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Gmina Łomna Dolna i ZŠ a MŠ Dolní Lomná zapraszają na  
XIV Euroregionalny Jarmark

 i obchody 100-lecia czeskiego szkolnictwa w Łomnej Dolnej 
1 PAŹDZIERNIKA 2022 od godz. 14.00 przy łomniańskim muzeum

targi zwierząt domowych, prezentacja rodzajów zwierząt gospodarskich, wyścigi furmanów

PROGRAM TOWARZYSZĄCY:
 � wystawa w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia czeskiego 

szkolnictwa w Łomnej Dolnej, wystawa pt. „Když draka bolí 
hlava”, pokazy jazdy konnej

 � Program moderowany przez Petra Šiškę
 � Tombola o jagnię i prosiaka 

Wstęp darmowy
Więcej informacji na www.dolnilomna.eu

PROGRAM KULTURALNY: 
 � występ dzieci czeskiej i polskiej szkoły, ZF 

„Lomňanek”, ZF „Kotarzanie”, kapela „Druhá 
náhoda”, kapela „Potasz”, DJ Lost

 � W ramach przypomnienia życia naszych 
przodków odbędą się pokazy: starodawnych 
rzemiosł, wyrobów krajowych, dań 
regionalnych

Folwarczny 
w drugiej 
turze
WYDARZENIE: Po pierwszej turze wyborów do Senatu 
Republiki Czeskiej nadal jest szansa, że w wyższej izbie 
parlamentu zasiądzie kolejny senator wywodzący się 
z polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu. Stanisław 
Folwarczny (ODS) awansował do drugiej tury w okręgu 
wyborczym nr 73. Zmierzy się w niej ze Zdeňkiem 
Matuškiem (ANO).

Danuta Chlup

W
ybory do Senatu 
przeprowadzono 
w 27 okręgach 
wyborczych. W 
pierwszej turze 
wybrano tylko 
trzech senato-

rów. W pozostałych 24 okręgach o 
zwycięstwie zdecyduje druga tura, 
która odbędzie się w najbliższy pią-
tek i sobotę. 

Szczególnie interesujący dla nas 
pojedynek stoczą w okręgu wybor-
czym nr 73 Frydek-Mistek trzyniecki 
lekarz Zdeněk Matušek (bezpartyjny 
kandydat ANO z listy ANO+ČSSD) 
oraz wicehetman województwa 
morawsko-śląskiego z Czeskie-
go Cieszyna Stanisław Folwarczny 
(kandydat ODS ze wspólnej listy 
KDU+ODS+TOP09). Matušek zdobył 
w pierwszej turze 42,33 proc. głosów, 
Folwarczny 31,82 proc. Absolutna 
różnica głosów wynosiła 3,5 tys. Wy-

padli z gry: Petr Gawlas (11,29 proc.), 
Petr Hamrozi (8,48), Daniel Pawlas 
(3,12 proc.) oraz Gina Horylowa (2,92 
proc.) 

Stanisław Folwarczny zdaje sobie 
sprawę z przewagi rywala, lecz nie 
składa broni. 

– Chciałbym bardzo serdecznie 
podziękować wyborcom, którzy 
oddali na mnie głos, że przesze-
dłem do drugiej tury. Myślałem, 
że ta różnica nie będzie tak duża, 
ale, oczywiście, jeszcze powalczę 
– powiedział naszej gazecie. – Jest 
dużo okoliczności, które mogą 
wpłynąć na ostateczny wynik. To 
przede wszystkim mobilizacja mo-
ich wyborców oraz przekonanie 
tych osób, które głosowały na kan-
dydatów, którzy nie awansowali do 
drugiej tury, aby teraz na mnie od-
dali głos. Na tym skoncentruję się 
w tym tygodniu. 

Na s. 3 piszemy 
o wyborach samorządowych
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Mateusz Gniazdowski, 
nowy ambasador RP w Pradze, po złożeniu listów 

uwierzytelniających na ręce prezydenta Czech

CYTAT NA DZIŚ

•••
Zbliżyło nas wsparcie dla Ukrainy. Polska i Czechy 
zarówno w zakresie pomocy humanitarnej, 
jak też konkretnej pomocy w zakresie broni 
i sprzętu wojskowego, należą do czołówki państw 
europejskich. Współpraca polsko-czeska w tym 
obszarze jest niezwykle intensywna

W Y B O RY

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

klimaniec@glos.live

Jeśli nie wiesz, jak zacząć tekst, zacznij od cytatu – uczył mnie 
doświadczony kolega po fachu. Po obejrzeniu fi lmu „John-
ny”, jaki od piątku można oglądać w polskich kinach, mam 
jednak problem, którym właściwie cytatem ks. Jana Kacz-
kowskiego można byłoby rozpocząć ten komentarz. Może 

tym? „Zamiast ciągle na coś czekać – zacznij żyć, właśnie dziś. Jest o 
wiele później, niż Ci się wydaje”. 

To nie tylko dobry fi lm. Przeniesiona na duży ekran historia zmar-
łego w 2016 roku ks. Jana Kaczkowskiego, katolickiego księdza, bio-
etyka, współtwórcy Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio, to okazja do 
refl eksji na temat życia („na pełnej petardzie” – jak mawiał ks. Jan), 
umierania, radzenia sobie ze stratą, kochania drugiego człowieka, 
drugiej szansy, na jaką każdy zasługuje (przykładem jest bohater fi l-
mu Patryk Galewski, postać autentyczna). To historia, o której można 
powiedzieć – jak napisano o książce „Szału nie ma, jest rak” (zapis 
rozmów z ks. Kaczkowskim) – że nie jest kolejnym wyciskaczem łez, 
lecz przeciwnie – wzmaga apetyt na życie. I skłania do refl eksji, jak 
właściwe je przeżywamy.

„Nie da się uciec od myślenia o własnej śmierci, będąc śmiertelnie 
chorym. Zresztą ze śmierci trzeba żartować, bo gdyby śmierć była 
śmiertelnie poważna, to by nas zabiła”. To inny z cytatów ks. Kacz-
kowskiego, który od urodzenia miał lewostronny niedowład i dużą 
wadę wzroku, zmagał się z nowotworem nerki, a w 2012 r. zdiagnozo-
wano u niego glejaka mózgu. Choroba wygrała. Ale tylko pozornie, bo 
życie ks. Jana Kaczkowskiego i jego postawa nadal inspirują, dodają 
otuchy i pomagają odnaleźć się w trudnych chwilach.

W dzień premiery fi lmu „Johnny”, 23 września, w wieku 94 lat 
zmarł Franciszek Pieczka pochodzący z Godowa wspaniały aktor 
teatralny i fi lmowy (m.in. „Ziemia obiecana”, „Konopielka”, „Jancio 
Wodnik”, ale przede wszystkim Gustlik z serialu „Czterej pancerni i 
pies”), niezwykle lubiany i ceniony przez widzów. Serwisy interneto-
we przypominając jego życiorys i twórczość zamieszczały często zda-
nie z jednego z jego wywiadów: „Życie jest krótkie, a człowiek się kłóci 
o bzdety. Dziś myślę: po co? Trzeba było raczej mówić więcej dobrych 
słów. Zostaje żal do siebie i do czasu”. 

Film „Johnny” przypomina, by nie marnować tego czasu. Bo jest o 
wiele później, niż nam się wydaje. 

ZDANIEM... Łukasza Klimańca

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

CZESKI CIESZYN
Nastąpiła znacząca zmiana 
podczas negocjacji między 
miastem a Czeskimi Koleja-
mi w sprawie kupna działki 
w rejonie skrzyżowania ulic 
Fabrycznej i Granicznej. Na 
tym gruncie zgodnie z pla-
nem powinien powstać par-
king, który stworzy nowe 
miejsca postojowe i będzie 
alternatywą dla parkowa-
nia na ul. Dworcowej. Na 
ostatnim posiedzeniu Rada 
Miejska Czeskiego Cieszyna 
dała zielone światło na kup-
no tego gruntu. Przekazanie 
działki na własność miasta 
może zakończyć się po 
zatwierdzeniu tej procedury 
przez nowo wybranych 
radnych. (klm)

JABŁONKÓW
Zakończyła się budowa 
windy w ratuszu. Mecha-
nizm został zamontowany 
wewnątrz budynku, a wej-
ście do windy znajduje się 
na zewnątrz Domu Dzieci 
i Młodzieży. Dzięki temu 
ratusz stał się budynkiem 
przyjaznym rodzicom z 
małymi dziećmi w wózkach, 
a także seniorom i osobom 
niepełnosprawnym. Winda 
poprawia także dostęp do 
sali na pierwszym piętrze, 
gdzie do tej pory po scho-

dach 
trzeba było 
wnosić takie rzeczy, 
jak nagłośnienie, sprzęt 
muzyczny, dekoracje czy 
catering. Równolegle 
z montażem windy zo-
stały wyremontowane 
pomieszczenia (kuchnia, 
łazienka), które będą 
służyły wykonawcom oraz 
pracownikom urzędu.  (klm)

ORŁOWA
Rozpoczęła się przebudo-
wa parkingu i chodnika za 
Domem Kultury w Lutyni. 
Na tę inwestycję czekali 
wszyscy, którzy tam par-
kują – miejsce jest pełne 
dziur i wybojów, nietrudno 
uszkodzić zawieszenie 
samochodu. W ramach 
prac wyrównany zostanie 
plac parkingowy oraz drogi 
dojazdowe, zmodernizo-
wane zostanie oświetlenie, 
a tereny zielone zrewitali-
zowane. Inwestycja będzie 
kosztowała 8,2 mln koron. 
Prace powinny zakończyć 
się do końca lutego 2023 
roku. (klm)

OSTRAWA
Modernizacja Domu Kul-
tury Poklad zdobyła głów-
ną nagrodę w XVI edycji 
konkursu na Budowlę 
Roku 2022 Województwa 
Morawsko-Śląskiego w 
kategorii obiektów uży-
teczności publicznej. W tej 
samej kategorii wyróżnione 
zostały inne ostrawskie 
inwestycje – rewitalizacja 
biblioteki przy ul. Podro-
užkowej oraz przebudowa 
Domu Seniora przy ul. 
Dělnickiej. Główną nagro-
dę, Grand Prix konkursu, 
otrzymała inwestycja 
przedłużenia Rudnej w 
Ostrawie. W tegorocznej 
edycji konkursu zostało 
nominowano 46 obiektów 
z terenu województwa 
morawsko-śląskiego. (klm)
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środa

czwartek

dzień: 13 do 17ºC 
noc: 12 do 9ºC 
wiatr: 2-3 m/s

dzień: 10 do 14ºC 
noc: 9 do 6ºC 
wiatr: 4-7 m/s

dzień: 11 do 13ºC 
noc: 11 do 10ºC 
wiatr: 1-2 m/s

DZIŚ...

27
września 2022

Imieniny obchodzą: 
Gaja, Wincenty
Wschód słońca: 6.29
Zachód słońca: 18.24
Do końca roku: 95 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Podziemnego 
Państwa Polskiego,
Światowy Dzień Turystyki
Przysłowia: 
„Straszna jest wrześniowa 
słota – miarka deszczu, 
korzec błota”

JUTRO...

28
września 2022

Imieniny obchodzą: 
Marek, Wacław
Wschód słońca: 6.31
Zachód słońca: 18.22
Do końca roku: 94 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień Jabłka
Przysłowia:
„Na świętego Wacława 
w polu pustki, w domu 
sława”

POJUTRZE...

29
września 2022

Imieniny obchodzą: 
Michalina, Michał
Wschód słońca: 6.32
Zachód słońca: 18.19
Do końca roku: 93 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Kawy,
Światowy Dzień Morza
Przysłowie:
„Gdy deszcz w świętego 
Michała, będzie łagodna 
zima cała”

POGODA

ORŁOWAOSTRAWA

CZESKI CIESZYN

JABŁONKÓW

Będą już 
płacić za bilet
Tylko do końca września obywatele Ukrainy, którzy uciekli 
do Republiki Czeskiej przed wojną, będą mogli korzystać 
bezpłatnie z regionalnych połączeń. Od 1 października 
będą musieli płacić za przejazd zgodnie z obowiązującym 
cennikiem. 

W
prowadzony od 9 
marca bieżącego 
roku bezpłatny 
transport dla Ukra-
ińców miał pomóc 
uchodźcom w trud-
nym położeniu, w 

którym znaleźli się 
nie z własnej winy. 
Obecnie zarząd wo-
jewództwa moraw-
sko-śląskiego uznał 
takie udogodnienia 
za niepotrzebne, po-
nieważ po upływie 
siedmiu miesięcy od 
wybuchu wojny ich 
sytuacja w Republice 
Czeskiej stała się stabilna. 

Jak wynika ze statystyk, znacznie 
zmniejszyła się również dzienna licz-
ba uchodźców zgłaszających się do 
Wojewódzkiego Centrum Pomocy 

Ukrainie, które do tej pory działało 
na ostrawskiej Czarnej Łące. Dalsze 
utrzymywanie tak dużych powierzch-
ni okazało się nieefektywne, dlatego 
placówkę przeniesiono w inne miej-
sce, na ulicę Dr. Malého. – Na Czarnej 
Łące zarejestrowano łącznie 22  673 

uchodźców, w okre-
sie największego 
natężenia sprawy 
załatwiało tu nawet 
650 osób dziennie. 
Obecnie przychodzi 
ich ok. 60 – poinfor-
mował hetman Ivo 
Vondrák.

Centrum będzie 
nadal czynne w dni 

powszednie w godz. 8.00-16.00, o tym-
czasowy dach nad głową uchodźcy 
mogą się zgłaszać o każdej porze dnia 
i nocy. Nie zmieni się też zakres ofero-
wanej pomocy.  (sch)

• Takie cudeńka rosną u niektórych w ogrodach, lecz wiele osób i tak musi 
się udać do lasu w poszukiwaniu grzybów. A co to są za okazy? Zapra-
szamy czytelników do odgadywania i przesyłania odpowiedzi na adresy: 
info@glos.live lub dabkowski@glos.live.  (endy)
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Folwarczny czy Matušek? 
Stanisław Folwarczny zajął 1. miejsce w następujących miejscowościach: Bo-
conowice (34,28 proc.), Bukowiec (35,61), Czeski Cieszyn (42,08), Jabłonków 
(36,22), Kocobędz (44,98), Łomna Dolna (34,39 proc.), Śmiłowice (37,97), 
Wielopole (47,79). 
Zdeněk Matušek wygrał w gminach: Bystrzyca (39,19 proc.), Gnojnik (45,33), 
Gródek (36,75), Herczawa (35,03 proc.), Koszarzyska (44,44), Ligotka Kameral-
na (45,91), Łomna Górna (35,20), Milików (39,52), Mosty k. J. (35,64), Nawsie 
(37,76), Nydek (43,06), Pioseczna (32,43), Piosek (35,65), Ropica (38,87), Rze-
ka (47,70), Trzycież (43,66), Trzyniec (52,04), Wędrynia (45,47). 
W Trzanowicach obaj kandydaci osiągnęli identyczny wynik 38,9 proc. 
Informacje dotyczą jedynie gmin zaolziańskich leżących w okręgu wyborczym 
nr 73, który obejmuje ponadto kilka miejscowości w okolicach Frydka-Mistka. 

Folwarczny w drugiej turze
Dokończenie ze str. 1

Folwarczny dodał, że fre-
kwencja w drugiej turze 
bywa znacznie niższa niż w 
pierwszej. To powoduje, że 

dosłownie każdy wyborca może swą 
decyzją wpłynąć na wynik. 

– Na przykładzie wyborów w Kar-
winie widzimy, że o wyniku mogą 

zadecydować dziesiątki głosów – 
podkreślił, odnosząc się do wyborów 
senackich w 2020 roku, kiedy to An-
drzej Feber pokonał przeciwnika w 
drugiej turze różnicą 84 głosów. 

W okręgu wyborczym nr 70 Ostra-
wa-Miasto do drugiej tury awansowa-
li: dotychczasowy senator z ramienia 

ODS Zdeněk Nytra (25,42 proc. gło-
sów) i Miroslav Antl – bezpartyjny z 
listy ANO (22,53 proc.). 

Frekwencja wyborcza w skali 
kraju wynosiła 42,65 proc. W okrę-
gach wyborczych nr 70 i 73 była 
niższa – odpowiednio 36,51 i 37,61 
proc.  (dc)

Wybierano sprawdzone nazwiska
Beata Schönwald, dc

O
d piątku do soboty 
mieszkańcy całej RC 
decydowali o skła-
dzie samorządów 
lokalnych. W woje-
wództwie morawsko-
śląskim do urn po-

szło 42,08 proc. osób uprawnionych 
do głosowania. W powiecie karwiń-
skim frekwencja wyniosła 37,1 proc., 
w powiecie frydecko-misteckim 45,6 
proc. „Głos” śledził ze szczególną 
uwagą wyniki głosowania w gmi-
nach leżących na obszarze Zaolzia.

W większych miastach do walki 
o mandaty stanęły głównie ogól-
nokrajowe partie, choć ich wyniki 
w realiach naszego regionu rzadko 
pokrywają się z poparciem, jakie 
mają na szczeblu parlamentarnym. 
Dobrym tego przykładem jest wy-
soka wygrana socjaldemokratów w 
Karwinie czy Boguminie oraz fakt, 
że Czeska Partia Piracka nie zdobyła 
na terenie Zaolzia ani jednego man-
datu. Z kolei w średnich i małych 
miejscowościach prym wiodły ugru-
powania o charakterze lokalnym, 
pojawiała się Coexistentia, a z trady-
cyjnych partii najczęściej KDU-ČSL. 
Wybory te pokazały również, że pol-
scy wyborcy mogą skutecznie wpły-
nąć na kolejność kandydatów na li-
ście. Nie jest bowiem przypadkiem, 
że oboje kandydatów, którzy weszli 
do rady z karwińskiej listy SPOLU (z 
2. i 9. miejsca), jest Polakami, oraz że 
Sucha Górna – po apelu MK PZKO, 
by wybierać „swoich” – ma ponow-
nie 8 polskich radnych w 15-osobo-
wym składzie samorządu. To tylko 
dwa przykłady z wielu.

Poniżej publikujemy krótkie cha-
rakterystyki sytuacji powyborczej w 
poszczególnych miastach i wioskach.

Powiat Karwina
BOGUMIN: O spektakularnym suk-
cesie może mówić ČSSD, która zdo-
była ponad połowę głosów, oraz jej 
lider, burmistrz Petr Vícha. Z sześciu 
startujących ugrupowań mandaty 
zdobyły tylko cztery. Podział man-
datów przedstawia się następująco: 
ČSSD 15, ANO 5, SPD 2, SPOLU 1.

CIERLICKO: 7 ugrupowań wystawi-
ło listy, 2 z nich, w tym Coexistentii, 
nie udało się zdobyć potrzebnej licz-
by głosów. Większość głosowała na 
Nasze Cierlicko. Ugrupowanie wójta 
Martina Poláška zdobyło tylko trzy 
miejsca w radzie. Mandaty: Nasze 
Cierlicko 8, Niezależni – Koalicja dla 
Cierlicka 3, ANO 2, Stowarzyszenie 
ČSSD i Niezależnych 1, KDU-ČSL 1.

CZESKI CIESZYN: W mieście nad 
Olzą walka o mandaty toczyła się po-
między 10 ugrupowaniami. 6 z nich 
przekroczyło próg wyborczy. Zwy-
cięsko wyszedł z niej ruch polityczny 

ANO, tyle samo stołków w samorzą-
dzie zdobyli Niezależni dla Cieszyna. 
Mandat obroniła burmistrz Gabriela 
Hřebáčkowa z listy Bezpartyjnych. 
Mandaty: ANO 7, Niezależni dla Cie-
szyna 7, KDU-ČSL 4, Bezpartyjni 4, 
ODS z TOP 09 3, SPD 2.

DĄBROWA: Trzy ugrupowania wy-
startowały i trzy wprowadziły do 
rady swoich kandydatów. Mandaty: 
Nasza Dąbrowa 8, Niezależni 5, SNK 
Europejscy Demokraci 2.

DZIEĆMOROWICE: Każda z  6 star-
tujących w wyborach list będzie 
miała w gminie swojego przedsta-
wiciela. Mandaty: Przyjaciele Roz-
woju Gminy 6, Kandydaci Nieza-
leżni dla Dziećmorowic 4, KSČM 2, 
ODS 1, KDU-ČSL 1, ČSSD 1.

HAWIERZÓW: Zwycięstwo odniosło 
ANO z prezydentem Josefem Bělicą, 
drugi najlepszy wynik zdobyło opo-
zycyjne ugrupowanie występujące 
m.in. przeciwko budowie obwodni-
cy Hawierzów Sobie. Mandat obro-
nił zastępca prezydenta Bogusław 
Niemiec, który startował jako pierw-
szy z listy SPOLU i zdobył dla niej 
najwięcej głosów. Mandaty: ANO 15, 
Hawierzów Sobie 7, SPOLU, STAN 6, 
SPD 6, Ruch dla Hawierzowa 4, ČSSD 
i Osobistości Miasta 3, KSČM 2.

LUTYNIA DOLNA: Najwięcej man-
datów zdobyło ugrupowanie Sta-
rostowie i Niezależni z wójtem Pe-
trem Buzkiem na czołowej pozycji. 
Spośród 7 startujących podmiotów 
3 nie udało się pokonać progu wy-
borczego. Mandaty: Starostowie i 
Niezależni 7, ANO 6, KSČM 1, So-
užití-Wspólnota 1.

KARWINA: Przedstawiciele 5 ugru-
powań na 7 startujących będą de-
cydowali o losach miasta. Ponad 
połowę z nich będą tworzyć socjal-
demokraci, którzy uzyskali aż 51,3 
proc. głosów. Wśród nich znalazł się 
zarówno prezydent Jan Wolf, jak i 
jego zastępca Andrzej Bizoń. Manda-
ty: ČSSD 23, ANO 10, SPD 4, SPOLU 
2, KSČM 2.

KOCOBĘDZ: Wyborcy wybierali 
spośród 5 ugrupowań. Mandaty: Ko-
cobędz – Wspólnie, Mądrze 7, KDU-
-ČSL 3, Niezależni 2, COEX 2, ODS 1.

OLBRACHCICE: O miejsce w sa-
morządzie walczyło 7 ugrupowań. 
Każde z nich zdobyło co najmniej po 
jednym mandacie. Najlepszy wynik, 
uzyskała lista PROAL, z której starto-
wał z 1. miejsca wójt Henryk Feber. 
On też uzyskał najwięcej głosów. 
Mandaty: PROAL 4, ANO 3, Rozumni 
3, COEX 2, Zieloni w Olbrachcicach 
1, ČSSD 1, KDU-ČSL 1.

ORŁOWA: W radzie miasta zasiądą 
przedstawiciele aż 8 startujących w 

wyborach podmiotów. Najmocniej-
szy głos będzie w niej miała ANO, na 
którą głosowała prawie jedna trze-
cia wyborców. Niezależni z  burmi-
strzem Miroslavem Chlubną uplaso-
wali się dopiero na trzeciej pozycji. 
Dwóm partiom nie udało się prze-
konać wyborców. Mandaty: ANO 
11, SPD z  Trikolorą 6, Niezależni 5, 
KSČM 2, Bezpieczny Kraj 2, ČSSD 2, 
Wybieram Orłową 2, SPOLU 1.

PIETWAŁD: W wyborach zmierzyło 
swoje siły 5 tradycyjnych partii i jed-
no ugrupowanie niezależnych kan-
dydatów. Mandaty: KSČM 5, ANO 3, 
SPD 2, Niezależni dla Pietwałdu 2, 
ČSSD 2, ODS 1.

PIOTROWICE: O spektakularnym 
sukcesie może mówić wójt Marian 
Lebiedzik i jego ugrupowanie Wspól-
nie dla Piotrowic, na które oddało 
głos aż 71,8 wyborców. Mandaty: 
Wspólnie dla Piotrowic 16, SNK 4, 
KDU-ČSL 1.

RYCHWAŁD: Tu walka wyborcza 
toczyła się pomiędzy 9 ugrupowa-
niami, 2 z nich poniosły klęskę. 
Mandaty: ANO 6, SPD 2, Starosto-
wie i Niezależni 2, Dla Rychwałdu 2, 
KSČM 1, ODS 1, Niezależni 1.

STONAWA: Mieszkańcy wybierali 
tradycyjnie tylko siedmiu radnych. 
Większość będzie miało ANO z wój-
tem Andrzejem Febrem i jego za-
stępcą Tomášem Wawrzykiem, który 
zdobył najwięcej głosów. Mandaty: 
ANO 4, Stonawa dla Wsi 1, Stona-
wa dla Wszystkich 1, Obywatele dla 
Stonawy 1.

SUCHA GÓRNA: Wybory potwier-
dziły, że gmina jest prowadzona w 
dobrym kierunku. Ugrupowanie 
niezależnych kandydatów z  wójtem 
Janen Lipnerem na czołowej pozycji 
zdobyło większość w radzie. Man-
daty: Stowarzyszenie Niezależnych 
Kandydatów Sucha Górna 9, KDU-
-ČSL 3, KSČM 3.

Powiat Frydek-Mistek
BOCONOWICE: Startowały dwa 
ugrupowania. Mandaty: Dla Gmi-
ny Boconowice 4, Boconowice Dla 
Przyszłych Generacji 3.

BUKOWIEC: Najlepszy wynik osią-
gnęła lista wójt Moniki Czepczoro-
wej. Mandaty: Dla Bukowca 4, CO-
EXISTENTIA 2, KDU-ČSL 2, SNK 
Dla Ludzi Bukowca 2, SNK Strażacy 
OSP Bukowiec 1.

BYSTRZYCA: Ze znaczną przewagą 
(46,8 proc. głosów) zwyciężyła lista 
„Przejrzyście, czytelnie, zrozumia-
le” z  wójtem Romanem Wróblem 
na czele. Jedyna tradycyjna partia 
polityczna (ODS), startująca wraz z 
niezależnymi, nie dostała manda-
tu. Mandaty: „Przejrzyście, czytel-

nie, zrozumiale” 8, Dla Bystrzycy 
– SNK 3, Dla Spokojnej i Prosperują-
cej Bystrzycy 3, „Jaśniej, czytelniej i 
zrozumialej Dla Ludzi” 1.

GNOJNIK: Z czterech ugrupowań 
mandaty zdobyły trzy z nich. Man-
daty: SNK Gminy Gnojnik 6, SNK 
Bezpieczny Gnojnik 3, KDU-ČSL i 
Kandydaci Niezależni 2.

GRÓDEK: W Radzie Gminy zasiądą 
przedstawiciele 3 ugrupowań. Man-
daty: Gródek – Nasz Dom 8, COEX 
4, Wspólnie Dla Gródka 3.

HERCZAWA: Mandatami podzie-
liły się oba startujące ugrupowa-
nia. W wiosce była bardzo wysoka 
frekwencja wyborcza (79,55 proc). 
Mandaty: Dla Herczawy 4, SNK Hy-
rczowianie 3.

JABŁONKÓW: Zwyciężyli chade-
cy z  liderem, burmistrzem Jiřim 
Hamrozim na czele. Mandaty: 
KDU-ČSL 7, ČSSD 4, ODS i Niezależ-
ni Jabłonkowianie 3, Patrioci 2022 
3, Niezależni Kandydaci 2, Soužití-
-Wspólnota 1, Nasz Jabłonków 1.

KOSZARZYSKA: Startowały dwie 
partie. Z przewagą wygrała CO-
EXISTENTIA (58,81 proc.) na czele z 
wójtem Januszem Klimkiem. Man-
daty: COEX 5, KDU-ČSL 4.

LIGOTKA KAMERALNA: O przy-
szłości wioski będą decydowały 
wszystkie 4 startujące w wyborach 
ugrupowania. Mandaty: Ligotka – 
Niezależni 4, Niezależni dla Ligotki 
Kameralnej 3, Stow. Niezależnych 
Kandydatów 2, Inny Kierunek 2.

ŁOMNA DOLNA: Startowały trzy 
ugrupowania, wszystkie zdobyły 
mandaty: SNK Dla Gminy Łomna 
Dolna 3, COEXISTENTIA 2, SNK 
Gminy Łomna Dolna 2.

ŁOMNA GÓRNA: Startowały trzy 
ugrupowania niezależnych kandy-
datów. Mandaty: SNK Sałajczanie 
4, SNK Łomna Górna 2, Niezależni 
Łomnianie 1.

MILIKÓW: W wyborach startowały 
3 ugrupowania. Wójt Ewa Kawulok 
z listy COEXISTENTII zdobyła naj-
więcej głosów. Mandaty: COEX 6, 
KDU-ČSL 4, Wspólnie dla Miliko-
wa 3.

MOSTY KOŁO JABŁONKOWA: Do 
walki wyborczej stanęły 4 ugrupo-
wania. Mandat udało się obronić 
wójtowi Andrzejowi Niedobie z listy 
Mosty Plus. Mandaty: KDU-ČSL 4, 
Niezależni 3, Wspólnie dla Mostów 
koło Jabłonkowa 2, Mosty Plus 2.

NAWSIE: W radzie zasiądą przed-
stawiciele wszystkich 7 startują-
cych podmiotów. Mandat zdobył 

również zastępca wójta Marian 
Waszut ze zwycięskiej KDU-ČSL. 
Mandaty: KDU-ČSL 4, ANO 4, Sto-
warzyszenie Niezależnych 2, COEX 
2, Niezależni 1, ČSSD 1, Partia Zie-
lonych 1.

NYDEK: W wyborach startowały 4 
ugrupowania. Mandaty: Wspólnie 
dla Nydka 5, Nydeczanie 5, SNK 3, 
COEX 2.

PIOSECZNA: Tylko dwa ugrupowa-
nia próbowały szczęścia w tych wy-
borach. Mandaty: SNK Pioseczna 
dla Życia 5, SNK o pomyślne życie 
w Piosecznej 2.

PIOSEK: Mieszkańcy pokazali, że są 
zadowoleni z kierownictwa gminy. 
Ugrupowanie wójt Věry Szkande-
rowej zdobyło zdecydowaną więk-
szość głosów. Mandaty: O Piosek 
Wspólnie 7, KDU-ČSL 1, Piosek-Pí-
sek 1.

ROPICA: W wyborach startowało 5 
lokalnych ugrupowań i 1 tradycyjna 
partia. Mandaty: Wspólnie Ożywi-
my Ropicę 5, Dla Rozwoju Ropicy 
4, Przyszłość dla Ropicy 3, Jedno-
lita Ropica 1, KDU-ČSL 1, Ropica 
Wszystkim 1.

RZEKA: To była walka tylko dwóch 
podmiotów. Mandaty: Dla Gminy 
Rzeka 6, Wolni 3.

ŚMIŁOWICE: W gminie wystawiono 
tylko jedną listę. Mandaty: Śmiło-
wice – Niezależni 7.

TRZANOWICE: Tutaj mandaty po-
dzieliły między siebie oba startu-
jące ugrupowania. Mandaty: SNK 
Trzanowice 10, KDU-ČSL 5.

TRZYCIEŻ: W radzie zasiądą przed-
stawiciele 4 startujących w wy-
borach ugrupowań. SRPS przy SP 
Trzycież 5, OS Trzycież – O Zdrowe 
Środowisko Naturalne 2, Trzycieża-
nie 1, KSČM 1.

TRZYNIEC: Z siedmiu ugrupowań 
wszystkie, prócz Czeskiej Partii 
Pirackiej, zdobyły mandaty. Naj-
lepszy wynik mają Osobistości dla 
Trzyńca na czele z prezydent mia-
sta Věrą Palkovską. Mandaty: Oso-
bistości 13, ANO 8, Niezależni 5, 
KDU-ČSL 3, Wspólnie dla Trzyńca 
2, ČSSD i Niezależni Kandydaci 2.

WĘDRYNIA: Do rady wejdzie 5 z  7 
ugrupowań. Mandaty: SNK Wędry-
nia 7, COEX 4, ANO 3, SNK – Gmina 
dla Wszystkich Generacji 2, KDU-
-ČSL 1.

WIELOPOLE: W najmniejszej gmi-
nie Zaolzia startowały trzy ugru-
powania. Mandaty: Stow. Nieza-
leżnych Kandydatów 4, SNK – Dla 
Gminy Wielopole 1. 
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Lech z Czechem 
na wojnie i... na scenie
Tym razem nie publikacje historyczne ani konferencje naukowe. Konfl ikt polsko-czechosłowacki z lat 1918-1920 
stał się tematem swoistej lekcji historii, która miała miejsce w niedzielne popołudnie w czeskocieszyńskim Ośrodku 
Kultury „Strzelnica”. MK PZKO w Czeskim Cieszynie-Centrum zaprosiło nad Olzę Teatr Mumerus z Krakowa. 
Aktorzy w ramach teatru faktu przedstawili czytanie performatywne pn. „Lech z Czechem na wojnie”. 

Szymon Brandys

C
zytanie zostało 
p r z y g o t o w a n e 
w oparciu o do-
kumenty, listy, 
w s p o m n i e n i a , 
artykuły prasowe 
z epoki, a także 

ulotki propagandowe. W ponad-
godzinnym występie pojawiły się 
zatem m.in. fragmenty wspomnień 
Ferdinanda Pelca, przewodniczą-
cego Krajowej Rady Narodowej 
dla Śląska (Zemský národní výbor 
pro Slezsko), teksty polskiego hi-
storyka Feliksa Konecznego, listy 
Tomáša Garrigue Masaryka, dzien-
niki czechosłowackiego genera-
ła Josefa Šnejdárka, porucznika 
Klemensa Matusiaka, pierwszego 
dowódcy wojsk polskich na Śląsku 
Cieszyńskim czy też teksty histo-
ryków Daniela Korbela i Grzegorza 
Gąsiora. 

Wybrane ustępy, zbierane i 
opracowywane przez Wiesława 
Hołdysa, odczytywane były przez 
aktorów Ewę Bregułę, Jana Mance-
wicza, Jacka Milczanowskiego oraz 
samego reżysera i scenarzystę. Naj-
większym wyzwaniem okazała się 
selekcja materiału. – Takim prze-
wodnikiem dla mnie w tym gąsz-
czu były wspomnienia Zofi i Kirkor-
-Kiedroniowej – wyjaśniał Hołdys.

–  To szczególnie atrakcyjny dla 
naszej społeczności temat – zapo-

wiadała wydarzenie Małgorzata 
Rakowska, prezes MK PZKO w Cze-
skim Cieszynie-Centrum. – Kon-
fl ikt sprzed ponad 100 lat dotyczy 
naszej historii i zadecydował o na-
szym przyszłym bycie. Jak dodała 

w rozmowie z „Głosem”, członko-
wie koła dowiedzieli się o tym pro-
jekcie z Krakowa, gdzie miała miej-
sce jego premiera, i postanowili 
ściągnąć teatr nad Olzę. Inicjatywę 
wsparło Miasto Czeski Cieszyn.

 – Tam ludzie nie mieli zupełnie 
pojęcia o tym temacie, co inne-
go tutaj. Publiczność po naszym 
czytaniu chciała dyskutować – 
mówił Hołdys, podkreślając jed-
nocześnie, że jego zamiarem nie 

było wkładanie kija w mrowisko, 
ale stworzenie teatru faktu. – Sto-
sunki polsko-czeskie są dobre, jak 
nigdy dotąd w historii. Tak mi się 
wydaje, a wiem, co mówię, bo pa-
miętam lata 60., 70. i – najgorszy 
okres pod tym względem – karna-
wał „Solidarności” – dodał pocho-
dzący z Cieszyna reżyser. Twórca 
ma w planach realizację spektaklu 
poświęconego tematowi konfl iktu 
polsko-czechosłowackiego, choć 
– jak przyznał – największy pro-
blem będzie stanowiło udrama-
tyzowanie zebranych przez niego 
tekstów. 

Dodajmy, że Mumerus jest pro-
fesjonalnym, nieinstytucjonal-
nym teatrem autorskim. Wysta-
wia scenariusze napisane przez 
Wiesława Hołdysa, który założył 
go w 1999 roku. W swoim dorobku 
ma ponad 20 premier. Ich główną 
linią programową jest rzeczywi-
ste poszukiwanie nowych form 
teatralnych, łączenie teatru z in-
nymi sztukami oraz poszukiwanie 
nowych przestrzeni społecznych 
dla istnienia teatru. 

Scenografi ę niedzielnego czyta-
nia performatywnego stanowiły 
wystawione przed sceną plakaty, 
obwieszczenia, mapy, zdjęcia i 
ulotki propagandowe z lat 1918-
1920. – Najgorszą robotę zrobili 
właśnie propagandyści obu stron – 
podsumował ze sceny wydarzenia 
sprzed wieku aktor Jacek Milcza-
nowski.  

• Czytanie performatywne na deskach czeskocieszyńskiej „Strzelnicy”. Fot. SZYMON BRANDYS

Muzykę nosi każdy z nas
Każdy ludzki głos jest wyjątkowy i ma w sobie coś, co można wykorzystać, by tworzyć muzykę – przekonywał 
w Gnojniku polski artysta Bartosz „Bartas” Szymoniak. Wraz z uczniami starszych klas Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola z Polskim Językiem Nauczania im. Jana Kubisza w Gnojniku skomponował własny utwór podczas 
warsztatów zorganizowanych przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Łukasz Klimaniec

B
artosz „Bartas” 
Szymoniak to 
polski muzyk, 
kompozytor i wo-
kalista, a przede 
wszystkim twórca 
beatrocka, wła-

snego stylu, który polega na tym, 
że część dźwięków tworzy za po-
mocą własnego aparatu mowy. Re-
jestrując je na loopera, urządzenie, 
które zapętla dźwięki, komponuje 
utwory. W piątek 23 września w 
taki sposób wraz z nim własną mu-
zykę stworzyli uczniowie starszych 
klas (od szóstej do dziewiątej) Szko-
ły Podstawowej i Przedszkola z Pol-
skim Językiem Nauczania im. Jana 
Kubisza w Gnojniku.

– Te warsztaty muzyczne, które 
prowadzi „Bartas” Szymoniak, są 
już trzecimi, jakie organizujemy z 
jego udziałem. Wcześniej byliśmy 
na Litwie i Łotwie, a teraz gościmy 
w Czechach – wyjaśniła Olga Aleh-
no, koordynatorka działu mediów 
w Fundacji „Pomoc Polakom na 
Wschodzie”.

W sali gimnastycznej gnojnic-
kiej szkoły artysta przedstawił 
uczniom swój pomysł na muzykę, 

pokazując im z bliska urządzenie, 
na którym nagrywa i odtwarza 
dźwięki. Wyjaśniał, w jaki sposób 
każdy może używać swojego apara-
tu mowy, by skomponować utwór. 
Zapraszał uczniów, by spróbowali 
swoich możliwości wydając dźwię-
ki niskie, naśladując odgłos trąbki, 
śpiew, wprowadzając element rapu 
i w ten sposób stworzyć wspólnymi 
siłami krótki utwór.

– Bardzo mi się to podobało. Nie 
spotkałem się wcześniej z taką mu-
zyką. Ale to całkiem interesujące – 
ocenił Marcin Nowak z dziewiątej 
klasy, który swoim głosem intono-
wał dźwięk basu w komponowanym 
na warsztatach utworze. Krzysztof 
Kosmala, wychowawca tej klasy, nie 
ukrywał, że pierwszy raz spotkał 
się z tego rodzaju twórczością. – Te 
warsztaty bardzo mi się podobały, 
dzieciaki były zachwycone, a arty-
sta miał żywy kontakt z młodzieżą. 
Myślę, że coś takiego ma przyszłość 
– powiedział nauczyciel.

Szymoniak w rozmowie z „Gło-
sem” podkreślił, że warsztaty mają 
ogólnorozwojowy charakter i skie-
rowane są do osób w każdym wie-
ku.

– Prowadzę je z młodzieżą ze 
szkół podstawowych i liceów, ale 
nie tylko, bo taka twórczość ma 

walor uniwersalny. Najważniejsze, 
by zaciekawić ludzi muzyką i udo-
wodnić im, że każdy z nas może ją 
tworzyć za pomocą własnego apa-
ratu mowy i loopera. To urządzenie 
jest przekaźnikiem moich emocji i 
dźwięków. I tym właśnie staram się 
ludzi zarażać – powiedział. – Po-
przez te warsztaty pokazałem, że 

młodzi potrafi ą własnym głosem 
robić muzykę, sami w końcu stwo-
rzyli utwór – dodał.

Zajęcia poprzedziły koncert Bar-
tosza „Bartasa” Szymoniaka, jaki w 
piątkowy wieczór odbył się w Te-
atrze Cieszyńskim, a podczas któ-
rego artysta prezentował piosenki 
z czasów powstania warszawskiego 

w zaaranżowany przez siebie spo-
sób.

Dodajmy, że warsztaty i kon-
cert zorganizowała Fundacja „Po-
moc Polakom na Wschodzie przy 
wsparciu” fi nansowym Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów w ramach 
projektu „Niepodległa w rytmie lo-
opera”.  

• „Bartas” Szymoniak podczas piątkowych warsztatów w gnojnickiej szkole. Fot. ŁUKASZ KLIMANIEC

Wystawowy zawrót głowy

Cuda, cudeńka, małe i 
duże, a wszystko to ręcz-
nie wykonane przez 
panie z Klubu Kobiet w 

Milikowie i zaprzyjaźnionych pa-
sjonatów. Przez cały weekend w 
Domu PZKO można było nie tylko 
podziwiać wystawę, ale też dobrze 
zjeść i zabrać niektóre wyroby do 
domu. Do zorganizowania ekspo-
zycji panie z Milikowa przymie-
rzały się jeszcze przed wybuchem 
pandemii koronawirusa. – Przed 
trzema laty chciałyśmy zorgani-
zować wystawę świąteczną, ale już 
nie zdążyłyśmy. My jednak przez 
ten czas w domach nie próżno-
wałyśmy – wyjaśniła Ewa Brózda, 
przewodnicząca klubu. 

Na wystawie pojawiły się zatem 
nie tylko akcenty jesienne. W sali 
Domu PZKO podziwiać można było 
i ozdoby bożonarodzeniowe, i wiel-
kanocne. Były stroiki, wieńce, ob-
razy, koronkowe serwety, biżuteria, 
patchworkowe narzuty, świeczniki, 
rattanowe koszyki czy wreszcie 
kwiaty. – Ostatnio uczyłyśmy się 
wstążkowej techniki używanej do 
wykonywania kwiatów, miałyśmy 
też warsztaty robienia jedwabnych 

a p a s z e k . 
Cały czas się 
rozwijamy, 
czerpiąc też 
inspiracje z 
internetu – 
dodała Bróz-
da. Znak 
pandemicz-
nych czasów 
w jednej z 
w y s t a w o -
wych części 
s t a n o w i ł y 
szyte ręcznie 
maseczki. 

– To 
w s z y s t k o 
w y m a g a 
c i e r p l i w o -
ści. Wysta-
wiamy na 
p r z y k ł a d 
szydełkowa-
ne aniołki i 
dzwoneczki, 
które wyko-
nała licząca  
ponad 80 lat 
koleżanka – 
uzupełniła 

Irena Cieślar, która sama na wysta-
wie prezentowała m.in. poduszki 
wykonane techniką patchworku i 
ozdoby choinkowe. 

W piątek Dom PZKO odwiedziły 
dzieci z miejscowych szkół podsta-
wowych – polskiej i czeskiej.

– Cieszę się, że możemy współ-
pracować z tymi placówkami. 
Chcemy pokazywać młodemu 
pokoleniu to, co robimy – powie-
działa „Głosowi” przewodnicząca 
klubu. 

Weekendowe wydarzenie w 
Milikowie to nie tylko wystawa. 
Członkinie Klubu Kobiet MK PZKO 
przygotowały ponadto blisko 600 
ciastek oraz obiady dla odwiedza-
jących. 

A już za niespełna miesiąc do 
Milikowa z całego Zaolzia zjedzie 
setka pań. Wezmą udział w Jesien-
nym Spotkaniu Klubów Kobiet po-
łączonym z warsztatami. – Więcej 
się tutaj nie zmieści. Razem z jed-
ną z reżyserek teatralnych przy-
gotowujemy dla uczestniczek nie-
spodziankę – dodała tajemniczo 
Ewa Brózda. Wydarzenie zaplano-
wano na sobotę 22 października. 
 (szb)

• Irena Cieślar na wystawie prezento-
wała m.in. poduszki wykonane techniką 
patchworku. Fot. SZYMON BRANDYS

Wdzięczni za chleb 

Sezon dożynkowy na Śląsku 
Cieszyńskim zamknęły w 
sobotę Trzanowice. Razem 
z Urzędem Gminy i straża-

kami imprezę zorganizowało MK 
PZKO. Impreza rozpoczęła się tra-
dycyjnie już o godz. 13.00 przed 
Dworem Kappla (obecnie Centrum 
Biznesowe), skąd ruszył korowód. 
Bryczki konne wraz z traktorami 
ciągnącymi wozy objechały całą 
wieś. – Są dwie trasy, które każde-
go roku zmieniamy. Raz jedziemy 
przez Suszów w stronę Grodziszcza, 
następnym razem znów w kierun-
ku Żukowa i Wielopola i wracamy 
od strony Gnojnika – wyjaśniała 
„Głosowi” Danuta Jochymek z MK 
PZKO, która odpowiadała za konfe-
ransjerkę. Po niecałej godzinie koro-
wód dotarł do Domu PZKO i można 
było rozpocząć obrzęd dożynkowy. 
Po raz ósmy z rzędu gospodarzami 
byli Gabriela i Ryszard Jochymko-
wie. Od prawie dekady cały program 
przygotowywany jest w ramach 
„Lata z tradycją”, czyli wakacyjnego 
obozu dla dzieci i zajęć prowadzo-
nych przez Weronikę Kičmer

 – Mamy też całoroczne dziecięce 
kółko ludowe. Dorywczo spotyka 
się również młodzież, niestety nie 
ma już stałej działalności naszego 
zespołu tanecznego – mówiła Do-
rota Uherek, organizatorka „Lata z 
tradycją”. 

Na scenie Zespół Taneczny 
„Trzanowice” wraz z grupą „Dziec-
ka z Trzanowic” przedstawili pro-
gram pt. „Deptani kapusty”. Przy-
grywała kapela złożona z członków 
grup „Góreczka” i „Bezmiana”. Po-

nadto zaprezentowali się ucznio-
wie polskiej szkoły podstawowej 
w Gnojniku, a także podopieczni 
miejscowej czeskiej szkoły. 

Organizatorzy zaprosili też Ze-
spół Folklorystyczny „Vonička” z 
Hawierzowa oraz ostrawski Zespół 
Muzyki Cymbałowej „Lagan”. Nie 
zabrakło także gości z pobliskich 
Oldrzychowic – tamtejszy zespół 
regionalny sam zresztą organizo-
wał dożynki przed miesiącem. 

Konwencję regionalizmu i folk-
loru przełamał następnie kon-
cert duetu bluesmanów Ptaszek & 
Bužma – Blues and Gospel. Całość 
zakończyła zabawa do dźwięków 
muzyki prezentowanej przez DJ-a 
Paulo. 

Poza sceną o żołądki gości dbało 
miejscowe koło PZKO, które sprze-
dawało kołacze, placki i hot dogi. 
Trzanowiccy strażacy piekli mię-
so na kamieniu, a Macierz Śląska 

szaszłyki. Przy jednym ze stoisk 
PZKO można było ponadto degu-
stować domowe chleby, które na 
konkurs na najsmaczniejszy bo-
chenek przygotowały miejscowe 
gospodynie, a także kupić wiklino-
we koszyki i karmniki. – W piątek 
obieraliśmy ziemniaki, dziś piecze-
my placki, niestety nie zdołaliśmy 
już upiec własnych kołoczy, dlate-
go mamy zamówione – wyjaśniała 
Barbara Jochymek. 

Chleba na dożynkach zabraknąć 
nie może. W swoich przemówie-
niach jednak błogosławiący chleb 
duchowni, a także witający gości 
wójt gminy zwracali uwagę na war-
tość, jaką mają plony i pokarm. 
–  Powinniśmy być wdzięczni za 
to, że nam nie brakuje pożywie-
nia. Życzę wszystkim, byśmy nie 
odczuwali głodu, tego fi zycznego i 
duchowego – mówił ze sceny wójt 
Jiří Tomiczek.  (szb)

• Korowód dożynkowy wyruszył tradycyjnie sprzed Dworu Kappla na ob-
jazd całej wsi. 

• Po raz ósmy z rzędu gospodarzami dożynek byli Gabriela i Ryszard Jo-
chymkowie. 

• Obrzęd dożynkowy przedstawiły ZT „Trzanowice” i „Dziecka z Trzanowic”. 

• Smażący placki Łukasz Živný z MK PZKO w Trzanowicach ledwo wyra-
biał z zamówieniami. Zdjęcia: SZYMON BRANDYS
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Najstarsze zapisy dotyczące rodu 
Postrzedników sięgają drugiej połowy XVII 
wieku.

P
ierwszy znany mi 
wpis w księgach 
metrykalnych pa-
rafi i św. Marii Mag-
daleny w Cieszy-
nie pochodzi z 18 
października 1676 

roku, kiedy to Szymon Postrzed-
nik, kawaler z Kisielowa, poślubił 
Annę, pochodzącą również z tej 
wioski. Jej nazwisko można odczy-
tywać jako „Grziwowna”, ale raczej 
chodzi o przedstawicielkę rodu 
Grzybów, bo było to dość popular-
ne nazwisko w tej wiosce.

O tym, jak liczny był ród Po-
strzedników w Kisielowie, najlepiej 
świadczą dwa fakty. W spisie z 1752 
roku wśród mieszkańców tej wioski 
pojawia się aż 22 Postrzedników. Z 
kolei w urbarzu (spisie powinno-
ści) z 1770 roku w Kisielowie na 
dziewiętnastu właścicieli gruntów 
czterech nosiło nazwisko Postrzed-
nik. Byli to: Adam, zagrodnik (nr 
23), Jakub, wielki chałupnik (nr 
18), Jan, mały chałupnik (nr 16) 
oraz Jerzy, mały chałupnik i leśni-
czy (nr 15).

Spośród tej czwórki wymienionej 
w urbarzu, Jan był wójtem wsi. W 
metryce ślubu z 1779 roku, kiedy 
jako wdowiec żenił się z niewymie-
nioną z imienia wdową po Adamie 
Sztwiertni, fi guruje jako „iudex”, 
co po łacinie znaczy dosłownie 
„sędzia”, ale pod tym pojęciem 
kryje się słowo „wójt”. Podobnie 
w metryce zgonu z 1792 roku wy-
stępuje jako były wójt. Na pierw-
szy rzut oka wydaje się dziwne, 
że właściciel niewielkiego gospo-
darstwa (grunty chałupnicze były 
mniejsze od zagrodniczych) zosta-
je wójtem. Zdarzało się jednak tak, 
że właściciele wsi (czy to szlachta, 
czy regent Komory Cieszyńskiej) 
woleli mianować wójtem które-
goś z biedniejszych rolników, aby 
był bardziej zależny od feudalnej 
zwierzchności.

Linia z Kisielowa nr 22
W połowie XIX wieku ważną posta-
cią w Kisielowie był Jan Postrzed-
nik (1817-1890), właściciel gospo-
darstwa pod numerem 22. W 1867 
roku został wybrany przełożonym 

gminy i prawdopodobnie pełnił tę 
funkcję przez dwie kadencje, czyli 
do 1873 roku.

Żenił się dwukrotnie – po raz 
pierwszy w 1837 roku z Anną Brak, 
po raz drugi w 1876 roku z Marią, 
wdową po Adamie Macurze. Z 
pierwszego małżeństwa pochodzi-
li: Paweł (ur. 1838), Maria (ur. 1839, 
po mężu Kajzar), Andrzej (ur. 1841), 
Józef (ur. 1844), Anna (1847-1849) i 
Jan (1851-1851).

Wszyscy trzej synowie Jana, któ-
rzy osiągnęli dorosłość, wyróżniali 
się na tle lokalnej społeczności. 
Najstarszy, Paweł (ur. 1838), w 1863 
roku ożenił się z Marią Kalamus z 
Grodźca. Wydaje się, że później 
gospodarowali w niedalekiej Świę-
toszówce. W każdym razie w 1889 
roku na liście członków Związku 
Śląskich Katolików pojawia się Pa-
weł Postrzednik, siedlak w gminie 
Biery – Świętoszówka. Z kolei w 
1899 roku Maria i Paweł Postrzed-
nikowie, rolnicy w Świętoszówce, 
wyłożyli 750 guldenów na renowa-
cję kościoła w Grodźcu (dla porów-
nania: biskup wrocławski dał 500 
guldenów).

Średni, Andrzej (ur. 1841), był 
chałupnikiem w Kisielowie nr 11. 
Należał do Związku Śląskich Ka-
tolików. W 1867 roku poślubił Zu-
zannę Żertkę z Iskrzyczyna, która 
w 1910 roku zapisała w testamen-
cie pieniądze na budowę kościoła 
w Kisielowie (poprzedni spłonął w 
1907 roku).

Najmłodszy, Józef (1844-1917), 
nabył w 1875 roku rodzinny grunt 
w Kisielowie nr 22. Zasiadał w wy-
dziale gminy – podobnie jak starsi 
bracia, zapisał się do Związku Ślą-
skich Katolików, organizacji repre-
zentującej katolickie skrzydło pol-
skiego ruchu narodowego. Od 1871 
roku był żonaty z Anną Sztwiert-
nią, córką zagrodnika w Kisielowie.

Postrzednikowie 
w Wierzniowicach
Synem Józefa Postrzednika i Anny 
z domu Sztwiertnia był Józef, uro-
dzony w 1881 roku w Kisielowie. 
Osiedlił się w Wierzniowicach, 
gdzie znalazł zatrudnienie jako pa-
lacz fabryczny. 11 lutego 1908 roku 

poślubił Teresę z domu Łuska, uro-
dzoną w Łaziskach na pruskim Ślą-
sku, wdowę po Franciszku Kajzarze.

Według spisu powszechnego 
z 1921 roku, Józef Postrzednik 
mieszkał w Wierzniowicach razem 
z żoną, pasierbem Józefem Kajza-
rem (ur. 1901), synami Alojzym (ur. 
1908) i Emanuelem (ur. 1920) oraz 
córkami Anną (ur. 1910), Elżbietą 
(ur. 1912) i Teresą (ur. 1914). To je-
dyna znana mi linia Postrzedników 
mieszkająca na lewym brzegu Olzy.

Potomków po kądzieli Postrzed-
ników na naszej ziemi jest zapewne 
znacznie więcej. Do 1781 roku chło-
pi w Księstwie Cieszyńskim nie 
mogli brać ślubu bez zgody feudal-
nego pana. Widać to dobrze po 
genealogii Postrzedników, którzy 
często w XVIII wieku znajdywali 

żonę lub męża z Kisielowa. Po znie-
sieniu poddaństwa osobistego tak-
że chłopi pod pewnymi warunkami 
mogli opuszczać wieś i nie mieli już 
ograniczeń w szukaniu partnerki 
czy partnera. Jeżeli zatem wśród 
przodków mamy przybysza z Kisie-
lowa, który zdecydował się osiąść 

na terenie dzisiejszego Zaolzia 
(np. w drugiej połowie XIX wieku, 
szukając pracy w rozwijającym się 
przemyśle), to istnieje duże praw-
dopodobieństwo, że w drzewie ge-
nealogicznym prędzej czy później 
natrafi my na nazwisko Postrzed-
nik. 

NASZE RODY /134/

Michael Morys-Twarowski Postrzednikowie

Skąd ten ród?
Nazwisko jest typowe dla Śląska Cieszyńskiego, dlatego 
można przyjąć, że Postrzednikowie mieszkali w naszym 
regionie „od zawsze”, czyli od czasu uformowania się 
nazwiska, co nastąpiło najpóźniej w połowie XVII wieku.

Gdzie doczytać?
 � Postrzednik – genealogia, htt p://przodkowiezcieszyna.

blogspot.com/2015/04/postrzednik-genealogia.html 
(materiały do genealogii rodu).

Skąd to nazwisko?
W „Nazwiskach cieszyńskich” 
Władysława Milerskiego i „Słowniku 
nazwisk mieszkańców południowego 
Śląska XIX wieku” Izabeli Łuc, nazwisko 
Postrzednik jest wyprowadzane 
od słowa „postrzednik” (rozjemca). 
W pierwszej połowie XVIII wieku 
nazwisko zapisywano także w wersji 
„Prostrzednik”, co wskazywałoby 
bardziej na pochodzenie od słowa 
„średni” (prostrzedni, prostřední). Może 
więc protoplasta rodu Postrzedników 
był średnim synem jakieś ważnej 
(wójtowskiej?) rodziny w Kisielowie, 
a z czasem przezwisko stało się 
nazwiskiem? Jest jeszcze inny trop, 
chyba najwłaściwszy – w gwarze 
cieszyńskiej funkcjonowało słowo 
„postrzednik” w znaczeniu parobka 
(np. w tekście z 1914 roku „Downi 
to pachołek, pogonicz, postrzednik, 
dziewki to wszycko się dzierżyło 
gazdy”).

W kilkanaście lat port z prawdziwego zdarzenia

100 lat temu, 23 
września 1922 
r., Sejm przyjął 
ustawę upoważ-

niającą rząd do budowy portu mor-
skiego w Gdyni. W ciągu kilkunastu 
lat rybacka osada przekształciła się 
w jeden z najnowocześniejszych 
portów Europy, wokół którego po-
wstało miasto liczące ponad 120 
tys. mieszkańców.

Po zakończeniu I wojny świa-
towej, na mocy Traktatu Wersal-
skiego Polska uzyskała dostęp do 
Morza Bałtyckiego na odcinku 
147 km, w skład którego wcho-
dził brzeg Półwyspu Helskiego 

(74 km), morze otwarte (24 km) i 
brzeg Zatoki Puckiej (49 km). Na 
tym odcinku nie znalazł się żaden 
większy port, ponieważ Gdańsk 
miał być Wolnym Miastem, pozo-
stającym pod protektoratem Ligi 
Narodów.

Zablokowanie w porcie gdań-
skim przeładunku broni do Polski 
w czasie wojny polsko-bolszewic-
kiej 1920 roku pokazało koniecz-
ność budowy własnego portu 
morskiego – jako jednej z najważ-
niejszych gwarancji niepodległości 
państwa polskiego i jego rozwoju 
gospodarczego. Jeszcze wcześniej, 
na początku roku 1920, sprawa bu-

dowy własnego portu morskiego 
pojawiła się podczas obrad Sejmu 
Ustawodawczego. Marszałek Woj-
ciech Trąmpczyński powiedział, że 
„szum Bałtyku – to najpiękniejszy 
hymn naszej państwowości”. – Bez 
owych płuc, otwierających się na 
wolne morze, państwo nasze mo-
głoby egzystować, ale żyć by nie 
mogło, bo pozostawałoby zawsze 
w zależności od sąsiadów – mó-
wił. Wątek przyciągania jak naj-
szerszych rzesz społeczeństwa do 
morza pojawiał się przez całe dwu-
dziestolecie międzywojenne. Sym-
bolem propagowania idei otwarcia 
na morze były coroczne Dni Mo-

rza. Święto to zainicjował w 1923 r. 
m.in. Stefan Żeromski, autor „Wia-
tru od morza” – zbioru opowiadań 

poświęconych dziejom Pomorza i 
lokalnemu folklorowi.

 Dzieje.pl/PAP

• Metryka ślubu Adama Postrzednika i Marii Dziadek z 1742 roku. 
Źródło: Parafi a rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie

• Metryka ślubu Anny i Szymona Postrzedników z 1676 roku. Źródło: Parafi a rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie

• Budowa portu morskiego w Gdyni w 
1925 roku. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe
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Daleko, a jednocześnie tak blisko
W czasie, kiedy ich o rok starsi koledzy spędzali czas na zielonej szkole nad Bałtykiem, 19 uczniów klasy 7. polskiej podstawówki w Suchej Górnej 
zwiedzało Kaszuby. – W ciągu sześciu dni poznaliśmy ten region zarówno geografi cznie, jak i od strony kuchni, folkloru, zwyczajów i języka – mówi 
dyrektorka Monika Pláškowa.

Beata Schönwald

G
órnosuska mło-
dzież wyjechała 
na Kaszuby w 
ramach projek-
tu „Erasmus+”.

– Projekt po-
wstał sponta-

nicznie. Stwierdziliśmy, że byłoby 
świetnie gdzieś wyjechać i zaprzy-
jaźnić się z dziećmi z podobnej 
szkoły jak nasza. Wtedy pomyśle-
liśmy o Kaszubach, bo to region 
piękny i bogaty, który tylko tym 
różni się od naszego, że oni mają 
jeziora, a my mamy góry. Przede 
wszystkim zaś łączą nas gwara oraz 
przywiązanie do tradycji – przybli-
ża dyrektorka.

Szkole nie od razu udało się zdo-
być pieniądze na wyjazd. Projekt 
dwukrotnie był odrzucany i dwu-
krotnie poprawiany, aż wreszcie 
w czerwcu – ku ogólnej radości 
– został przyjęty. Nie było chwili 
do stracenia. Trzeba było przygo-
tować program, uwzględniając to, 
że w przyszłym roku ta sama mło-
dzież wyjedzie na zieloną szkołę 
nad Bałtyk.

Wybór niewielkiej wiejskiej szko-
ły w Miechucinie okazał się strza-
łem w dziesiątkę. O ile wcześniejsze 

próby integracji z polską młodzie-
żą nie przynosiły spodziewanego 
efektu, o tyle tym razem górnosu-
szanom poszło jak z płatka. – Oka-
zało się, że nie tylko szkoła w Mie-
chucinie podobna jest do naszej, 
ale także dzieci są bardzo podobne. 
Nie czuło się różnic kulturowych 
i dzieci bardzo szybko znalazły 
wspólny język. W ciągu tych kil-
ku dni zawiązały się autentyczne 
przyjaźnie. Przekonaliśmy się, że 
chociaż mamy do siebie tak daleko, 
to jednocześnie tak blisko – stwier-
dza moja rozmówczyni. Niekwe-
stionowaną rolę w tym wszystkim 
odegrał język kaszubski – co praw-
da nie zawsze dla nas zrozumiały, 
za to będący potwierdzeniem tego, 
że używanie słów gwarowych to ża-
den wstyd. Język kaszubski w do-
mach w Miechucinie jest bowiem 
tak samo naturalnie stosowany, jak 
gwara cieszyńska w górnosuskich 
rodzinach.

Uczestnicy projektu poznawali 
zatem Kaszuby od tej najbardziej 
praktycznej strony. Byli na lekcji 
języka kaszubskiego, który w tam-
tejszych szkołach jest przedmio-
tem wybieralnym, brali udział w 
kilku warsztatach – ceramicznych 
w Lipuszu, szycia typowych ptasz-
ków kaszubskich w Karsinie oraz 
wykonywania kwiatów z bibuły 

w Kościerzynie. Na co dzień po-
znawali kuchnię kaszubską z jej 
szarymi kluskami, „ruchankami”, 
będącymi odmianą pączków bez 
nadzienia, i obowiązkowym cia-
stem drożdżowym, a także niezwy-
kłą gościnność mieszkańców tego 
regionu. – Życzliwość i otwartość 
towarzyszyły nam na Kaszubach 
na każdym kroku. Wszyscy przyj-
mowali nas na zasadzie staropol-
skiego powiedzenia „czym chata 
bogata”. Takiej gościnności już się 
nie spotyka – zaznacza dyrektorka 

górnosuskiej szkoły, dodając, że 
ciepłego przyjęcia zaznali zarów-
no ze strony wójta niewielkiego 
Chmielna nad jeziorem Kłodno, 
gdzie byli zakwaterowani, jak i ze 
strony prezydent Gdańska, do któ-
rego pojechali na wycieczkę.

– Wszystkim poleciłabym na 
pewno te jeziora, których było tam 
bardzo dużo i które są bardzo pięk-
ne – mówi Anna Jiravská. – No i te 
widoki podczas rejsu statkiem i po-
tem oglądane z wieży widokowej – 
uzupełnia Adela Zyder. – Ciekawe 

też były kaszubskie zwyczaje, faj-
ne były np. warsztaty ceramiczne 
– dodaje Samuel Prymus. Dorotę 
Chlebik zachwycił z kolei ogromny 
ołtarz z bursztynu w kościele św. 
Brygidy w Gdańsku, który dalej jest 
rozbudowywany. Jak się okazuje, 
przykłady interesujących miejsc 
godnych zarekomendowania moż-
na by mnożyć w nieskończoność.

Górnosuszanie są w kontakcie 
ze swoimi rówieśnikami z Miechu-
cina za pośrednictwem mediów 
społecznościowych. Jeśli wszystko 
ułoży się pomyślnie, to pod koniec 
roku szkolnego spotkają się po-
nownie. Tym razem jednak to oni 
wystąpią w roli gospodarzy. 

• Górnosuscy siódmoklasiści w czasie rejsu po jeziorze.

• Warsztaty szycia kaszubskich 
ptaszków. Zdjęcia: MONIKA PLÁŠKOWA
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RETROSKOP 

Marcin Gortat, jedyny 
polski koszykarz, któ-
ry zagrał w fi nale NBA 
(sezon 2008/2009 w 

barwach Orlando Magic), był bo-
haterem ubiegłotygodniowego 
Retroskopu. Gortat pojawił się w 
tej rubryce nieprzypadkowo – po 
czwartym miejscu Polaków w mi-
strzostwach Europy, nad Wisłą 
wszyscy na moment poczuli się 
znawcami koszykówki. My rów-
nież. Dziś zmieniamy dyscyplinę 
sportową z koszykówki na lekko-
atletykę. 

Reguły gry pozostają jednak nie-
zmienne. Trzeba rozszyfrować bo-
hatera na zdjęciu, wysłać odpowiedź 

i liczyć na łut szczęścia, który w po-
staci vouchera o wartości 500 koron 
(sieć sklepów Sportisimo) trafi a do 
jednego z czytelników raz na cztery 
pytania konkursowe. Taka lotna pre-
mia pojawi się wraz z nadesłanymi 
odpowiedziami na poniższe, 116. py-
tanie. A więc powodzenia.  

PYTANIE NR 116
W Karwinie nie tylko piłka ręcz-
na, futbol a w przeszłości hokej 
generował bohaterów sportowych. 
Urodzona we Frysztacie czeska lek-
koatletka w 1952 roku sięgnęła w 
Helsinkach po złoty medal igrzysk 
olimpijskich w rzucie oszczepem. 
W 1958 roku ustanowiła rekord 

świata, który w tamtych czasach 
był wynikiem kosmicznym – po-
słała oszczep na odległość 55,73 m.

Na odpowiedzi czekamy do naj-
bliższej niedzieli pod adresem: 
bittmar@glos.live.  (jb)

S P O R T Marko Daňo, 
słowacki napastnik HC Stalownicy Trzyniec

W derbach, w których prowadzimy 3:2, a potem tracimy bramkę 
z niczego i w efekcie przegrywamy 3:5, wszystkie słowa są zbędne

Banik wciąż niepokonany

W Karwinie rządzi od 
września piłka ręcz-
na. Banik w nowym 
sezonie Chance Eks-

traligi jeszcze nie zasmakował go-
ryczy porażki, wygrywając również 
mecz piątej kolejki. Podopieczni 
trenera Michala Brůny w sobotni 
wieczór pokonali na własnym par-
kiecie Jičín 34:25, awansując na fo-
tel lidera. 

W czołówce tabeli drużynie Ba-
nika dotrzymują kroku tylko szczy-
piorniści Pilzna i Lowosic, reszta 
zespołów o takiej formie może na 
chwilę obecną tylko pomarzyć.

– Zagraliśmy z rywalem, któ-
ry z powodu różnych zawirowań 
nie mógł wystawić najsilniejszego 
składu. Z tego też powodu nasze 
zwycięstwo traktuję w kategoriach 
pragmatycznych. Wartością doda-
ną tego spotkania była możliwość 
sprawdzenia naszych młodych 
chłopaków w akcji – skomentował 
jednostronne widowisko Michal 
Brůna, który trzyma rękę na pul-
sie w roli trenera i prezydenta klu-
bu. Jak widać, jego podwójna rola 
działa na korzyść Karwiny, która w 
tym sezonie broni mistrzowskiego 
tytułu w naprawdę świetnym stylu. 

Najtrudniejszą przeprawę miał Ba-
nik w 3. kolejce z Zubrzi, pozostałe 
cztery mecze w Chance Ekstralidze 
zamieniły się w spacerek po plaży. 

O łatwej przeprawie z  Jičínem 
świadczy m.in. fakt, że do szatni 
gospodarze schodzili z  wynikiem 
22:10. – Chciałbym wyrazić wdzięcz-
ność za przychylność ze strony tre-
nera Karwiny, który w trakcie me-
czu wprowadził na boisko szereg 
zmienników. Myślę, że gdyby Banik 
w dalszym ciągu grał podstawową 
siódemką, przegralibyśmy w jesz-
cze gorszym stylu – zaznaczył szko-
leniowiec Jičína Petr Mašát. 

W barwach Banika tym razem nie 
Jonáš Patzel, a kapitan Jan Užek 
grał pierwsze skrzypce w ataku. 
Doświadczony obrotowy zdobył w 
sobotnim meczu sześć bramek, za-
liczając najlepszy występ w dotych-
czasowym sezonie. Debiutanckie 
bramki w seniorskiej ekstralidze 
zdobyli Michal Folwarczný i Šimon 
Siročák, należący do młodej eska-
dry, którą Brůna wprowadził na 
parkiet pod wpływem dominacji 
całego zespołu. 

Atmosfera w karwińskim zespo-
le jest świetna, kibice też dobrze się 
bawią. Kolejna okazja do świętowa-

nia pojawi się w najbliższą sobotę o 
godz. 18.00 – w domowej konfron-
tacji z Koprzywnicą.  (jb)

CHANCE EKSTRALIGA

HCB KARWINA – 
HBC JIČÍN 34:25
Do przerwy: 22:10. Karwina: 
Mokroš 3, Brychlec – Siročák 1, 
Folwarczný 1/1, Klus 1, Patzel 5, 
Plaček, Fulnek 3, Užek 6, Pelák, Ha-
rabiš 3/2, Skalický 4,Nantl 4, Ptáčník 
3, Franc.
Lokaty: 1. Karwina 10, 2. Pilzno 8, 
3. Lowosice 8 pkt. 

WEEKENDOWY 
SERWIS PIŁKARSKI
DYWIZJA F

KARWINA B – 
BRUNTAL 6:1
Do przerwy: 3:0. Bramki: 47. i 71. 
Vinicius, 8. Věčorek, 17. Motyčka, 
25. Brzóska, 54. Goj – 48. Model-
ský. Karwina B: Ciupa – Věčo-
rek, Teplan, Jurčák, Kokovas (46. 
Marciňa) – Buzek (46. Molitorisz), 
Jurga (61. Trček) – Brzóska (57. Ma-
rych), Goj, Motyčka – Ezeh (46. Vi-
nicius).

Zabawa w kotka i myszkę zakoń-
czyła się wysokim zwycięstwem 
rezerw Karwiny. Nawet przerwa 
w rozgrywkach II ligi nie wpłynę-
ła jednak na frekwencję widzów. 
Mecz młodego zespołu Marka Bie-
lana obejrzało zaledwie… 100 naj-
wierniejszych kibiców. A szkoda, 
bo chłopaki dali czadu. 

W. MIĘDZYRZECZE 
– HAWIERZÓW 1:0
Do przerwy: 0:0. Bramka: 90. Po-
bořil. CZK: 29. Ciku, 90. Matušovič 
(obaj: H). Hawierzów: Majerczyk 
– Podešva, Kisza, Michalčák, Stre-
it – Ciku, Mensah – Heller, Kaniok 
(83. Kisiala), Michalek (90. Noga) – 
Piękoś (75. Hamrozi).

Zacięte i bardzo nerwowe spotka-
nie, które jeszcze mocniej podkrę-
cili sędziowie, Indianie dogrywali 
w dziesiątkę, w tym bez ukaranego 
czerwoną kartką trenera Matušo-
viča. Zwycięska bramka padła w 
czwartej minucie doliczonego cza-
su gry, zdaniem gości po ewident-
nym zagraniu ręką…

RYMARZÓW – 
BOGUMIN 2:1
Do przerwy: 1:1. Bramki: 39.  Mi-
chalik, 66.  Konečný – 28.  Vác-
lavíček. Bogumin: Jakub Kodeš – 
Stošek, Václavíček, Jan Kodeš (81. 
Malysz) – Sporysz, Palej (90. Fe-
renc), Fr. Hanus (46. Príbela), Klej-
not – Halaška, Padých, Bloksch.

Boguminiacy nie znaleźli anti-
dotum na atletyczny futbol pre-

zentowany przez gospodarzy. Ry-
marzów radował się z wygranej 
zasłużenie.

W innych meczach 8. kolejki: 
Bilowec – Břidlična 2:1, Karniów 
– Opawa B 1:2, N. Jiczyn – Hlubi-
na 1:0. Lokaty: 1. Opawa B 17, 2. 
Bilowec 16, 3. Karwina B 14,... 5. 
Bogumin 13, 9. Hawierzów 9 pkt. 

M. WOJEWÓDZTWA
Cz. Cieszyn – Herzmanice 3:0 (L. 
Maceček, D. Maceček, Osička), 
Slavia Orłowa – Wrzesina 3:0 
(Renta 2, Jatagandzidis), Ja-
kubczowice – Datynie Dolne 3:1 
(Malina, Murin, Vavroš – No-
votný), Oldrzyszów – Beneszów 
D. 6:3, Bolatice – P. Polom 2:4, 
Rzepiszcze – Bruszperk 2:0, Haj 
– Koberzyce 0:0, Petřvald n. M. 
– Wracimów 3:2. Lokaty: 1. Cz. 
Cieszyn, 2. Petřvald n. M., 3. Rze-
piszcze po 22 pkt.,… 9. Sl. Orłowa 
10, 12. Datynie D. 9 pkt. 

IA KLASA – gr. B
Bystrzyca – L. Piotrowice 4:0 (Sta-
niek 2, Zabystrzan, Buryan), Rasz-
kowice – Jabłonków 3:1 (Kožar, 
Janošec, Puczok – Petružálek), Śmi-
łowice – Libhošť 1:1 (Przyczko – Čap-
ka), Sucha G. – Luczina 1:1 (Kovács – 
Fukala), St. Miasto – Olbrachcice 2:4 
(Baran 2 – Chumchal 3, Izaiáš), Cze-
ladna – Stonawa 0:6 (Hejda 2, Staško 
2, Lipovský, Siekiera), Dobratice – 
Ticha 1:2. Lokaty: 1. Stonawa 18, 2. 
Śmiłowice 14, 3. Bystrzyca 14 pkt. 

IB KLASA – gr. C
Wierzniowice – F. Orłowa 3:3 (Čo-
pik, Chalkidis, Kubiš – Kopel, 
Mravec, Novák), Gnojnik – Do-
bra 3:2 (Brzuchanski, Walica 2 
– Gryžboň 2), Oldrzychowice – 
Dziećmorowice 2:1 (Cienciala, Fry-
da – Stawicki), Pietwałd – Nydek 
2:1 (Gorovič 2 – Spratek), Wędrynia 
– Żuków G. 4:3 (Klus 3, Hulboj – 
Křupala, Jelínek, Chlebek), Baszka 

– I. Piotrowice 1:2 (A. Klus – Czyž, 
Brzóska), Liskowiec – Sedliszcze 
3:0 (Pánek, Strouhal, Kořínek). 
Lokaty: 1. Oldrzychowice 19, 2. Se-
dliszcze 15, 3. Dobra 13 pkt. 

MP KARWIŃSKIEGO
G. Błędowice – Hawierzów B 5:2, 
Sucha Górna B – Lutynia Dolna 7:4, 
G. Hawierzów – Cierlicko 2022 1:2, 
Łąki – Dąbrowa 1:1, Sn Hawierzów 
– FK Cierlicko 5:0. Lokaty: 1. Dą-
browa 13, 2. Sn Hawierzów 12, 3. Sj 
Pietwałd 12 pkt. 

MP FRYDEK-MISTEK
Nawsie – Niebory 3:5, Bukowiec 
– Piosek 1:0, Gródek – Milików 
3:2, Wojkowice – Śmiłowice B 0:0, 
Hukwaldy – Toszonowice 2:7, Mosty 
k. J. – Noszowice 1:0, Metylowice – 
Janowice 3:0, Prżno – Chlebowice 
5:2. Lokaty: 1. Niebory 24, 2. Toszo-
nowice 18, 3. Bukowiec 18 pkt.  (jb)

Elita 
uratowana

Piłkarska reprezentacja Polski 
zwyciężyła w ostatnim me-
czu grupowym Ligi Narodów 
z Walią 1:0 i – co za tym 

idzie – pozostała w gronie najlep-
szych. Gola na wagę wygranej i po-
krzepienia serc po słabym występie z 
Holandią zdobył w 58. minucie Karol 
Świderski. Świetnie bronił w niedzielę 
Wojciech Szczęsny. 
Biało-czerwoni również w następ-
nej edycji Ligi Narodów zagrają w 
Dywizji A, a to oznacza mecze z 
utytułowanymi przeciwnikami. Dla 
selekcjonera Polski Czesława Mich-
niewicza wyjazdowe zwycięstwo z 
Walią pokazało, że drużyna będąca 
pod ścianą potrafi  wyzwolić w sobie 
ukryte pokłady energii. 
W Cardiff  zabłysnął napastnik Karol 
Świderski, który zdaniem ekspertów 
powinien regularnie, od początku, 
grać w ataku obok Roberta Lewan-
dowskiego. – Cieszę się, że mogę 
spędzać minuty obok Roberta. To jest 
coś wyjątkowego dla mnie – stwier-
dził bohater spotkania. 
W Walii była moc, energia, Polacy 
walczyli o każdy centymetr murawy z 
rywalem, który często ograniczał się 
do brutalnych fauli. Na mundialu ża-
den z grupowych przeciwników Pol-
ski nie zagra pewnie w taki sposób 
– ani Meksyk, ani Arabia Saudyjska, 
nawet agresywnie grająca Argentyna 
nie stosuje takich chwytów poniżej 
pasa.

WALIA – POLSKA 
0:1
Do przerwy: 0:0. Bramka: 58. Świder-
ski. Polska: Szczęsny – Bednarek, Glik, 
Kiwior – Bereszyński (90. Gumny), 
Krychowiak, Żurkowski (83. S. Szy-
mański), Zalewski – Zieliński, Lewan-
dowski, Świderski (65. Piątek).   (jb)

• Euforia po zdobyciu bramki. 
Fot. PZPN

Nordic Walking Beskidy 2022

Miłośnicy nordic wal-
kingu zakosztują 22 
października atmos-
fery mistrzostw w 

Beskidach. W czwartą sobotę paź-
dziernika na Pasieczkach w Ko-
szarzyskach odbędzie się 3. edycja 
Nordic Walking Beskidy. 

Uczestnicy przyjadą już w czwar-
tek, ale zawody w nordic walking 
odbędą się w sobotę. W niedzielę 
zaplanowano uroczyste zakończe-
nie. – Zainteresowanie jest spore. 
Z zagranicy udział potwierdzili za-

wodnicy z Litwy, Szwecji, Białorusi 
i Węgier, zaprosiliśmy oczywiście 
również naszych, zaolziańskich mi-
łośników nordic walking. Ta kon-
kurencja skądinąd cieszy się dużym 
powodzeniem w igrzyskach polonij-
nych – poinformował „Głos” organi-
zator imprezy Henryk Cieślar, który 
od kwietnia tego roku zrezygnował 
z miejsca w zarządzie PTTS „Beskid 
Śląski”, pozostając jednak w struk-
turach Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”. – Te mistrzostwa organizu-
jemy pod auspicjami Stowarzysze-

nia Beskidzkich Kucharzy – zdra-
dził. Gościem honorowym Nordic 
Walking Beskidy 2022 będzie mistrz 
świata w tej dyscyplinie, Andrzej 
Dziedziewicz, który będzie też pro-
wadził warsztaty na temat techniki 
tego wciąż młodego jeszcze sportu. 
Nad sprawnym przebiegiem zawo-
dów mają czuwać Władysław Mar-
tynek (kierownik) i Stanisław Mar-
szałek (sędzia główny). Projekt jest 
dofi nansowany ze środków Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów w ra-
mach konkursu. (jb)

• Andrzej Dziedziewicz (z prawej) pod-
czas pierwszej edycji imprezy. Fot. ARC

Witkowice liderem, Trzyniec w dołku
Pogłębia się kryzys w zespole Stalowników Trzyniec. Obrońcy mistrzowskiego tytułu przegrali w niedzielnych derbach z Witkowicami 3:5 i wciąż 
czekają na pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie. To bardzo nietypowa, wręcz alarmująca sytuacja pod Jaworowym. Ostrawianie tymczasem grają 
jak z nut, potwierdzając przedsezonową opinię „czarnego konia” rozgrywek. Na listę strzelców Witkowic wpisał się m.in. polski napastnik Krzysztof 
Maciaś. 

Janusz Bitt mar

N
a pewno 
c h c i a ł b y m 
zagrać już na 
s e n i o r s k i m 
poziomie, ale 
od trenerów 
zależy, czy da-

dzą mi taką szansę – mówił przed 
sezonem zaledwie 18-letni polski 
napastnik Krzysztof Maciaś, który 
do tej pory regularnie występował 
w kadrze Witkowic U20. W niedzie-
lę nie tylko on zachwycił eksper-
tów, cały witkowicki zespół zagrał 
bowiem bardzo udanie nawet bez 
swojego elitarnego snajpera, Petera 
Muellera, którego w ostatniej chwi-
li zastąpił właśnie Maciaś. Polak w 
46. minucie strzałem z prawie ze-
rowego kąta zaskoczył Kacetla w 
bramce Trzyńca, wyrównując na 
3:3 i dając sygnał kolegom z dru-
żyny do kolejnych ataków. – Moim 
zadaniem jest grać jak najlepiej, a 
wtedy kolejne szanse przyjdą – za-
znaczył po derbach wychowanek 
Podhala Nowy Targ. Stalownicy 
do trzeciej bramki Witkowic wcale 
nie grali źle, jak przystało jednak 
na cały dotychczasowy sezon – nie 
ustrzegli się błędów w defensywie. 

Od stanu 3:3 go-
ście dyktowali 
już warunki w 
Werk Arenie, 
dołączając w 
trzeciej odsło-
nie jeszcze dwie 
bramki. Na 3:5 
s y m b o l i c z n i e 
– do pustej trzy-
nieckiej bramki 
podczas power 
play gospodarzy. 

Co dzieje się 
z Trzyńcem? 
Zespół trenera 
Zdeňka Motáka 
od począt-
ku sezonu gra 
kiepsko, prze-
platając gorsze 
mecze z fatalny-
mi. W czterech 
kolejkach Stalownikom udało się 
zdobyć tylko punkt, za remis w 
regulaminowym czasie gry z Par-
dubicami. Bez kontuzjowanych 
napastników Petra Vrány i Erika 
Hrni, z  nowymi parami w defen-
sywie, obrońcy tytułu nie potrafi ą 
znaleźć recepty nawet na tak słabe-
go rywala, jak Karlowe Wary w piąt-
kowej, 3. kolejce Tipsport Ekstraligi 
(przegrana 1:2). 

Niedzielna porażka w derbach 
przelała tylko czarę goryczy wśród 
kibiców Trzyńca, nieprzywykłych 
do tak słabych początków sezonu. 
Nowy sztab szkoleniowy próbuje 
wszystkich sztuczek, włącznie z 
przemeblowaniem poszczegól-
nych ataków, jak na razie te zabie-
gi nie przynoszą jednak efektu. W 
meczu z Witkowicami we wspól-
nym ataku zagrali dwaj Polacy – 

Aron Chmielewski i Alan Łyszczar-
czyk. Chmielewski miał w derbach 
jedną świetną okazję na kiju, trafi a-
jąc w słupek witkowickiej bramki. I 
nic poza tym. W atmosferze czarnej 
passy nie tylko trudno o poprawę, 
ale też przygotowanie się rzetelnie 
do zbliżających się dwóch kluczo-
wych meczów w Lidze Mistrzów ze 
szwajcarskim HC Davos (4. 10. i 11. 
10.).  

TIPSPORT EKSTRALIGA

TRZYNIEC – 
WITKOWICE 3:5
Tercje: 1:1, 2:1, 0:3. Bramki i asy-
sty: 8. Daňo (Hudáček, Kurovský), 
25. Růžička (Marinčin, Doudera), 
34. Voženílek (Růžička, Marinčin) 
– 9. Fridrich (Lindberg), 32. Bu-
karts (Bernovský), 46. Maciaś (Dej, 
Marosz), 53. Kalus (Koch, Raskob), 
59. Bernovský.
Trzyniec: Kacetl – Doudera, 
Marinčin, Čukste, Adámek, Zah-
radníček, Jeřábek, Jaroměřský 
– Voženílek, Marcinko, Růžička 
– Nestrašil, Roman, Hrehorčák 
– Daňo, Hudáček, Kurovský – 
Chmielewski, Dravecký, Łyszczar-
czyk.
Witkowice: Stezka – J. Mikuš, 
Grman, Gewiese, J. Stehlík, Koch, 
Raskob, L. Kovář – L. Krenželok, 
Marosz, Lakatoš – Fridrich, Lin-
dberg, Bernovský – Bukarts, Krie-
ger, Macias – Dej, Chlán, Kalus. 
Lokaty: 1. Witkowice 10, 2. Oło-
muniec 9, 3. Cz. Budziejowice 9,… 
12. Trzyniec 1 pkt. W następnej 
kolejce: K. Brno – Trzyniec (dziś, 
17.00), Sparta Praga – Witkowice 
(dziś, 18.30).

• Dla Stalowników derby miały być 
odskocznią do lepszego jutra. Skoń-
czyło się jednak odwrotnie. 
Fot. hcocelari

• Gdzie jest piłka? Zdjęcie 
z meczu Karwina B – Bruntal. 
Fot. mfk karvina
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CO W TEATRZE

SCENA POLSKA – CZ. CIESZYN: 
Szklana menażeria (27, godz. 19.00);
SCENA BAJKA – CZ. CIESZYN: 
Barvy (27, godz. 10.00).

CO W KINACH

JABŁONKÓW: Sing 2 (27, godz. 
17.00); TRZYNIEC – Kosmos: Bilet 
do raju (27, godz. 17.30); Avatar (27, 
godz. 20.00); Indián (28, godz. 17.30); 
Jan Žižka (28, godz. 20.00); Buko (29, 
godz. 17.30); Gdzie śpiewają raki (29, 
godz. 20.00); CZ. CIESZYN – Cen-
tral: Rodzinka rządzi 2 (28, godz. 
16.30); Buko (29, godz. 16.30); Ban-
ger (29, godz. 19.00); KARWINA – 
Centrum: Jan Žižka (27, godz. 17.30; 

28, godz. 20.00); Bilet do raju (27, 
godz. 20.00); Minionki 2. Wejście 
Gru (28, godz. 17.30); Buko (29, godz. 
17.30); Słowo (29, godz. 18.00); Ban-
ger (29, godz. 20.00); HAWIERZÓW 
– Centrum: Człowiek Rakieta (27, 
28, godz. 17.00); Berdreymi (27, godz. 
18.00); Indián (27, 28, godz. 19.30); 
Dziewczyny z Dubaju (28, godz. 
18.00); Buko (29, godz. 17.00); Gdzie 
śpiewają raki (29, godz. 18.00); Spolu 
(29, godz. 19.30); CIESZYN – Piast: 
Pamiętniki tatusia Muminka (27, 
28, godz. 15.30); Johny (27, 28, godz. 
17.15, 19.45).

CO NA ANTENIE

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.kato-
wice.pl/Zaolzie.

CO W TERENIE

OBWÓD ORŁOWSKI – Miejsco-
we Koła PZKO w Dąbrowie, Or-
łowej-Lutyni, Orłowej-Porębie i 
Rychwałdzie zapraszają na Akade-
mię z okazji 75-lecia PZKO w sobotę 
1. 10. o godz. 15.30 w Domu Naro-
dowym w Dąbrowie. W programie 
wystąpią: dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej z Orłowej-Lutyni, chór 
mieszany „Zaolzie” z Orłowej-Lu-
tyni, kapela Old Boys Band z Orło-
wej-Poręby, Zespół Pieśni i Tańca 
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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

WTOREK 27 WRZEŚNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba 
(s.) 9.55 Chłopaki w akcji 10.25 Pa-
noptikum miasta Pragi (fi lm) 11.30 
AZ kwiz 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Sama w domu 14.00 
Wszystko, co lubię 14.30 Hercule Po-
irot (s.) 15.30 Gdzie mieszkały księż-
niczki 15.50 O krok od nieba (s.) 16.45 
Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 18.00 Wiadomości re-
gionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Sklep ogrodniczy: przy-
jaciel rodziny (fi lm) 22.20 Hercule 
Poirot (s.) 23.55 Komisarz Moulin (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Kurort w ru-
chu 8.40 Cudowna planeta 9.30 Za-
ginione skarby Egiptu 10.20 Duże 
maszyny 11.05 Z kucharzem dookoła 
świata 12.00 Poszukiwania smaków 
12.10 Lawiny w czasach zmian klima-
tycznych 12.40 Nie poddawaj się plus 
13.05 Nie poddawaj się 13.35 Czołgi 
w walce 14.30 Samoloty myśliwskie 
15.20 Królestwo natury 15.45 Spo-
tkanie z jeżem 16.35 W obcym ciele 
17.15 Piękno północnej Europy 18.10 
Odkrywanie świata 19.00 Na rowerze 
19.15 Magazyn chrześcijański 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Afrykanin (fi lm) 21.45 100 
lat Zdeňka Matějčka 22.45 Lotnicze 
katastrofy 23.30 Hitler i Stalin 0.25 
Fargo (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Uli-
ca (s.) 9.50 Spece (s.) 10.50 Pościg 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Ubezpieczalnia Szczęście (s.) 13.45 
Dr House (s.) 15.40 Zamieńmy się żo-
nami 16.57 Popołudniowe wiadomo-
ści 17.25 Pościg 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
MasterChef Czechy 21.45 Pojedynek 
na talerzu 22.45 Weekend 23.40 Dr 
House (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 9.20 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, szefi e! 15.50 Policja w akcji 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości, pogoda 19.55 Showtime 20.15 
Zoo (s.) 21.35 7 przypadków Honzy 
Dědka 23.55 Tak jest, szefi e! 1.05 Po-
licja w akcji. 

ŚRODA 28 WRZEŚNIA 

TVC 1 
7.05 Wodnik w browarze (bajka) 7.45 
Słonecznik (bajka) 8.25 Dynastia 
Novaków (s.) 9.20 Panowie, zabiłem 
Einsteina (fi lm) 10.55 Fiszpańskie 
jabłuszka (bajka) 11.55 O podejrz-
liwym królu (bajka) 13.20 Czarcie 
zaloty (bajka) 14.35 To neznáte Hadi-
mršku (fi lm) 16.10 Čerte, drž se svého 
kopyta (bajka) 17.20 Królowa jeziora 
(bajka) 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.10 Żandarmskie 
humoreski (s.) 21.40 13. komnata 
T. Linki 22.10 Ja, Mattoni (s.) 23.10 
Maigret i roszkosze nocy (fi lm) 0.35 
Gdzie mieszkały księżniczki. 
TVC 2 
6.00 Zapachy serbskiej kuchni z 
Miroslavem Donutilem 6.25 Naj-
wspanialsze dzieła ludzkich rąk 7.20 
Spotkanie z jeżem 8.05 Olbrzymie 

węzły transportowe 8.55 Poszukiwa-
nia świętej Ludmiły 10.00 Narodowa 
pielgrzymka 2022 – transmisja mszy 
11.45 Święty Wacław i ochrona cze-
skiego państwa 12.40 Potomkowie 
Przemyślidów 13.35 Cudowne chwi-
le na pustkowiach 14.30 Dynastia 
Windsorów 15.15 Błękitna strefa dłu-
gowieczności 16.05 Telewizyjny klub 
niesłyszących 16.35 100 lat Zdeňka 
Matějčka 17.30 8 dni, które stworzyły 
Rzym 18.15 Latarnie 18.25 Podróże 
po świecie z Celine Cousteau 19.20 
Babel 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Kamera w podróży 
21.00 Świat na talerzu 21.30 Bedeker 

22.00 Protektor (fi lm) 23.40 Babel 
Berlin (s.) 0.40 Balthazar (s.). 
NOVA 
5.55 Bysty Bill (fi lm anim.) 7.30 Duch 
w butelce (bajka) 8.45 Miś Yogi (fi lm) 
10.10 Wybuch nastąpi o siedemna-
stej (fi lm) 11.50 Szkoła podstawą ży-
cia (fi lm) 13.45 Wchodzę w to, szefi e! 
(fi lm) 15.50 Sabrina (fi lm) 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 MasterChef Czechy 21.45 Love 
Island 0.10 Duchy kanionu (fi lm). 
PRIMA 
6.00 Gnomeo i Julia (fi lm anim.) 7.20 
Zoo (s.) 8.40 Tajemniczy ogród (fi lm) 
10.40 Pasierbica kłusownika (fi lm) 
13.10 Jak stracić chłopaka w 10 dni 
(fi lm) 15.35 Stał za kasą (fi lm) 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
pogoda 19.55 Showtime 20.15 Gorz-
ki świat (s.) 21.35 Show Jana Krausa 
23.50 Tak jest, szefi e! 

CZWARTEK 29 WRZEŚNIA 

TVC 1
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba 
(s.) 9.55 Co umiały nasze babcie 10.25 
Gdzie mieszkały księżniczki 10.45 
Pieskie życie 11.05 Wszystko, co lubię 
11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Pieczenie na niedzielę 14.40 F.L. Věk 
(s.) 15.30 Logika 15.45 O krok od nie-
ba (s.) 16.45 Wszystko, co lubię 17.15 
AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Inspektor 
Max (s.) 21.10 Wędrówki po Czechach 
przyszłości 21.35 Program dyskusyj-
ny 22.35 Na tropie 23.00 Detektyw 
Endeavour Morse (s.) 0.40 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Nianie dla 
wombatów 8.55 Świat zwierząt 9.50 
Odkrywanie świata 10.45 Błękitna 
strefa długowieczności 11.35 Samolo-
ty myśliwskie 12.25 Rola psów w ży-
ciu człowieka 13.10 Panama, miasto i 
kanał 14.05 Zabytki Indii 14.35 Kwar-
tet 15.00 Poszukiwania utraconego 
czasu 15.20 Gdyby… 16.20 Twierdze 
16.35 Starożytne megalopolis 17.30 
Z Arturem za słoniami 18.00 Morscy 
łowcy 18.45 Auto Moto Świat 19.15 
Przez ucho igielne 19.50 Wiadomo-
ści w czeskim j. migowym 20.00 Z 
kucharzem dookoła świata 21.00 Za-
pachy serbskiej kuchni z Miroslavem 
Donutilem 21.30 Podróż po ukraiń-
skim Lwowie 22.00 De Gaulle (s.) 
22.55 Besa (s.) 23.45 Queer. 
NOVA
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica 
(s.) 10.40 Spece (s.) 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Ubezpieczal-
nia Szczęście (s.) 13.45 Dr House (s.) 
15.35 Zamieńmy się żonami 16.57 Po-
południowe wiadomości 17.25 Pościg 
18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Pan Profesor (s.) 
21.30 Gospoda (s.) 22.05 Comeback 
(s.) 22.40 Gwiezdne życie 23.20 Dr 
House (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 9.20 Gorzki świat 
(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, szefi e! 15.50 Policja w akcji 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości, pogoda 19.55 Showtime 20.15 
Zoo (s.) 21.35 Incognito 23.55 Tak 
jest, szefi e! 1.05 Policja w akcji. 

POLECAMY

• Zaginione skarby Egiptu
Wtorek 27 września, 
godz. 9.30 
TVC 2

• Na tropie
Czwartek 29 września, 
godz. 22.35 
TVC 1

• Wodnik w browarze
Środa 28 września, 
godz. 7.05 
TVC 1

• Podróże po świecie 
z Celine Cousteau
Środa 28 września, 
godz. 18.25 
TVC 2

Składam serdeczne podziękowania pastorowi Romanowi Dordzie, 
panu Leonowi Kasprzakowi, organiście inż. Władysławowi Ruskowi 
oraz Josefowi Pukovcowi za dostojne przeprowadzenie ceremonii po-
grzebowej naszego Drogiego 

śp. inż. BRONISŁAWA SOŁCZYKA 
Dziękuję również krewnym, przyjaciołom, koleżankom i kolegom 
z ławy szkolnej, znajomym za słowa otuchy oraz za złożone kondolen-
cje, kwiaty, jak również za liczny udział w pogrzebie.

Żona Aleksndra z rodziną.
 GŁ-577

Dzień z dniem się spotyka i lata upływają,
lecz serca najbliższych nie zapominają.

Dnia 27 września 2022 mija 15 lat od śmierci

śp. ALOJZEGO JOCHYMKA
z Trzanowic

O chwilę wspomnień i modlitwę proszą żona, córka Da-
rina i synowie Marek i Marian z rodzinami.
 GŁ-564

Dnia 27 września mija pierwsza rocznica, kiedy odszedł 
od nas na zawsze nieodżałowanej pamięci

mgr PIOTR ŻABIŃSKI
Wspominają żona i córki z rodzinami.
 GŁ-565

WSPOMNIENIA

PODZIĘKOWANIA

GŁ-553

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:

 � realizacja kontraktów handlowych, komunikacja z klientami, fakturacja

Wymagania:
 � wykształcenie średnie z maturą lub wyższe
 � znajomość j. polskiego + angielskiego albo niemieckiego na poziomie 

komunikatywnym (wymagana)
 � umiejętność obsługi PC, programów Word, Excel
 � zapał i zaangażowanie w pracę
 � odporność na stres

Oferujemy: 
 � stabilne zatrudnienie
 � odpowiednie wynagrodzenie
 � możliwość rozwoju osobistego
 � przyjazny kolektyw.

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

GŁ-570

Firma Olza Logistic 
poszukuje pracownika 

na stanowisko: 
PRACOWNIK BIURA 
OBSŁUGI KLIENTA

Wymagania:
 � język polski w mowie i piśmie 

na poziomie C1
 � język angielski w mowie i 

piśmie na poziomie min. B2
 � język czeski mile widziany
 � wysoka kultura osobista
 � znajomość pracy na PC etc.

Oferujemy:
 � pracę na pełny etat
 � ponadprzeciętne 

wynagrodzenie 
 � pracę w prężnie rozwijającej 

się fi rmie
 � możliwość szkolenia się
 � praca tylko w dni robocze
 � benefi ty pracownicze

W przypadku zainteresowania 
prosimy wysyłać CV wraz z krótkim 

listem motywacyjnym 
na adres: fin@olzalogistic.com

GŁ-539

Chirurgia plastyczna w Pradze poszukuje do swojego zespołu 

RECEPCJONISTKĘ 
ze znajomością języka polskiego

Praca polega na komunikacji telefonicznej i e-mailowej z klientami, organizacji 
i planowaniu pracy lekarzy, współpracy z wszystkimi oddziałami kliniki.

Wymagania: 

 � wykształcenie co najmniej średnie
 � znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 � samodzielność, praca w zespole
 � kreatywność i chęć pracy w Perfect Clinic w Pradze.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na e-mail: randova@perfectclinic.cz

„Suszanie” oraz zespół śpiewaczy 
„Chórek” z Suchej Górnej.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 8. 10. na wy-
cieczkę autokarowo-pieszą. Trasa 
prowadzi z Przełęczy Salmopolskiej 
przez Malinów, Malinowską Skałę i 
Małe Skrzyczne – 13 km. Zejście do 
Szczyrku, gdzie będzie oczekiwał 
autobus. Na Skrzyczne można także 
wjechać kolejką linową ze Szczyrku 
(dwa odcinki: Szczyrk – Jaworzyna, 
Jaworzyna – Skrzyczne) lub skorzy-
stać z niej przy zejściu. Bilet ulgo-
wy za każdy odcinek 19 zł. Cena za 
przejazd autokarem 190 kc. Prowa-
dzi Aniela Macura, tel. 777 858 441. 
Są wolne miejsca!

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, KONGRES POLA-
KÓW, ul. Grabińska 458/33: do 
18. 10. wystawy pt. „1. Drużyna Har-
cerska im. Tadeusza Rejtana w Or-
łowej” i „Adam Mickiewicz. Z myślą 
o Ojczyźnie”. Czynne od wtorku do 
piątku w godz. 8.00-15.00. 
CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓWNY 
PZKO, Strzelnicza 28, galeria w 
holu na parterze: do 21. 10. wysta-
wa „Cieszyńska para książęca Albert 
Kazimierz i Maria Krystyna”. Czyn-
na w godzinach otwarcia budynku. 
MUZEUM HUTY TRZYNIECKIEJ i 
MIASTA TRZYŃCA, Sala wystaw, 
Frýdecká 387: do 30. 10. wystawa 
pt. „Sportowe momenty w regio-
nie 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 Pe-
tra Borečka pt. „Wariacje”. Galeria 
otwarta w trakcie przedstawień 
TC i od poniedziałku do piątku w 
godz. 9.00-15.00 po zgłoszeniu na 
portierni.

CO ZA OLZĄ 

COK DOM NARODOWY, Miej-
ska Galeria Sztuki Współcze-
snej 12, ul. Rynek 12, Cieszyn: 
do 30. 9. wystawa Cieszyńskiego 
Towarzystwa Fotografi cznego pt. 
„Prezentacje 2022”. Czynna w po-
-pt w godz. 8.00-18.00.
 GALERIA CEGLANA: do 30. 9. 
wystawa Cieszyńskiego Towarzy-
stwa Fotografi cznego pt. „Rynek”. 
Czynna w po-pt: w godz. 8.00-
18.00.
KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, Men-
nicza 46, Cieszyn: do 26. 11. wy-
stawa pt. „Czucie i wiara”. Czynna 
wt-pt: w godz. 8.00-18.00, so: w 
godz. 9.00-15.00.
MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃ-
SKIEGO, Sala Wystaw Czaso-
wych, ul. T. Regera 6, Cieszyn: 
do 25. 9. wystawa pt. „Kolekcja 
księdza Szersznika”. Czynna: wt-
nie w godz. 10.00-15.00.
WIEŻA PIASTOWSKA i RO-
TUNDA św. Mikołaja, Cieszyn: 
czynne codziennie w godz. 10.00-
19.00. 

Teatr nie ma granic
W najbliższą sobotę po obu stronach Olzy rozpocznie się 31. edycja Międzynarodowego Festi walu Teatralnego BEZ 
GRANIC. Widzowie zobaczą spektakle w wykonaniu teatrów z Brna, Bratysławy, Pragi, Warszawy oraz Sceny Polskiej 
Teatru Cieszyńskiego. 

Łukasz Klimaniec

N
ie trzeba je-
chać do Pragi, 
Brna, Braty-
sławy, Warsza-
wy, Krakowa 
czy Poznania, 
żeby blisko 

domu obejrzeć najciekawsze i war-
tościowe przedstawienia, jakie w 
ostatnim czasie powstały w tych 
miastach – reklamują Międzyna-
rodowy Festiwal Teatralny BEZ 
GRANIC jego organizatorzy. To wy-
darzenie organizowane przez Soli-
darność Polsko-Czesko-Słowacką 
wspólnie z czeskocieszyńskim sto-
warzyszeniem Člověk na hranici co 
roku jest wyczekiwane przez miło-
śników dobrego teatru. 

Inauguracja tegorocznej edycji 
już w najbliższą sobotę 1 paździer-
nika w Teatrze im. Adama Mickie-
wicza spektaklem „Bieguni” Olgi 
Tokarczuk w reżyserii Michała Za-
dary (Teatr Powszechny w Warsza-
wie). W programie festiwalu zna-
lazły się także „Gadziowie idą do 
nieba” (Divadlo Husa na provázku 
w Brnie) w niedzielę 2 października 
o 19.30 w Ośrodku Kultury „Strzel-
nica”, „Sztuka intonacji” Tadeusza 
Słobodzianka (Teatr Dramatycz-
ny w Warszawie) w poniedziałek 3 
października o 17.30 w Teatrze im. 
Mickiewicza, „294 odważnych” (Di-
vadlo pod Palmovkou w Pradze) w 
sobotę 8 października o 19.00 w Te-
atrze im. Mickiewicza, a także dwie 
słynne jednoaktówki Václava Havla 
– „Audiencja” i „Wernisaż” (Diva-
delní spolek Kašpar w Pradze) w 

piątek 7 października 
o 17.00 w Teatrze Cie-
szyńskim.

Atrakcyjnie zapo-
wiada się projekt z 
udziałem jazzowej for-
macji RGG i znanego 
aktora Roberta Więc-
kiewicza, który do mu-
zyki RGG będzie czytał 
fragmenty tekstów 
Stanisława Lema. To 
wydarzenie zaplanowano na środę 5 
października o 19.00 w klubie PZKO 
(dawna synagoga) przy ul. Bożka.

Festiwalowi towarzyszą koncer-
ty, wystawy i spotkania autorskie 
– m.in. spotkanie z Jackiem Po-
morskim, autorem powieści „Pra-
skie święta radości” (8 października 
o 15.00 w Tramwaj Cafe), koncert 
zespołu Tricolor – Iwona Loranc, 

Krzysztof Maciejowski i Jan Stachu-
ra (czwartek 6 października o 20.00 
w COK „Dom Narodowy”), wystawa 
polskiej karykatury teatralnej (Gale-
ria COK).

Festiwal potrwa do 8 październi-
ka. Szczegółowy program i bilety na 
stronie organizatora borderfestival.
eu. „Głos” jest partnerem medial-
nym teatralnego święta. 

• Robert Więckiewicz i formacja RGG wystąpią 
w klubie PZKO przy ul. Bożka w Czeskim Cieszy-
nie. Fot. ARC

We wspólnym rytmie

Warsztaty taneczne „We 
wspólnym rytmie”, które 
obejmują naukę tańców z 
regionów Polski, Słowacji 

i Czech pod okiem doświadczonych 
choreografów znanych zespołów, 
organizuje w sobotę 5 listopada MK 
PZKO w Suchej Górnej. Zajęcia są 
przeznaczone dla osób, które już 
tańczą w zespołach, kierowników 
zespołów dziecięcych oraz wszyst-

kich tych, którzy chcą poznać tańce 
regionalne.

Warsztaty odbędą się w suskim 
Domu PZKO. Prócz zajęć prak-
tycznych uczestnicy zajęć wezmą 
udział w prelekcjach na temat stro-
jów ludowych, które wygłoszą etno-
grafowie Małgorzata Kiereś, prof. 
Daniel Kadłubiec oraz Jan Kuča.

Udział w warsztatach jest płatny 
i kosztuje 250 koron. W tą cenę wli-

czony jest obiad. Można też wykupić 
udział z obiadem i kolacją (dodatko-
wo 170 koron). Oprócz nauki orga-
nizatorzy przygotowali dla uczest-
ników warsztatów wspólną zabawę 
przy muzyce kapel ludowych, która 
rozpocznie się po skończeniu za-
jęć. Bilety na warsztaty taneczne w 
Suchej Górnej można kupić za po-
średnictwem strony internetowej 
wewspolnymrytmie.eu. (klm)
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UŚMIECHNIJ SIĘ LOGOGRYF

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

MINIKWADRAT MAGICZNY I LOGOGRYF ŁUKOWATY

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie 
rozlosowana nagroda. Rozwiązania prosimy 

przysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsyła-
nia upływa w piątek 7 października 2022 r. Nagrodę z 13 
września otrzymuje Janina Procházka z Karwiny-Mize-
rowa. Autorem dzisiejszych łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie logogryfu z 13 września: 
JANKOWICE 
Rozwiązanie minikwadratu I z 13 września: 
1. MŁYN 2. ŁOTWA 3. YWETA 4. NAAB 
Rozwiązanie minikwadratu II z 13 września: 
1. PLON 2. LINKA 3. OKTAN 4. NANO
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 13 września: GŁOGÓW 

POZIOMO: A. ... Mleczna, czyli nasza galaktyka spiralna lub aleja, arteria czy dukt B. rzekomo nudzące się psy 
– bohaterka „Tajemniczego ogrodu” lub nocne zjawy C. borsucze lokum lub bohaterka dramatu Henrika Ibsena 
– lalka, która zrobiła światową karierę D. komiksowy człowiek-nietoperz.
PIONOWO: 1. antonim stereo 2. cukierki w kształcie krążków – metropolia Maroka lub sklepowa zniżka 3. paleta 
barw przenośnie – serwuje i miesza trunki w barze 4. wieś w lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Rejo-
wiec.

Wyrazy trudne lub mniej znane: RYBIE

A

1 2 3 4

B

C

D

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. damasceńska lub 
nierdzewna

2. głębiny, odmęty 
lub dzielnica Kra-
kowa

3. Aiszusia przed 
zdrobnieniem

4. „Król...”, dramat 
Szekspira.

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: TONIE

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. dawniej uroczy-
stość, święto lub 
mocno, porządnie

2.  ...Allan Poe, po-
eta amerykański

3. armatnia lub... 
śmiechu

4. czysty przypadek, 
niespodziewane 
zdarzenie.

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: 
EDGAR

1 2 3 4

1

2

3

4

1 2 3 4

1

2

3

4

Rozwiązaniem logogryfu jest nazwa wsi w Polsce, położonej w województwie podkarpackim, w powie-
cie przemyskim. Wieś i znajdujący się na jej terenie pałac istniały już w XIV wieku. Pałac został rozbu-
dowany w 1542 r. przez Piotra Kmitę. W 1607 r. powstał tu drewniany kościół parafi alny pw. św. Piotra i 
Pawła...

1.-4. w mitologii greckiej, nimfa wychowu-
jąca małego Zeusa
3.-6. bogini prawa i praworządności
5.-8. Adalryczek urzędowo
7.-10. działanie, którego efekt jest niepew-
ny, dyskusyjny
9.-12. inaczej śrubokręt
11.-2. brzemię na karku bydła domowego.

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
JARZMO


