
Wtorek  
5 października 2021

nr 75 (LXXVI) 
cena: 13 kč

PUBLICYSTYKA
PORÓD JEST SPRAWĄ 
RODZINNĄ
STR. 7

GAZETA POLAKÓW W REPUBLICE CZESKIEJ

Pismo  
ukazuje się  
we wtorki  
i piątki

www.glos.live

SPORT
MEMORIAŁ
WANDY DELONG
STR. 9

WIADOMOŚCI
TACY JESTEŚMY
CORAZ BLIŻEJ 
STR. 2-3

Helena Legowicz  
dalej na czele PZKO 
WYDARZENIE: 126 ważnych głosów spośród 134 oddanych otrzymała podczas sobotniego XXIV Zjazdu 
Delegatów Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego Helena Legowicz i została wybrana na drugą kadencję 
prezesa PZKO. – Wzajemne zrozumienie nie oznacza podporządkowania się jednych drugim, ale obopólne 
zgłębienie swojej tożsamości – powiedziała tuż po wyborze, nawiązując do cytatu z Václava Havla. Zapowiedziała, 
że te słowa oraz hasło „W jedności siła” będą przyświecały jej kolejnej kadencji.

Łukasz Klimaniec
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„Strzelnica” w Czeskim Cieszynie 
robiła wrażenie nie tylko na zapro-
szonych gościach, wśród których 
znaleźli się przedstawiciele władz 
państwowych Republiki Czeskiej 
i Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. 
konsul generalna RP w Ostrawie 
Izabella Wołłejko-Chwastowicz, 
Lubomír Zaorálek, minister kul-
tury Republiki Czeskiej, a także 
senator RP Kazimierz Ujazdowski, 
ale również na urzędującej prezes 
PZKO, która nie ukrywała tremy z 
tego powodu.

– To dowód na to, że działalność 
PZKO jest ważna nie tylko dla nas, 
ale także dla samorządów, organów 
państwowych i naszych przyjaciół 
– tłumaczyła wysoką frekwencję.

W sobotnim zjeździe wzięło 
udział 137 delegatów PZKO, któ-
rych głównym zadaniem było 
wybranie nowych władz. Jeszcze 
przed rozpoczęciem obrad można 
było usłyszeć w kuluarach, że je-
dynym kandydatem na stanowisko 
prezesa ponownie będzie Helena 
Legowicz. I jeszcze przed rozpo-
częciem zjazdu na jednej z trzech 
tablic ustawionych przed salą jej 
nazwisko pojawiło się w rubryce 
kandydatów.

Zanim doszło do wyborów, Le-
gowicz przedstawiła sprawozdanie 
z działalności Zarządu Główne-
go. Zwróciła w nim m.in. uwagę, 
że ten spotykał się regularnie, co 
najmniej 10 razy w roku, nawet w 
okresie pandemii, w formie on-li-
ne. Omawiając działalność biura 

zarządu wskazała, że dodatkowym 
utrudnieniem był nie tylko okres 
pandemii i lockdown, ale także 
zmiany personalne w sekretariacie 
i dziale ekonomicznym. 

Zwróciła uwagę, że w mijającej 
kadencji doszło do likwidacji jed-
nego koła z powodu wykruszają-
cej się bazy członkowskiej, jednak 
osoby, które chciały zachować 
członkostwo, rejestrowały się w 
sąsiednich. Z aktualnych danych 
wynika, że na terenie od Mostów 
po Bogumin działa 78 kół PZKO, z 
czego 11 nie posiada osobowości 
prawnej i nie jest zarejestrowanych 
w sądzie. Dlatego wszelkie sprawy 
administracyjne załatwia w ich 
imieniu ZG.

W sprawozdaniu wskazała m.in. 
na przygotowania do remontu sie-
dziby PZKO przy ul. Strzelniczej w 
Czeskim Cieszynie. Na przygoto-
wanie dokumentacji PZKO otrzy-
mało ponad 1,1 mln koron dotacji z 
polskiego MSZ. 

W trakcie zjazdu głos zabrali 
zaproszeni goście – Lubomír Za-
orálek, Kazimierz Ujazdowski, se-
nator RC Jerzy Cienciała, konsul 
Izabella Wołłejko–Chwastowicz, 
wicehetman województwa Stani-
sław Folwarczny, a także posłanka 
Pavla Golasowska.

– Ten zjazd cieszy się dużą popu-
larnością w Polce, nie tylko wśród 
organizacji, które wspierają Pola-
ków na Zaolziu, ale także wśród 

poszczególnych organów władzy 
– zaznaczyła konsul prezentując li-
sty skierowane do PZKO z tej okazji. 
Odczytała list Adama Kwiatkowskie-
go z Kancelarii Prezydenta RP, w któ-
rym dziękował on członkom PZKO za 
podejmowanie działań wspierających 
polską mniejszość narodową. Woł-
łejko-Chwastowicz zapowiedziała 
częstsze spotkania z nowo wybranym 
zarządem i pomoc w przekazywaniu 
wiedzy i informacji na temat możli-
wości pozyskania pieniędzy na dzia-
łalność w różnych obszarach. 

Kulminacyjny punkt zjazdu, wy-
bór prezesa PZKO, zakończył się 
zgodnie z oczekiwaniami – Helena 
Legowicz otrzymała 126 głosów na 
134 oddane. 

Legowicz zapowiedziała, że w 
nowej kadencji będzie próbowała 
nadrobić zaległości z poprzednich 
lat. Przeprosiła miejscowe koła 
PZKO, w których nie była w po-
przedniej kadencji. 

– Pandemia, ale także nałożenie 
obowiązków mi nie pozwoliły. Do-
kładnie wiem, w których kołach 
nie byłam. Proszę o przysyłanie 
zaproszeń, postaram się państwa 
odwiedzić – zachęciła.

Mariusz Wałach, prezes Kongre-
su Polaków, podziękował delega-
tom za wybór Heleny Legowicz. 
– Za jej prezesury kompletnie 
zmieniła się atmosfera na Zaolziu. 
Przynajmniej ja to tak postrzegam. 
Tak w Pradze, jak i w Warszawie 
są zadowoleni, ze Polacy na Zaol-
ziu potrafią się dogadać, że razem 
współpracują i – jak tu u nas się 
mówi – ciągną za jeden powróz. Dla 
Pragi, a w szczególności dla War-
szawy staliśmy się wiarygodnym i 
solidnym partnerem – podkreślił.

Po głosowaniu i przeliczeniu gło-
sów zostały ogłoszone wyniki wy-
borów do Komisji Rewizyjnej PZKO 
i Zarządu Głównego PZKO. Do Ko-
misji Rewizyjnej weszli: Bohdan 
Prymus, Wiesław Wania, Zbigniew 
Franek i Tomasz Kostka.

Do Zarządu Głównego zostali 
wybrani: Halina Szczotka, Adam 
Kolasa, Marek Bartnicki, Marian 
Jochymek, Stanisław Kołek, Lu-
cyna Škňouřil, Gabriel Kopeć, An-
drzej Suchanek, Piotr Chroboczek 
oraz Adam Farny.  

Więcej na str. 4

9652
osób liczyła w 2020 roku baza 
członkowska PZKO – tak wynika 
z liczby wykupionych znaczków 
członkowskich

• Nowe władze PZKO w komplecie. Po tradycyjnym zdjęciu członkowie zarządu obowiązkowo zrobili sobie selfie. To 
znak czasów. Fot. ŁUKASZ KLIMANIEC
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Cieszyn nagrodził prof. Kadłubca
Rada Miejska Cieszyna podjęła w 
czwartek uchwałę o przyznaniu te-
gorocznej Nagrody Miasta Cieszyna 
w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury 
prof. Karolowi Danielowi Kadłub-
cowi. Zostanie wręczona 22 bm. w 
Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszy-
nie podczas koncertu z okazji 103. 
rocznicy powołania Rady Narodowej 
Księstwa Cieszyńskiego. – Jego 
zasługi dla kultywowania języka 
polskiego są ogromne. Jest autorem 
kilku książek i setek artykułów opi-
sujących polszczyznę zaolziańską, 
jej historię i teraźniejszość – można 
przeczytać m.in. w uzasadnieniu 
opublikowanym na oficjalnym profilu 
Cieszyna na Facebooku.
Dlaczego zatem, zdaniem laureata, 

kulturę Śląska Cieszyńskiego, w 
tym również Zaolzia warto i należy 
upowszechniać? – Naród, społe-
czeństwo, rodzina, też indywidualny 
człowiek nie może żyć bez kultury, 
która powinna być jego najważniej-
szym wyróżnikiem, znakiem rozpo-
znawczym. Jej ochrona jest zatem 
wyrazem poziomu cywilizacyjnego. 
I dalej. Dla takich społeczności jak 
my, z taką historią kultura jest kul-
turą ocalenia narodowego. Bez niej 
dawno by nas tu nie było, z czego 
wielu nie zdaje sobie sprawy, lekce-
ważąc jej zachowanie, upowszech-
nianie. Szkoły i rodziny mają tu 
wiele, prawie wszystko do zrobienia. 
Przerwanie jej ciągłości ma fatalne 
konsekwencje – powiedział „Głoso-
wi” prof. Kadłubiec. (sch) 

•••
Najwyższy czas na nowy kocioł
Mieszkańcy województwa moraw-
sko-śląskiego będą mieli kolejną 
szansę na wymianę starego kotła na 
bardziej ekologiczny z wykorzysta-
niem dotacji Ministerstwa Środowi-
ska Naturalnego. Zanim odpowied-
nia pula dotacyjna trafi do regionu, 
muszą jednak zadeklarować zainte-
resowanie tego rodzaju dofinanso-
waniem. – Został już tylko niecały 
rok na wymianę nieekologicznych 
kotłów. Od początku września przy-
szłego roku zacznie bowiem obo-
wiązywać zakaz używania kotłów 
pierwszej i drugiej klasy emisyjnej 
pod groźbą sankcji karnych w wy-
sokości do 50 tys. koron – prze-
strzega hetman morawsko-śląski Ivo 
Vondrák. W poprzednich rundach 

dotacyjnych uchwalono 22 tys. 
wniosków, z czego 80 proc. zostało 
zrealizowanych – nowe kotły zostały 
zamontowane, a koszty pokryte. 25 
tys. kotłów w regionie wciąż jednak 
czeka jeszcze na wymianę, ponieważ 
nie spełnia wymaganych norm emi-
syjnych.
Ministerstwo na dofinansowanie 
wymiany kotłów wyasygnowało 5,5 
mld koron. Ile z tych pieniędzy trafi 
do naszego województwo, będzie 
zależało od tego, ile osób wypełni 
formularz on-line, w którym wstęp-
nie zgłosi swoje zapotrzebowanie. 
Zobowiązujące wnioski będą przyj-
mowane dopiero wiosną przyszłego 
roku.
 (sch)

•••
Jest źle, będzie jeszcze gorzej...
Każdy, kto regularnie jeździ sa-
mochodem do Trzyńca, wie, że w 
godzinach, gdy zaczynają się i koń-
czą zmiany w hucie, miasto bywa 
zakorkowane. Ale będzie jeszcze 
gorzej. Trzyniecki magistrat podpisał 
z wykonawcą umowę na remont 
wiaduktu prowadzącego do „werku”. 
Rozpocznie się już wkrótce i potrwa 
blisko rok. – Prace mają się zakoń-
czyć w sierpniu 2022 roku. Wiele 
będzie zależało od tego, jaka będzie 
zima i ogólnie warunki pogodowe. 
Apeluję do wszystkich o zrozumie-
nie i cierpliwość. Remont wiaduktu 
jest konieczny, w przeciwnym razie 

musielibyśmy go zamknąć – pod-
kreśla prezydent Trzyńca Věra Pal-
kovská. 
– Ruch w mieście znacząco się 
skomplikuje. Mniej więcej od poło-
wy października musimy się liczyć z 
tworzeniem się korków oraz utrud-
nionym dojazdem do pracy i z pracy 
– dodaje dyrektor Huty Trzynieckiej 
ds. personalnych Ivo Žižka. Apeluje 
do pracowników, aby w krytycznym 
okresie umawiali się z kolegami na 
wspólne jazdy jednym samochodem, 
ewentualnie w większym stopniu 
korzystali z transportu publicznego. 
 (dc)

W I A D O M O Ś C I

Marcin Przydacz, 
podsekretarz stanu w polskim MSZ,  
w reakcji na nieudane negocjacje ze stroną czeską 
ws. kopalni Turów

CYTAT NA DZIŚ

•••

My będziemy się koncentrować teraz na 

działaniach na kierunku europejskim. 

Tak, żeby tutaj wyprostować sprawę. Jeśli 

Czesi nie widzą możliwości porozumienia, 

to oczywiście będzie to miało negatywny 

wpływ na stan stosunków polsko-czeskich

W I A D O M O Ś C I

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

W SKRÓCIE...

bittmar@glos.live

Z
a nami XXIV Zjazd Delegatów PZKO, na którym wy-
brano nowe władze Polskiego Związku Kulturalno-
-Oświatowego. Za sterem Związku ponownie stanęła 
Helena Legowicz, która w sobotę podczas głosowania 
w ośrodku „Strzelnica” w Czeskim Cieszynie była 
jedynym kandydatem. Przed przystąpieniem do 
głosowania chodziło więc o to, czy delegaci postawią 

na Helenę Legowicz również w następnej kadencji, czy przeciwnie – 
będą chcieli zmiany. Obserwując jej dotychczasowe poczynania na 
fotelu prezesa PZKO z perspektywy szeregowego członka związku, a 
także dziennikarza „Głosu”, nie sposób było przeoczyć jednego z jej 
wielu atutów: umiejętności prowadzenia konstruktywnego dialogu. W 
swoim przemówieniu skierowanym do delegatów sobotniego Zjazdu 
pani prezes przywołała słowa Václava Havla, którymi kieruje się za-
równo w życiu prywatnym, jak też społecznym. „Wzajemne zrozumie-
nie nie oznacza podporządkowania się jednych drugim, ale obopólne 
zgłębienie swojej tożsamości”. Cieszę się, że to zdanie wypowiedziane 
przez Helenę Legowicz rezonowało też wśród młodych delegatów 
obecnych na sali, głodnych bezinteresownej pracy społecznej na rzecz 
polskiego środowiska w Republice Czeskiej. Skądinąd nazwiska osób 
w nowym Zarządzie Głównym niech będą tego potwierdzeniem. I to 
jest, drodzy rodzice i dziadkowie, trend, który nie jest przypadkowy. 
Wystarczy zobaczyć, ilu młodych ludzi angażuje się w takich kołach, 
jak chociażby w Karwinie-Frysztacie, Bystrzycy czy Skrzeczoniu. 
Często słyszę, że młodym praca społeczna niewiele już mówi, że nie 
czują tego bluesa. To nieprawda. Czują bluesa, ale trochę inaczej, niż 
poprzednie pokolenia. Podążając muzycznym tropem: wolą Snarky 
Puppy od Louisa Armstronga. A wzajemne zrozumienie jest jednym z 
kluczy do sukcesu.  

ZDANIEM... Janusza Bittmara

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BOGUMIN
Nowa wypożyczalnia ro-
werów wodnych i łódek 
nad Jeziorem Wierzbickim 
cieszy się sporą popularno-
ścią. Podczas pierwszego 
weekendu jej funkcjono-
wania skorzystało z niej 
ok. 120 osób. Byli wśród 
nich nie tylko mieszkańcy 
Bogumina, Rychwałdu czy 
Ostrawy, ale także Gorzy-
czek z drugiej strony gra-
nicy. Wypożyczalnia działa 
na razie w trybie próbnym 
od piątku do niedzieli w 
godz. 14.00-18.00. Czynna 
będzie w odpowiednich 
warunkach pogodowych 
do końca października. 
Prowadzi ją stowarzyszenie 
Wodniacy Odry i Olzy.  (dc)

OSTRAWA
W budynku Nowego 
Ratusza na placu Pro-
keša otwarto pierwszy w 
mieście SOCIOPOINT. To 
punkt kontaktowy, które-
go pracownicy pomagają 
mieszkańcom w najróżniej-
szych trudnych sytuacjach 
życiowych. Powstał dlate-
go, że ludzie mają często 
problemy z zorientowaniem 
się w skomplikowanej sieci 

przepi-
sów i struk-
turze placówek 
pomocy społecznej. 
Pracownicy kierują 
petentów do odpo-
wiednich instytucji czy 
organizacji, pomagają 
wypełnić formularze z 
wnioskami o pomoc. 
Do punktu mogą zgłosić 
się m.in. ludzie bezdomni, 
osoby nieradzące sobie z 
długami, zagrożone prze-
mocą domową i inne.  (dc)

STONAWA
Z inicjatywy senatora i 
wójta Stonawy Andrzeja 
Febera w Senacie RC w 
Pradze zainstalowano wy-
stawę poświęconą historii i 
współczesności górnictwa 
w zagłębiu karwińskim. 
Obejrzał ją m.in. minister 
przemysłu i handlu Karel 
Havlíček. Autorami wystawy 
są Stanislav Kuba, Boleslav 
Kowalczyk i Jiří Brzóska. 
Wernisaż urozmaiciły 
programem artystycznym 
sopranistka Grażyna Bier-
not i skrzypek David Danel. 

Ekspozycja przybliża m.in. 
ostatnią kopalnię działającą 
w ramach OKD, którą jest 
stonawski zakład ČSM.  (dc)

TRZYNIEC
Podczas 18. edycji koncer-
tu charytatywnego „Serce 
Europy” zgromadzono 
ponad 190 tys. koron. 
Dochód został rozdzielony 
pomiędzy miejskie pla-
cówki pomocy społecznej, 
organizacje „Nigdy nie je-
steś sam”, Diakonię Śląską 
i Caritas oraz Szpital Trzy-
niec, który przeznaczy dar 
na okno życia. W ramach 
„Serca Europy” odbywały 
się koncerty, ale też inicja-
tywy rekreacyjno-sporto-
we, na przykład „Pływaj dla 
Trzyńca”.  (dc)

wtorek

środa

czwartek

dzień: 18 do 22 ºC 
noc: 17 do 16 ºC 
wiatr: 6-9 m/s

dzień: 15 do 16 ºC 
noc: 14 do 13 ºC 
wiatr: 4-8 m/s

dzień: 12 do 15 ºC 
noc: 11 do 9 ºC  
wiatr: 1-3 m/s
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Imieniny obchodzą:  
Apolinary, Faustyna, Igor
Wschód słońca: 6.43
Zachód słońca: 18.05
Do końca roku: 87 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień 
Nauczyciela
Przysłowie: 
„Gdy w październiku 
liść z drzewa niesporo 
opada, późną to wiosnę 
zapowiada”

JUTRO...
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Imieniny obchodzą:  
Artur, Brunon, Fryderyka
Wschód słońca: 6.44
Zachód słońca: 18.02
Do końca roku: 86 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Borsuka
Przysłowie:
„W październiku kawek 
gromada słotne dni nam 
zapowiada”

POJUTRZE...
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października 2021

Imieniny obchodzą:  
Justyna, Marek, Amelia
Wschód słońca: 6.46
Zachód słońca: 18.00
Do końca roku: 85 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Matki Bożej 
Różańcowej
Przysłowie:
„Kiedy październik 
śnieżny i chłodny, to 
styczeń zwykle łagodny”

POGODA

BOGUMIN

STONAWA

OSTRAWA

TRZYNIEC

20 listopada 
w Teatrze 
Cieszyńskim 
w Czeskim Cieszynie 
odbędzie się gala 
sztandarowego 
projektu Kongresu 
Polaków w Republice 
Czeskiej – Tacy 
Jesteśmy. Finałowa 
lista liczy 10 pozycji.

Tomasz Wolff

P
lebiscyt Tacy Je-
steśmy wraca po 
rocznej przerwie. I 
jest to dobra wiado-
mość. Scena Teatru 
Cieszyńskiego po-
nownie wypełni się 

indywidualnościami oraz zespoła-
mi, które w ostatnich, trudnych mie-
siącach, pokazały się z jak najlepszej 
strony. Rada Kongresu, która doko-
nała wyboru finałowej dziesiątki, nie 

miała jednak tym razem łatwego za-
dania.

– W ostatnim czasie imprez, jubile-
uszy, wydarzeń sportowych było po 
prostu dużo mniej, niż we wcześniej-
szych latach. Dlatego też zgłoszenie 
nominowanych było trudniejsze. Na 
pewno jednak udało się wybrać cie-

Tacy Jesteśmy coraz bliżej

• W sobotę odbyła się w Wędryni tradycyjna Jazda Św. Huberta. Orga-
nizatorem imprezy była właścicielka stajni Suerte Lucie Wawrzyczkowa. 
Udział w pogoni za lisem wzięło 27 koni i jeźdźców z szerokiej okolicy, 
m.in. dwukrotny uczestnik Wielkiej Pardubickiej, wałach Sherardo.  (jb)
Fot. ZENON KISZA

Inni także pomagali

Artykuł pt. „Za tydzień 
wybierzemy posłów”, 
opublikowany na pierw-
szej stronie piątkowe-

go wydania „Głosu”, spotkał się 
z reakcją Janusza Koniecznego, 
analityka klubu poselskiego Pira-
tów. Konieczny zwraca uwagę na 
fakt, że rozwiązania pomyślne dla 
polskiej mniejszości popierała nie 
tylko posłanka Pavla Golasowská 
z KDU-ČSL, którą w swoich wypo-
wiedziach wymienili prezesi Kon-
gresu Polaków – Mariusz Wałach 
i PZKO – Helena Legowicz. Prze-
konuje, że przychylni byli także 
posłowie Piratów – Lukáš Černo-
horský (z morawsko-śląskiej listy 
wyborczej) oraz Lenka Kozlowa 
(Czechy Środkowe). 

– Zajmowanie się sprawami 
naszej mniejszości ogólnie wy-
glądało tak, że funkcjonowała 
współpraca na linii posłowie Pi-
ratów (Lenka Kozlowa i Lukáš 
Černohorský), posłanka KDU-
-ČSL Pavla Golasovská i ja jako 
„aparat roboczy”. Przygotowy-
wałem listy w tych sprawach, in-
terpelacje, skargi na prokuraturę 
i różne inne materiały równocze-
śnie dla posłów Piratów, jak rów-
nież dla pani Golasowskiej – na-
pisał Konieczny. – Wniosek z tego 
jest taki, że niektóre zaolziańskie 
sprawy załatwiałem tylko z posła-
mi Piratów (na przykład problem 
Polskiej Szkoły w Pradze), niektó-
re wspólnie z panią Golasowską 
i posłami Piratów. Ogólnie moż-

na powiedzieć, że ta współpraca 
funkcjonuje bardzo dobrze i na-
wet w komunikacji z KP i PZKO 
nigdy celowo nie agitowałem za 
jakąś partią, ale śledziłem intere-
sy Zaolzia. Komunikowałem się 
w tych sprawach nawet z komu-
nistami – dodał analityk. 

Konieczny aktywnie działał na 
rzecz podniesienia puli dotacji na 
media dla mniejszości narodo-
wych na 2020 rok, zaangażował 
się w sprawę ślubów w języku pol-
skim. W artykule na temat wybo-
rów nie został wymieniony, po-
nieważ tekst dotyczył aktywności 
posłów oraz kandydatów do Izby 
Poselskiej, nie zaś pracowników 
biur i klubów poselskich. 

 (dc)

kawą dziesiątkę, która powalczy 
o najwyższe laury – powiedziała 
„Głosowi” Aneta Roszka z Kancela-
rii Kongresu Polaków.

Już dziś zachęcamy do kup-
na piątkowego, weekendowego 
„Głosu”, w którym ujawnimy no-
minowanych i napiszemy krótko 

o każdym z nich. Z kolei w piątek 
22 października przedstawimy syl-
wetki osób czy grup, które powal-
czą o „Zloty Jestem”. 

Dziś możemy jeszcze napisać, że 
gwiazdą gali, która rozpocznie się 
o godzinie 17.00 w trzecią sobotę 
listopada, będzie Vrámoll. To nic 

innego, jak Andrzej Molin i Tomáš 
Vrána razem wzięci, którzy przed 
dwoma laty byli nominowani w 
Tacy Jesteśmy. Zostali docenieni 
za, przypomnijmy, „Historię muzy-
ki w pigułce”, promującą, nie tylko 
wśród młodzieży, w sposób dy-
daktyczno-wychowawczy, metodą 
zabawy postaci wirtuozów muzyki 
światowej i ich twórczość. Kto był 
na gali, pewnie pamięta, jak pa-
nowie porwali publiczność. – Tak 
nam się spodobało, że postanowili-
śmy dać im szansę jako gwieździe 
wieczoru – dodała Aneta Roszka. 

16
listopada 2019 roku poznaliśmy 
laureatów Tacy Jesteśmy 2019. Rada 
Kongresu przyznała główną nagrodę 
„Złoty Jestem” Krzysztofowi Miturze, 
naczelnikowi Harcerstwa Polskiego w 
RC i drużynowemu Wodnej Drużyny 
Harcerskiej „Opty”. Z kolei Nagroda 
Publiczności (głosy oddane za po-
średnictwem SMS-ów oraz kuponów 
drukowanych w „Głosie”) trafiła do 
Zespołu Folklorystycznego „Oldrzy-
chowice”.

• Ostatnia gala Tacy Jesteśmy odbyła się 16 listopada 2019 roku. Mamy na-
dzieję, że 20 listopada tego roku spotkamy się w Teatrze Cieszyńskim. 
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Jutro pierwsze 
głosy

Osoby, które są w kwa-
rantannie lub izola-
cji, a chcą głosować w 
nadchodzących wy-

borach parlamentarnych, mogą 
to zrobić, korzystając z  tzw. dri-
ve-in punktów wyborczych, któ-
re będą otwarte jutro w godz. 
8.00-17.00. 

Mobilne miejsca wyborcze zo-
stały stworzone we wszystkich 
powiatach. W Karwinie znajduje 
się ono na parkingu koło Domu 
Stowarzyszeń w Raju przy ul. U 
Hřiště 718/27, we Frydku-Mist-
ku można będzie głosować na 
parkingu przed byłym hotelem 

„Centrum” przy ul. Na Poříčí 
494, a w Ostrawie przed budyn-
kiem głównego dworca kolejo-
wego w Przywozie. 

Osoby, które z ważnych po-
wodów nie będą mogły w środę 
pójść na wybory, a chcą oddać 
swój głos w domu do przeno-
śnej urny wyborczej, powinny 
skontaktować się w tej sprawie z 
Urzędem Wojewódzkim w Ostra-
wie do czwartku, do godz. 20.00, 
dzwoniąc pod nr tel. 800 720 210. 
Głosowanie do przenośnych urn 
zostanie przeprowadzone w pią-
tek w godz. 8.00-22.00 i sobotę w 
godz. 8.00-14.00. (sch)

Płód pod specjalnym 
nadzorem

Wyższa Szkoła Gór-
nicza-Uniwer sy -
tet Techniczny w 
Ostrawie wspólnie 

z kilkoma inwestorami pracu-
ją nad stworzeniem domowego 
detektora sygnału płodu, który 
pomoże kobietom w ciąży na 
bieżąco, w warunkach domo-
wych monitorować tętno swoje-
go nienarodzonego dziecka oraz 
w razie potrzeby zwróci uwagę 
na ewentualne problemy. 

Urządzenie przeprowadza 
badania rytmu serca (EKG) za 
pomocą pasa monitorującego, a 
wyniki wyświetlają się w aplika-
cji mobilnej. W razie wystąpienia 
nieprawidłowości kobieta może 

skontaktować się z  lekarzem 
jeszcze przed zaplanowaną kon-
trolą. Technologia wkrótce może 
stać się tak samo powszechna, 
jak monitorowanie oddechu 
śpiącego dziecka. – Unikalność 
urządzenia tkwi w tym, że po-
miary sygnału płodu są prze-
prowadzane w sposób absolut-
nie pasywny i nieinwazyjny bez 
wysyłania jakiejkolwiek energii. 
Tym różni się od istniejących na 
rynku produktów przeznaczo-
nych do domowego monitorin-
gu, które kierują się całkowicie 
innymi zasadami fizyki – wyja-
śnia kierownik zespołu badaw-
czego prof. Radek Martinek 
z Wydziału Elektrotechniki i In-

formatyki Wyższej Szkoły Górni-
czej-Uniwersytetu Technicznego 
w Ostrawie. 

Dzięki zainteresowaniu się 
nową technologią monitoringu 
ze strony prywatnego inwesto-
ra, w ciągu niespełna dwóch lat 
powstał prototyp urządzenia, na 
podstawie którego na przestrze-
ni kolejnych trzech lat ma zo-
stać zbudowany finalny, konku-
rencyjny monitor domowy. Dla 
mam spodziewających się dziec-
ka będzie oznaczało to większą 
pewność co do tego, co akurat 
dzieje się z  jej nienarodzonym 
dzieckiem, a jednocześnie więk-
szy komfort psychiczny.

 (sch)
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Remont Fasalówki  
to wyzwanie na drugą kadencję
Helena Legowicz została ponownie wybrana na stanowisko prezesa Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. 
Wśród wyzwań, jakie niesie za sobą jej druga kadencja, wymienia remont siedziby Zarządu Głównego PZKO 
w Czeskim Cieszynie, podkreśla rolę współpracy z miejscowymi kołami oraz promowanie polskiej kultury i Polski 
wśród społeczeństwa większościowego. A co z Muzeum Zaolzia?

Łukasz Klimaniec

Co czuje się po wygraniu wybo-
rów?
– Satysfakcję i zobowiązanie. To 
dwa uczucia, które się zderzają. 
Wiedziałam, że będę kandydowała 
i nie miałam z tym problemu. Za-
rząd zapowiedział, że jeżeli będę 
kandydowała, to oni także. Wi-
dzę, że poprzednia kadencja miała 
poparcie ludzi i chciałabym, aby 
nadal tak było: przede wszystkim 
zależy mi na dobrej współpracy – z 
Kongresem Polaków, z miejscowy-
mi kołami PZKO i innymi organi-
zacjami. Jeśli będą problemy, to 
będziemy szukali rozwiązań. Nie 
będziemy się kłócili, ale przy stole 
będziemy chcieli znaleźć rozwią-
zanie. Bardzo ważna jest działal-
ność kulturalna, czyli podstawa 
Polskiego Związku Kulturalno-
-Oświatowego. Myślę o niej przez 
pryzmat dwóch płaszczyzn – kul-
tury regionalnej oraz promo-
wania polskiej kultury i Polski 
wśród społeczeństwa większo-
ściowego.

Jakie konkretne wyzwania 
przed panią?
– Dużym wyzwaniem jest 
przygotowanie i znalezie-
nie środków na remont 

tzw. Fasalówki, czyli sie-
dziby Zarządu Głów-
nego PZKO. Chodzi 
o to, żeby znalazły 
tam miejsce wszyst-
kie organizacje, 
które działają na 
rzecz polskości na 
naszym terenie. To 
będzie bardzo duże 
wyzwanie, bo koszty 
kapitalnego remon-
tu z pewnością będą 
ogromne. W tym 
roku do-
s t a l i -

śmy dotację 
na przygoto-
wanie pro-
jektu re-
m o n t u , 
a teraz 
s z u k a my 
pieniędzy 
na jego 
p r z e p r o -

wadzenie. 
Remont bę-

dzie zapew-
ne realizo-

w a n y 

etapami, bo nie da się go prze-
prowadzić w ciągu jednego roku. 
Chciałabym jednak, by do końca 
mojej drugiej kadencji obiekt PZKO 
w Czeskim Cieszynie przy ul. Strzel-
niczej został wyremontowany i słu-
żył następnym pokoleniom.

W trakcie zjazdu powrócił temat 
utworzenia Muzeum Zaolzia. Co z 
tym projektem? 
– Muzeum Zaolzia jest dużym wy-
zwaniem. Zarząd poprzedniej ka-
dencji przyjął – na miarę naszych 
możliwości – przygotowanie wirtu-
alnego muzeum. Nad stacjonarnym 
możemy pracować, ale zdaję sobie 

sprawę, jakie są problemy z utrzy-
maniem muzeów na całym 
świecie. Nie wiem, czy moje 

siły oraz siły tych, którzy 
mają takie zamiary, pozwolą 
na realizację tego projektu. 
Bardzo bym tego chciała. 
Ale jestem też przekona-
na, że to także obowią-
zek państwa. Jesteśmy 

obywatelami Republiki 
Czeskiej, nie takimi, 
którzy tutaj się przepro-
wadzili, lecz autochto-
nami. I nasza historia 
jest także historią Re-
publiki Czeskiej. Więc 
muzeum powinno być 
też finansowane przez 
czeskie państwo. 

X X I V  Z J A Z D  D E L E G AT Ó W  P Z KO N A S Z E  S P R AW Y

To idzie młodość!
Zakończony w sobotę XXIV Zjazd Delegatów PZKO miał bardzo wysoką frekwencję, a wśród delegatów dostrzec można było – na co zwracali uwagę zapro-
szeni goście – m.in. senator RP Kazimierz Ujazdowski – wielu młodych ludzi zaangażowanych w społeczną działalność w swoich kołach PZKO. Kilkoro z nich 
debiutowało na zjeździe delegatów, gdzie mogli poznać specyfikę tego wydarzenia, podzielić się swoimi spostrzeżeniami, a nawet – jak w przypadku Adama 
Farnego – zostać wybranym do Zarządu Głównego PZKO. Zapytaliśmy ich o wrażenia.

Adam Farny z Czeskiego Cieszyna
To był mój pierwszy zjazd, 
więc nie mam porów-
nania z innymi, ale 
mam wrażenie, że 
wszystko poszło 
bardzo sprawnie. 
Zostałem popro-
szony do udziału 
w tym zjeździe i 
zgodziłem się. Akurat 
miałem taką możliwość i 
z niej skorzystałem. Uważam, 
że warto zaangażować się w takie sprawy. Jestem 
prawnikiem, skończyłem studia. W czasie studiów 
angażowałem się w działalność sekcji akademickiej 
„Jedność”, której byłem prezesem, organizowałem 
różne wydarzenia dla młodzieży. Pomyślałem, że 
warto kontynuować tę społeczną pracę również 
po studiach. To dla mnie kolejny krok, możliwość 
posiadania głosu w pewnych sprawach i angażo-
wania się w nie. Wiem, że jest dużo młodych ludzi 
chętnych do robienia fajnych rzeczy. Mam wielu 
znajomych, którzy mają świetne pomysły i podej-
mują ciekawe inicjatywy. Uważam, że warto byłoby 
połączyć struktury i to „know-how” PZKO, by 
utworzyć zaplecze dla tych młodych ludzi, którzy 
chcą coś robić, ale nie do końca rozumieją struktury 
PZKO i potrafią się w nich poruszać. Chciałbym być 
takim łącznikiem i pomóc młodym ludziom w reali-
zowaniu ich inicjatyw. 

Renata Polok z Bystrzycy
Pierwszy raz wzięłam udział 
w zjeździe PZKO. Bar-
dzo mi się podobało, 
obrady przebiegły 
bardzo pozytywnie. 
Cieszę się, że mamy 
zarząd właśnie w 
takim składzie, w 
jakim został wybrany. 
Widać tę młodość i 
nową krew. Cieszę się, że 
Adam Farny dostał się do ZG, 
bo znam go osobiście i myślę, że współpraca na 
rzecz łączenia pokoleń będzie się rozwijała. Ja sama 
bardzo aktywnie działam w PZKO. Prowadzę dzia-
łalność projektową, angażuję się w zespół folklory-
styczny w Bystrzycy, pracuję w Hucie Trzynieckiej w 
dziale PR. Swoje doświadczenie staram się wykorzy-
stywać w działalności społecznej, dlatego przyjęłam 
kandydaturę do komisji rewizyjnej, choć w ogóle nie 
spodziewałam się, że ktoś mnie zgłosi. Mam sporo 
obowiązków i mówiąc szczerze cieszę się, że nie 
zostałam wybrana, bo mogę swoją energię poświę-
cać na rzecz dotychczasowej pracy społecznej. W 
MK PZKO w Bystrzycy mamy bardzo dużą liczbę 
młodych osób, które garną się do udziału w Klubie 
Młodych „Groń” czy w zespole folklorystycznym. A 
te doświadczenia potem łatwiej przenieść na działal-
ność np. w PZKO. Cieszę się, że w Bystrzycy nary-
bek jest duży i tradycje są kontynuowane.

Gabriel Kopeć z Czeskiego Cieszyna
Zjazd oceniam bardzo dobrze. 
Obrady były pomyślne, 
wszystko odbyło się 
bez kłopotu. Mamy 
nowo-starą panią 
prezes, mamy nowy-
stary Zarząd Główny 
i Komisję Rewizyjną. 
Moim zdaniem wszystko 
poszło tak, jak miało pójść. 
Kontynuacja zostanie zacho-
wana. I co ważne, ZG znów został odmłodzony. Przy-
kładem jest Adam Farny. Jestem szczęśliwy, że został 
członkiem zarządu, bo to człowiek bardzo aktywny i 
zdolny. Takich ludzi PZKO potrzebuje. Wierzę, że po-
zostali członkowie ZG będą pracowali tak, jak dotych-
czas i PZKO oraz wszyscy Polacy mieszkający na tych 
terenach skorzystają z efektów tej pracy. Jestem prze-
konany, że młodzi ludzie są aktywni i chcą udzielać 
się w różnych przedsięwzięciach. Moim zdaniem ten 
zjazd pokazał, że ma to sens, że władze PZKO to nie 
jest coś skostniałego i nie do przełamania, ale że po-
woli można tę młodą krew wprowadzać. Zresztą, nie 
tylko do PZKO, ale i Kongresu czy jakiejkolwiek innej 
organizacji miejscowych kół. A młodzi ludzie mogą być 
częścią tych jednostek i aktywnie działać na ich rzecz. 
Wiem, że chcą działać, bo już teraz organizują imprezy 
młodzieżowe, działają w klubach młodych. Nie trzeba 
ich specjalnie zachęcać. Wystarczy tylko powiedzieć: 
my chcemy, żebyście dla nas i z nami pracowali.

Kazimierza Ujazdowskiego, 
senatora RP, który był 
jednym z gości sobotniego 
Zjazdu Delegatów PZKO

Przemawiając podczas zjazdu 
wspomniał pan, że nie lubi sfor-
mułowania „opieka nad Polakami 
poza granicami RP”, a woli słowo 
„partnerstwo”. Jak pan ocenia to 
partnerstwo?
– Mówię o partnerstwie, bo źle mi 
się kojarzy słowo „opieka”. To tak, 
jakbyśmy się opiekowali kimś mniej 
dojrzałym i słabszym. Tymczasem 
Polacy, wszędzie gdzie żyją, mają 
duży potencjał i swoje doświad-
czenia. Nie chodzi tylko o ochronę 
dziedzictwa kulturowego, które 
wytworzyliśmy na Zaolziu, ale o 
wymienianie się doświadczeniami i 
to, żeby Rzeczpospolita czerpała z 
doświadczeń i projektów Polaków 
żyjących na Zaolziu. Zawsze w tej 
sprawie jest wiele do zrobienia. Kła-
dę nacisk na to, byśmy byli zjedno-
czeni w kwestii współpracy Rzecz-
pospolitej z Polakami mieszkającymi 
za granicą. Kierowana przeze mnie 
komisja senacka zajmująca się łącz-
nością z Polakami za granicą pilnuje, 
żeby to nie był obszar konfliktu poli-
tycznego. I żebyśmy nie myśleli tylko 
o ochronie polskości, tak jakbyśmy 
gaśli i trzeba byłoby powstrzymy-
wać złe zmiany, ale z odwagą mówili 
o nowych pomysłach.

PYTANIE DO...

HYDE PARK W rubryce tej publikujemy materiały nadesłane przez czytelników, wyrażające ich opinie, poglądy i przekonania. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów.

Tajemnica rozdziału 
drugiego...
„Tutaj jestem, gdzie byłem, 
gdzie się urodziłem. Tu się 
wychowałem i tutaj zostałem. 
Mogłem jechać, wyjechać 
i stąd się oddalić, ale jednak 
zostałem, z tymi co zostali...”
 Grzegorz Turnau

Takie credo usłyszałem, zanim 
zadałem czeskiemu obywatelo-
wi, studentowi Uniwersytetu Ślą-
skiego w Cieszynie, pytanie – kim 
właściwie jesteś? Czy masz żal, że 
to nie ty, ale Polska wycofała się z 
twej przestrzeni najczulszej? 

Kiedy w minionej epoce prze-
rabialiśmy w szkole lekturę Gu-
stawa Morcinka, programowo 
pominęliśmy rzeczywistość geo-
graficzną i polityczną. Wyobrazi-
łem więc sobie rodzinne miasto 
pisarza gdzieś daleko za Katowi-
cami, w kierunku Częstochowy. A 
to zaledwie 16 kilometrów od mo-
jego miasta, 20 minut samocho-
dem, w Karwinie, nad graniczną 
Olzą.

•••
Dziś, uczestnicząc w wieczorku 
poetyckim Marty Bocek, pilnie re-
jestruję to, co mnie dotyka. 

Poezja jest, jak tytuł tomiku, „Na 
zdrowie”. Wiersze są jak pastylki, 
te z okładki. Bardzo pomaga mi ta-
bletka pod tytułem „Miejsce”. Kie-
dy ją zażywam, tracę swoją polską, 
macierzystą orientację. Chciałbym 
być po dwóch stronach Olzy jedno-
cześnie. Tak samo jak poetka, któ-
ra uspokaja mnie – skoro ojczyzny 
jak piersi matki/dlaczego żądacie 
jednej?/niech pozostanę Zaolziem/
rowkiem między piersiami/co tak 
pobudza wyobraźnię.

Nieodrobione zadanie z Morcin-
ka, czyli o Zaolziu, poskutkowało 
tym, że spóźniłem się na poetycką 
kurację, a konkretnie na wieczór 
literacko-muzyczny w ramach Dni 
Polskich w Karwinie. W swoim ję-
zyku byłem nieczytelny, pytając o 
rynek, o bibliotekę, o spotkanie z 
poetką. A przecież Oddział Litera-
tury Polskiej Biblioteki Regionalnej 
w Karwinie-Frysztacie na rynku 
Masaryka to ważne miejsce, z kli-
matycznym wnętrzem zabytkowe-
go obiektu.

•••
Jest piątek, 17 września 2021 roku. 
Kameralne spotkanie odbieram jak 
świąteczne wydarzenie. Za oknem 
obce mi miasto, chmurne i mokre 
od deszczu. A tu wpadam w klimat 
wtajemniczenia. Poetka celowo 
wszystkiego nam nie zdradza, aby 

zachęcić do zajrzenia w jej najnow-
szy tomik, bardzo aktualny. Podpo-
wiada, że to lektura na czas ocze-
kiwania, stania w kolejce. Można 
te wiersze czytać na przerwie, w 
salonie, a nawet w kuchni. Te wier-
sze są na zdrowie i nie mają skut-
ków ubocznych. Terapia polega na 
ponownym „comebacku” w tomik. 
Wiersz przeczytać należy wiele 
razy, co najmniej w dwóch różnych 
nastrojach. Kiedy zaboli nas ten 
świat, a potem kiedy znów zaświeci 
nam życzliwie, jak poezja Marty Bo-
cek, słonko. Choroba nieczułości 
ogranicza nas. Sekretem drugiego 
rozdziału są pastylki właśnie „Na 
wszelkie ograniczenia”. Warto je 
zażyć zamiast biovitalu czy body-
maxu. Oczywiście bez recepty. Bo 
ducha też należy pokrzepić, leczyć. 
Kiedy słuchałem jako muzycznego 
przerywnika dopełniających nasze 
spotkanie Agaty Waluś i Przemka 
Orszulika, rozmyślałem o gene-
tycznych uwarunkowaniach w po-
ezji. Zresztą takie pytanie padło w 
ramach rozmowy z poetką po pre-
zentacji. Cóż, niedaleko pada jabł-
ko od jabłoni, zakwita róża obok 
róży. Matka poetki, Aniela Różań-
ska wydała kiedyś swój tomik wier-
szy. Można mieć ciągle nadzieję, 
że nie ostatni. Jej córka wspomina 
dziadków i pradziadków, którzy w 
swej bibliotece objawiali miłość do 

książek, literatury, do poezji. Poet-
ka podkreśla, że literatura daje re-
laks, dystans, wybawienie, uciecz-
kę w ozdrowieńczy stan.

•••
Marta Bocek jest absolwentką fi-
lologii polskiej na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Ukończyła też stu-
dia ekonomiczne w Karwinie. A w 
fińskim Oulu miała swój studencki 
staż. Jest oddaną uczniom nauczy-
cielką w polskiej szkole w Czeskim 
Cieszynie. W przedmowie autorka 
o wierszu pisze jasno. Chociaż nie 
podaje gotowych rozwiązań, to 
wyposaża w narzędzie, dzięki któ-
remu potrafimy ogarnąć „rozkli-
kaną” na miliardy hiperłączy rze-
czywistość. Uczy interpretacji. Dziś 
liczy się skrótowość, krótkie formy 
mieszczące się na wyświetlaczu te-
lefonu.

Pragnąłbym odpowiedzieć na 
wątpliwość, czy te wiersze są do 
przełknięcia. Przede wszystkim 
nie wiem, czy dla każdego starczy, 
bo nakład pierwszego wydania 
wynosi 300 egzemplarzy. A takich 
wierszy w aptece nie powinno za-
braknąć. Są przecież „Na zdrowie”. 
Poezja w pigułce wchłania się bar-
dzo dobrze. Czy dlatego, że jest taka 
moja, nasza, dosadna, aktualna? 
Świat nasz potrzebuje ujęcia w czu-
łe ramy artystycznego opisu. Nie 

kolejnych danych statystycznych, 
nie kolejnego modelu maseczki. 
Sycę się tymi przyjaznymi wiersza-
mi i jak korzennymi przyprawami 
usiłuję zagłuszyć smak doniesień o 
niepomyślnej pogodzie.

•••
Kiedy opuszczaliśmy bibliotekę 
i poznanych tam zacnych ludzi, 
miasto urodzin Morcinka zdawało 
mi się ciągle wielką mozaiką. Zwa-
biony poezją, dobrą terapią, zaczą-
łem spostrzegać ludzi na nowo. 
Spacerujący ze swymi pieskami, 
pytani o drogę w ciemną noc, od-
powiadali nam grzecznie, z em-
patią. Jakby chcieli mi podpowie-
dzieć, jak mam trafić na tę sekretną 
bruzdę pomiędzy ojczyznami. Jak 
mam pobudzić wyobraźnię, odro-
bić nigdy nie zadaną pracę domo-
wą i wrócić. Już się umówiłem, że 
wrócę tu, aby odnaleźć ślad, korze-
nie, aby doznać lekcji polskości. 

Stanisław „Przybysz”  
Malinowski

PS Książkę „Na zdrowie” można 
nabyć w Klubie Polskiej Prasy i 
Książki przy ul. Čapka 7 w Czeskim 
Cieszynie. 

O Dniach Polskich w Trzyńcu 
napiszemy w piątkowym „Głosie”

Spisz 
wspomnienia 

130. rocznica urodzin Gusta-
wa Morcinka stała się dla 
polskiej szkoły w Karwinie-
-Frysztacie okazją do za-

poznania uczniów z twórczością 
pisarza oraz miejscami, w których 
spędził dzieciństwo. Jednym z 
głównych działań projektu pt. „Jak 
się żyło w Karwinie, której już nie 
ma”, jest konkurs na wspomnienia. 
Skierowany jest do wszystkich za-
interesowanych.

– Karwiny, 
którą opisuje Gu-
staw Morcinek w 
„Czarnej Julce”, 
już nie ma. Dawni 
mieszkańcy roz-
jechali się po róż-
nych zakątkach 
Śląska Cieszyń-
skiego, ale także 
Czech, Polski, 
Europy. Celem 
naszego projek-
tu jest ocalenie 
od zapomnienia 
choćby fragmentu wspomnień lu-
dzi, którzy żyli w starej Karwinie, 
a przy okazji zachęcenie uczniów i 
studentów do poznawania historii 
regionalnej. Wspomnienia mogą 
dotyczyć wszystkich dziedzin ży-
cia – pracy, sportu, szkoły, imprez 
kulturalnych, spędzania wolnego 
czasu – czytamy w informacji o 
projekcie.  

Konkurs odbywa się w dwóch 
kategoriach – pierwsza obejmu-
je uczniów szkół podstawowych 
i średnich, druga osoby dorosłe. 
Nadsyłać można wspomnienia 
własne, przodków, krewnych, 
znajomych. Mogą być one opra-
cowane zarówno w polskim ję-
zyku literackim, jak i gwarze „po 
naszymu” oraz w języku czeskim. 

Organizator przyjmuje prace w 
następujących postaciach: dowol-
ny plik elektroniczny (na przykład 
doc., pdf i inne), nagranie audio, 
nagranie audio-wideo (filmik), do-
kumenty papierowe. Zgłoszenie i 
prace (podpisane, z kontaktem do 
autora) należy wysyłać za pomocą 
formularza elektronicznego (link 
można znaleźć na stronie interne-
towej szkoły pzskarvina.cz), pocztą 
na adres placówki (ZŠ a MŠ s pol. 

jaz. vyuč. – Szkoła Podstawowa i 
Przedszkole, ul. Dr. Olszaka 156/2, 
733 01 Karviná-Fryštát) lub można 
je oddać osobiście w sekretariacie. 
Termin nadsyłania prac upływa 30 
listopada. 

Jakich nagród mogą spodziewać 
się uczestnicy? Przede wszystkim 
satysfakcji z uratowania kawałka 
historii swojego miasta oraz mię-
dzy innymi oryginalnego dyplomu 
– karty pamiątkowej autorstwa Jó-
zefa Dronga. 

Szkoła przy współpracy z pisarką 
Karin Lednicką nakręciła filmik, 
który można obejrzeć na kana-
le YouTube. Nauczycielka Lenka 
Piszczek wprowadza odbiorców w 
świat, który musiał ustąpić wydo-
byciu węgla. (dc)

Październikowa 
»Jutrzenka«

Rocznik 77/111 „Jutrzen-
ki” wkroczył w szkolne 
życie we wrześniu wraz 
z  legendami o śpiących 

rycerzach w Czantorii i dwóch bra-
ciach – budowniczych dwóch wież 
kościoła Mariackiego w Krakowie. 
Dawne legendy i opowieści, zarów-
no z naszego regionu, jak i z Polski, 
towarzyszyć będą czytelnikom aż 
do czerwca.

Październikowy numer opowie 
o Ondraszku, a także o Ziemowi-
cie, Lechu, Czechu i Rusie. Nie 
będą to jednak klasyczne legen-
dy. Bogdana Najder przedstawi je 
w odniesieniu do teraźniejszości, 
bowiem ze starych czasów można 
czerpać wskazówki aktualne dziś, 
bez względu na czas i miejsce. 
Można z nich poznać polską histo-
rię i obyczaje.

Nowością w tym roku szkolnym 
są „Grafonotki”, czyli myślenie 
wizualne w edukacji. Temat przy-
gotowany przez Annę Staręgę, to 
skuteczna metoda nauki. Notat-
ki, łączące słowo z  kojarzącym 
się z  nim obrazem, pozwalają na 
łatwiejsze zapamiętywanie oraz 
lepsze przetwarzanie informacji. 
Chińskie powiedzenie mówi, że 
jeden obraz wart jest więcej niż 
tysiąc słów. Wiadomo, że dzieci 
od najmłodszych lat postrzegają 
rzeczywistość obrazowo. Dlaczego 
więc nie wykorzystać tej naturalnej 
predyspozycji mózgu do zwiększe-
nia efektywności nauki? Nauczmy 
się tej metody, przekonajmy się, że 
każdy potrafi rysować. Uczmy się 
poprzez zabawę!

Kolejną nowością jest rubryka 
„Dzieci w sieci”. Komputer i telefon 
komórkowy bez tajemnic. Słowni-
czek pojęć typu: googlować, lajko-
wać, mejlować, metykieta, sprawa 

bezpieczne-
go korzysta-
nia z  techni-
ki – oto czym 
będziemy się 
zajmowali.

P r o m y -
czek także 
zmienił swo-
je oblicze. 
Nie będzie 
w nim za-
baw rysun-
kowych (nie 
znaczy, że w 
„Jutrzence” 
ich nie ma), 
ani mate-
matyki, ale 
ć w i c z e n i a 
gimnastycz-
ne. Ruch jest 
p o t r z e b ny. 
W paździer-
niku poło-
żymy się na 
podłodze i 
poćwiczymy 
plecy. Mate-
matycy znaj-
dą kolorowe rachunkowe zadania 
na tylnej okładce.

Na stronach 28-29 będzie trochę 
deszczowo. Wypełnione literami 
i sylabami krople deszczu należy 
wyciąć (wcześniej skopiować na 
kartkę) i spróbować przenieść przy 
pomocy słomki na odpowiednie 
miejsce na parasolce. Wierzymy, że 
będzie to wesoła nauka S, L, P i M 
dla najmłodszych. Dla nich też Ewa 
Dembiniok narysowała i wierszami 
uzupełniła opowieść o przygodach 
Lisa Niezguby. Z dziesięciu odcin-
ków można będzie na końcu roku 
szkolnego zrobić sobie książeczkę.

Zręczne ręce dzieci mogą, we-

dług opisu Beaty Duczymińskiej, 
sporządzić gipsową doniczkę. 
Przyda się w klasie albo w domu, 
gdzie na parapecie, po włożeniu 
kwiatka, stanie się kolorową jesien-
ną ozdobą.

„Jutrzenka” ma też stałe pozycje: 
łamigłówki, humor, list od dziew-
czynki Jutrzenki, czytanie ze zro-
zumieniem („Krokodyl Kiełek”) 
oraz ciekawostki o zwierzętach 
(„Co wielbłąd chowa w garbie”).

Kontynuujemy Galerię Jutrzenki 
i czekamy na fajne rysunki! Wie-
rzymy, że każdy czytelnik znajdzie 
coś dla siebie. Przyjemnej lektury!

 Barbara Glac

• Okładka najnowszego numeru „Jutrzenki”. Fot. ARC

• Helena Legowicz będzie prezesem PZKO na kolejną kadencję. Fot. ŁUKASZ KLIMANIEC

• Jeden z kadrów z filmu, który można 
zobaczyć na YouTubie. Fot. ARC



Głos   |   wtorek   |   5 października 20216   ♩ ♩    7 Głos   |   wtorek   |   5 października 2021

P
orodówka w Szpitalu z  Polikli-
niką w Hawierzowie należy ak-
tualnie do najpopularniejszych 
w regionie i nie tylko. Co jej 
pomogło w zdobyciu zaufania 
rodzących? Rozmawiamy z  or-
dynatorem oddziału ginekolo-

giczno-położniczego Michałem Mrózkiem. Stoi 
na jego czele od kwietnia ub. roku. 

Od czego zaczęły się zmiany na oddziale po-
łożniczym?
– Do przełomu doszło w 2019 roku, wówczas 
ordynatorem był jeszcze Petr Wiecek. W na-
szym szpitalu zaczęła spadać liczba porodów i 
trzeba było temu zapobiec, pomyśleć o jakimś 
magnesie, który przyciągnąłby do nas kobiety. 
Na potrzeby rodzących zaczęto patrzeć z tro-
chę innej, szerszej perspektywy. Pierwszą no-
wością były porody w wannie. Najpierw wyko-
rzystywano ją w pierwszej dobie po porodzie, 
obecnie mniej więcej co dziesiąta kobieta rodzi 
właśnie w ten sposób.

Jakie korzyści przynosi to matce i dziecku?
– Woda działa relaksująco, rodząca ma więcej 
intymności, może zmieniać pozycję. W trakcie 
tych porodów jest mniej zranień, woda zmięk-
cza tkanki mięśnia krocza, nie wykonuje się 
nacięć. Noworodek, który urodzi się w wodzie, 
reaguje na nią tak samo jak na płyn owodniowy 
w macicy. Dopiero po wynurzeniu robi pierw-
szy oddech. 

Jakie były kolejne zmiany?
– Na oddziale noworodków doszło do wsparcia 
tzw. bondingu, czyli podejścia polegającego na 
tym, że dziecko cały czas po porodzie jest z mat-
ką. Nie waży się go, nie myje i nie bada zaraz po 
urodzeniu, przez kilka godzin jest pozostawione 

z matką bez zbędnych ingerencji. Wszystkie te 
czynności przeprowadza się dopiero po pierw-
szym przyssaniu noworodka do matczynej piersi. 

Pandemia koronawirusa przyhamowała 
rozwój?
– COVID-19 nam paradoksalnie pomógł. Wio-
sną ub. roku ograniczano w szpitalach obec-
ność ojców czy innych osób towarzyszących 
w trakcie porodu. Bywało tak, że rodzice urzą-
dzali telekonferencje z porodów, matka i ojciec 
łączyli się na Skypie i kobieta rodziła on-line. 
Rodząca niemniej potrzebuje fizycznej obecno-
ści partnera. W naszym szpitalu bardzo szyb-
ko ponownie umożliwiliśmy obecność ojców 
w trakcie porodów, oczywiście przestrzegając 
wszelkich zasad sanitarnych, co sprowadziło 
do nas także kobiety z okolicy. 

Sympatyczną zmianą było wprowadzenie 
śniadań w formie bogatego bufetu. Zdaje 
się, że był to strzał w dziesiątkę...
– Te śniadania to był ogólnokrajowy hit! O na-
szym szpitalu zrobiło się głośno w całej Repu-
blice Czeskiej, a nawet za granicą. Wpis na ten 
temat na Facebooku miał w ciągu tygodnia 6,3 
tys. polubień. Rozpoczęła się turystyka poro-
dowa. Do naszego szpitala przyjeżdżają teraz 
rodzić pacjentki z całego regionu, a zdarza się, 
że także z innych części RC oraz z Polski. Mie-
liśmy na przykład rodzącą z Istebnej, ale na 
naszą porodówkę zdecydowały się też kobiety 
chociażby z Krakowa czy... Darłowa nad Bałty-
kiem. Rodziny, które mieszkają daleko, rezer-
wują sobie noclegi w pobliżu szpitala i czekają 
na rozpoczęcie akcji porodowej. 

Udoskonaliliście także medyczną opiekę 
nad rodzącymi, wprowadzając nowe kardio-
tokografy podłączone do stacji centralnego 

nadzoru. Podczas ich uroczystego 
oddania do użytku mówił pan, że 
dzięki temu nie trzeba rodzących 
tak często kontrolować i mają 
więcej prywatności. Ale czy w 
sytuacji, gdy przy porodzie nie ma 
ojca, matka nie czuje się wówczas 
samotna, pozostawiona sama 
sobie?
– Dzisiaj zdarza się bardzo rzadko, 
aby kobieta rodziła sama. Najczęściej 
towarzyszy jej ojciec dziecka, a jeżeli 
nie on, to matka, siostra, przyjaciółka 
albo też profesjonalna doula. Jeżeli 
poród przebiega w sposób prawidło-
wy, nie ma potrzeby, abyśmy zbytnio 
w niego ingerowali, ale to nie zna-
czy, że zostawiamy rodzącą cały czas 
samą. Lekarz pozostaje trochę na uboczu i wy-
chodzi z cienia dopiero wtedy, gdy pojawiają się 
jakieś komplikacje. 

Rośnie liczba cesarek w porównaniu do 
przeszłości?
– Utrzymuje się mniej więcej na tym samym 
poziomie, stanowi ok. 23 proc. z ogółu po-
rodów. Zmieniło się natomiast to, że rodzą 
starsze kobiety niż dawniej, dlatego częściej 
mają jakieś choroby towarzyszące i to może 
mieć wpływ na przebieg porodu i koniecz-
ność cięcia cesarskiego. 

Jak długo zostają dzisiaj matki w szpitalu po 
porodzie?
– Krótko, średnio trzy dni. Możliwy jest tak-
że poród ambulatoryjny. Wtedy wypisujemy 
kobietę ze szpitala kilka godzin po porodzie. 
Oczywiście musi mieć w domu zapewnione 
odpowiednie warunki, wiele zależy także od 
stanu dziecka. Traktujemy to jako ukłon w 

stronę porodów w domu, które jednak, jak 
wiadomo, obarczone są dużym ryzykiem dla 
matki i noworodka. Oczywiście, w razie ja-
kichkolwiek komplikacji po porodzie ambu-
latoryjnym, w okresie połogu kobieta zawsze 
może zgłosić się do szpitala.  (dc)

H I S T O R I A P U B L I C Y S T Y K A

Kwestionariusz

Uczelnia: Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach

Specjalizacja: ginekologia i położnictwo 
Rok rozpoczęcia praktyki: wrzesień 2001
Praktyka zawodowa: Szpital z Polikliniką 

w Hawierzowie, oddział ginekologicz-
no-położniczy (od 2001 roku), poradnia 
położniczo-ginekologiczna w Jabłonko-
wie (od 2014 roku) 

Kontakt: michal.mrozek@nsphav.cz,   
tel.: 596 491 403

Poród jest sprawą rodzinną
NASI LEKARZE

W 1803 roku Jan Henryk Hausotter nabył 
grunt w Mistrzowicach nr 22. Jest to 
przypuszczalnie pierwsza informacja o tym 
rodzie w Księstwie Cieszyńskim.

Z 
podwójnym imie-
niem występuje 
w księdze grunto-
wej Mistrzowic, z 
kolei w księgach 
metrykalnych pa-
rafii rzymskoka-

tolickiej w Cierlicku (do połowy 
XIX wieku notowano tam również 
ewangelików) i ewangelicko-au-
gsburskiej w Cieszynie figuruje 
zwykle jako Henryk. Zmarł w 1814 
roku w wieku 54 lat. Wszyscy Hau-
sotterowie na Śląsku Cieszyńskim, 
o których znalazłem wzmianki w 
źródłach z XIX wieku, byli jego po-
tomkami.

Szybka asymilacja
Córka Henryka, Teresa, w 1810 
roku wyszła za mąż za Henryka 
Tanenberga, siedlaka z pobliskie-
go Kocobędza. Jej wybranek był 
również przybyszem spoza regio-
nu, pochodził bowiem z Zauchtel 
(obecnie Suchdol nad Odrou). 
Być może również Hausotterowie 
przywędrowali z tamtych okolic. A 
może po prostu młodych powiąza-
ły wspólne doświadczenia. Sądząc 
po nazwiskach mogli wyrastać w 
rodzinach niemieckojęzycznych, 
bodajże jedynych na terenie ów-
czesnych Mistrzowic i Kocobędza.

Jeżeli można sobie pozwolić na 
hipotezy odnośnie przynależności 
językowej Hausotterów, to niemiec-
ki mógł być pierwszym językiem 
jeszcze dla Ignacego (1788?-1834), 
starszego syna Henryka, pozostali 
przedstawiciele rodu urodzeni już 
na Śląsku Cieszyńskim mówili z 
pewnością po polsku.

Błędny dopisek
Wspomniany Henryk oprócz Igna-
cego miał co najmniej dwóch synów, 
urodzonych już w Mistrzowicach. 
Obaj nosili imię Józef. Starszy (1806-
1809) zmarł w dzieciństwie, młodszy 
(1813-1881) szczęśliwie doczekał wie-
ku dorosłego. Z zawodu krawiec, w 
1850 roku wziął sobie za żonę Annę 
Kajfosz. Ich metryka ślubu jest o tyle 

ciekawa, że ołówkiem dopisano datę 
urodzenia Józefa Hausottera. Dopi-
sek ten pochodzi prawdopodobnie 
z czasów II wojny światowej, kiedy 
dla wielu mieszkańców Śląska Cie-
szyńskiego (i nie tylko) sporządzano 
urzędowe wywody przodków („Ah-
nenpass”). Jeżeli taki zachował się 
w rodzinnych papierach, to mamy 
świetny punkt wyjścia dla poszu-
kiwań genealogicznych. Trzeba 
jednak pamiętać o weryfikacji za-
wartych tam danych, jak i dopisków 
w księgach metrykalnych. W przy-
padku Józefa Hausottera jako data 
urodzenia figuruje rok 1819, tyle że 
chodzi o jego imiennika i bratanka.

Hausotterowie  
z Górek i Harbutowic
Ignacy Hausotter gospodarował 
na gruncie w Mistrzowicach nr 22 
przez ponad dwie dekady. W 1805 
roku wykupił gospodarstwo od 
ojca, a w 1826 roku sprzedał je Ja-
nowi Grzegorzowi.

Miał prawdopodobnie siedmioro 
dzieci: Annę (1810-1810), Zuzannę 
(1811-1813), Jana (ur. 1814), Fran-
ciszka (ur. 1817), Józefa (1819-1857), 
Andrzeja (ur. 1822) i Ignacego 
(1824-1891).

Jan był najprawdopodobniej tym 
Janem Hausotterem, rodem z Mi-
strzowic, który nabył grunt chałup-
niczy w Górkach Wielkich i poślu-
bił Annę Lazar. Ich synem był Jan 
(1866-1933), który ożenił się z Anną 
Białoń, córką szanowanego rolnika 
w Harbutowicach, i przeniósł się 
do rodzinnej miejscowości żony. W 
czasach austriackich popierał ruch 
ślązakowski, lecz 13 czerwca 1920 
rok w Skoczowie podpisał rezolu-
cję, aby w planowanym plebiscycie 
opowiedzieć się za Polską (koron-
nym argumentem była autonomia 
dla Śląska).

Hausotterowie  
na łamach prasy
Pozostali synowie Ignacego miesz-
kali na terenach dzisiejszego Za-

olzia. W Mistrzowicach pozostali 
Franciszek (ur. 1817), żonaty z Zu-
zanną Buzek z Koniakowa (tego 
koło Cieszyna), Józef (1819-1857), 
żonaty z Marią Wowreczka z Gro-
dziszcza, i Ignacy (1824-1891), go-
spodarujący na gruncie chałup-
niczym pod numerem 38. Z kolei 
Andrzej (ur. 1822) w 1841 roku po-
ślubił Marię Kotajny z Kocobędza 
i przeprowadził się do rodzinnej 
miejscowości żony.

Losy kolejnych pokoleń Hausot-
terów powinno udać się odtworzyć 
na podstawie ksiąg metrykalnych 
parafii ewangelicko-augsburskiej 

w Cieszynie, które w sporej części 
są już dostępne online.

Od czasu do czasu przedstawi-
ciele rodu pojawiali się na łamach 
miejscowej prasy. Jan Hausotter, 
rolnik z Żukowa Dolnego, należał 
do Towarzystwa Ewangelickiej 
Oświaty Ludowej (pojawia się na li-
stach członków w sprawozdaniach 
za lata 1888 i 1889). W 1893 roku na 

weselu Karola Guńki i Ewy Hausot-
ter (ur. 1874) zorganizowano zbiór-
kę pieniędzy na budowę kościoła 
ewangelickiego w Trzyńcu. W 1914 
roku na Czerwony Krzyż składała 
się Ewa Hausotter z Harbutowic, 
a w 1916 roku do rosyjskiej niewo-
li trafił Paweł Hausotter z Mostów 
(zapewne Mostów koło Cieszyna).
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Michael Morys-Twarowski Hausotterowie

Skąd ten ród?
Być może tradycja rodzinna Hausotterów przekazała informację, skąd 
przybyli na Śląsk Cieszyński. Wydaje się, że był to mocno rozgałęziony 
ród. Sądząc po genealogiach dostępnych w internecie, liczne musiały 
być linie z Budziszyna i wielkopolskiego Kobylina. Do sporego znaczenia 
doszli berlińscy Hausotterowie (w niemieckiej stolicy znajdziemy nawet 
Hausotterplatz).

Gdzie doczytać?
 Z Hausotter – genealogia, https://przodkowiezcieszyna.blogspot.

com/2021/01/hausotter-genealogia.html (materiały do genealogii 
rodu).

 Z Paweł Śliwka, „Nasze Harbutowice”, Skoczów 2012 (informacje o 
Hausotterach z Harbutowic).

Skąd to 
nazwisko?
Nazwisko w źródłach 
zapisywano różnie, 
także jako Haushutter 
i Hausoter. Co do 
etymologii, w „Słowniku 
nazwisk mieszkańców 
południowego Śląska 
w XIX wieku” Izabeli 
Łuc można znaleźć 
informację, że nazwisko 
to zbitek słów „Haus” 
(dom) i „Otter” (żmija).

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Przed wyborami o sprawach socjalnych

Wybory do Izby Poselskiej 
Parlamentu RC tuż, tuż. 
Nie wszystkim partiom, 
ruchom i ugrupowa-

niom będzie dane przekroczyć próg 
wyborczy. Wyborcom pozostało już 
tylko kilka dni, aby odpowiedzieć 
sobie na pytanie, komu zaufać, kogo 
skreślić, komu dać szansę... Decydo-
wać mogą chociażby obietnice do-
tyczące szeroko pojętych kwestii so-
cjalnych. Można oczywiście wszelkie 
przedwyborcze oferty potraktować z 
przymrużeniem oka, ale w każdym 
razie warto je poznać, w końcu prze-
cież trzeba na czymś oprzeć swoją 
wyborczą decyzję. Oto niektóre tylko 
propozycje socjalne najważniejszych 
politycznych graczy. 

ANO
 ǥ Chce wspierać budowę tanich 

mieszkań dla seniorów i rozwijać 
sieć domów opieki społecznej

 ǥ Chce powołać ombudsmana ds. 
seniorów

 ǥ Zapowiada stopniowe podwyż-
szanie zasiłku wychowawczego 
do 400 tys. koron oraz wyższe ulgi 
podatkowe dla rodzin z dziećmi

 ǥ Chce wspierać budowę przedszko-
li i grup dziecięcych

 ǥ Zapowiada przejrzysty system 
podnoszenia płacy minimalnej i 
gwarantowanej oraz automatycz-
ną waloryzację zasiłków i pomocy 
finansowej dla najuboższych

 ǥ Pomoc finansowa powinna trafiać 
do ludzi, którzy aktywnie próbują 
zmienić swoją sytuację

 ǥ Zapowiada, że przeciętna emery-
tura w 2025 roku będzie wynosić 
20 tys. koron

 ǥ Nie przewiduje podnoszenia po-
datków.

ČSSD
 ǥ Chce uproszczenia systemu tzw. 

urlopów macierzyńskich i wycho-
wawczych (m.in. połączenia obu 
zasiłków)

 ǥ Chce, aby zasiłek wypłacany po 
urodzeniu dziecka wynosił 15 tys. 
koron i przysługiwał wszystkim 
matkom na pierwsze, drugie i trze-
cie dziecko

 ǥ Przewiduje nieoprocentowane 
pożyczki dla młodych małżeństw 
w wysokości do 1 mln koron pod 
warunkiem, że przynajmniej jeden 
z rodziców pracuje. Za każde uro-
dzone dziecko zadłużenie rodziny 
zmniejszałoby się o 100 tys. koron

 ǥ Zamierza walczyć z dyskrymina-
cją płacową kobiet i osób starszych

 ǥ Nie zgadza się na podnoszenie 
wieku emerytalnego.

KSČM
 ǥ Chce regularnej waloryzacji eme-

rytur, zasiłków socjalnych i choro-
bowego

 ǥ Zapowiada nieoprocentowane po-
życzki dla młodych małżeństw

 ǥ Zapowiada powstrzymanie 
prywatyzacji usług socjalnych i 
służby zdrowia

 ǥ Chce tanich, jak teraz, lub wręcz 
darmowych przejazdów środka-
mi transportu publicznego dla 
uczniów szkół podstawowych i 
średnich oraz dla emerytów w 
wieku powyżej 65 lat

 ǥ Chce wyższych podatków dla 
najbogatszych, m.in. gigantów 
internetowych i banków.

Koalicja Piraci i STAN
 ǥ Chce ustawy o mieszkalnic-

twie, domaga się budowy 
mieszkań głównie dla senio-
rów, rodzin z dziećmi i lokali 
chronionych dla osób z niepeł-
nosprawnością

 ǥ Chce równych praw dla osób w 
związkach homoseksualnych i 
dla ich dzieci. Poszczególni po-
słowie w trakcie konkretnych 
głosowań będą jednak mogli 
skorzystać w tych kwestiach z 
tzw. klauzuli sumienia

 ǥ Chce przejrzystszego prawa eg-
zekucyjnego i wstrzymania 200 
tys. bezprawnych postępowań 
komorniczych.

Ruch Přísaha (Przysięga)
 ǥ Chce, aby zasiłek opiekuńczy 

przysługiwał wszystkim, któ-
rzy opiekują się swoimi rodzi-
cami, prarodzicami, dziećmi 

czy wnukami także wtedy, gdy 
mieszkają oddzielnie

 ǥ Chce budować przedszkola firmo-
we, domaga się ulg podatkowych 
dla osób korzystających z elastycz-
nych form zatrudnienia

 ǥ Zarówno ludzie prowadzący jed-
noosobową działalność gospodar-
czą, jak i ci pracujący na podstawie 
klasycznej umowy powinni mieć 
takie same prawo do urlopu wy-
chowawczego

 ǥ Chce ustawy o mieszkaniach so-
cjalnych.

SPD
 ǥ Chce reformy systemu świadczeń 

socjalnych. Zasiłki powinny tra-
fiać do naprawdę potrzebujących

 ǥ Opowiada się za nieoprocentowa-
nymi pożyczkami dla młodych 
małżeństw, a także za ulgami po-
datkowymi na dzieci

 ǥ Chce budować tanie mieszka-
nia dla młodych i seniorów oraz 
wspierać mieszkalnictwo spół-
dzielcze.

 ǥ Zamierza ograniczyć możliwości 
zatrudniania ludzi za pośrednic-
twem agencji pracy, zapowiada 
wnikliwą kontrolę działalności ta-
kich agencji.

Koalicja Spolu (Razem) 
 ǥ Chce wszechstronnego wsparcia 

dla rodziny z ulgami podatkowy-
mi włącznie

 ǥ Chce wdrożyć przejrzysty cyfro-
wy system przyznawania i dys-
trybucji zasiłków socjalnych oraz 
regularnej waloryzacji wszystkich 
świadczeń

 ǥ Podkreśla znaczenie elastycznych 
form zatrudnienia. Chce wspierać 
pracę w skróconym wymiarze 
godzin oraz pracę w trybie home 
office, ale także takie formy, jak 
zatrudnienie rotacyjne czy tele-
praca

 ǥ Nie przewiduje podnoszenia po-
datków

 ǥ Chce, aby większość kontaktów 
obywatela z urzędami odbywała 
się on-line. Liczbę urzędników za-
mierza zmniejszyć o 13 proc.

Ugrupowanie Trikolora, 
Svobodní, Soukromníci 

 ǥ Chce uproszczenia i usprawnie-
nia systemu wypłacania zasiłków. 
Trafiać miałyby wyłącznie do 
ludzi, którzy zadbali o edukację 
szkolną swoich dzieci

 ǥ Zasiłek wychowawczy przysłu-
giwałby także prarodzicom – 
emerytom, jeżeli w opiece nad 
wnukami wyręczają pracujących 
rodziców

 ǥ Chce usuwać bariery utrudniają-
ce podjęcie działalności gospo-
darczej

 ǥ Nie popiera ruchów feministycz-
nych, postulatów LGBT, jest prze-
ciwne inżynierii socjalnej. 

• Ordynator Michał Mrózek od początku praktyki lekar-
skiej związany jest z hawierzowskim szpitalem. 
Fot. DANUTA CHLUP

• Informacja o składce na weselu Karola Guńki i Ewy Hausotter (Hausoter), która została opublikowana w „Nowym 
Czasie” (rok 1893, nr 22).

• Metryka ślubu Józefa Hausottera i Anny Kajfosz z 1850 roku. Źródło: Bi-
blioteka i Archiwum im. Tschammera w Cieszynie. Zdjęcia: ARC

Tak daleko, tak blisko...

Prezydent Austrii Ale-
xander Van der Bellen i 
przewodniczący Rady Na-
rodowej tego państwa Wol-

fgang Sobotka odwiedzili wczoraj 
Miejsce Pamięci Auschwitz i wzięli 
udział w otwarciu tam narodowej 
wystawy austriackiej – poinformo-
wało Muzeum Auschwitz.

Służby prasowe muzeum zako-
munikowały, że austriaccy przy-
wódcy zwiedzili były niemiecki 
obóz Auschwitz. Wczesnym po-
południem przeszli przez bramę 
z napisem „Arbeit macht frei”, 
a następnie uczcili pamięć ofiar 
przed Ścianą Śmierci na dziedziń-
cu bloku 11. Zwiedzili wystawę w 

bloku 17 na terenie dawnego Au-
schwitz I.

Stała ekspozycja narodowa Au-
strii, zatytułowana „Tak daleko, 
tak blisko. Austria a Auschwitz”, 
powstała w bloku 17 na terenie 
byłego niemieckiego obozu Au-
schwitz I. Zastąpiła poprzednią, 
stworzoną jeszcze w latach 70. 
XX w., zamkniętą w październiku 
2013 r. Instalację nowej ekspozy-
cji poprzedziła konserwacja blo-
ku 17.

Nowa wystawa oprócz przybli-
żenia losów austriackich ofiar i 
udziału Austriaków w więźniar-
skim ruchu oporu, zwraca uwagę 
także na ich zaangażowanie, jako 

sprawców i pomocników popełnia-
nych zbrodni.

Stałe ekspozycje poszczególnych 
państw, upamiętniające ofiary obo-
zu, powstawały z inicjatywy środo-
wisk byłych więźniów w blokach 
byłego obozu Auschwitz I. Pierw-
szą, czechosłowacką, otwarto w 
1960 r. Obecnie jest ich kilkanaście. 
Większość z nich została w ostat-
nich dekadach zmodernizowana.

 Dzieje.pl/PAP

• Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata 
później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz 
Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Pola-
ków zginęła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości. Fot. ARC
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Zdjęcia: ŁUKASZ KLIMANIEC

S P O R T 
S P O R T

Emil Zátopek, 
słynny czeski biegacz, czterokrotny złoty medalista igrzysk olimpijskich

Zwycięstwo to piękna rzecz, ale przyjaźń jeszcze 
piękniejsza

RETROSKOP 

Przyznam się bez bicia, że 
sam musiałem dla pew-
ności sprawdzić, którego 
bohatera polskiego sportu 

wypromowałem w ostatnim wy-
daniu Retroskopu z 14 września. 
Tak długo nie było tej rubryki na 
łamach „Głosu”, a wszystko z po-
wodu: 1. Igrzysk polonijnych, 2. 
święta państwowego w Republice 
Czeskiej i braku wtorkowej gazety 
z 28 września. Dziękuję za wyro-
zumiałość i cierpliwość z waszej 
strony i spieszę z pozytywną wia-
domością. Znajdujemy się na lotnej 
premii, a to oznacza, że do jednego 
z Was trafi voucher do sieci skle-
pów Sportisimo. Tym razem szczę-
ście uśmiechnęło się do Janiny 
Procházki. Nagroda do odbioru w 
redakcji „Głosu”, ul. Strzelnicza 28, 

Czeski Cieszyn. PS: bohaterem po-
przedniego pytania nr 72 był były 
znakomity piłkarz Andrzej Iwan. 

PYTANIE NR 73
Odliczamy tygodnie do startu Pu-
charu Świata w skokach narciar-
skich. Myślę, że to świetna okazja, 
żeby wrócić wspomnieniami do 
czasów, kiedy to skoki nad Wisłą 
dopiero zaczynały rozbudzać ape-
tyty kibiców za sprawą coraz lep-
szych osiągnięć reprezentantów 
RP. Między innymi bohatera 73. 
pytania. Był członkiem utalento-
wanej generacji wokół Adama Ma-
łysza, Łukasza Kruczka i Wojcie-
cha Skupnia, ale w odróżnieniu od 
„Orła z Wisły” nigdy nie stanął na 
podium indywidualnych zawodów 
Pucharu Świata. W 2001 roku pod-

czas zawodów w Villach wspólnie z 
Małyszem, Kruczkiem i Skupniem 
wywalczył historyczne podium dla 
Polski w konkursie drużynowym 
PŚ. Biało-czerwona ekipa zajęła 
wówczas trzecie miejsce, przegry-
wając tylko z Finlandią i Japonią. 
Po zakończeniu aktywnej kariery 

nasz bohater poświęca się pracy 
trenerskiej. Na chwilę obecną zwią-
zany jest z Czeskim Związkiem 
Narciarskim. 

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

 (jb)

Fot. ARC

Na lodowiskach: Stalownicy obronili fotel lidera
TIPSPORT EKSTRALIGA

TRZYNIEC – ZLIN 
2:1
Tercje: 0:1, 1:0, 1:0. Bramki i 
asysty: 30. O. Kovařčík (Zahrad-
níček, M. Kovařčík), 42. Hrňa 
(Dravecký, Jaroměřský) – 17. 
Okál (Vopelka, Hejcman).  Trzy-
niec: Marek Mazanec – D. Mu-
sil, Kundrátek, M. Doudera, Ma-
rinčin, Jaroměřský, Zahradníček 
– Daňo, P. Vrána, Martin Růžička 
– A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. 
Kovařčík – O. Šedivý, Marcinko, 
Hrňa – Hrehorčák, Miloš Ro-
man, Kofroň – Dravecký.

Pojedynek lidera esktraligowej 
tabeli z „czerwoną latarnią” roz-
grywek trzymał w napięciu do 

ostatnich sekund. Na przekór pro-
gnozom gospodarze mocno się 
nagimnastykowali, żeby skarcić 
najsłabszy zespół tego sezonu. Ru-
mieńców nabrała gra Stalowników 
dopiero w drugiej tercji. Wyrównał 
Ondřej Kovařčík, a zwycięskiego 
gola zdobył niezawodny w tym 
sezonie Hrňa. – Ze Zlinem zawsze 
mamy ciężką przeprawę – ocenił 
wymęczone zwycięstwo Marek Za-
dina, drugi trener Trzyńca. 

BRNO – 
WITKOWICE 1:2
Tercje: 0:0, 0:1, 1:1. Bramki i asy-
sty: 44. Haščák (P. Holík, Roth) 
– 29. J. Hruška (L. Krenželok, 
Bukarts), 51. Fridrich (M. Kalus, 
Plášil). Witkowice: Stezka – Plášil, 

R. Polák, Galvinš, Gewiese, Koch, 
L. Kovář, Machů – L. Krenželok, 
Marosz, Bukarts – Afanasijev, J. 
Hruška, Svačina – R. Bondra, Flick, 
M. Kalus – Dej, Chlán, Fridrich. 
Lokaty: 1. Trzyniec 21, 2. Ml. Bole-
sław 21, 3. Pardubice 20,… 13. Wit-
kowice 9 pkt. 

CHANCE LIGA

HAWIERZÓW – 
FRYDEK-MISTEK 
2:3
Tercje: 1:1, 0:2, 1:0. Bramki i asy-
sty: 10. J. Doktor (Chroboček, 
Paś), 55. L. Bednář (Lytvynov, Š. 
Kratochvil) – 13. R. Szturc (Bartoš, 

Michálek), 26. Łyszczarczyk (Te-
per, Martynek), 34. D. Krenželok 
(Teper, Zbořil).

Lokaty: 1. Trzebicz 21,… 13. Fry-
dek-Mistek 8, 16. Hawierzów 2 pkt. 

 (jb)

• Pod bramką Zlina napastnik Miloš Roman. 
Fot. ZENON KISZA

WEEKENDOWY SERWIS PIŁKARSKI

Z
a nami kolejny pił-
karski weekend. 
Fani karwińskiego 
futbolu powoli tracą 
cierpliwość, mar-
twiąc się zarazem o 
losy pierwszoligowej 

drużyny, która jako jedyna w stawce 
nie zasmakowała jeszcze zwycięstwa 
w tym sezonie. Trener Jozef Weber 
od zeszłego tygodnia śpi na waliz-
kach. Do wczorajszego zamknię-
cia numeru nad Olzą nie doszło do 
zmian. 10. kolejka Fortuna Ligi stała 
pod znakiem derbów praskich „S” – 
Sparta pokonała Slavię 1:0. 

Janusz Bittmar

FORTUNA LIGA

KARWINA –  
ML. BOLESŁAW 0:1
Do przerwy: 0:0. Bramka: 
81.  Matějovský. Karwina: Bo-
lek - Křapka, Santos, Buchta, 
Šehič (85.  Svoboda) – Šindelář 
(85.  Stropek), Qose – Mikuš 
(85. Sinjavskij), Bartl (65. Nešický), 
Bartošák – Papadopulos (75. Zych). 

Karwiniakom nie można od-
mówić waleczności, ale w Fortu-
na Lidze to za mało, by myśleć 
o sukcesie. Na sukces w postaci 
zwycięstwa piłkarze znad Olzy 
czekają od… 23 maja 2021, kiedy 
to w przedostatniej kolejce sezonu 
2020/2021 pokonali u siebie Tepli-
ce 2:0. – Długa seria bez wygranej, 
która przygwoździła nas na ostat-
nim miejscu w tabeli, to tragedia. 
I przede wszystkim moja wina, bo 
jako trener jestem odpowiedzialny 
za wyniki zespołu – stwierdził na 
gorąco po niedzielnej porażce Jo-
zef Weber. Zwycięska bramka do 
siatki gospodarzy wpadła po fatal-
nym błędzie obrony.  

LIBEREC – 
OSTRAWA 0:2
Do przerwy: 0:1. CZK: 38. Tiéhi – 
86. Almási. Bramki: 44. Fleišman, 

63. Almási. Ostrawa: Laštůvka – 
Ndefe, Svozil, Lischka, Fleišman 
– Buchta (46. de Azevedo), Kaloč 
(84. Jánoš), Tetour, Potočný (80. 
Juroška) – Almási, Klíma (55. Bu-
dínský). 

Forma Banika budzi zachwyt 
wśród rywali. Wrażenie robi 
zwłaszcza strzelecka potencja 
Ladislava Almásiego, który z do-
robkiem pięciu bramek jest naj-
lepszym strzelcem zespołu. Co 
wyróżnia Ostrawę w tym sezonie? 
Świetny atak, dobra organizacja 
gry i monolit w postaci bramka-
rza Laštůvki. – Czerwone kartki 
skomplikowały sprawę zarów-
no gospodarzom, jak też nam 
w końcówce meczu. Ważne, że 
zdobyliśmy kolejne trzy punkty. 
W Libercu nikt nie będzie miał 
łatwej przeprawy – skomentował 
zwycięstwo trener Banika Ondřej 
Smetana. 
Lokaty: 1. Pilzno 27, 2. Sparta Pra-
ga 23, 3. Slavia Praga 22, 4. Ostra-
wa 22,… 16. Karwina 4 pkt. W 
nast. kolejce: Ostrawa – Slovácko 
(16. 10., 16.00), Ołomuniec – Kar-
wina (17. 10., 16.00). 

FNL

TRZYNIEC – 
ŻIŻKÓW 1:0
Do przerwy: 0:0. Bramka: 57. Pe-
tráň. Trzyniec: Adamuška – Bolf 
(86. Szewieczek), Ba, Ntoya, Hýbl 
– Omasta, Steinhübel (46. Foltyn), 
Habusta (89. Weber), Kania (79. Pu-
chel) – Juřena, Petráň. 

Dla Trzyńca to dopiero drugie 
zwycięstwo w sezonie, ale bardzo 
ważne. – Zagraliśmy z nożem na 
gardle. Tylko wygrana miała zła-
godzić nerwówkę w dolnej strefie 
tabeli – stwierdził trener Trzyńca 
Martin Zbončák. Trzy punkty za-
pewnił gospodarzom napastnik 
Petráň, wykorzystując karnego po 
faulu na Omaście. 
Lokaty: 1. Brno 25, 2. Varnsdorf 18, 
3. Sparta Praga B 18,… 15. Trzyniec 
7 pkt. W nast. kolejce: Sparta B – 
Trzyniec (17. 10., 10.30). 

DYWIZJA F

BOGUMIN – 
FRYDLANT 0:0
Bogumin: Jakub Kodeš – Spo-
rysz, Jan Kodeš, Košťál – Malysz 
(60. Stoszek), Václavíček, Palej, 
Ptáček (87. Ferenc), Fr. Hanus (60. 
Halaška), Bloksch (78. Strojek) – 
Padych. 

W zaciętym meczu zabrakło 
tylko bramek. Obie drużyny po-
kazały dywizyjny futbol „na tak”, 
więcej z gry mieli niemniej gospo-
darze. Z boiska, gdzie remis zado-
wolił w końcu obie strony, „szyb-
ka piłka” do biura prezesa. Nad 
Odrą doszło przed weekendem do 
zmiany na fotelu szefa bogumiń-
skiego klubu – Ivo Cichonia zmie-
nił Lukáš Fluxa.

FRENSZTAT – 
KARWINA B 1:0
Do przerwy: 1:0. Bramka: 36. Far-
ský. Karwina B: Neuman – Buzek 
(58. Goj), Dramé, Dadak – Bielan, 
Kuča (76. Lee), Kobza, Hejda, Kacz-
marczyk (46. Brzóska) – Cherevka 
(46. Hrušovský), Římánek.

Rezerwy Karwiny wcale nie za-
liczyły słabego występu. – Braku-
je nam typowego łowcy bramek 
– przyznał trener Marek Bielan. 
Gospodarze, którzy nastawili się 
na pojedynki główkowe i stałe frag-
menty gry, właśnie w takich oko-
licznościach zdobyli zwycięskiego 
gola. 

OPAWA B – 
HAWIERZÓW 2:0
Do przerwy: 1:0. Bramki: 29. 
Smékal, 88. Mičola. Hawierzów: 
Kubala – Podešva, Kisza, Matušo-
vič (10. Bagar), L. Skoupý, Velčo-
vský (86. Bajzath), Heller (90. Či-
pel), Zbavitel, Malcharek, Wojnar, 
Zupko. 

Siódma porażka Indian w tym 
sezonie zrodziła się na boisku 
młodej drużyny Opawy. Rezerwy 
drugoligowego klubu wyszły na 
prowadzenie po bramce Smékala, 

a zwycięstwo przypieczętował im 
doświadczony Mičola. 
Lokaty: 1. Polanka 25, 2. Frydlant 
21, 3. Frensztat 16,… 7. Karwina B 
12, 9. Bogumin 12, 12. Dziećmoro-
wice 4, 13. Hawierzów 4 pkt. Mecz 
Rymarzów – Dziećmorowice z po-
wodu wąskiej ławki przyjezdnych 
nie odbył się. W efekcie trzy punk-
ty zostaną przyznane walkowerem 
gospodarzom. 

M. WOJEWÓDZTWA
Sl. Orłowa – Datynie Dolne 3:2 (No-
winski, Renta 2 – Cenek, Kaduch), 
L. Piotrowice – Koberzyce 0:4, Cz. 
Cieszyn – P. Polom 0:1, Czeladna 
– Oldrzyszów 1:4, Hlubina – Jakub-
czowice 1:2, Haj – Bruszperk 2:1, 
Fulnek – Karniów 1:2, Petřvald n. 
M. – Břidlična 1:1. Lokaty: 1. Kar-
niów 30,… 10. Sl. Orłowa 14, 12. L. 
Piotrowice 9, 13. Cz. Cieszyn 7, 15. 
Datynie Dolne 5 pkt. 

IA KLASA – gr. B
Stonawa – Bystrzyca 1:2 (Bednář 
– Pilch 2), Jabłonków – Jistebnik 
2:1 (dla gosp.: Sikora, T. Niesłanik), 
Śmiłowice – Dobra 4:1 (dla gosp.: 
Mira, Klimas 2, Vlachovič), Olbrach-
cice – Rzepiszcze 2:2 (dla gosp.: 
Cieslawski, Hovůrka), St. Miasto – 

Libhošť 3:1, Dobratice – Wracimów 
B 1:2. Lokaty: 1. Bystrzyca 18,… 
5. Olbrachcice 12, 7. Stonawa 11, 8. 
Śmiłowice 9, 9. Jabłonków 8 pkt. 

IB KLASA – gr. C
Inter Piotrowice – Wierzniowice 
7:2, Raszkowice – Nydek 2:0, L. 
Piotrowice B – Pietwałd 5:1, Oldrzy-
chowice – Starzicz 1:1, Wędrynia 
– Sucha G. 0:0, Mosty k. J. – Se-
dliszcze 1:5, Gnojnik – Baszka 6:1. 
Lokaty: 1. Wędrynia 19, 2. Wierz-
niowice 19, 3. I. Piotrowice 18 pkt. 

MP KARWIŃSKIEGO
G. Błędowice – G. Hawierzów 3:1, 
Hawierzów B – Sn Hawierzów 
2:6, Żuków G. – L. Łąki 2:2, Dąbro-
wa – Cierlicko 4:1, Sj Pietwałd – B. 
Rychwałd 1:3, V. Bogumin – F. Orło-
wa 0:8. Lokaty: 1. F. Orłowa 21, 2. G. 
Błędowice 19, 3. B. Rychwałd 17 pkt. 

MP FRYDEK-MISTEK
Bukowiec – Milików 4:2, Niebory 
– Chlebowice 8:0, Gródek – Toszo-
nowice 3:1, Śmiłowice B – Janowice 
0:5, Palkowice – Piosek 8:3, Metylo-
wice – Noszowice 0:1. Lokaty: 1. 
Prżno 25, 2. Niebory 24, 3. Noszo-
wice 22 pkt.  

• Karwiński obrońca Šehić (z prawej) w pojedynku z Matějovskim. Fot. mfkkarvina

Spragnieni poruszania się  
na łonie przyrody
Blisko stu biegaczy wzięło udział w 44. Memoriale Wandy Delong, jaki w niedzielne 
przedpołudnie 3 października został rozegrany w Mistrzowicach. Na czterech różnych 
trasach przy znakomitej pogodzie rywalizowały dzieci, młodzież i dorośli. – Widać, 
że ludzie spragnieni są poruszania się – cieszyli się przedstawiciele MK PZKO 
w Mistrzowicach, organizatorzy memoriału.

Łukasz Klimaniec

T
egoroczne zawody 
w Mistrzowicach 
były 44. edycją po-
święconą pamię-
ci Wandy Delong. 
Jak wyjaśnił prof. 
Daniel Kadłubiec, 

prezes MK PZKO w Mistrzowicach, 
organizator wydarzenia, w ubiegłym 
roku memoriał nie doszedł do skut-
ku z powodu obostrzeń związanych z 
pandemią.

– W tym roku zaskoczyła nas bar-
dzo duża liczba chętnych. Sądziliśmy, 
że po tym przestoju może nie być du-

żego zainteresowania. A tu tyle osób! 
Widać, że ludzie są spragnieni poru-
szania się na łonie przyrody – cieszył 
się prof. Kadłubiec.

Bardzo mocną ekipę wystawiła 
Szkoła Podstawowa z Polskim Języ-
kiem Nauczania w Czeskim Cieszy-
nie, którą reprezentowało ok. 40 bie-
gaczy i biegaczek.

– Ku mojemu zaskoczeniu nie mu-
siałam specjalnie uczniów motywo-
wać. Moja rola sprowadziła się do roz-
dania informacji, a po dwóch dniach 
miałam ponad 40 zgłoszeń. To cał-
kiem fajnie – oceniła Małgorzata 
Piasecka, nauczycielka wychowania 
fizycznego w tej szkole. – Dzieci mają 
chyba potrzebę spotkań. Już nawet 

nie chodzi o to, by zwyciężyć, ale żeby 
spotkać się z koleżanką czy kolegą, 
którzy też startują. W tym roku przy-
jechały nawet starsze dziewczyny, 
które zwykle trudniej było zmotywo-
wać. A tymczasem mamy silną grupę 
z klasy siódmej i ósmej – dodała. 

Równie silną ekipę stanowili… 
rodzice najmłodszych biegaczy 4-7 
letnich, którzy dopingowali swoje 
dzieci, a nierzadko i biegli obok nich 
zachęcając do ukończenia 250-metro-
wej trasy. Nieco starsi w kategorii 8-9 
lat biegli na dystansie 400 m, a kolej-
ne kategorie rywalizowały na trasie 
650 m (10-11 lat i 12-13 lat) oraz 1600 m 
(14-15 lat). Dystans 3200 metrów był 
dedykowany kategorii open.

– Trasa bardzo mi się podobała, 
była fajnie przygotowana i dobrze 
mi się biegło. Na początku trudność 
sprawił ten zbieg z górki, ale potem 
było lepiej – mówił Dawid Folwarcz-
ny z Bystrzycy, który wygrał na dy-
stansie 1600 m. 

W kategorii open triumfował 
Michał Gaura z Żukowa Dolnego. 
– Biegliśmy przez pola, więc było 
trochę trudno, a na koniec ten wy-
magający podbieg na górkę był 
dość wyczerpujący. Ale cieszę się, 
że finisz mi się udał – mówił młody 
zwycięzca kategorii open.

Organizatorzy nie ukrywali, że 
wsłuchują się w uwagi uczestni-
ków, dlatego w tym roku zgodnie z 
sugestią biegaczy zdecydowali się, 
by trasa na dystansie 3200 metrów 
prowadziła w dużej części po tere-

nowej nawierzchni, a nie tylko dro-
gą asfaltową. 

– W tym celu musieliśmy się po-
rozumieć z właścicielami parcel, by 
po ich terenie poprowadzić trasę. 
Zwracaliśmy więc uwagę, gdzie… 
pasą się krowy, by nie kolidowały z 
biegaczami – wyjaśnił Marian Ka-
dłubiec, syn prof. Kadłubca, odpo-
wiadający za organizację memoria-
łu.

– Powstała trasa zróżnicowana, 
która w 30 procentach prowadzi po 
asfalcie, a pozostała wiedzie lasem i 
po łąkach. Uczestnicy powinni być 
zadowoleni. Zawsze możemy liczyć 
na pomoc kolegów i ludzi dobrej 
woli. Nie tyko  z Mistrzowic, ale i 
Czeskiego Cieszyna. To około 30 
osób, które udzielają się przy orga-
nizacji biegu – dodał.  
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CO W KINACH

CZ. CIESZYN – Central: Ainbo 
(7, godz. 16.30); Historia mojej 
żony (7, godz. 18.00); TRZY-
NIEC – Kosmos: Zátopek (5, 
godz. 17.30); Nie czas umierać 
(5, 7, godz. 20.00); Minuta věč-
nosti (6, godz. 17.30); Malarka i 
złodziej (6, godz. 20.00); Karel (7, 
godz. 17.30); KARWINA – Cen-
trum: Nie czas umierać (5, godz. 
18.00); Dusza (6, godz. 17.30); Mi-
nuta věčnosti (6, godz. 20.00); 
Karel (7, godz. 17.15); Marťanské 
lodě (7, godz. 18.00); Zátopek (7, 
godz. 20.00); HAWIERZÓW – 
Centrum: Królik Piotruś (5, 6, 

godz. 17.00); Niepamięć (5, godz. 
18.00); Zátopek (5, godz. 19.30); 
Minuta věčnosti (6, godz. 18.00); 
Karel (6, 7, godz. 19.30); Shang-
Chi i legenda dziesięciu pierście-
ni (7, godz. 17.00); Titan (7, godz. 
18.00); CIESZYN – Piast: Piotruś 
Pan i Alicja w Krainie Czarów (6, 
7, godz. 14.30); Nie czas umierać 
(6, 7, godz. 16.30, 19.45).

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 
SM, niedziela, wiadomości re-
gionalne od godz. 6.00; powtór-
ka 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: ra-
dio.katowice.pl/Zaolzie.

CO W TERENIE

BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i 
Seniora MK PZKO zapraszają na 
spotkanie 6. 10. o godz. 15.00 do 
Domu PZKO. W programie legen-
dy polskie: mini-kabaret.
CZ. CIESZYN – Filia Bibliote-
ki Miejskiej przy ul. Havlíčka 6 
zaprasza do Avionu w czwartek 
7. 10. o godz. 17.00 na prelekcję 
Artura Walczuka pt. „Udział Pol-
skiego Kontyngentu Policyjnego 
w Misji ONZ w Liberii”. Wejściów-
ki 40 koron. Obowiązuje rezerwa-
cja miejsc.
 Październikowe spotkanie 

MUR-u odbędzie się w środę 6. 10. 
o godz. 17.00 w „Dziupli”. Wykład 
zatytułowany – „Rozczarowany 
„pokątną mieściną” – czyli Julian 
Przyboś w Cieszynie” wygłosi Jo-
anna Jurgała-Jureczka.
LUTYNIA DOLNA – MK PZKO 
zaprasza na Uroczystą mszę świę-
tą w intencji śp. księdza Henryka 
Dziekana oraz koncert pt. „Świę-
to pieśni” z okazji 275. rocznicy 
wybudowania kościoła św. Jana 
Chrzciciela, 145. rocznicy poświę-
cenia wierzniowickiej kaplicy św. 
Izydora w środę 6. 10. o godz. 
17.00 do kościoła parafialnego w 
Lutyni Dolnej. Wystąpią: zespół 
wokalny, chór mieszany „Za-
olzie” z Orłowej-Lutyni, zespół 
śpiewaczy „Olzanki” z Polski.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 6. 10. 
na spacer ścieżką dydaktyczną 
„Janáčkův chodníček”, która pro-
wadzi z Hukwaldów do Kozlowic. 
Długość trasy około 6 km. Przy 
sprzyjającej pogodzie można 
zwiedzić ruiny zamku Hukwaldy. 

Odjazd pociągiem z Cz. Cieszyna 
do Frydka o godz. 7.42, z Fryd-
ka autobusem do Hukwaldów o 
godz. 8.43. Prowadzi Edek Jursa, 
tel. 603 887 418.
 zaprasza 12. 10. na wtorkową 
wycieczkę na Ostry z Wędryni-
-Zaolzia. Zejście zaplanowane 
jest do Koszarzysk. Długość trasy 
12 km, przewyższenie 587 m. Do-
jazd: pociągiem z Cz. Cieszyna o 
godz. 8.20 do Wędryni, dalej au-
tobusem z Wędryni-Czornowskie 
o godz. 8.44 do Wędryni-Zaolzie. 
Prowadzi Wierka Piekarska, tel. 
737 818 785.
 30. 10. zapraszamy na ostatnią 
w tym roku wycieczkę autokaro-
wą Bumbálka – Velké Karlovice, 
Leskové. Na trasie (około 14 km) 
mamy dwie wieże widokowe: 
Čarták (Súkenická) i Miloňova. 
Cena za przejazd autobusem 200 
kc. Kierownik: Láďa Michalík, tel. 
602 840 384. Są wolne miejsca, 
zapraszamy.
TRZYNIEC-OSIEDLE – MK 
PZKO zaprasza na zebranie spra-
wozdawcze 2019-2020, które od-
będzie się w niedzielę 10. 10. o 
godz. 16.00 w Domu PZKO im. 
Adama Wawrosza w Trzyńcu na 
Tarasie.
WĘDRYNIA – Zarządy Klubu Se-
niora i Kobiet MK PZKO zaprasza-
ją swoich członków na wycieczkę 
w środę 6. 10. do Archeoparku i 
Domu Rybnego w Kocobędzu. 
Autobus wyjedzie o godz. 12.30 
z końcowej pętli i zatrzymuje na 
poszczególnych przystankach 
autobusowych. 

WYSTAWY

GALERIA MIASTA TRZYŃCA, 
DK „Trisia”, nám. Svobody 526, 
Trzyniec: do 28. 10. wystawa Ka-
rola Adamusa pt. „Vizuální poezie”. 
Ekspozycja czynna w po-pt: w godz. 
9.00-17.00; so i nie: w godz. 14.00-
17.00.
MUZEUM HUTY TRZYNIECKIEJ 
i MIASTA TRZYŃCA, DUŻA GA-
LERIA, ul. Frýdecká 387: do 18. 11. 
wystawa pt. „Historia jednego mia-
sta”. Czynna: wt-pt: w godz. 9.00-
17.00, nie: w godz. 13.00-17.00.
PAŃSTWOWE POWIATOWE AR-
CHIWUM KARWINA, Fryštátská 
55, Karwina-Frysztat: do 31. 12. 
wystawa pt. „Z trógły naszej starki”. 
Czynna: po, wt, śr, pt: w godz. 8.00-
14.00.

CO ZA OLZĄ

WIEŻA PIASTOWSKA i RO-
TUNDA św. Mikołaja, Cieszyn: 
czynne codziennie w godz. 9.00-
18.00. 
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PROGRAM TV

Zarząd MK PZKO w Olbrachcicach zaprasza na wernisaż wystawy fotografii Romana Dzika 
pn. „Polska Sahara” oraz projekcję zdjęć z ubiegłorocznej wycieczki do Łodzi. Impreza 
rozpocznie się w sobotę 9 października o godz. 16.00 w Domu PZKO. Wystawa będzie czynna 
do niedzieli.

WTOREK 5 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Programy wybor-
cze 9.15 Krok od nieba (s.) 10.10 Szat-
nia 10.35 Przygody kryminalistyki 
(s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Wszystko, co lubię 14.30 Logi-
ka (film) 14.45 Chcącemu nie dzieje 
się krzywda 15.30 Krok od nieba (s.) 
16.25 Podróżomania 16.55 AZ kwiz 
17.25 Czarne owce (s.) 17.40 Progra-
my wyborcze 18.00 Wiadomości re-
gionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Najlepsze gafy 21.25 Po-
ciąg dzieciństwa i nadziei (s.) 22.25 
Programy wyborcze 22.40 Losy 
gwiazd 23.40 Sprawy detektywa 
Murdocha (s.) 0.25 Kryminolog (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowna pla-
neta 9.20 Najciekawsze cuda staro-
żytności 10.05 Programy wyborcze 
10.20 Tajemnice brytyjskiej rodziny 
królewskiej 11.05 Szpiegostwo na 
pustkowiach 12.00 Panama – mia-
sto i kanał 12.55 Programy wyborcze 
13.10 Nie poddawaj się plus 13.35 Nie 
poddawaj się 14.05 Piekło pod po-
wierzchnią 14.50 Losy domów 15.10 
Programy wyborcze 15.25 Podróż po 
Raja Ampat 15.50 Dzika Patagonia 
16.50 Havel jedzie na urlop 18.15 Vác-
lav Havel 18.30 Konno po Czechach 
19.00 Na rowerze 19.10 Magazyn 
chrześcijański 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Sprawa 
zgubionego dziennika lekcji (teatr) 
21.45 Życie według Václava Havla 
23.00 100 cudów świata 23.55 Ludz-
kość: Nasza wspólna historia 0.40 W 
imię ojczyzny (s.) 1.30 Opowieść pod-
ręcznej (s). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica 
(s.) 9.50 Spece (s.) 10.55 Łowy 12.00 
Południowe wiadomości 12.25 Krok 
za krokiem (s.) 12.50 Ogólniak (s.) 
14.05 Dowody zbrodni (s.) 15.00 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.30 
Łowy 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 MasterChef 
Czechy 21.45 Pojedynek na talerzu 
22.45 Weekend 23.45 CSI: Kryminal-
ne zagadki Miami (s.) 1.35 Dowody 
zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.15 X-Men (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.20 M.A.S.H. (s.) 8.50 Gwiaz-
dy nad głową (s.) 10.20 Pierwsza ko-
lacja 11.25 Strażnik Teksasu (s.) 12.30 
Gliniarz i prokurator (s.) 13.30 Policja 
Hamburg (s.) 14.30 Komisarz Rex (s.) 
15.40 Tak jest, szefie! 16.50 Policja 
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Slunečná (s.) 21.35 7 przypad-
ków Honzy Dědka 23.55 Tak jest, sze-
fie! 1.05 Policja w akcji 2.05 Komisarz 
Rex (s.). 

ŚRODA 6 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Programy wy-
borcze 9.15 Krok od nieba (s.) 10.10 
Logika 10.30 Najlepsze gafy 11.45 
Programy wyborcze 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 13. komnata L. Šafářowej 14.30 
Uśmiechy Ladislava Peška 15.10 
Bucik 15.45 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 20.00 Debata przedwyborcza 
22.00 Przygody kryminalistyki (s.) 
22.50 Hercule Poirot (s.) 23.40 Komi-
cy na piątkę. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Królewskie 
miasta Chin 9.25 Dzika Patagonia 
10.15 Ludzkość – nasza wspólna hi-
storia 11.05 Programy wyborcze 11.20 
Pieniądze Hitlera 12.10 Wielka wojna 
ojczyźniana 13.00 Nagroda Gratias 
Tibi 13.30 Programy wyborcze 13.45 
Samoloty myśliwskie 14.30 Błękitna 
strefa długowieczności 15.25 Każdy 
Czech to hodowca 15.35 Z kucharzem 
dookoła świata 16.30 Klucz 17.00 
Szalony świat zimnej wojny 17.50 Hi-
storia Wieży Eiffela 18.45 Szwajcaria 
– w łonie Alp 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Błękitna 
krew 21.00 Strony rodzinne 21.30 
Podróż po Centralnej Anatolii 22.00 
Industrie 22.30 Wielka wojna ojczyź-
niana 23.25 Lotnicze katastrofy 0.10 
Dziesięć grzechów (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40 Uli-
ca (s.) 9.35 MasterChef Czechy 10.55 
Łowy 12.00 Południowe wiadomości, 
sport, pogoda 12.25 Krok za krokiem 
(s.) 13.55 Love Island (reality show) 

15.00 CSI: Kryminalne zagadki Mia-
mi (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomo-
ści 17.30 Łowy 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
MasterChef Czechy 21.40 Love Island 
(reality show) 22.50 Agenci NCIS: 
Nowy Orlean (s.) 23.45 CSI: Krymi-
nalne zagadki Miami (s.) 1.30 Dowo-
dy zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.15 X-Men (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.20 M.A.S.H. (s.) 8.50 Slu-
nečná (s.) 10.10 7 przypadków Hon-
zy Dedka 11.25 Strażnik Teksasu (s.) 
12.30 Gliniarz i prokurator (s.) 13.30 
Policja Hamburg (s.) 14.30 Komisarz 
Rex (s.) 15.40 Tak jest, szefie! 16.50 
Policja w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 Sho-
wtime 20.15 1. misja (s.) 21.35 Show 
Jana Krausa 23.50 Tak jest, szefie! 
1.00 Policja w akcji. 

CZWARTEK 7 PAŹDZIERNIKA

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba (s.) 
10.00 Pociąg dzieciństwa i nadziei 
(s.) 11.00 Wszystko, co lubię 11.30 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Pieczenie 
na niedzielę 14.30 Podróże po Cze-
chach 14.55 Zawodowcy (s.) 15.50 
Krok od nieba (s.) 16.40 Wszystko, 
co lubię 17.10 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 18.00 Wiadomości regional-
ne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Najlepsze gafy 21.20 Pr. dys-
kusyjny 22.15 Gejzer 22.50 Na tropie 
23.15 Komisarz Montalbano (s.) 1.10 
AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Siedem świa-
tów – jedna planeta 9.25 Szwajca-
ria – w łonie Alp 10.15 Jeszcze nie 
kończymy 11.35 Obrazki z Francji 
11.55 Błękitna strefa długowieczno-
ści 12.50 Samoloty myśliwskie 13.35 
Duże maszyny 14.25 Człowiek kontra 
rekin 15.10 Cudowna planeta 16.00 
Kwartet 16.30 Panama – miasto i ka-
nał 17.25 Industrie 17.50 Czar połu-
dniowo-wschodniej Azji 18.45 Auto 
Moto Świat 19.15 Przez ucho igielne 
19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-
gowym 20.00 Tajemnice brytyjskiej 
rodziny królewskiej 20.55 Konno po 
Czechach 21.25 Bedeker 21.55 Nowy 
papież (s.) 22.45 Pieniądze Hitlera 
23.35 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40 Ulica 
(s.) 9.40 MasterChef Czechy 10.55 
Łowy 12.00 Południowe wiadomości 
12.40 Ogólniak (s.) 14.00 Love Island 
(reality show) 15.05 CSI: Kryminal-
ne zagadki Miami (s.) 17.00 Wybory 
2021: Debata 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.00 
Wybory 2021: Debata 21.30 Plan 
ucieczki (film) 23.40 CSI: Kryminal-
ne zagadki Miami (s.) 1.25 Dowody 
zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.15 X-Men (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.10 M.A.S.H. (s.) 9.10 1. misja 
(s.) 10.25 Show Jana Krausa 11.30 
Strażnik Teksasu (s.) 12.30 Gliniarz i 
prokurator (s.) 13.30 Policja Hamburg 
(s.) 14.30 Komisarz Rex (s.) 15.40 Tak 
jest, szefie! 16.50 Policja w akcji 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
pogoda 19.55 Showtime 20.15 Slu-
nečná (s.) 21.35 Inkognito 22.45 Gafy 
(s.) 23.55 Tak jest, szefie! 

POLECAMY

• Szpiegostwo na pustkowiach
Wtorek 5 października, 
godz. 11.05  
TVC 2

• Nowy papież
Czwartek 7 października, 
godz. 21.55  
TVC 2

• Dzika Patagonia
Środa 6 października, 
godz. 9.25  
TVC 2

Zasmuceni podajemy do wiadomości iż zmarła 

śp. HELENA MACURA 
emerytowana nauczycielka

Na życzenie Zmarłej pożegnanie odbędzie się w wą-
skim gronie rodzinnym bez obrzędu pogrzebowego.
Zasmucona rodzina.
 GŁ-603

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

W głębokim smutku i żalu zawiadamiamy,  że 2 paź-
dziernika odeszła od nas w wieku 85 lat

śp. MUDr. KAZIMIERA FEBEROWA
z domu Kokotek

długoletni lekarz pediatra
Ostatnie pożegnanie z Drogą Zmarłą odbędzie się w piątek 8 paździer-
nika o godz. 14.00 w kościele rzymskokatolickim Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Czeskim Cieszynie na cmentarzu w Łąkach. W smutku 
pogrążona rodzina. GŁ-605

Żegnaj!
Niby jedno słowo,
a czasem tak trudno je powiedzieć…

Dotknięci bolesną stratą zawiadamiamy, że dnia 
2 października 2021 w wieku 90 lat na zawsze opuścił 
nas nasz Ukochany Mąż, Ojciec, Brat, Dziadek, Pra-
dziadek, Teść, Szwagier, Kuzyn i Wujek 

śp. MUDr JAN KUFA
Odszedł od nas człowiek wielkiego serca, wyjątkowej skromności 
i życzliwości.
Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się 8 października 2021 o godz. 
14.00 w kościele rzymskokatolickim w Karwinie-Frysztacie.
Pogrążona w smutku rodzina. GŁ-608

Dziś, 5 października, obchodzi zacne urodziny 

TADEUSZ KOŁATEK 
z Orłowej-Lutyni 

Z tej okazji dużo najserdeczniejszych życzeń zdrowia, szczęścia, spokoju 
na dalsze lata, błogosławieństwa Bożego z całego serca życzą żona Elż-
bieta, Renatka, Irenka z rodzinami, wnuczka Kasia z mężem i bratanek 
inż. Roman Kołatek z rodziną. RK-093

Dnia 3 października 2021 obchodził swój zacny jubileusz życiowy – 80. 
urodziny – nasz Kochany Mąż, Tatuś, Dziadek i Pradziadek

mgr BOGDAN KISZA
z Trzyńca

Z tej okazji życzymy Ci wszystkiego, co najlepsze!
Żona Halina oraz córki z rodzinami. GŁ-606 

Lata mijają, a miłość i pamięć zostaje.
Początek października to smutna chwila, 
poświęcona naszym najbliższym. 

Cztery lata temu odszedł do wieczności 

śp. ERWIN DRÓZD
a trzy lata temu pożegnała się z nami na zawsze Jego Kochana Córka 

śp. DANUTA PRZECZEK
z domu Drózd

Dziękujemy wszystkim, którzy Ich znali i w tych dniach o nich wspo-
mnieli. GŁ-601

Odszedłeś, ale w sercach naszych żyć będziesz stale.
Dnia 2 października 2021 minęła 20. rocznica śmierci 
naszego Kochanego 

śp. BRONISŁAWA DZIKA 
z Orłowej

Z miłością i smutkiem w sercu wspominają najbliżsi.
 GŁ-602

Dla nikogo nie umarłeś naprawdę.
Będziesz żył w naszych myślach i sercach na zawsze.

Z łezką w oku i bólem w sercu będziemy wspominać, 
jak biło szlachetne serce naszego Kochanego 

śp. por. in m. ADRIANA WERNERA
z Olbrachcic,

który na skutek ran odniesionych w Afganistanie 
zmarł 9 października 2011

Uroczystości wspomnieniowe odbędą się na cmentarzu w Olbrachcicach 
8 października 2021 o godz. 11.00. Ci, którzy Go kochali i szanowali, o mo-
dlitwę i ciche wspomnienia prosi rodzina. GŁ-560

ŻYCZENIA

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

CZYTAJ NAS CODZIENNIE! 

 www.glos.live

 GŁ-594
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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 zo-
stanie rozlosowana książka. Rozwiązania 

prosimy przesyłać na e-mail: info@glos.live. Termin 
ich nadsyłania upływa w piątek 15 października 
2021 r. Nagrodę z 14 września otrzymuje Grażyna 
Jedzok z Czeskiego Cieszyna. Autorem dzisiejszych 
łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie krzyżówki sylabowej z 14 września: 
A. PASTOR, B. ZOMO/BANIA, C. LAWA/DYNIA, D. RYBY
1. ZOLA, 2. PASMO/WARY, 3. TORBA/DYBY, 4. NIANIA
Rozwiązanie minikwadratu magicznego I  
14 września: 1. EGON 2. GROTA 3. OTTON 4. NANA 
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II  
z 14 września: 1. FAZA 2. AFGAN 3. ZAKON 4. ANNA
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 14 września: KRÓLÓW

Rozwiązaniem logogryfu jest nazwa miasta na prawach powiatu w północno-zachodniej Polsce,  
w województwie zachodniopomorskim.

1. kuzynka poziomki
2. konfederacja założona w celu obalenia Konstytucji 3 maja
3. zwiedzanie krajów w grupie lub indywidualnie
4. klasyfikacja, podział, kategoryzacja
5. kobieta zajmująca się tłumaczeniami
6. luźny szyk bojowy piechoty
7. czekolady lub mnożenia
8. włochaty pająk z rodzaju ptasznikowatych

Wyrazy trudne lub mniej znane: TARANTULA, TYRALIERA

1 2 3 4 5 6 7 8
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Poziomo i pionowo jednakowo:

1. klajster lub buta-
pren

2. do gry w komet-
kę lub ruchoma 
część skrzydła 
samolotu

3. część monitora 
lub telewizora

4. imię Novotnej, 
czeskiej tenisistki

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. inaczej niewiele, 
maciupeńko, nie-
dużo

2. jednostka elek-
tryczna odnoszą-
ca się do natęże-
nia prądu

3. czubek gwoździa 
lub zapałki, głów-
ka

4. czynność wyko-
nywana pługiem

Wyrazy trudne 
lub mniej znane: 
AMPER
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Rozwiązaniem logogryfu łukowatego jest nazwa szczytu w paśmie Ropicy w Beskidzie Śląsko-Moraw-
skim. Jest najbardziej na północ wysuniętym szczytem Beskidu Śląsko-Morawskiego.

1.-4. mityczny król, ojciec Europy po-
rwanej przez Zeusa

3.-6. słoneczna albo pod psem
5.-8. produkt nieprzydatny, bubel lub 

ruch karabinu przy strzale
7.-10. domek ślimaka
 9.-12. wynik dzielenia
11.-2. ara lub kakadu

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
AGENOR


