafii – we
Frysztacie (tam był ochrzczony), w
Międzyrzeczu (tam brał ślub i przyszły na świat jego starsze dzieci),
w Grodźcu (do tej parafii należały
Górki Wielkie, gdzie urodziło się mu
dwóch synów) i w Bielsku (miejsce
narodzin kolejnych potomków).

REKLAMA
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stacią z tego grona okazał się Emil
(1897-1956), prawnuk Franciszka.
Wybrał karierę wojskowego. Brał
udział w I wojnie światowej, walczył
z bolszewikami w 1920 roku, w kampanii wrześniowej został trzykrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Później ewakuował się przez
Węgry i Francję do Wielkiej Brytanii. Po zakończeniu II wojny światowej nie wrócił do komunistycznej
Polski. Szukając miejsca dla siebie,
ostatecznie wybrał Argentynę i
osiedlił się na Ziemi Ognistej. Swoją
posiadłość nazwał Slatyna. Jak widać, nietypowo potoczyły się losy
potomka frysztackiego nauczyciela.

Gdzie wysłać książkę?
W 2015 roku dzieje rodu Słatyńskich
zostały przedstawione w książce „Od
Slatinskich do Słatyńskich. Historia
rodziny” autorstwa Bartosza Słatyńskiego i Andrzeja Przybyszewskiego.
Wydanie w takiej formie rezultatów
poszukiwań genealogicznych jest
fajnym pomysłem. To świetna rzecz
dla bliższych i dalszych krewnych,
a poza tym przyjemne zwieńczenie
wieloletnich badań. Warto przy okazji zadbać, by taka pozycja trafiła

ie szkamy
w mieście
z
niesamowitą
historią,
dużymi
możliwo ściami. Czeski Cieszyn nie powinien kurczyć się przy granicy kraju. Wręcz odwrotnie, powinnien
podkreślać atuty ponadgraniczne,
rozwijać współpracę, wprowadzać
innowacyjne rozwiązania. Z licznością wyzwań i potrzeb, które
stoją przed nowym samorządem,
nie podoła kilka osób. Trzeba mieć
silną, liczną i fachową ekipę przed-

stawicielską, która wybrana zostanie w wyborach kumunalnych w
dniach 23 i 24 września.
Obojętność, ignoracja wyborów,
raczej nie dają szans na poprawę.
W zbliżających się wyborach trzeba wykorzystać tego prawa wyborczego i głosować. Warto zmienić w
Czeskim Cieszynie wartę.
Pełną listę naszych polskich
kandydatów
z
ugrupowania
NIEZALEŻNI DLA CIESZYNA
(NEZÁVISLÍ PRO TĚŠÍN) przedstawiamy na stronie www.
NezavisliProTesin.cz/kandidati.
Warto postawić „duży krzyżyk” na
listę nr 5.


mgr inż. arch.
Wiesław Kubica, architekt

W samorządzie miasta pragnę zadbać
o podniesienie jakości inwestycji
budowlanych, dopilnować profesjonalizmu w zakresie architektury i
urbanistyki.
Pragnę, aby Czeski Cieszyn tętnił
życiem, był nowoczesnym miastem
dumnym ze swych historycznych
korzeni i rozwijającym swój potencjał,
stwarzającym dogodne warunki dla
obywateli, przyjezdnych, przedsiębiorców i inwestorów.
Jestem przekonany, że wiele zmian
na lepsze można osiągnąć poprzez
właściwe kształtowanie przestrzeni
publicznej, usprawnienie działania
urzędów, otwartą komunikację z
mieszkańcami i organizacjami działającymi w mieście.

NEZÁVISLÍ PRO TĚŠÍN / NIEZALEŻNI DLA CIESZYNA.

Bc. Irena Machů,
dyrektorka ﬁrmy
handlowej, organizatorka
akcji charytatywnej Pudło
Po Butach

Kandyduję dla poprawy wizerunku
miasta oraz jego kondycji ﬁnansowej
oraz dla odpowiedzialnego zarządzania budżetem miasta i skrupulatnego
wykorzystywania pieniędzy unijnych.
Walczyć będę o wsparcie dla drobnych przedsiębiorców oraz projektów
powiązanych z nowymi miejscami
pracy dla obywateli Czeskiego Cieszyna. Moim celem osobistym jest, by
Czeski Cieszyn stał się „cool“ miastem
dla młodych rodzin.

www.NezavisliProTesin.cz

mgr Michał Utí kal,
prawnik, prezes spółki
usługowej

Z Czeskim Cieszynem łączy mnie całe
życie, od przedszkola po dzień dzisiejszy. Zmiany w mieście obserwuję
bacznie od długich lat. Słyszymy od
wielu lat i partii, że będzie lepiej. Postęp, który widzę w innych miastach,
w Czeskim Cieszynie jednak nie nadchodzi. Rzeczywistością jest hibernacja. Chciałbym, żeby urząd miasta
służył obywatelom i przedsiębiorcom,
a gmina pulsowała życiem. Trzeba
wspierać to, co mamy w mieście, być
otwartym na nowoczesne wymogi.
Miasto potrzebuje nowej energii.

GŁOSUJ na listę nr 5
GŁ-555

• Okładka książki o rodzie Słatyńskich. Pozycja jest dostępna w największych polskich bibliotekach (Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka
Jagiellońska w Krakowie). Można ją nabyć w polskich księgarniach internetowych.
do bibliotek. W przypadku rodów z
dawnego Księstwa Cieszyńskiego
(nie tylko lewego brzegu Olzy), wskazane jest przesłanie egzemplarzy nie
tylko do najważniejszych polskich
i czeskich bibliotek, ale także do
Książnicy Cieszyńskiej i do Austriackiej Biblioteki Narodowej (Österreichische Nationalbibliothek) w

Wiedniu. Dzięki temu z rezultatów
naszych badań będą mogły skorzystać także osoby zainteresowane historią Śląska Cieszyńskiego. Wszak
losy każdej rodziny mają wartość
naukową, bo – jak to ujął genealog
Rafał T. Prinke – „stanowią egzemplifikację jednostkową wielkich procesów historycznych”.


Uparli się, że chcą maszerować…
80 lat temu gen.
Władysław Sikorski
powołał Armię Polską na
Wschodzie
Na podstawie rozkazu Naczelnego
Wodza Polskich Sił Zbrojnych, gen.
broni Władysława Sikorskiego, 12
września 1942 r. została utworzona
Armia Polska na Wschodzie w Iraku, Iranie i Palestynie z połączenia
Wojska Polskiego na Środkowym

Wschodzie i Polskich Sił Zbrojnych
w ZSRS. W przesłanym przez Instytut Pamięci Narodowej komunikacie przypomniano, że „w wyniku
szybkiej ofensywy Wehrmachtu
w 1941 r., w związku z realizacją
operacji Barbarossa, sowiecki przywódca Józef Stalin zrewidował politykę wobec Polaków”.
– Władze w Moskwie wznowiły relacje dyplomatyczne z polskim rządem i zawarły z nim 14

sierpnia 1941 r. umowę wojskową.
Przewidywała ona, że „w możliwie
najkrótszym czasie” powstanie w
ZSRS polskie wojsko – podległe
organizacyjnie Sikorskiemu jako
Naczelnemu Wodzowi i walczące u boku Armii Czerwonej przeciwko Niemcom. Zasilili je Polacy
zwalniani m.in. z więzień, obozów
i miejsc zesłania – czytamy dalej.
Gen. Władysław Anders, mianowany dowódcą Armii Polskiej w ZSRS,

również miał za sobą prawie dwa
lata pobytu w sowieckich więzieniach.
Powstającemu wojsku brakowało
wszystkiego: broni, żywności czy
odzieży. – Nie brakowało tylko bojowego ducha – podkreśla IPN.
– Pierwszy i – daj, Boże – ostatni raz w życiu przyjąłem defiladę
żołnierzy bez butów. Uparli się, że
chcą maszerować. Chcą pokazać
bolszewikom, że bosymi, poranio-

nymi nogami potrafią na piasku
wybić takt wojskowy jako początek
swego marszu do Polski – wspominał później generał Anders.
Wiosną 1942 r. blisko 80 tysięcy
żołnierzy Andersa ewakuowano.
Przebyli oni długą drogę przez Persję, Irak, Palestynę i Egipt. W końcu
dotarli do Włoch, gdzie jako 2. Korpus Polski wsławili się zdobyciem
Monte Cassino, Ankony i Bolonii.
Dzieje.pl/PAP

GŁ-528
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Mateusz Ponitka,

gwiazdor reprezentacji Polski w koszykówce, po przegranej z Niemcami

Futbol na tak
W Stonawie odbyła się w niedzielę 12. edycja Memoriału Karola
Jungi w piłce nożnej oldbojów. Organizatorzy imprezy, Orły
Zaolzia, zaprosiły do piłkarskiego tańca Bielskie Orły oraz Beskid
Andrychów.

Orły Zaolzia
Břetislav Gradek – Aleš Kantor, Roman Cymorek, Zbigniew Worek,
Stanisław Brózda, Jerzy Gąsior, Jaromír Goj, Andrzej Bizoń,
Ryszard Junga, Roman Konderla, Piotr Twardzik,
Andrzej Twardzik, Paweł Twardzik, Robert Schimke, Marian Zuczek,
Janusz Dąbrowski, Andrzej Wałoszek, Marian Górniok,
Janusz Foltyn, Gustaw Guńka, Bronisław Schimke;
trener: Stanisław Kluz.

Ekstraliga się rozpędza
Za nami dwie kolejki nowego sezonu Tipsport Ekstraligi hokeja na lodzie. Wbrew oczekiwaniom mistrz RC, Stalownicy
Trzyniec, rozpoczął rozgrywki 2022/2023 od falstartu – przegrywając piątkowe domowe spotkanie z Czeskimi
Budziejowicami 0:2. Dwa dni później podopieczni Zdeňka Motáka zanotowali przegraną w dogrywce na taﬂi Pardubic
3:4. Na zwycięskiej drodze są natomiast Witkowice, które „ciągnie” snajper Peter Mueller.
Janusz Bittmar

Janusz Bittmar

N

• Pamiątkowe zdjęcie drużyn uczestniczących w turnieju.
TIPSPORT EKSTRALIGA

PARDUBICE –
TRZYNIEC 4:3 (d)

Tercje: 2:2, 0:1, 1:0 – 1:0. Bramki i asysty: 6. A. Musil (Říčka,
Košťálek), 18. Čerešňák (Radil, Zohorna), 47. A. Musil (Košťálek), 62.
Dvořák – 5. Daňo, 13. Marcinko
(Nestrašil, M. Růžička), 40. Hrehorčák (Chmielewski). Trzyniec:
Mazanec – M. Doudera, Marinčin,
Čukste, Adámek, J. Jeřábek, Ročák
– Daňo, Marcinko, M. Růžička –
Voženílek, Hudáček, Nestrašil –
Chmielewski, Roman, Hrehorčák
– Dravecký, Łyszczarczyk, Svačina.
Stalownicy wyciągnęli wnioski z
piątkowego, bardzo nieefektywnego hokeja z Czeskimi Budziejowicami. W tamtym meczu oddali 44
strzałów na bramkę rywala, ale z
zerowym efektem. Tym razem ekipa Zdeňka Motáka zagrała znacznie lepiej w ofensywie, dotrzymując kroku Pardubicom, które przed
sezonem wzmocniły fundamenty
najlepiej z całej ekstraligowej staw-

Kovář – Bukarts, Krieger,
Mueller – L. Krenželok,
Marosz, Lakatoš – Fridrich, Lindberg, Bernovský – Dej, Chlán, Lednický.
Ostrawianie rozpoczęli nowy sezon w kapitalFot. ZENON KISZA
nym stylu. Najpierw rozmontowali na wyjeździe
Litwinów, a w weekend
pokonali u siebie mocne
Pilzno. Instynkt „killera”
potwierdził
ponownie
amerykański
napastnik
Peter Mueller, którego
gole ustawiły klamrę na
początku i końcu zaciętego spotkania. – Świetnie
zagrała pierwsza formacja,
ale chciałbym, żeby w następnych meczach dobrze
zaprezentowały się wszystkie nasze ataki – ocenił grę trener Witkowic Miloš Holaň, który jak zawsze
trzeźwo skomentował poczynania
Tercje: 1:0, 2:1, 1:1. Bramki i asyswojego zespołu.
sty: 8. Mueller (Krieger, Marosz),
Lokaty: 1. Cz. Budziejowice,
31. Koch (Chlán, Lednický), 39.
2. Witkowice, 3. Ołomuniec po 6
Lindberg, 41. Mueller (Krieger) –
pkt.,... 11. Trzyniec 1 pkt. W na32. Kodýtek (Rekonen, Kaňák), 46.
stępnej kolejce: Trzyniec – KarloKaňák (Suchý, Hrabík). Witkowiwe Wary (piątek, 17.00), Hradec Kr.
ce: Stezka – J. Mikuš, Grman, Ge– Witkowice (piątek, 18.00).

wise, J. Stehlík, Koch, Raskob, L.
• Polscy napastnicy w barwach
Trzyńca, Alan
Łyszczarczyk
i Aron Chmielewski, zaliczyli
oba mecze w
nowym sezonie.

ki. Wymiana ciosów dobrnęła do
dogrywki, w której drugi punkt wystrzelił gospodarzom pozostawiony bez asekuracji Tomáš Dvořák.
– Zagraliśmy znacznie lepiej, niż
w piątek na inaugurację rozgrywek. Szkoda błędu w dogrywce,
bo myślę, że w Pardubicach była
szansa, żeby zdobyć dwa punkty –
stwierdził Vladimír Országh, drugi
trener Trzyńca.

WITKOWICE –
PILZNO 4:2

SPARTA PRAGA –
BANIK OSTRAWA
1:1

Do przerwy: 1:0. Bramki: 22.
Sadílek – 46. Klíma. Ostrawa:
Laštůvka – Ndefe, Frydrych, Lischka, Fleišman (86. Šehić) – Cadu
(81. Buchta), Tetour (76. Tijani), Kuzmanović, Boula, Plavšić – Klíma.
Banik staje się powoli elitarnym
kolekcjonerem remisów. W futbolu
remis oznacza jednak stratę dwóch
punktów. Wynik na Letnej goście
traktują niemniej w kategoriach

Zawałowy
szczypiorniak
Pojedynek 3. kolejki ekstraligi piłki
ręcznej mężczyzn pomiędzy Karwiną
a Zubrzi trzymał w napięciu do ostatnich sekund. Zwycięstwo wystrzelił
gospodarzom „za pięć dwunasta”
Adam Ptáčník, który rzutem z dystansu ustalił wynik spotkania na 29:28.
W końcówce meczu w bramce Banika pojawił się Martin Galia.
Akcje przelewały się w sobotni
wieczór z jednej strony na drugą.
Falujący, atrakcyjny szczypiorniak był
prawdziwą reklamą tego sportu, tym
bardziej, że na parkiecie pojawili się
aktualny mistrz RC oraz trzeci zespół
minionego sezonu. Banik ruszył na
rywala z impetem, ale od połowy
meczu Zubrzi ograniczyło błędy techniczne do minimum, grając w dodatku
agresywnie i skutecznie. Petr Mokroš
w bramce Karwiny popisał się wieloma fantastycznymi interwencjami,
ale jego skuteczność nie przełożyła
się na mniej nerwówki. Karwiniacy
bez Soláka i Růžy namęczyli się, by
wygrać. – Tak, z Solákiem i Růžą będziemy jeszcze mocniejsi. Widać, jak
bardzo są nam potrzebni – stwierdził
trener Karwiny, Michal Brůna.
(jb)

EKSTR. PIŁKI RĘCZNEJ

KARWINA –
ZUBRZI 29:28

Do przerwy: 13:12. Karwina: Mokroš 1, Galia – Siročák, Folwarczný,
Čadra, Patzel 6, Plaček, Fulnek 5,
Užek 1, Pelák, Harabiš 5/2, Skalický,
Široký 1, Nantl 5, Ptáčník 5, Franc.
Lokaty: 1. Pilzno 6, 2. Karwina 6, 3.
Zubrzi 4 pkt.

RETROSKOP

P
gminy, Andrzej Feber, który tradycyjnie otworzył cały Memoriał,
jest zagorzałym fanem futbolu i
wielkim kibicem Orłów Zaolzia.


aweł Zagumny, jeden z
najlepszych rozgrywających w historii polskiej
siatkówki, był bohaterem
poprzedniego zdjęcia w Retroskopie. Nasza zabawa generuje sporo
emocji, ale też nagród – raz na cztery odcinki do jednego z Was trafia
voucher do sieci sklepów Sportisimo. Na kolejnej lotnej premii znajdziemy się za dwa tygodnie, w ramach 116. odsłony.

• Akcję Beskidu Andrychów próbuje
zatrzymać Andrzej Twardzik (z prawej). 
• Robert Schimke (z lewej) właśnie
kiwnął jednego z obrońców Andrychowa.  Zdjęcia: JANUSZ BITTMAR

PYTANIE
NR 115
Z siatkówki przechodzimy do koszykówki. Na odpowiedzi, kto szarżuje na
zdjęciu, czekamy
do najbliższej niedzieli pod adresem:
bittmar@glos.live.
(jb)

Fot. ARC

WEEKENDOWY SERWIS PIŁKARSKI
FORTUNA LIGA
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Dzisiaj jest smutek, bo myślę, że była szansa,
by ten upragniony medal zdobyć

S P ORT

a
świetnie
przygotowanej murawie,
o którą troszczy się w Stonawie jeden
z
członków
Orłów Zaolzia, Marian Górniok, ze
zwycięstwa w całym turnieju radowały się Bielskie Orły, które w tabeli wyprzedziły Orły Zaolzia i Beskid Andrychów. Jednak nie wynik
był najważniejszy. W pierwszym
rzędzie turniej jest bowiem upamiętnieniem zasług Karola Jungi,
zmarłego w 1943 roku polskiego
działacza społeczno-narodowego
na Śląsku Cieszyńskim.
– Ten podtekst patriotyczny jest
dla nas bardzo ważny, ale liczy się
też oczywiście futbol, spotkanie z
przyjaciółmi – ocenił turniej trener gospodarza imprezy, Stanisław Kluz. Orły Zaolzia tym razem
musiały uznać wyższość Bielskich
Orłów, które we wzajemnym, kluczowym dla losów turnieju meczu,
zwyciężyły 4:1 (dla Orłów Zaolzia
trafił Kantor). W pierwszym spotkaniu zaolziańska reprezentacja
pokonała Beskid Andrychów 3:0
(Junga, Kantor, Bizoń), zaś konfrontacja dwóch drużyn z Polski
zakończyła się wygraną Bielskich
Orłów 2:1.
W barwach drużyn uczestniczących w Memoriale Karola Jungi nie
zabrakło byłych wyczynowych piłkarzy, co wpłynęło na poziom meczów, trzymających w napięciu do
samego końca. Świetnie spisał się
m.in. golkiper Orłów Zaolzia, Břetislav Gradek, na co dzień bramkarz
Banika Olbrachcice. Najlepszym
graczem turnieju okrzyknięto zaś
Romana Cymorka (Orły Zaolzia).
Turniej nieprzypadkowo po raz
kolejny zagościł w Stonawie. Wójt
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dużego sukcesu, nic dziwnego, bo
z jedynego strzału na bramkę udało im się wywalczyć punkt. Poza
pięknym golem Klímy podopieczni Pavla Vrby pokazali barokowy
futbol, nastawiony na defensywę i
wybijanie piłki na oślep.
W innych meczach 9. kolejki:
Brno – Teplice 2:2, Cz. Budziejowice – Ołomuniec 0:3, Liberec – Ml.
Bolesław 1:3, Hradec Kr. – Zlin 0:0,
Pardubice – Bohemians 0:1, Slovácko – Jablonec 0:2, Pilzno – Slavia Praga 3:0. Lokaty: 1. Pilzno 22,
2. Slavia Praga 19, 3. Sparta Praga
14,… 11. Ostrawa 10 pkt. W następnej kolejce: Ostrawa – Cz. Budziejowice (1. 10., godz. 16.00).

FNL

CHRUDZIM –
KARWINA 5:1

Do przerwy: 1:1. Bramki: 69., 79. i
90. Firbacher, 41. i 50. Záviška – 26.
Mikuš. Karwina: Neuman – Mikuš, Šindelář, Žídek, Zedníček (8.
A. Krčík, 85. Rolinek) – Žák, Boháč
(59. Málek) – Memić (46. Cienciala), Bartl, Rezek – Papadopulos (59.
Durosinmi).
To jeszcze nie antyczna tragedia,
ale w Karwinie dzieje się coś niedobrego. Trener Tomáš Hejdušek największe pretensje miał do obrońców, którzy popełniali dziecinnie

proste błędy. Firbacher jeszcze dziś
zastanawia się pewnie, jak to możliwe, że w tak łatwy sposób zdobył
hat tricka.

PRZYBRAM –
TRZYNIEC 3:1

Do przerwy: 2:0. Bramki: 24. Čejka, 37. M. Čermák, 54. Surmaj – 50.
Gembický. Trzyniec: Hasalík –
Jursa, Foltyn (83. Brak), Straňák,
Hýbl – Habusta – Omasta (46. Kania), Machuča (72. Samiec), Holík,
Gembický – Juřena.
Gospodarze przesądzili o zwycięstwie w pierwszej połowie,
potraktowanej z należytym sza-

cunkiem również przez sędziego.
Trzyńczanie nie sprzedali jednak
tanio skóry, walcząc do końca.
To zresztą znak firmowy zespołu
Martina Zbončáka w całym sezonie.
W innych meczach 9. kolejki:
Jihlawa – Varnsdorf 1:2, Wyszków
– Prościejów 4:1, Ołomuniec B –
Dukla Praga 2:2, Sparta Praga B –
Opawa 1:0, Vlašim – Slavia Praga B
3:1, Táborsko – Líšeň 1:0. Lokaty:
1. Líšeň 20, 2. Wyszków 17, 3. Przybram 16,… 8. Karwina 13, 9. Trzyniec 12 pkt. W następnej kolejce:
Trzyniec – Chrudzim (1. 10., godz.
10.15), Líšeň – Karwina (1. 10.,
godz. 16.00).

DYWIZJA F

Bogumin – Frensztat p. R. 4:1 (33.,
44. i 82. Padých, 69. Bloksch – 60.
Bednář), Karniów – Karwina B 1:0
(66. Macík), Hawierzów – Bruntal
1:1 (47. Wojnar – 94. Knapp), Opawa B – Bilowec 1:2, Břidlična – Rymarzów 1:1, Polanka – N. Jiczyn
1:2. Lokaty: 1. Opawa B 14, 2. Bilowec 13, 3. Hlubina 13, 4. Bogumin
13,… 6. Karwina B 11, 8. Hawierzów
9 pkt.

M. WOJEWÓDZTWA

Oldrzyszów – Cz. Cieszyn 1:3 (Uvíra
– Potůček 2, L. Maceček), Datynie
Dolne – Slavia Orłowa 3:1 (Maršál

2, Baláž – Renta), P. Polom – Haj
1:3, Koberzyce – Herzmanice 5:3,
Wrzesina – Rzepiszcze 0:1, Bruszperk – Bolatice 1:0, Beneszów
D. – Petřvald n. M. 4:6, Wracimów
– Jakubczowice 1:1. Lokaty: 1.
Petřvald n. M. 19, 2. Cz. Cieszyn 19,
3. Haj 19,… 9. Datynie D. 9, 12. Sl. Orłowa 7 pkt.

IA KLASA – gr. B

Stonawa – Stare Miasto 4:0 (Ristovský, Šiška, Staško, Lipovský), Śmiłowice – Sucha Górna 3:3 (Vlachovič 2,
Przyczko – Kux, Kovács, Janovský),
Jabłonków – Bystrzyca 0:2 (Buryan,
Martinčík), L. Piotrowice – Dobratice

1:1 (Sikora – Lýsek), Libhošť – Raszkowice 3:3, Ticha – Czeladna 5:3. Lokaty: 1. Stonawa 15, 2. Śmiłowice 13, 3. St.
Miasto 12 pkt.

Cierlicko – Łąki 1:3, Dąbrowa – V.
Bogumin 3:1, Cierlicko 2022 – G.
Błędowice 5:1, Sj Pietwałd – Sucha Górna B 5:0. Lokaty: 1. Sj Pietwałd 12, 2. Dąbrowa 12, 3. Lutynia
D. 9 pkt.

IB KLASA – gr. C

Nydek – Gnojnik 3:1, I. Piotrowice
– Oldrzychowice 1:6, Wędrynia – Liskowiec 4:0, Żuków G. – Baszka 2:6,
Dziećmorowice – Wierzniowice 1:4,
B. Orłowa – Pietwałd 4:4, Dobra – Sedliszcze 2:0. Lokaty: 1. Oldrzychowice 16, 2. Sedliszcze 15, 3. Dobra 13 pkt.

MP KARWIŃSKIEGO

Hawierzów B – Lutynia D. 0:3,

MP FRYDEK-MISTEK

Milików – Śmiłowice B 2:1, Bukowiec – Wojkowice 7:2, Niebory –
Metylowice 5:0, Piosek – Nawsie
2:1, Janowice – Mosty k. J. 2:0, Toszonowice – Gródek 5:0, Noszowice
– Prżno 1:7, Chlebowice – Hukwaldy 2:2. Lokaty: 1. Niebory 21, 2.
Toszonowice 15, 3. Bukowiec 15 pkt.
(jb)

4

.

miejsce wywalczyli polscy koszykarze w mistrzostwach Europy.
Apetyty po ćwierćﬁnałowym
zwycięstwie z obrońcami tytułu,
Słoweńcami, były wprawdzie medalowe, ale skończyło się na marzeniach. Biało-czerwoni w półﬁnale przegrali z Francją 54:95,
zaś w meczu o trzecie miejsce z
Niemcami 69:82.
(jb)
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I N F O R M AT O R
Z REDAKCYJNEJ POCZTY
Trzy dni u podnóża Tatr
W bieżącym roku Miejscowe Koło
PZKO w Boguminie-Skrzeczoniu
zorganizowało dwie wycieczki do
Polski. W maju zwiedzono Centrum Ogrodnicze Kapias w Goczałkowicach, natomiast w dniach 9-11
września odbyła się autokarowa
wycieczka w Tatry.
Tym razem 27 uczestników w
pierwszym dniu zatrzymało się w
Zakopanem. Wraz z przewodnikiem najpierw zwiedzono Willę
Koliba, która była pierwszym domem wybudowanym w stylu zakopiańskim w latach 1892-94 według
projektu Stanisława Witkiewicza
– znanego już wówczas malarza,
krytyka sztuki i publicysty. Od
1993 roku w budynku mieści się
Muzeum Stylu Zakopiańskiego im.
Stanisława Witkiewicza, w którym
znajdziemy jadalnię, salon, sypialnię, gabinet i pokój służącego.
Następnie zatrzymaliśmy się w
Kaplicy Najświętszego Serca Pana

WSPOMNIENIA

Jezusa na Jaszczurówce – przepięknym drewnianym obiekcie
zbudowanym w 1907 roku. Zwiedziliśmy również Sanktuarium
Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach – jedno z najpopularniejszych miejsc kultu religijnego w
Polsce. Świątynia została wzniesiona w latach 1987-92 jako podziękowanie za ocalenie papieża Jana
Pawła II po zamachu z 13 maja 1981
roku. Gościliśmy również na Cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym
Brzysku, gdzie znajduje się około
250 mogił. Większość nagrobków
znajdujących się na cmentarzu to
niepowtarzalne dzieła sztuki góralskiej wykonane w kamieniu, drewnie, metalu lub malowane na szkle.
Są tutaj pochowani m.in. Kornel
Makuszyński i Stanisław Marusarz.
Zakwaterowanie nastąpiło w
hotelu Stasinda w Bukowinie Tatrzańskiej.
Następnego dnia mieliśmy możliwość zwiedzenia Krupówek, po

ZJAZD ABSOLWENTÓW
CZESKOCIESZYŃSKIEJ PODSTAWÓWKI

czym wyjechaliśmy kolejką linowo-terenową na Gubałówkę,
wznoszącą się 1123 metrów nad poziomem morza. Niestety podczas
deszczowej pogody tylko częściowo można było obejrzeć okoliczne
szczyty Tatr i Zakopane. Po powrocie do Bukowiny Tatrzańskiej,
gdzie byliśmy zakwaterowani, w
szałasie przy Ośrodku Wypoczynkowym Stasinda nastąpiło grillowanie oraz spotkanie towarzyskie
przy muzyce kapeli góralskiej.
Można było również oglądać w telewizji dramatyczny mecz siatkarzy Polska – Brazylia w półfinale
mistrzostw świata w Katowicach
oraz triumf tenisistki Igi Świątek w
Nowym Jorku.
W ostatnim dniu pobytu wycieczkowicze zwiedzili w Zakopanem skocznię Wielką Krokiew –
niestety znów w strugach deszczu.
Można było jednak zatrzymać się
w muzeum wybitnego polskiego
skoczka narciarskiego Stanisława

Marusarza.
Słowa
podziękowania
należą się
głównej
organizatorce wycieczki,
wicepre zes koła
Beacie
Grzebień.

(D.G.)

CO W TEATRZE

CO NA ANTENIE

w piątek

14 października 2022

SCENA POLSKA – CZ. CIESZYN:
Akademia Pana Kleksa (21, godz.
10.00).

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

o godz. 17.00 do szkoły – na oficjalne spotkanie towarzyskie w klasach (rozmowy,
wspomnienia, spotkania z nauczycielami, wychowawcami, aktualizacja spisu
absolwentów, fotografowanie wg roczników)
o godz. 19.00 do ośrodka KaSS „Strzelnica” – na nieoficjalne spotkanie
towarzyskie (bal dla absolwentów – wspomnienia i zabawa przy kieliszku
i muzyce) do godz. 1.00 – bogaty bufet zapewniony
Informacje na stronach www.zsptesin.cz
Prosimy zgłosić swój udział w spotkaniu do 7 października 2022:
przez portal www.zsptesin.cz, tel. 558 764 061, e-mailem skola@zsptesin.cz
lub pisemnie ZŠ s pol.jaz.vyuč., Havlíčkova 13, 737 01 Český Těšín
wpisać imię, nazwisko, nazwisko panieńskie i rok ukończenia podstawówki
GŁ-548

Oferta pracy

Spółka handlowa SALTAGRO a.s. z siedzibą
w Cz. Cieszynie zajmująca się handlem zbożami, nawozami
sztucznymi oraz solą poszukuje kandydata na stanowisko:

REFERENT DZIAŁU HANDLOWEGO
Zadania:

ZZ realizacja kontraktów handlowych, komunikacja z klientami, fakturacja.

Wymagania:

ZZ wykształcenie średnie z maturą lub wyższe
ZZ znajomość j. polskiego + angielskiego albo niemieckiego na poziomie
komunikacyjnym (wymagana)
ZZ umiejętność obsługi PC, programów Word, Excel
ZZ zapał i zaangażowanie do pracy
ZZ odporność na stres.

Oferujemy:

ZZ
ZZ
ZZ
ZZ

stabilne zatrudnienie
odpowiednie wynagrodzenie
możliwość rozwoju osobistego
przyjazny kolektyw.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu
motywacyjnego na adres: info@saltagro.cz.
GŁ-553

CO W KINACH
JABŁONKÓW: Princezna rebelka
(20, godz. 18.00); TRZYNIEC – Kosmos: Planeta Praha (20, godz.
15.00); After (20, godz. 17.30); Top
Gun: Maverick (20, godz. 20.00);
Afrikou na kole – Tadeáš Šíma (21,
godz. 17.30); Cicha ziemia (21, godz.
20.00); Nie martw się kochanie (22,
godz. 17.30); Jan Žižka (22, godz.
20.00); CZ. CIESZYN – Central:
Princezna zakletá v čase (21, godz.
16.30); Cesta do Tvojzemí (22, godz.
16.30); Moonage Daydream (22, godz.
19.00); KARWINA – Centrum: Já
jsem Zlatan (20, godz. 17.30); Bilet do
raju (20, godz. 20.00); Poslední závod
(21, godz. 15.00); Zakletá jeskyně
(21, godz. 17.30); Jan Žižka (21, godz.
20.00); Wiking (22, godz. 17.30); Minamata (22, godz. 18.00); Banger (22,
godz. 20.00); HAWIERZÓW – Centrum: Słowo (20, godz. 18.00); Planeta Praha (21, godz. 17.00); Chvilky (21,
godz. 18.00); Nie martw się kochanie (21, godz. 19.30; 22, godz. 18.00);
Wiking (22, godz. 17.30); Banger (22,
godz. 19.30); CIESZYN – Piast: Miś
Bamse na wulkanie (20, 21, godz.
14.30); Jak zostałem samurajem (20,
21 godz. 16.00); Orlęta. Grodno ’39
(20, 21, godz. 18.00); Szczęścia chodzą parami (20, 21, godz. 20.15).

W tych dniach mija pięć lat, jak do wieczności odszedł
mój Kochany Mąż

JÓZEF MRÓZEK
Czas rany goi, ale blizny wciąż pozostawają bolesne.
Będę wdzięczna, jeżeli Wy, którzyście Józia znali, chociaż przez chwilę o Nim wspomnicie.
Żona Kwiecia z rodziną.


A w sercu pozostaje tęsknota, smutek, żal…
W głębokim smutku zawiadamiamy, że po ciężkiej
chorobie zmarł 16 września 2022 w wieku 73 lat nasz
Drogi Mąż, Ojciec, Dziadek, Zięć, Szwagier, Wujek
i Kuzyn

śp. inż. BRONISŁAW SOŁCZYK, Csc.
z Orłowej

Fot.
TADEUSZ
GUZIUR

CO W TERENIE
CZ. CIESZYN – MK PZKO w Cz.
Cieszynie-Centrum zaprasza na
wrześniowy spacer tematyczny. W
środę 21. 9. o godz. 13.45 spotykamy
się przy Billi i idziemy do Górnego
Żukowa, gdzie znajduje się pomnik
upamiętniający pobyt Franciszka
Józefa I. Można również przyjechać samochodem na godz. 15.00
„Vělopolská 20” lub autobusem (linia 723, godz. 14.42 z dworca autobusowego na przystanek „Točna”).
 zaprasza na wydarzenie kulturalne „Lech z Czechem na wojnie”,
czyli czytanie performatywne w
oparciu o dokumenty, listy, wspomnienia i artykuły prasowe z lat
1918-1920 w wykonaniu Teatru
Mumerus z Krakowa. Odbędzie się
ono w niedzielę 25. 9. o godz. 16.00
w Ośrodku Kultury „Strzelnica” w
Cz. Cieszynie. Wstęp – wolne datki.
CZ. CIESZYN-PARK SIKORY – Zarząd MK PZKO zaprasza członków i

GŁ-558

NEKROLOGI

• Jednym
z punktów
programu było
zwiedzenie Willi
Koliba.

Serdecznie zapraszamy absolwentów – rok ukończenia szkoły:

1962 i starsi 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 2002, 2007, 2012, 2017

PROGRAM TV

sympatyków koła na prelekcję Bogusława Jursy pt. „Madera”, która
odbędzie się w piątek 23. 9. o godz.
17.00 w salce nr 4 Ośrodka Kultury
„Strzelnica” w Cz. Cieszynie (wejście główne).
HAWIERZÓW-SUCHA – MK PZKO
zaprasza wszystkich zainteresowanych na kontynuację „Spaceru po
dawnej Suchej” w ramach obchodów 170. rocznicy otwarcia polskiej
szkoły w Suchej Średniej. Spacer
rozpoczniemy w miejscu, w którym zakończono jego 1. część, czyli
od kościoła rzymskokatolickiego
w Suchej Średniej w dniu 1. 10. o
godz. 9.00. Trasa około 8 km spaceru prowadzić będzie przez teren
byłej kop. „Dukla”, Suchą Dolną,
centrum Suchej Średniej, świetlicę
MK PZKO, osiedle i zakończy się na
dworcu kolejowym Hawierzów-Sucha.
KARWINA – W salonie literackim
Biblioteki Regionalnej w Mizerowie odbędzie się we wtorek 27. 9.
o godz. 17.00 spotkanie autorskie
Danuty Chlup nt. jej czeskiego wydania powieści „Blizna” – „Jizva”
oraz przygotowywanego czeskiego
wydania „Organisty z martwej wsi”.
Na miejscu można będzie nabyć
książki autorki. Bilety w cenie 50
koron można zamawiać pod nr tel.
558 849 517 lub nabyć na miejscu
przed imprezą.
KARWINA-FRYSZTAT – MK PZKO
zaprasza na „Świniobicie... bez
kurtyny” w sobotę 15. 10. od godz.
17.00. Zapraszamy także do zakupu wyrobów (jelita czarne i białe,
świeczka, salceson itp.) i zamawianie e-mailem: pzkokarwina@

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

Pożegnanie Drogiego Zmarłego odbędzie się w czwartek 22 września 2022 o godzinie 14.00 w kościele
ewangelickim w Orłowej.
Zasmucona rodzina.


GŁ-560

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia oraz szczere słowa wsparcia
i otuchy z powodu zgonu

śp. BRONISŁAWA SOŁCZYKA
małżonce Oli oraz całej rodzinie Zmarłego składają koleżanki i koledzy
z orłowskiego gimnazjum (lata 1963-66).


pzkokarwina.cz, więcej informacji
na: www.pzkokarwina.cz.
MILIKÓW-CENTRUM – Klub Kobiet zaprasza w dniach 24.-25. 9. w
godzinach 9.00-17.00. na wystawę pt.
„W wolnej chwili…” do Domu PZKO.
Nowe inspiracje, smaczny bufet,
atrakcyjna loteria zapewnione.
PIOTROWICE k. KARWINY – MK
PZKO zaprasza we wtorek 20. 9. o
godz. 17.00 do Domu PZKO na spotkanie Klubu Propozycji, temat:
„Mapa Wierzniowic w gwarze cieszyńskiej”.
PTTS „BŚ” – Informuje, iż odjazd
autobusu na wycieczkę do Opola 27.
9. z Cz. Cieszyna o godz. 6.50, z Karwiny o godz. 7.10 (poszczególne przystanki – szpital, uniwersytet, „Prior”,
przystanek na Ostrawę). Informacje
Irena Mierzwa, tel. 723 823 435.
TKK PTTK „Ondraszek” – Zaprasza na wycieczkę rowerową
nt. Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach 24. 9. o godz.
10.15 – zbiórka na Placu Andrzeja
w Katowicach. Trasa: Katowice
– Czeladź – Będzin – Mysłowice –
Katowice. W programie zwiedzanie zamku i podziemi w Będzinie i
Centralnego Muzeum Pożarnictwa
w Mysłowicach. Indywidualny dojazd do Katowic samochodem lub
pociągiem. Wyjazd pociągiem z
Cieszyna o godz. 8.16, przesiadka
w Skoczowie, przyjazd do Katowic
o godz. 9.57. Powrót pociągiem z
Katowic o godz. 17.50 do Skoczowa
(godz. 19.08) i do Cieszyna na 19.28.
TRZANOWICE – MK PZKO oraz
Gmina Trzanowice zapraszają
24. 9. od godz. 13.00 na Trzanowski
Dożynki. W programie: „Dziecka
z Trzanowic” oraz ZT „Trzanowi-

GŁ-557

ce”, uczniowie PSP i przedszkola
w Gnojniku, zespół taneczny „Oldrzychowice”, cymbalista „Lagan”,
„Ptaszek a Bužma”, zabawa taneczna DJ Paul.

WYSTAWY
CZ. CIESZYN, KONGRES POLAKÓW, ul. Grabińska 458/33: wystawy pt. „1. Drużyna Harcerska
im. Tadeusza Rejtana w Orłowej” i
„Historia szkolnictwa polskiego w
Karwinie-Raju”. Czynne od wtorku
do piątku w godz. 8.00-15.00.
CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓWNY PZKO, Strzelnicza 28, galeria
w holu na parterze: wystawa pt.
„Twórcze życie Pawła Kalety”. Czynna w godzinach otwarcia budynku.
MUZEUM HUTY TRZYNIECKIEJ i MIASTA TRZYŃCA, Sala
wystaw, Frýdecká 387: do 30. 10.
wystawa pt. „Sportowe momenty w
regionie Trzyńca I i II”. Czynna: wt-pt: w godz. 9.00-17.00; nie: w godz.
13.00-17.00.
 do 30. 9. wystawa pt. „Není včelka
jako včelka”. Czynna: wt-pt: w godz.
9.00-17.00; nie: w godz. 13.00-17.00.

GALERIA
PLENEROWA
„WERK”: do 31. 1. 2023 wystawa
pt. „Werk, jak ho z ulice neuvidíte”.
Czynna: wt-pt: w godz. 9.00-17.00;
nie: w godz. 13.00-17.00.
TEATR CIESZYŃSKI, Galeria
teatralna, ul. Ostrawska 67, Cz.
Cieszyn: do 16. 10. wystawa Petra Borečka pt. „Wariacje”. Galeria
otwarta w trakcie przedstawień
TC i od poniedziałku do piątku w
godz. 9.00-15.00 po zgłoszeniu na
portierni.

WTOREK 20 WRZEŚNIA

TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba (s.)
9.55 Chłopaki w akcji 10.20 Panoptikum miasta Pragi (film) 11.30 AZ
kwiz 12.00 Południowe wiadomości
12.30 Sama w domu 14.00 Wszystko,
co lubię 14.30 Hercule Poirot (s.) 15.25
Gdzie mieszkały księżniczki 15.45 O
krok od nieba (s.) 16.40 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
Klatka (film) 21.40 Hercule Poirot (s.)
23.15 Komisarz Moulin (s.).

POLECAMY

NOVA

• Gdzie mieszkały księżniczki
Wtorek 20 września,
godz. 15.25
TVC 1

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Kurort w
ruchu 8.40 Cudowna planeta 9.35
Zátopek 10.25 Skąd się tu wziąłem?
11.20 Duże maszyny 12.05 Z kucharzem dookoła świata 13.00 Nie poddawaj się plus 13.25 Nie poddawaj się
13.55 Czołgi w walce 14.50 Samoloty myśliwskie 15.40 Rybia historia
16.35 W obcym ciele 17.15 100 cudów
świata 18.10 Afryka 19.00 Na rowerze
19.15 Magazyn chrześcijański 19.50
Wiadomości w czeskim j. migowym
20.00 Zdążyć przed północą (film)
22.10 Małżeństwo 23.30 Hitler i Stalin 0.25 Fargo (s.).

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica
(s.) 9.55 Spece (s.) 10.55 Pościg 12.00
Południowe wiadomości 12.30 Ubezpieczalnia Szczęście (s.) 13.45 Dr House (s.) 15.40 Zamieńmy się żonami
16.57 Popołudniowe wiadomości
17.30 Pościg 18.25 Ulica (s.) 19.30
Wiadomości, sport, pogoda 20.20
MasterChef Czechy 21.50 Love Island
23.00 Weekend 23.50 Dr House (s.).

ŚRODA 21 WRZEŚNIA

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Zapachy serbskiej kuchni z Miroslavem Donutilem
9.00 Madagaskar 9.45 Rybia historia
10.40 Poszukiwania Dunaju 11.35 Buenos Aires, stolica tango 12.30 Okno
na... Isfahan 13.00 Olbrzymie zakłady
naprawcze 13.50 Na japońskim tronie
14.45 Sport i nauka 15.35 Klucz 16.05
Małżeństwo 17.20 Jiří z Poděbra-

PRIMA

6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień
8.15 Zoo (s.) 9.30 Strażnik Teksasu
(s.) 10.30 Rizzoli & Isles (s.) 11.25 Komisarz Rex (s.) 13.35 Agenci NCIS (s.)
14.40 Tak jest, szefie! 15.50 Policja
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime
20.15 Gorzki świat (s.) 21.35 Show
Jana Krausa 23.55 Tak jest, szefie!

TVC 1

• Rybia historia
Wtorek 20 września,
godz. 15.40
TVC 2

5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba
(s.) 9.55 Uśmiechy Františka Filipovskiego 10.35 Co umiały nasze babcie
11.05 Wszystko, co lubię 11.30 AZ
kwiz 12.00 Południowe wiadomości
12.30 Sama w domu 14.00 Pieczenie
na niedzielę 14.40 F.L. Věk (s.) 15.50
O krok od nieba (s.) 16.45 Wszystko,
co lubię 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne
owce 18.00 Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55
Prognoza pogody, wiadomości, sport
20.05 Dyskusja przedwyborcza
22.00 Na tropie 22.25 Detektyw Endeavour Morse (s.) 0.05 AZ kwiz.

TVC 2

• Buenos Aires, stolica tango
Środa 21 września,
godz. 11.35
TVC 2

TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba (s.)
9.55 Kamera na szlaku 10.25 Obiektyw 11.00 Chomik 11.30 AZ kwiz
12.00 Południowe wiadomości 12.30
Sama w domu 14.00 Cudowne zioła
14.30 Dynastia Novaków (s.) 15.20
Świniobicie 15.45 O krok od nieba (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 13. komnata Sáry Struhařowej 22.10 Ja, Mattoni (s.) 23.10 Maigret i dom sędziego (film) 0.50 Gdzie
mieszkały księżniczki.

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica
(s.) 9.50 Spece (s.) 10.55 Pościg 12.00
Południowe wiadomości, sport, pogoda 12.30 Ubezpieczalnia Szczęście
(s.) 13.45 Dr House (s.) 15.35 Zamieńmy się żonami 16.57 Popołudniowe
wiadomości 17.30 Pościg 18.25 Ulica
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda
20.20 MasterChef Czechy 21.45 Love
Island 0.10 Dr House (s.).

CZWARTEK 22 WRZEŚNIA

PRIMA

6.10 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień
8.10 M.A.S.H. (s.) 9.15 Pálava (s.)
10.30 Strażnik Teksasu (s.) 11.30
Rizzoli & Isles (s.) 12.30 Komisarz
Rex (s.) 13.35 Agenci NCIS (s.) 14.40
Tak jest, szefie! 15.50 Policja w akcji
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 20.15
Zoo (s.) 21.35 7 przypadków Honzy
Dědka 23.55 Tak jest, szefie! 1.10 Policja w akcji.

Świat na talerzu 21.30 Bedeker 21.55
Zasady kłamstw (film) 0.00 Babel
Berlin (s.) 0.55 Balthazar (s.).

5.59 Dzień dobry 8.30 Znane i nieznane historie czeskich zamków 9.00
Świat zwierząt 9.55 Afryka 10.45
Sport i nauka 11.35 Samoloty myśliwskie 12.25 Runway 06-24 13.25
Ludzie z Alei Zmarłych 14.20 Rola
psów w życiu człowieka 15.05 Na
grzyby 15.35 Zabytki Indii 16.05 Europa dziś 16.35 Starożytne megapolis
17.25 Awanturnik 17.55 Morscy łowcy
18.40 Auto Moto Świat 19.10 Przez
ucho igielne 19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00 Z kucharzem
dookoła świata 21.05 Zapachy serbskiej kuchni z Miroslavem Donutilem
21.35 Podróż po rumuńskich Wołochach 22.00 De Gaulle (s.) 22.55 Besa
(s.) 23.45 Queer.

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40 Ulica
(s.) 9.40 Policja kryminalna Anděl
(s.) 10.55 Pościg 12.00 Południowe
wiadomości 12.30 Ubezpieczalnia
Szczęście (s.) 13.40 Dr House (s.)
15.35 Zamieńmy się żonami 16.57 Popołudniowe wiadomości 17.30 Pościg
18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości,
sport, pogoda 20.20 Pan Profesor (s.)
21.25 Gospoda (s.) 22.05 Comeback
(s.) 22.40 Gwiezdne życie 23.15 Dr
House (s.).
• F.L. Věk
Czwartek 22 września,
godz. 14.40
TVC 1

dów 18.05 Latarnie 18.15 Podróże po
świecie z Celine Cousteau 19.10 Babel
19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00 Kamera w podróży 21.00

PRIMA

6.10 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień
8.15 Gorzki świat (s.) 9.30 Strażnik
Teksasu (s.) 10.30 Rizzoli & Isles (s.)
11.25 Komisarz Rex (s.) 13.35 Agenci
NCIS (s.) 14.40 Tak jest, szefie! 15.50
Policja w akcji 17.50 Nakryto do stołu!
18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 20.15 Zoo (s.) 21.35 Incognito
23.55 Tak jest, szefie! 1.10 Policja w
akcji.
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POST SCRIPTUM
LOGOGRYF

UŚMIECHNIJ SIĘ

Rozwiązaniem jest nazwa miasta w Polsce, położonego w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, nad Nerem. Uzyskało ono lokację miejską w 1274 roku, zdegradowane w 1870 roku, a od 2022
ponownie jest miastem…

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wyrazy trudne
lub mniej znane:
ZATWAR

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

8. czeska księżniczka, żona Mieszka I, matka Bolesława Chrobrego
9. zwolenniczka deizmu
10. naokoło, dokoła, wokół.
Wyrazy trudne lub mniej znane:
DIALIZA

LOGOGRYF ŁUKOWATY

Pionowo i poziomo jednakowo:

1

2

czyszczenie krwi u chorego na nerki
córka Juranda ze Spychowa
dostarczanie czegoś, zaopatrywanie
gospodarz domu, administrator
Dagmareczka oficjalnie
niewielka dolina
krótki krzepiący sen

MINIKWADRAT MAGICZNY I

1. fryzura irokeza
lub na głowie kakadu
2. drzewo tropikalne
z rodziny sterkuliowatych, dostarczające gumy
3. charakteryzujący
się uwagą, rozwagą, ostrożnością
4. dwumasztowy
żaglowiec.

1

3

4

Rozwiązaniem jest aforyzm Stanislawa Jerzego Leca (ur. 6 marca 1909 we Lwowie, zm. 7 maja 1966 w
Warszawie) – polskiego poety, satyryka i aforysty:
„Najczęściej tracą wolność ci, co jej...”

1

2
1.-4. dowcipniś, kawalarz, żartowniś
3.-6. fabryka piwa
5.-8. gadający ptak domowy, np. kakadu
lub ara
7.-10. globalny, generalny, łączny
9.-12. z żadnego miejsca, z żadnego kierunku, z żadnej strony
11.-2. wieś w powiecie bartoszyckim, z
zabytkowym kościołem z XIV wieku.

3

4

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Wyrazy trudne lub mniej znane:
SĄTOPY

Pionowo i poziomo jednakowo:
1.

...Łużycka, rzeka
płynąca przez Zgorzelec
2. dawniej Czyfu, miasto we wschodnich
Chinach, w prowincji
Shandong
3. metalowy pręt na
ciężkiej podstawie,
służący do montowania części aparatury
4. japońska firma specjalizująca się w produkcji sprzętu audio.
Wyrazy trudne lub
mniej znane: YANTAI

1

2

3

4

1

2

3

W

śród autorów poprawnych rozwiązań zostanie
rozlosowana nagroda. Rozwiązania prosimy

przysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsyłania upływa w piątek 30 września 2022 r. Nagrodę z 6
września otrzymuje Maria Cachel z Karwiny-Raju. Auto-

4

rem dzisiejszych łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie logogryfu z 6 września:
CZERNIEJEWO
Rozwiązanie minikwadratu I z 6 września:
1. URAN 2. RZEPA 3. APORT 4. NATO
Rozwiązanie minikwadratu II z 6 września:
1. SPOT 2. PASTA 3. OTAWA 4. TAAL
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 6 września: ZGRZYT

