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Sytuacja dojrzała, 
by zmienić zasady
WYDARZENIE: W czwartek po raz trzynasty w tej kadencji spotkała się w Czeskim Cieszynie Rada 
Przedstawicieli Kongresu Polaków w RC. Najważniejszym punktem obrad była zmiana ordynacji 
wyborczej na Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków. W przyjętej, nowej ordynacji zaszły istotne 
zmiany. Zaproponowany model wzmacnia bowiem reprezentację ważnych organizacji dla polskości na 
Zaolziu z rozbudowaną strukturą terenową.

Witold Kożdoń

Tomasz Pustówka, wicepre-
zes Kongresu Polaków w RC, 
który omówił ten punkt pro-

gramu, przypomniał, że prace nad 
nową ordynacją trwały od kilku 
miesięcy. – Dyskusje, jaka powin-
na być reprezentacja poszczegól-
nych organizacji na Zgromadzeniu 
Ogólnym, trwają jednak od wielu 
lat. Jako Rada Kongresu Polaków 
doszliśmy więc do przekonania, że 
sytuacja dojrzała już, by zmienić 
zasady wyboru reprezentantów na 
przyszłoroczne Zgromadzenie Ogól-
ne – mówił.

Ich celem jest przede wszystkim 
zwiększenie udziału przeds tawicie-
li środowisk wyjątkowo aktywnych 
i ważnych dla rozwoju polskości 
na Zaolziu. Dlatego twórcy projek-
tu nowej ordynacji przyjęli zasadę 
przydzielenia liczby delegatów pro-
porcjonalnie do liczby jednostek 
organizacyjnych czy terenowych 
danej organizacji. Równocześnie 
częściowo zmniejszyli liczbę dele-
gatów wyłanianych przez sejmiki 
gminne. 

– Chcemy, by kluczowe instytu-
cje i organizacje zrzeszone w Kon-
gresie Polaków, by realnie aktywne 
środowiska będące nosicielami idei 
polskości na Zaolziu, otrzymały 
mocniejszą reprezentację na Zgro-
madzeniu Ogólnym. Chcemy także, 
by w ten sposób bardziej angażo-
wały się w działalność Kongresu. 
Podczas długich dyskusji wypraco-
waliśmy kompromis, który zakłada, 
że liczba delegatów przydzielona 
poszczególnym organizacjom za-
leży od tego, jak rozbudowana jest 
struktura wewnętrza danej orga-
nizacji, w szczególności struktura 
terenowa, ale także, jakie środowi-
ska dana organizacja reprezentuje. 
Chcemy bowiem, by przedstawicie-

le tych wszystkich środowisk 
byli obecni na Zgromadzeniu 
Ogólnym – tłumaczył Tomasz 
Pustówka. 

Łącznie organizacje delegują 
na Zgromadzenie Ogólne Kon-
gresu Polaków 216 osób. I tak 
wedle nowej ordynacji wybor-
czej Macierz Szkolna ma prawo 
do 40 delegatów. – Ta liczba 
wynika z faktu, że mamy 25 pol-
skich szkół podstawowych i 12 
samodzielnych przedszkoli. Po-
nadto działają Gimnazjum oraz 
Zarząd Macierzy Szkolnej. Każ-
da z tych jednostek otrzymała 
po jednym delegacie, natomiast 
zarząd ma prawo do dwóch de-
legatów. Stad właśnie wzięła się 
liczba 40 delegatów – stwier-
dził Tomasz Pustówka, dodając, 
że Polski Związek Kulturalno-

-Oświatowy będzie mał z kolei 
91 delegatów. – To wyjątkowo 
liczna organizacja z wyjątkowo 
dużą strukturą terenową, która 
skupia 81 miejscowych kół, my 
zaś chcemy, by każde z nich 
miało możliwość delegowania 
na Zgromadzenie Ogólne swego 
reprezentanta – mówił.

– Do tego istnieją sekcje 
PZKO: Sekcja Akademicka 
„Jedność” (pięć mandatów), 
Sekcja Kobiet, Historii Regionu 
i Ludoznawcza, które otrzyma-
ły w sumie trzy mandaty oraz 
Zarząd Główny, który ma pra-
wo do dwóch delegatów – do-
dała prowadząca czwartkowe 
obrady Małgorzata Rakowska, 
przewodnicząca Rady Przed-
stawicieli.  

Ciąg dalszy na str. 3

•••
Nam chodzi 
o polskość. 

To jest 
najważniejsze, 

więc zależy nam, by 
pozyskać nowych ludzi, 

którzy mogą zacząć działać. 
Szukamy ludzi aktywnych, 
którzy tworzą na co dzień 

nasze społeczeństwo
Małgorzata Rakowska, 

przewodnicząca Rady Przedstawicieli

SPOŁECZEŃSTWO

Muzeum 
pod chmurką
Cieszyn, Czeski Cieszyn. Spacerując 
nabrzeżem Olzy, można poznawać 
historię podzielonego granicą Cie-
szyna. W czwartek zostało tu ofi cjal-
nie otwarte pierwsze transgranicz-
ne muzeum na wolnym powietrzu, 
Open Air Musem Cieszyn Český 
Těšín. Trasa zwiedzania rozpoczyna 
się obok hali widowiskowo-sporto-
wej przy Alei Piastowskiej, a kończy 
na drugim brzegu przy nabrzeżu 
Wolności. STR. 4

SPOŁECZEŃSTWO

Szkoła liderów
Warszawa. We wrześniu 40 polskich 
uczniów z 10 zaolziańskich szkół 
zwiedziło Warszawę. Wyjazd zorga-
nizowało w ramach projektu „Warsza-
wa dla liderów 2019” Towarzystwo 
Nauczycieli Polskich. Przedsięwzię-
cie sfi nansowały zaś Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska” oraz Fundusz 
Rozwoju Zaolzia. STR. 3

 SPORT

Upalne 
mistrzostwa świata
Doha/Katar. Słaba frekwencja na wi-
downi nie przeszkadza lekkoatletom 
w kompletowaniu medali mistrzostw 
świata w Dosze. Polacy prezentują 
się w czempionacie jak na razie ze 
zmiennym szczęściem. Wczoraj, po 
zamknięciu numeru, przed szansą 
medalową stanęła w skoku wzwyż 
Kamila Lićwinko. Powracająca po 
urlopie macierzyńskim zawodniczka 
meldowała w Dosze dobrą formę. 
STR. 9

Śmiertelny 
wypadek na 
obwodnicy 

Jedna osoba zginęła, a pięć zosta-
ło rannych w zderzeniu dwóch 

samochodów na drodze I/11 obok 
Mostów koło Jabłonkowa w kierun-
ku na Słowację. Do wypadku doszło 
w poniedziałek po godz. 7. rano. Je-
den z samochodów, które zderzyły 
się czołowo, został odrzucony prosto 
pod koła nadjeżdżającego z naprze-
ciwka ti ra. Droga została zamknięta w 
obu kierunkach. Na miejscu wypadku 
lądował helikopter LPR. Policja w go-
dzinach przedpołudniowych kierowa-
ła ruch do objazdów.  (szb)

• Najważniejszym punktem obrad była 
zmiana ordynacji wyborczej na Zgro-
madzenie Ogólne Kongresu Polaków. 
Fot. WITOLD KOŻDOŃ
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PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ...

• Zwykły dzień na targowisku w Cz. Cieszynie. Fot. WIESŁAW PRZECZEK

Zapraszamy do odwiedzenia naszego ar-
chiwum krótkich materiałów fi lmowych.

Czytam dość dużo książek na temat II wojny światowej. Ale nie 
walki na froncie, nie działania militarne mnie interesują. Próbuję 

zrozumieć mechanizm społeczny, który doprowadził do masowej za-
głady. 

Żeby się o to pokusić, trzeba się cofnąć do okresu po I wojnie, którą 
nazywano wówczas Wielką Wojną, ponieważ chyba nikt nie wyobrażał 
sobie większej. Podział Europy, warunki traktatu wersalskiego, ciężka 
sytuacja, w jakiej znalazły się Niemcy, były żyzną glebą, w której mógł 
wyrosnąć niemiecki narodowy socjalizm. 

Ostatnio pożyczyłam w bibliotece „Wakacje w Trzeciej Rzeszy” 
angielskiej historyczki Julii Boyd. Książka ta niedawno ukazała się w 
polskim tłumaczeniu. To niełatwa w odbiorze, wymagająca skupienia 
podczas lektury, lecz niezwykle cenna pozycja. Z kategorii tych, co 
otwierają oczy. Po jej przeczytaniu nie powinniśmy już pytać ze świę-
tym oburzeniem, jak to możliwe, że Niemcy pozwolili na to, aby taki 
szaleniec, jak Hitler, przejął władzę i wprowadził dyktaturę. Bo wtedy 
tak samo musielibyśmy się oburzać, dlaczego nasi przodkowie po dru-
giej wojnie przyklaskiwali komunistom. Dyktatury oparte na obu tych 
ideologiach były, przynajmniej w swoich początkach, tak samo atrak-
cyjne dla ludu. Stosowały dokładnie te same narzędzia i oferowały 
te same korzyści: rozbudowę kraju, zero bezrobocia, tanie wczasy i 
dostępną kulturę dla robotników. Wprowadziły kult jednostki, grupo-
we zajęcia sportowo-wojskowe, używały mocnej, przekonującej propa-
gandy. Jedyna różnica polegała na tym, że dla nazistów najważniejszy 
był naród, dla komunistów klasa. Pierwsi stosowali represje wobec 
domniemanego wroga narodu – Żydów, drudzy wobec tak zwanego 
wroga klasowego. 

Wieje grozą, kiedy człowiek uświadomi sobie fakt, że nowa dyktatu-
ra, w którymkolwiek kraju, może narodzić się równie łatwo. Początko-
wo będzie taka sobie niegroźna, a nawet przyjemna, a potem... Miejmy 
nadzieję, że jednak się nie narodzi.  

NASZ »GŁOS«

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BOGUMIN
Z powodu remontu biur 
– wymiany podłóg – w 
dniach 10-18 bm. bę-
dzie nieczynny wydział 
ratusza, który wystawia 
dowody osobiste i pasz-
porty. Gotowe dokumenty 
petenci mogą odebrać 
na parterze budynku „A” 
Urzędu Miasta. Osoby, 
które pilnie potrzebują 
wyrobić nowe dokumen-
ty tożsamości, mogą się 
zwrócić do urzędów w 
Orłowej, Karwinie lub 
Ostrawie.
 (dc) 

GRÓDEK
Urząd Gminy oferuje 
niecodzienny dar książ-
kowy. Prawdopodobnie 
nie zainteresuje on ogółu 
mieszkańców, lecz może 
być cenny dla kogoś, kto 
zgłębia historię prawa. Do 
bezpłatnego odbioru jest 
40 tomów czechosłowac-
kich i czeskich dzienników 
ustaw, począwszy od 1973 
roku. Urzędowi Gminy 
woluminy nie są już po-
trzebne. 
 (dc)

OSTRAWA
Dziewięćdziesiąt sie-
dzisk z zamkniętego 
stadionu piłkarskiego 
na Bazalach władze 
miasta zamierzają 
sprzedać w formie 
licytacji, a dochód ze 
sprzedaży przeznaczyć 
na działalność sportową 
wychowanków czterech 
ostrawskich domów dziec-
ka. Krzesełka można kupić 
w ramach aukcji elektro-
nicznej, która zostanie 
przeprowadzona od 4 do 
31 października na stronie 
internetowej www.bene-
fi ce.ostrava.cz. Wartość 
krzesełek podnoszą ory-
ginalne autografy piłkarzy 
Baníka.  (dc)

TRZYNIEC
Zawodowi strażacy już 
pięćdziesiąt lat pomagają 
mieszkańcom miasta i 

regionu podczas pożarów, 
klęsk żywiołowych, wy-
padków komunikacyjnych. 
Z tej okazji w Muzeum 
Huty Trzynieckiej i Miasta 
Trzyńca została otwarta 
wystawa poświęcona 
historii i współczesności 
straży pożarnej. Podczas 
wernisażu, który odbył się 
w ub. tygodniu, prezydent 
miasta, Věra Palkovská, 
wręczyła dyrektorowi 
Straży Pożarnej Woje-
wództwa Morawsko-Ślą-
skiego, gen. Vladimírowi 
Vlčkowi, medal pamiątko-
wy miasta.  (dc)

OSTRAWA

BOGUMIN

TRZYNIEC

wtorek

środa

czwartek

dzień: 18 do 21 C 
noc: 12 do 10 C 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 15 do 18 C 
noc: 12 do 10 C 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 11 do 13 C 
noc: 11 do 8 C 
wiatr: 1-3 m/s

DZIŚ...

1
października 2019

Imieniny obchodzą: 
Danuta, Remigiusz
Wschód słońca: 6.43
Zachód słońca: 18.27
Do końca roku: 91 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy 
Dzień Osób Starszych
Światowy Dzień Ptaków
Międzynarodowy 
Dzień Muzyki
Przysłowia: 
„Gdy październik mroźny, 
to nie będzie styczeń 
groźny”

JUTRO...

2
października 2019

Imieniny obchodzą: 
Antoni, Teofi l
Wschód słońca: 6.44
Zachód słońca: 18.25
Do końca roku: 90 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy 
Dzień bez Przemocy
Dzień Anioła Stróża
Przysłowia: 
„Gdy w październiku 
ciepło chadza, w lutym 
mrozy naprowadza”

POJUTRZE...

3
października 2019

Imieniny obchodzą: 
Gerard, Gerarda, Teresa
Wschód słońca: 6.46
Zachód słońca: 18.22
Do końca roku: 89 dni
Przysłowia: 
„Na Gerarda gdy sucho, 
lato będzie z pluchą”

POGODA

E-STREFA

Jaroslav Rudiš
pisarz i dziennikarz

CYTAT NA DZIŚ

•••

Czesi wolność kojarzą 
z konsumpcjonizmem 

GRÓDEK

25
organizacji skupia obecnie Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków w Republice 
Czeskiej. Do niedawna w jej skład wchodziło 30 stowarzyszeń, jednak pięć z 
nich nie prowadzi już działalności. W ubiegłym tygodniu Rada Przedstawicieli KP 
przyjęła ten fakt do wiadomości. Organizacje, które zaprzestały działalności, to: 
Zrzeszenie Literatów Polskich, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Polskie To-
warzystwo Avion, Koło Polskich Kombatantów w RC oraz Polski Związek Byłych 
Więźniów Politycznych.  (wik)

Sytuacja dojrzała, 
by zmienić zasady
Dokończenie ze str. 1

Kontynuując Tomasz Pustówka 
poinformował, że Towarzy-

stwo Nauczycieli Polskich będzie 
miało 28 delegatów. – Tutaj rów-
nież opieramy się na strukturze 
szkół. Uważamy za bardzo ważne, 
aby przedstawiciel każdej ze szkół 
był obecny na Zgromadzeniu Ogól-
nym – zaznaczył, dodając, że także 
liczba delegatów Harcerstwa Pol-
skiego w Republice Czeskiej (10) 
wynika z liczby harcerskich drużyn 
działających na Zaolziu.

Dla odmiany Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Sportowe „Beskid Ślą-
ski” będzie miało pięciu delegatów 
(po jednym dla każdej sekcji oraz 
dwa dla zarządu), natomiast Stowa-
rzyszenie Młodzieży Polskiej czte-
rech. Wszystko dlatego, że w ramach 
SMP zostaną wyłonieni przedstawi-
ciele samorządu uczniowskiego cze-
skocieszyńskiego Gimnazjum.

Pozostałe organizacje zrzeszone w 
Kongresie Polaków otrzymały nato-
miast po dwóch delegatów. – Widać 
więc, że te cyfry nie są przypadkowe, 
a nasze wyliczenia nie wzięły się z 
powietrza, ale wynikają z analizy sy-
tuacji poszczególnych organizacji – 
podkreślał Tomasz Pustówka.

Odnosząc się zaś do zmian w spo-
sobie wybierania delegatów przez 
sejmiki gminne, tłumaczył, że są one 
efektem dotychczasowych doświad-
czeń. – Wydaje nam się, że liczba 
delegatów przydzielona sejmikom 
nie zawsze była przez te sejmiki w 
pełni zagospodarowywana. Dlatego 
obniżyliśmy liczbę delegatów wy-
bieranych przez sejmiki. Uważamy, 
że zaproponowana przez nas liczba 

będzie wystarczająca, by element 
obywatelski Kongresu był słyszalny i 
by osoby niezrzeszone miały możli-
wość wpływania na politykę Kongre-
su – mówił.

Łącznie sejmiki gminne delegują 
na przyszłoroczne Zgromadzenie 
Ogólne Kongresu Polaków 62 osoby. 
Trzy miasta (Czeski Cieszyn, Karwi-
na i Trzyniec) będą miały po pięciu 
delegatów, natomiast najmniejsze 
gminy po jednym delegacie. Wszyst-
ko po to, by na Zgromadzeniu Ogól-
nym zachowana została reprezenta-
cja całego Zaolzia. W trakcie dyskusji 
zastanawiano się jednak, jak pod-
nieść frekwencję na sejmikach. 

– Faktycznie bywa z tym różnie. 
Mam doświadczenia z sejmiku w Ja-
błonkowie, na który przychodzi bar-
dzo mało ludzi. Myślę jednak, że być 
może zmiany w ordynacji pomogą 
przyciągnąć nowych ludzi – zasta-
nawiała się Danuta Branna, a podob-
nie przekonywała Barbara Smugała, 
która stwierdziła, że nowa ordynacja 
to dobre rozwiązanie dla polskiego 
szkolnictwa.

Małgorzata Rakowska przypo-
mniała z kolei, że Kongres wspiera 
wszelkie polskie inicjatywy.

– Nam chodzi o polskość. To jest 
najważniejsze, więc zależy nam, by 
pozyskać nowych ludzi, którzy mogą 
zacząć działać. Szukamy ludzi ak-
tywnych, którzy tworzą na co dzień 
nasze społeczeństwo – mówiła.

– Po transformacji systemowej, 
po wstąpieniu Republiki Czeskiej do 
Unii Europejskiej i NATO, trudnych 
tematów związanych z polskością 
jest już niewiele, ale nadal są – pod-

kreślił dla odmiany Józef Szyme-
czek, wiceprezes Kongresu Polaków. 
– Z aktualnych trzeba na przykład 
rozpropagować korzyści płynące z 
posiadania Karty Polaka. Musimy 
także promować Fundusz Rozwoju 
Zaolzia i pokazać, że istnieją możli-
wości pozyskania pieniędzy na cie-
kawe projekty – dodał.

Ostatecznie, przy trzech głosach 
wstrzymujących, Rada Przedstawi-
cieli Kongresu Polaków w RC przyję-
ła nową ordynację wyborczą na Zgro-
madzenie Ogólne Kongresu Polaków.

– Dziękuję państwu, bo tutaj cho-
dzi o ważną sprawę. 3 marca 1990 r. 
odbyło się pierwsze Zgromadzenie 
Ogólne i od tego momentu minęło 
już 30 lat. W tym czasie zmieniło 
się bardzo dużo. Zmieniło się nasze 
myślenie, działanie, zmienili się lu-
dzie. Inne jest otoczenie społeczne 
i polityczne. Zmieniona ordynacja 
jest natomiast próbą aktywizacji no-
wych ludzi. Wiemy, że PZKO ma pra-
wie 10 tysięcy członków, ale gdzie 
jest kolejnych 20 tysięcy Polaków? 
Chcemy ich w jakiś sposób zaanga-
żować i zobaczymy, co z tego wy-
niknie – podsumowała Małgorzata 
Rakowska.

Kolejne Zgromadzenie Ogólne 
Kongresu Polaków w RC odbędzie się 
25 kwietnia 2020 r. Tym razem dele-
gaci zjadą jednak nie do Czeskiego 
Cieszyna, a do Trzyńca. Wydarzenie 
gościć będzie bowiem w murach 
Domu Kultury „Trisia”. – Zdecydo-
waliśmy się na to miejsce ze względu 
na zwiększoną liczbą delegatów – w 
sumie 278 oraz dobry dojazd – stwier-
dziła Małgorzata Rakowska.  (wik)

Szkoła liderów

Zaolziańska młodzież przebywa-
ła w polskiej stolicy w ramach 

projektu „Warszawa dla liderów 
2019” przez trzy dni, od 18 do 20 
września.

– Pierwszego dnia nasi ucznio-
wie zobaczyli Łazienki Królewskie 
oraz Zamek Królewski. Drugiego 
dnia odwiedzili Stadion Narodowy, 
Muzeum Powstania Warszawskie-
go oraz Centrum Nauki Kopernik, 
natomiast trzeci dzień upłynął 

nam na grze miejskiej, czyli zaba-
wie połączonej ze zwiedzaniem 
miasta, podczas której uczniowie 
podzieleni na cztery grupy wy-
konywali zadania z mapą w ręku 
– relacjonuje Krzysztof Kosmala, 
prezes Towarzystwa Nauczycieli 
Polskich w Republice Czeskiej, któ-
ry był jednocześnie kierownikiem 
wyjazdu. Opiekunami młodzieży 
byli zaś Anna Richter i Tomasz Ba-
ran.  (wik)

• Przed Stadionem Narodowym. Fot. ARC

Spadł z dźwigu 
W Trzyńcu wydarzył się w pią-

tek wieczorem poważny wy-
padek przy pracy. 47-letni mężczy-
zna wykonujący pracę na terenie 
Huty Trzynieckiej spadł z dźwigu, z 
wysokości ok. ośmiu metrów. – Po 
upadku był przytomny. Lekarka 
udzielająca mu pomocy stwierdziła 
liczne obrażenia kończyn górnych, 
dolnych, brzucha i miednicy. U pa-
cjenta widoczne były objawy szoku, 
jego życie było zagrożone – opisał 
stan rannego Lukáš Humpl, rzecz-
nik pogotowia ratunkowego. 

Mężczyznę wprowadzono w 
stan śpiączki farmakologicznej, 
zaintubowano i podłączono do 
respiratora. Śmigłowcem został 
przetransportowany do Szpitala 
Uniwersyteckiego w Ostrawie-Po-
rubie. 

– Ranny nie był pracownikiem 
huty, lecz fi rmy zewnętrznej, 
która buduje w hucie nowy ciąg 
technologiczny – powiedziała 
„Głosowi” Petra Mackowa, rzecz-
niczka HT. 

 (dc)

Odszedł Jan 
Kobuszewski
Zmarły w sobotę Jan Kobu-

szewski  urodził się 19 kwiet-
nia 1934 r. w Warszawie i ze 
stolicą związał całe swe życie. De-
biutował w 1956 r. w Teatrze Mło-
dej Warszawy. Następnie wystę-
pował w Teatrze Polskim, Teatrze 
Narodowym, a po krótkiej współ-
pracy z Teatrem Nowym w Łodzi 
w 1976 r. związał się na stałe z Te-
atrem Kwadrat, który stał się jego 
artystycznym domem. Jednocze-
śnie Jan Kobuszewski rozwijał 
współpracę z Telewizją Polską, 

stając się jej wielką osobowością 
i pionierem cyklicznych progra-
mów satyrycznych. Osobny roz-
dział w jego dorobku stanowił 
kabaret. Występował w niezapo-
mnianych skeczach i piosenkach 
Kabaretu Dudek, Kabaretu Star-
szych Panów czy Kabaretu Olgi 
Lipińskiej. Za swoje dokonania 
został odznaczony Krzyżem Ko-
mandorskim z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski oraz Złotym 
Medalem „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis”.  (wik)

W centrum Stonawy 
pojawił się w ub. 
tygodniu nowy 
monument w kształcie 
łzy. Ma przypominać 
13 górników, którzy 
zginęli 20 grudnia ub. 
roku w kopalni ČSM 
w wyniku pożaru 
spowodowanego 
wybuchem metanu. 
Odsłonięty zostanie 
dokładnie w rocznicę 
tragedii. 

Beata Schönwald

Kiedy 20 grudnia ub. roku wystę-
powałem w transmisji na żywo 
emitowanej przez Czeską Te-

lewizję, powiedziałem, że jako gmina 
postaramy się godnie uczcić pamięć 
górników, którzy zginęli w katastrofi e. 
Dlatego zwróciłem się do spółki węglo-

wej OKD z propozycją, żeby wspólnie 
wznieść pomnik na cześć ofi ar z 20 
grudnia, a także na pamiątkę wszyst-
kich tych, którzy za wydobycie węgla 
zapłacili życiem – powiedział „Głoso-
wi” wójt Stonawy, Andrzej Feber. 

Zostanie po  nich Łza

Posąg łzy, który ufundowała spół-
ka OKD, został już zainstalowany w 
tylnej części parku, w którym znaj-
dują się m.in. plac zabaw oraz dwa 
wózki górnicze. Jeden z nich przypo-
mina zakończenie eksploatacji węgla 

w kopalni 9 Maja, a drugi 100. roczni-
cę powstania Stowarzyszenia Umun-
durowanych Górników w Stonawie. 
– Wybraliśmy spokojne miejsce, 
choć z drugiej strony zależało nam 
na tym, żeby pomnik nie stał gdzieś 

na uboczu, ale w miejscu uczęszcza-
nym przez ludzi – zaznaczył Feber, 
dodając, że w związku z tym odrzu-
cono pomysł wzniesienia posągu na 
terenie kopalni ČSM. – W momencie, 
kiedy kopalnia zostanie zamknięta, 
ustanie tam wszelki ruch, a nasz po-
mnik podzieli los podobnych monu-
mentów, o których dziś mało już kto 
pamięta – stwierdził wójt.

Stonawska granitowa Łza, której 
autorem jest Martin Kuchař, po-
wstała w 2014 roku na międzynaro-
dowym sympozjum rzeźbiarskim 
w Strzegomiu jako kropla symbo-
lizująca prapoczątek wszelkiego 
życia. – Kiedy spółka OKD zwróciła 
się do mnie w sprawie posągu dla 
Stonawy, zaproponowałem tę kro-
plę, która równie dobrze może być 
interpretowana jako wieczna łza. 
Przez pięć tygodni dzień w dzień 
pracowałem na nią w kamienioło-
mie. Była to ciężka praca w pocie 
czoła, z  użyciem głośnych narzę-
dzi, trochę podobna do tej w kopal-
ni – zaznaczył Kuchař. 

Na cokole, na którym została 
osadzona Łza jako symbol smutku 
po tych, którzy odeszli, zostaną 
zainstalowane tablice w językach 
polskim i czeskim, a przestrzeń 
wokół niego zostanie odpowiednio 
zagospodarowana. Odsłonięcie po-
sągu odbędzie się z wielką pompą 
20 grudnia br. o godz. 15.00. 

• Wójt Andrzej Feber tłumaczy, że na cokole zostaną zainstalowane tablice 
w języku polskim i czeskim. Fot. BEATA SCHÖNWALD
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Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Wspominamy 
nasze pierwsze miłości
55 lat po maturze, w czwartek 26 września, zjechali do Karwiny-Frysztatu absolwenci Ogólnokształcącej Szkoły 
Średniej w Orłowej. Okolicznościowe spotkanie maturzystów z rocznika 1964 odbyło się jak zwykle w restauracji 
„Na Frysztackiej” w Karwinie-Frysztacie.

Witold Kożdoń

Dobrym duchem naszych 
spotkań jest Łucja Donocik, 
która organizuje je i mobili-

zuje nas, by na nie przyjeżdżać. A 
przyjeżdżamy nieraz z daleka, nie-
którzy z Brna, inni z Krakowa – mó-
wił Jan Bajger. Dodał, że w trakcie 
spotkań królują oczywiście wspo-
mnienia. – Rozmawiamy o gim-
nazjum, o naszych profesorach, o 
tym, jacy byliśmy wówczas młodzi. 
Wspominamy też nasze pierwsze 
miłości. Teraz mamy już swoje ro-
dziny, więc podchodzimy do tego 
z uśmiechem, myślę jednak, że ta-
kie wspomnieniowe spotkania są 
ważne i potrzebne, bo nie tylko in-
tegrują, ale zmuszają do myślenia 
– przekonywał.

Łucja Donocik przypomniała 
zaś, że maturzyści z 1964 r. spo-

tykają się regularnie co pięć lat. 
–  Wyjątek zrobiliśmy, gdy mieli-
śmy 70 lat. Wtedy także się spo-
tkaliśmy. A dziś liczymy, że przy-
będzie tutaj 13, 14 osób. Nasza 
klasa była niewielka i liczyła tylko 
20 uczniów, a niektórzy nasi kole-
dzy już nie żyją, inni są schorowa-
ni, a z jeszcze innymi straciliśmy 
kontakt – mówiła Łucja Donocik, 
przypominając jednocześnie, że 
maturzyści z 1964 r. byli ostatnim 
rocznikiem, który zaczynał na-
ukę w Gimnazjum w Orłowej na 
Obrokach. – Naszym opiekunem 
klasowym był prof. Tadeusz Bła-
nik. Potem przeprowadzili nas do 
Łazów. Byliśmy też ostatnią klasą, 
która zakończyła maturą ciągłość 
orłowskiego gimnazjum. Po nas 
były już tylko klasy „elokowane”, 
które miały dyrekcję w Czeskim 
Cieszynie – tłumaczyła.

– Nauczyciele mieli z nami pro-
blemy wychowawcze, więc dobrze 
świadczy to o naszej klasie. Ja sam 

mam nadal mnóstwo wspomnień 
ze szkoły, choć nie nadają się one 

na łamy – żartował Jan Bajger. 
– Bardzo ceniłem sobie jednak, że 
w naszym gimnazjum ogromną 
uwagę przykładano do polskości. 
Wychowywano nas na obywateli 
Czechosłowacji, ale z sercami Po-
laków. Wszyscy nasi profesorowie 
mocno o to dbali – mówił.

Czwartkowe spotkanie w restau-
racji „Na Frysztackiej” w Karwinie-
-Frysztacie rozpoczęło się kame-
ralnie, obiadem oraz wzniesieniem 
symbolicznego toastu. Jak zapo-
wiadali uczestnicy, zabawa miała 
trwać do wieczora. – Zapraszamy 
pana koło dziewiątej, ale już bez sa-
mochodu, bo „Głos” wszyscy sobie 
bardzo cenimy – żartowali biesiad-
nicy. 

– Przed pięcioma laty skończy-
liśmy zabawę przed północą, a w 
Darkowie nasze spotkania trwały 
nawet do rana – przypomniała z 
kolei Łucja Donocik.  

● Absolwenci Ogólnokształcącej Szkoły Średniej w Orłowej spotkali się jak 
zwykle w restauracji „Na Frysztackiej” w Karwinie-Frysztacie. 
Fot. WITOLD KOŻDOŃ

Śladami 
naszych przodków...
Wycieczkę „Śladami naszych 
przodków” zorganizowało MK 
PZKO w Cierlicku-Centrum dla 
swoich członków i sympatyków. 
W sobotę 31 sierpnia zebrało się 
40 chętnych, którzy zwiedzili kur-
ną chatę w Istebnej, czyli Chatę 
Jana Kawuloka – twórcy, wirtuoza 
gry na instrumentach pasterskich 
(zdjęcie nr 1). Pani przewodnik 
przedstawiła dawne życie ludzi 
w Istebnej i okolicach, zagrała na 
starych instrumentach takich, jak 
„sówka”, piszczałka czy trombita. 
Grupa najmłodszych uczestników 
wycieczki została zaproszona do 
zrobienia domowego masła, a star-
si członkowie mogli później zjeść 
go z pysznym świeżym chlebem. 
Drugim punktem zwiedzania była 
Wisła – perła Beskidów. Na wszyst-
kich czekała Ciuchcia Martusia. 
Zobaczyliśmy Galerię „Sportowe 
Trofea Adama Małysza”, skocznię 
w Malince, wiadukt kolejowy i sta-
rą skocznię, kościół z wieżą z XVI 
wieku oraz trasy narciarskie FIS. 
MK PZKO w Cierlicku-Centrum 
dziękuje za wsparcie fi nansowe 
wycieczki Gminie Cierlicko. 

Irena Włosok, prezes 
MK PZKO w Cierlicku-Centrum

•••
Z okazji 
450-lecia Unii Lubelskiej
Polski Klub Polonus Brno każdego 
roku organizuje wyjazdy edukacyj-
ne do Polski, związane z konkret-
nym tematem. 2019 upływa pod 
znakiem Unii Lubelskiej. Z tej oka-
zji Polonusi wybrali się do Lublina, 
zwiedzając po drodze inne ciekawe 
miejsca.

Czterodniowy wyjazd rozpoczął 

się w piątek 13 września. Pierw-
szym przystankiem był Oblęgorek 
– pałacyk Henryka Sienkiewicza 
(zdj. nr 2). Przewodniczka opo-
wiedziała ciekawe historie z życia 
twórczego i prywatnego noblisty, 
przytaczając na końcu jego cytat z 
przemówienia przy odbiorze Na-
grody Nobla: „Zaszczyt ten jest 
szczególnie cenny dla syna Pol-
ski, bowiem głoszono ją umarłą, a 
oto jeden z tysięcznych dowodów, 
że żyje, głoszono ją podbitą, a oto 
nowy dowód, że umie zwyciężać”.

Następnym przystankiem był 
Kazimierz Dolny, gdzie można było 
pospacerować nad brzegiem Wisły, 
zjeść smaczny obiad na uroczym 
rynku, obowiązkowo zakupić ko-
guta, który jest symbolem miasta, a 
także zwiedzić zabytki: kościół far-
ny czy spichlerze. Po pełnym wra-
żeń dniu dotarliśmy na nocleg do 
Lublina, wysłuchawszy uprzednio 
w autokarze wykładu historyczne-
go na temat Unii Lubelskiej, przy-
gotowanego przez naszego człon-
ka, Otona Gruszkę. 

W sobotę zaraz po śniadaniu 
udaliśmy się do Majdanka na miej-
sce pamięci po nazistowskim obo-
zie zagłady z II wojny światowej. 
Następnie czekał już na nas pan 
przewodnik po mieście Lublinie. 
Zaczęliśmy więc od Zamku i Ka-
plicy Trójcy Świętej, istnej perły z 
dekoracjami bizantyjskimi, potem 
obejrzeliśmy zabytki Starego Mia-
sta i Plac Litewski. Po południu od-
wiedziliśmy wystawę w muzeum, 
upamiętniającą Unię Lubelską. 
Ciekawym przeżyciem były też 
wieczorne pokazy multimedialne 
na Rynku Litewskim – kolorowa 
fontanna, przez którą, przy opra-
wie muzycznej, przewijały się ob-
razy pokazujące wydarzenia zwią-
zane z zawarciem Unii Lubelskiej 

oraz prezentacja „Od Unii Lubel-
skiej do Unii Europejskiej”.

Niedziela 15 września upłynęła 
pod znakiem zwiedzania następ-
nych pereł wschodniej Polski: Ko-
złówki – czyli zamku Zamojskich 
herbu Jelita, a także Zamościa, per-
ły renesansu, miasta, nazywanego 
Padwą północy, wpisanego na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

W ostatni dzień wyjazdu – ponie-
działek 16 września, zwiedziliśmy 
najpiękniejszą wieś w Polsce – Zali-
pie, w której wszystko jest pomalo-
wane, nie tylko domki, ale też stud-
nie, płoty, psie budy, i to nie tylko 
na zewnątrz.

Polski Klub Polonus w Brnie 
dziękuje za wsparcie fi nansowe 
otrzymane z Konsulatu Generalne-
go RP w Ostrawie, Miasta Brna oraz 
Województwa Południowomoraw-
skiego.

Danuta Koné-Król

•••
Na szlaku 
dolnośląskich atrakcji
Podróże poszerzają horyzonty, na-
wet jeśli chodzi o krótkie wycieczki 
do sąsiadów. W  naszym wypadku, 
ekipy PZKO w Gródku, była to wy-
cieczka na Dolny Śląsk 14 i 15 wrze-
śnia (zdj. nr 3). Wyjazd zaczęliśmy 
od mocnego akcentu, na bogato, bo 
pierwszą atrakcją była kopalnia złota 
w Złotym Stoku. Pochodziliśmy po 
kopalni, przewodniczka powiedziała 
nam co nieco o arszeniku, czyli tru-
ciźnie ze złota i nawet zjechaliśmy 
kolejką. Kolejnym punktem naszego 
zwiedzania była Twierdza w Kłodz-
ku. Pod wieczór ruszyliśmy do hote-
lu w Nowej Rudzie.

W niedzielę po śniadaniu zje-
chaliśmy do Muzeum Sztolni Wa-
limskich. To jedna z  największych 

inwestycji militarnych III Rzeszy, 
której nigdy nie skończono, bo w 
1945 roku Niemcy przegrali wojnę. 
Ostatnim przystankiem był olbrzy-
mi pałac Marianny Oriańskiej wraz 
z  parkiem w Kamieńcu Ząbkowic-
kim. Kiedy wydawało się, że obiekt 
popadnie w totalną ruinę, w 2012 

roku stał się własnością gminy, 
która od tego czasu sukcesywnie 
zajmuje się remontem i renowacją.

Z  powrotem do domu wracali-
śmy późnym popołudniem, zado-
woleni i bogatsi o nowe wrażenia. 
Już się zastanawiamy, dokąd wyru-
szymy następnym razem.  (JK)

● 1

● 2

● 3

Muzeum pod chmurką
Open Air Musem Cieszyn Český Těšín jest wspólnym dziełem miast Cieszyn i Czeski Cieszyn oraz 
Biblioteki Miejskiej w Czeskim Cieszynie. Powstało w ramach unijnego projektu i stanowi kolejny fragment 
zagospodarowania obu brzegów Olzy, który ma podnieść atrakcyjność turystyczną podzielonego miasta.

Beata Schönwald

Myśl stworzenia placów-
ki pojawiła się już w 
2007 roku, kiedy za-

stanawiano się nad tym, co po-
winny zrobić oba miasta, żeby 
stworzyć coś wspólnego. Wtedy 
padła propozycja, żeby pojechać 
na granicę między Niemcami i 
Francją i tam zaczerpnąć inspi-
racji – przypomniał na czwartko-
wej konferencji podsumowującej 
projekt zastępca burmistrza Cze-
skiego Cieszyna, Vít Slováček. 
Dodał, że inspirację znaleziono 
na wyremontowanym nabrzeżu 
granicznej rzeki Ren, przepływa-
jącej między Strasburgiem i Ke-
hlem. – W naszym konkretnym 
przypadku nie chodzi jednak o 
samo uporządkowanie nabrzeży, 
ale pokazanie przyjezdnym, jaką 
skomplikowaną, a równocześnie 
piękną historię mają oba miasta i 
jak obecnie są w stanie żyć, two-
rząc jeden wspólny organizm – 
podkreślił. 

Historia ta rozpoczyna się od 
momentu, kiedy w IX wieku po-
jawiają się pierwsze wzmianki o 
osadnictwie na Górze Zamkowej, 
a kończy na podziale Cieszyna 
oraz Śląska Cieszyńskiego mię-
dzy Polskę i Czechosłowację w 
1920 roku.

28
najważniejszych dat z historii miasta 
umieszczono na zewnętrznych czę-
ściach siedmiu Kół Czasu, czyli świe-
cących się nocą okręgów ze specjalnie 
zaprojektowanymi ławeczkami. Bliż-
szych informacji nt. historii i teraźniej-
szości podzielonego miasta dostarczają 
panele informacyjne, które skupiają się 
na takich tematach, jak urbanistyka, 
mosty, obóz jeniecki Stalag Teschen, 
granica na Olzie czy Zaolzie.

Jak zaznaczyła koordynator 
projektu z ramienia miasta Cie-
szyn, Renata Karpińska, szersze 
opracowanie tych tematów oraz 
bogatszy materiał fotografi czny 
można uzyskać, skanując kody 
QR umieszczone na poszczegól-
nych tablicach informacyjnych. 
Praktyczną pomocą w zwiedza-
niu jest też mini-przewodnik, 
który wydała Biblioteka Miejska 
w Czeskim Cieszynie. 

Ciekawym elementem na tra-
sie muzeum, który oprócz wy-
miaru edukacyjnego ma również 
wymiar użytkowy, jest znajdu-
jąca się na czeskim brzegu Olzy 
Przystań. Chodzi, oczywiście, o 

przystań w znaczeniu symbo-
licznym, bo nie cumują tu żadne 
statki. Turysta natomiast może, a 
nawet powinien przystanąć, żeby 
przyjrzeć się bliżej stojącemu po-
środku obiektowi, Wieży Babel, 
która przybrała tu postać czesko-
-polskiego niekonwencjonalnego 
słownika. Jak zaznaczyła autor-
ka tekstów, Renata Putzlacher-
-Buchtowa, specjalnie zamieści-

ła na niej takie słowa, zwroty i 
frazeologizmy, które przez to, że 
brzmią tak samo lub podobnie, 
mogą być powodem do nieporo-
zumień, ale też stwarzać komicz-
ne sytuacje. Fronton ławeczek 
okalających wieżę zdobi nato-
miast fragment piosenki czesko-
cieszyńskiego barda, Jaromíra 
Nohavicy, „Jacek”. Opowiada 
ona o ludziach z dwóch brzegów i 

możliwościach porozumiewania 
się mimo istniejącej granicy. 

Open Air Muzeum Cieszyn 
Český Těšín to jednak nie tylko 
Koła Czasu, panele informacyjne 
i symboliczna przystań, miejsca 
do wypoczynku, ale także ornito-
logiczna ścieżka edukacyjna, in-
fokiosk oraz nowe Centrum Infor-
macji Turystycznej naprzeciwko 
kawiarni-czytelni „Avion”.  

• Niedaleko mostu Przyjaźni, na polskim brzegu Olzy, stoi tablica poświęcona Zaolziu i jego kulturze. 
Fot. BEATA SCHÖNWALD 

Nauczą, jak bezpiecznie 
zachowywać się w sieci
Internet to skuteczne narzędzie 

komunikacji, ale może być też 
źródłem wielu zagrożeń. Dlatego 
chcemy stworzyć grę, która nauczy 
młodzież, jak bezpiecznie zacho-
wywać się w sieci – mówi Łukasz 
Sus, prezes Zarządu Europejskiej 
Fundacji Rozwoju, która razem 
z Polską Szkołą Podstawową im. 
Henryka Sienkiewicza w Jabłonko-
wie realizuje unijny projekt „Inno-
wacyjne narzędzia edukacyjne”.

Celem projektu jest stworze-
nie platformy symulującej pracę 
portalu społecznościowego, która 
będzie uczyć młodzież z Polski, 
Czech i Słowacji, jak bezpiecznie 
poruszać się w internecie. Obok ja-
błonkowskiej podstawówki w mię-
dzynarodowym przedsięwzięciu fi -
nansowanym w ramach programu 
Erasmus+ biorą udział Szkoła Pod-
stawowa z Kamionki Wielkiej koło 
Nowego Sącza oraz Szkoła Podsta-
wowa Grundschule z Kieżmarku 
na Słowacji. W sobotę nauczyciele 
z Czech, Polski i Słowacji spotkali 
się w Jabłonkowie, by podsumo-
wać dotychczasowe działania oraz 
omówić plan pracy na kolejne mie-
siące. 

Projekt rozpoczął się w grudniu 
zeszłego roku i potrwa do listopa-
da 2020 roku, a jego pierwszym 

etapem była praca programi-
styczno-informatyczna. – Stwo-
rzyliśmy platformę edukacyjną 
symulującą portal społecznościo-
wy, która teraz będzie testowa-
na. Nasi partnerzy będą teraz 
zachęcać młodzież, by bawiła się 
tym programem. Dzięki temu, na 
podstawie zebranych obserwacji, 
dowiemy się, czy osiągamy zakła-
dane efekty. Finalnym etapem bę-
dzie natomiast upowszechnienie 
nowego edukacyjnego narzędzia 
– mówi Łukasz Sus i tłumaczy, że 
tworzona platforma to swego ro-
dzaju symulator postępowania w 
różnych miejscach w internecie. 
– Ona prowadzi uczniów pewną 
ścieżką. Uczy zakładania konta, 
informuje na co zwrócić uwagę 
przy dodawaniu znajomych, czy 
jakich informacji nie udostępniać 
w sieci. Generalnie podpowiada, 
jak się bezpiecznie zachowywać 
na najpopularniejszych portalach 
społecznościowych – dodaje.

– Dzieci często postrzegają 
współczesny świat jako świat on-
-line. Oczywiście internet niesie ze 
sobą wiele korzyści, ale stwarza za-
razem różnorakie niebezpieczeń-
stwa. My chcemy uwrażliwić mło-
dzieży te zagrożenia – mówi z kolei 
Urszula Czudek, dyrektor Polskiej 

Szkoły Podstawowej im Henryka 
Sienkiewicza. 

Jabłonkowska podstawówka za-
dbała m.in o profesjonalne prze-
tłumaczenie internetowej gry na 

język czeski. – Dla nas to ważne 
nie tylko dlatego, że nasi ucznio-
wie korzystają z czeskich stron in-
ternetowych. W przyszłości nową 
platformę zamierzamy bowiem 

promować wśród polskich szkół na 
Zaolziu, ale także wśród czeskich 
podstawówek w Jabłonkowie i oko-
licach – stwierdza Urszula Czudek. 
 (wik)

• W sobotę partnerzy projektu spotkali się w podstawówce w Jabłonkowie, by podsumować dotychczasowe prace 
nad nową platf ormą internetową. Fot. WITOLD KOŻDOŃ
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W Y W I A D E KO N O M I A

Niełatwy kawałek chleba
POLSKI BIZNES (46)

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Sklepy internetowe coraz popularniejsze

Chociaż do świąt Bożego Naro-
dzenia pozostało jeszcze sporo 

czasu, właściciele sklepów interne-
towych mogą już zacierać dłonie: 
Od kilku lat bowiem to właśnie paź-
dziernik i listopad są dla nich okre-
sem największych obrotów. Jak wy-
nika ze statystyk, w październiku 
ludzie pozostawiają w nich najwię-
cej pieniędzy, listopad z kolei przo-
duje pod względem liczby zawiera-
nych transakcji. 

••• 
Podczas gdy pięć lat temu obro-
ty czeskiego rynku e-commerce 
(handlu elektronicznego) wynosiły 
ok. 68 mld koron, w ubiegłym roku 
było to już 135 mld. Ludzie kupują 
w sklepach internetowych coraz 
częściej i coraz chętniej. Większość 
klientów stanowią osoby z wy-
kształceniem wyższym. W grupie 
osób z wykształceniem podstawo-
wym w Internecie robi sprawunki 
zaledwie 18 proc. Najczęściej ludzie 
kupują w ten sposób elektronikę, 
artykuły przydatne w gospodar-
stwie domowym lub w ogrodzie, 
odzież, sprzęt sportowy i zabawki. 

Wszędzie tam, gdzie pojawiają się 
pieniądze i perspektywa łatwego 
zysku, działają też niestety oszuści 
i przestępcy. W tym wypadku – cy-
berprzestępcy, którzy próbują wy-
korzystać brak ostrożności i łatwo-
wierność osób robiących zakupy 
w sklepach internetowych. Stosują 
przeróżne sztuczki i nieuczciwe 
metody, nie zawahają się wprowa-
dzić potencjalnego klienta w błąd, 
byle tylko wyłudzić pieniądze lub 
dane osobowe.

Szukając korzystnej oferty, czę-
sto trafi amy do sklepu proponują-
cego naszym zdaniem zbyt wyso-
kie ceny, znacznie odbiegające od 
tych w sklepach konkurencyjnych. 
Oferta wydaje nam się podejrza-
na, postanawiamy więc opuścić 
stronę i szukać gdzie indziej. W tej 
samej chwili jednak wyświetla się 
informacja z obietnicą dużej zniżki. 
Towar, za który kilka sekund wcze-
śniej należało zapłacić np. 3 tys. 
koron, teraz kosztuje zaledwie 200 
koron? W to chyba nikt o zdrowych 
zmysłach nie uwierzy. Na szczę-
ście. Można też natknąć się na sklep 
internetowy, który żąda bezzasad-

nie wysokich opłat za dostawę do 
domu, ale za to oferuje darmową 
wysyłkę w przypadku opłacenia za-
mówienia z góry. To także sygnał, 
że taki sklep raczej należy omijać. 

Nie zaleca się otwierania po-
dejrzanych e-maili zawierających 
oferty sprzedaży. Jeżeli jednak już 
zdarzyło nam się taką wiadomość 
otworzyć, to przed kliknięciem w 
link kierujący do promocji warto 
najechać na niego kursorem. W ten 
sposób można ujawnić kryjący się 
za nim adres URL, czyli adres in-
ternetowy określający lokalizację 
strony internetowej w Internecie. 
Podejrzenia powinna wzbudzać 
nietypowa, długa nazwa zawiera-
jąca cyfry czy myślniki. Warto też 
sprawdzić, czy w adresie łudząco 
przypominającym link do popu-
larnych sklepów nie zastąpiono 
literek cyframi, jak np. amaz0n.
com, gdzie zamiast literki pojawia 
się cyfra 0. 

••• 
Poważne wątpliwości co do uczci-
wości sprzedającego można mieć 
także wtedy, gdy w opisach ofero-

wanych przez niego towarów lub 
usług aż roi się od błędów grama-
tycznych i ortografi cznych. Jeżeli 
elegancki pan w garniturze obiecu-
je nam „Od 400 Kc każdy miesiecz-
nie, nie trzeba znac inwestowac”, 
warto mieć się na baczności. Han-
dlowiec, który postanowi sprzedać 
swój towar w jakimś kraju, przy 
czym oferuje go, posiłkując się au-
tomatycznym tłumaczem Google, 
nie zasługuje raczej na naszą uwa-
gę, a przede wszystkim – na nasze 
pieniądze. 

I jeszcze inny przykład, który 
warto przytoczyć ku przestro-
dze łatwowiernych klientów. Oto 
utytułowany, uśmiechnięty pan, 
rzekomo wzięty lekarz, zachwala 
nowość – specyfi k leczący prawie 
wszystkie dolegliwości. Przekonuje 
nas, że w aptekach owego cudu nie 
kupimy, bo fi rmy farmaceutyczne 
z niewiadomych przyczyn nie chcą 
go sprzedawać. Klikamy więc dalej i 
dalej, ale wciąż nie możemy dowie-
dzieć się, ile wyjątkowy specyfi k 
kosztuje. Cena wyskakuje dopiero 
w chwili, kiedy klikniemy na słowo 
„zamówić”. W tej chwili należy ze 

strony czym prędzej uciekać. To na 
pewno nie jest uczciwa oferta. Nie 
powinny nas zwieść pełne zachwy-
tu komentarze zamieszczone pod 
wątpliwej jakości ofertą, mogą być 
(i najprawdopodobniej są) genero-
wane przez samego sprzedającego. 

Jeżeli już zdecydujemy się do-
konać zakupu w sklepie interne-
towym, należy zweryfi kować i 
potwierdzić dane niezbędne do 
przeprowadzenia przelewu. Płacąc 
kartą, powinniśmy zwracać uwagę 
na to, czy połączenie internetowe 
jest bezpieczne i czy przesyłane 
przez nas dane nie zostaną wyko-
rzystane przez osoby nieupraw-
nione. Korzystajmy z uznanych 
portali płatniczych, a przed po-
twierdzeniem przelewu upewnijmy 
się, czy ten sam numer rachunku 
widnieje na zamówieniu. Najbez-
pieczniejszą formą płatności jest 
płatność przy odbiorze zamó-
wionego towaru. Możemy wtedy 
sprawdzić przesyłkę w obecności 
kuriera, a w przypadku jakichkol-
wiek uchybień lub, co gorsza, oszu-
stwa – spisać protokół, ewentualnie 
zawiadomić policję.  

Farma Stonawa kojarzona jest w bliższej 
i dalszej okolicy głównie z hodowlą 
trzody chlewnej. To prawidłowe sko-

jarzenie, chociaż już od kilku ładnych lat 
niepełne. Dziś Farma Stonawa to również 
producent energii elektrycznej oraz poważna 
fi rma budowlana.

Właściciel farmy, Tadeusz Koch, potwier-
dza, że to od prosiaków wszystko się zaczę-
ło. – Po studiach rozpocząłem tutaj pracę 
jako zootechnik. W tym czasie nie było jesz-
cze Farmy Stonawa, ale państwowe gospo-
darstwo rolne. Kiedy jednak po rewolucji w 
1989 roku pojawiła się możliwość składania 
projektów prywatyzacyjnych, skorzystałem 
z niej. Ministerstwo Rolnictwa przyjęło mój 
projekt i od 1992 roku mogłem zacząć działać. 
Wziąłem kredyt w banku, odkupiłem macio-
ry, wieprze oraz paszę i rozkręciłem własną 
hodowlę – opowiada Koch. Obecnie jego ho-
dowla to 5 tys. sztuk trzody chlewnej, jede-
naście hal produkcyjnych zapewniających 
zwierzętom komfortowe warunki oraz naj-
nowocześniejsze technologie. – Do obsługi 
wystarczy czterech pracowników, ponieważ 
system żywienia jest w pełni zautomatyzowa-
ny. Komputer każdego dnia oblicza na miarę 
ilość i skład karmy – wyjaśnia gospodarz. 

Z hodowlą trzody chlewnej łączy się bez-
pośrednio inna działalność Farmy Stonawa, 
a mianowicie produkcja energii elektrycznej 
w dwóch stacjach biogazowych. – Pierwszą 
otworzyliśmy w 2008 roku, drugą trzy lata 
później. Byliśmy wtedy prekursorami, bo 
nasza stacja była bodajże siódmą z kolei w 
RC. Po doświadczenia jeździliśmy do Au-
strii i Niemiec. Dziś takich stacji jest ok. 570 
w całym kraju – stwierdza mój rozmówca. 
Otwarcie pierwszej stacji biogazowej łączy się 
z imieniem jego syna Radka. Z ojcem zaczął 
współpracować już w 2005 roku, a stacja – po 
wcześniejszej modernizacji chlewów – była 
jego pierwszym dużym projektem. – Obec-
nie gospodarujemy wspólnie jako dwaj sa-
modzielni rolnicy i budowlańcy – mówi pan 
Tadeusz, po czym zaczyna wyjaśniać, jak 
się mają świnie do biogazu. – Kiedy ponad 

dziesięć lat temu wójt gmi-
ny wydał zakaz wywożenia 
odchodów zwierzęcych na 
stonawskie użytki rolne, 
uświadomiłem sobie, że 
mamy poważny problem. 
Produkcja biogazu okazała 
się być idealnym rozwiąza-
niem. Obecnie działa to tak, 
że odchody zwierząt, które 
trzymamy nie na słomie, ale 
na ruszcie, są odprowadza-
ne pod ziemią do stacji bio-
gazowej. Tam bez dostępu 
powietrza są dalej przetwa-
rzane. W rezultacie osoba 
przechodząca koło Farmy 
Stonawa nie jest już dziś na-
rażona na przykry zapach, 
który kilkanaście lat temu 
był nieodłącznym atrybu-
tem hodowli – przekonuje 
przedsiębiorca. 

Zarówno produkcja trzody chlewnej, jak i 
energii elektrycznej są z kolei ściśle związane 
z uprawą zbóż. Farma Stonawa gospodaruje 
obecnie na 1100 hektarach ziemi, na których 
uprawia pszenicę, żyto i kukurydzę jako paszę 
dla zwierząt i surowiec do produkcji biogazu. 
– Działalność rolnicza nigdy nie była łatwym 
kawałkiem chleba, ale rolnik zawsze robił to 
z sercem i z nadzieją, że może w następnym 
roku będzie lepiej. Tak to działa do dziś – za-
uważa mój rozmówca. Potwierdza również to, 
o czym sporo się mówi, a mianowicie, że cho-
ciaż dotacje „skrzywiają” rolnictwo, to bez 
nich nie da się przeżyć. – Otrzymujemy dota-
cje na każdy hektar ziemi, a ostatnio także na 
prosiaki. To wiąże się jednak z całą masą wa-
runków, które musimy spełnić – przyznaje. 

Dlatego też największe dochody Farmy 
Stonawa nie płyną z produkcji rolnej, ale z 
działalności budowlanej. Pierwsze usługi w 
tym zakresie fi rma zaczęła świadczyć już pod 
koniec lat 90. ub. wieku. Wkrótce jednak do-
szło do wielkiego rozmachu w tej dziedzinie, 
w związku z czym można dziś śmiało powie-

dzieć, że gdyby nie fi rma Tadeusza Kocha, 
nie byłoby w Stonawie nowo wybudowanego 
domu mieszkalnego, wyremontowanych do-
mów i mieszkań, hali sportowej, gazociągu i 
kanalizacji, boisk i placów zabaw, brukowa-
nych chodników i parkingów. – Prócz tego 
budujemy domy jednorodzinne oraz reali-
zujemy duże inwestycje budowlane, jak np. 
trwający obecnie remont Domu Robotnicze-
go w Olbrachcicach – dodaje. 

Farma Stonawa należy do tych fi rm, któ-
re nie tylko robią biznes w swojej gminie, 
ale także przyczyniają się do jej życia kultu-
ralno-towarzyskiego. Tadeusz Koch jest od 
kilku lat głównym organizatorem Dożynek 
Stonawskich. To na jego barkach leży bo-
wiem przygotowanie programu, załatwienie 
powozów, bryczek oraz sprzętu rolniczego, 
który później pięknie udekorowany prezen-
tuje się w dożynkowym korowodzie. Słynnej 
kaszanki lub „prdelónki” Kocha nie może też 
nigdy zabraknąć na pozostałych imprezach 
lokalnych, jak np. obchodach św. Huberta 
czy zapaleniu choinki. (sch)

Kwesti onariusz fi rmowy

Rok założenia: 1992

Branża: rolniczo-budowlana

Liczba pracowników: ponad 50

Kontakt: 
Farma Stonava, 
Stonawa 1064, 

www.farmastonava.cz

Tel. 596 422 153

• Tadeusz Koch rozpoczął przygodę z bizne-
sem od hodowli prosiaków. 
Fot. BEATA SCHÖNWALD

Robert Janowski: »Czuję wolność artystyczną«
Podczas tenisowego turnieju Beskid Cup 

w Jaworzu spotkałam się z Robertem 
Janowskim. Rozmawialiśmy o sporcie, ale 
przede wszystkim o programie „Gra muzy-
ka”. Premierowy odcinek programu wyemi-
towano 7 września w TV Puls. 

Spotykamy się na XIV Beskid Cup w Ja-
worzu. Jak samopoczucie po pierwszych 
meczach?
– Mogło być lepsze. Rozegrałem dwa mecze i 
dwa przegrałem (śmiech). Pierwszy mecz za-
grałem z Łukaszem Pietschem, który wygrał 
w zeszłym roku. To jest mistrz. Drugim moim 
przeciwnikiem był Krzysztof Respondek, który 
jest bardzo dobrym zawodnikiem. Pewnie po 
ostatnich meczach, jak co roku, wyślę SMS-a 
do dzieci, że znowu nie wyszedłem z grupy

Czy oprócz tenisa ziemnego uprawia pan 
inne sporty?
– Nie. Jestem zawodowcem jeżeli chodzi o 
późne wstawanie. To jest mój ulubiony sport 
(śmiech).

Program „Gra muzyka” miał premierę 7 
września w TV Puls. Co opowiedziałby pan 
o kulisach powstania tego programu? 
– Na to, aby przygotować coś nowego dla 
widzów mieliśmy rok. Formuła jest prosta 
– oparta jest na grze w kółko i krzyżyk, a w 
trakcie zabawy trzeba odpowiadać na moje, 
czasem podchwytliwe pytania z zakresu mu-
zyki. Program będzie bardzo rozrywkowy i 
familijny, czyli dla wszystkich.

Co jest dla pana w nim najważniejsze?
– Możliwość bycia z ludźmi, możliwość im-
prowizacji. Zapraszam również gości z któ-
rymi przeprowadzam wywiady. Gościem 
jednego z odcinków będzie Jan Borysewicz. 
Spontanicznie namówiłem go, by zabrał gi-
tarę. Zagraliśmy. Fajnie wyszło.

Kto jeszcze pojawi się w programie?
– Alicja Majewska, Pectus, Doda, Radek Li-
szewski, Varius Manx, Kombii… Chciałem, 
aby każdy miłośnik muzyki znalazł coś dla 
siebie.

Czym „Gra muzyka” w swojej formule różni 
się od innych programów rozrywkowych 
tego typu?
– Nie ma jednorodnych pytań. To bardzo po-
zytywny, radosny, po prostu – fajny program 
rozrywkowy!

W jednym z wywiadów powiedział pan, że 
w TV Puls znalazł nowy dom. Proszę rozwi-
nąć tę myśl...
– Dobrze czuję się w TV Puls. Czuję wolność 
artystyczną. To bardzo cenne. Zawsze byłem 
wolnym artystą. Kiedy w TVP poczułem za-
grożenie, wycofałem się.

Najbliższe plany...
Mam co robić. Od września wracam z moim 
programem radiowym, cały czas przygoto-
wujemy też nowe odcinki programu „Gra 
muzyka”. Dzieci wyfrunęły z gniazda, więc 
czas, który zostanie nam z żoną między 
aktywnościami zawodowymi, wykorzysta-
my dla siebie. Będziemy cieszyć się chwilą. 
 (mm)

Brzechwa, akademia 
i sztuczna inteligencja
Już 5 października Scena Polska Teatru Cieszyńskiego wystawi pierwszą premierę w tym sezonie artystycznym. 
Tym razem zespół sięgnie po klasykę literatury dziecięco-młodzieżowej – „Akademię pana Kleksa” autorstwa Jana 
Brzechwy. Przedstawienie wyreżyseruje Katarzyna Deszcz, znana dotąd publiczności Sceny Polskiej z realizacji 
teatralnych skierowanych do dorosłych widzów. 

Małgorzata Bryl-Sikorska

Przygotowuje pani przedstawienie 
dla dzieci czy dorosłych?
– „Akademia pana Kleksa” jest 
przeznaczona dla dzieci, natomiast 
dokładam starań, by absorbowała 
zarówno najmłodszych, jak i star-
szych widzów. Przyjeżdżając do Te-
atru Cieszyńskiego wiedziałam, że 
będę realizowała przedstawienie 
dla dzieci. Jednocześnie w trakcie 
pracy nad spektaklem dostrze-
głam, że autor przemycił tu kilka 
istotnych tematów, które mogą 
poruszyć dorosłych. Spora część 
książki opowiada o rozpadzie aka-
demii wywołanym pojawieniem 
się nowego elementu, a mianowi-
cie tworu sztucznego, czyli lalki 
Alojzego. Lalka zostaje przypro-
wadzona przez Filipa, który mówi 
do Kleksa mniej więcej tak: „Po to 
panu pomagałem, żeby pan przyjął 
mojego syna do akademii”. Kiedy 
Brzechwa to pisał, myślał o trochę 
innych zagrożeniach, jednak dla 
mnie ten sztuczny twór na dziś to 
po prostu sztuczna inteligencja. 
Przecież ta lalka zachowuje się i 
wygląda jak człowiek. Mamy więc 
opowieść o tym, że Kleks próbuje 
przerobić ten twór na człowieka 
dobrego, czującego i wrażliwego, 
ale to mu się nie udaje. Ostatecz-
nie lalka powoduje destrukcję w 
akademii i zagubienie Kleksa, któ-
ry nie umie sobie z tym poradzić i 
rezygnuje.

Czy „Akademia…” była dla pani 
inspiracją czy też przenosi ją pani 
jeden do jednego?
– I jedno, i drugie, ponieważ stara-
łam się być w miarę wierna Brzech-

wie. Z drugiej jednak strony nie 
mogłam wystawić całej książki, 
więc musiałam poczynić skróty i 
dokonać wyboru scen. Postaci na 
pewno mówią słowami bohaterów 
z utworu, a większość piosenek 
opiera się na wierszach autora.

Praca nad scenariuszem okazała 
się dla mnie trudniejsza niż my-
ślałam. „Akademia…” składa się 
z całego mnóstwa różnych epizo-
dów, które de facto nie są powiąza-
ne jednym kluczem. Wiele z tych 
zdarzeń jest świetnie opisanych 
przez Brzechwę, ale są kompletnie 
niesceniczne. Musiałam dokonać 

selekcji zdarzeń fabularnych i w 
mojej adaptacji oparłam się na re-
lacji uczniów akademii z Kleksem 
i na tym, jak bohaterowie próbują 
przerobić otaczający ich świat. 

Typowe przedstawienie dla dzieci 
zbudowane jest ze wzajemnie 
przeplatających się ze sobą scen 
fabularnych i piosenek. Czy i pani 
zastosuje taką kompozycję? 
– Rzeczywiście w naszym spek-
taklu będzie sporo muzyki i pio-
senek, ale utwory śpiewane będą 
częścią akcji fabularnej spektaklu. 
Oryginalną muzykę do naszej in-

scenizacji skomponowała Małgo-
rzata Tekiel, która nawiązała do 
współczesnych trendów, a więc po-
jawi się między innymi rap. 

Jak za wspomnianą koncepcją 
reżyserską będą podążały rozwią-
zania scenografi czne?
– Scenografi a Andrzeja Sadowskie-
go będzie dość mobilna, bowiem 
zależało nam, by nie zbudować 
czegoś, co potem będzie nas ogra-
niczać. Chcieliśmy dać upust wy-
obraźni. Przy pomocy projekcji, 
świateł oraz przestawiania kloc-
ków i kolorowych piłek będziemy 

stwarzać różne przestrzenie. Dzie-
ci mają łatwość wyobrażania sobie 
czegoś, dlatego zdecydowaliśmy 
się na scenografi czne sugerowa-
nie, a nie realistyczne odtwarzanie 
świata przedstawionego z utworu 
Brzechwy. W ogóle uważam, że teatr 
powinien stronić od dosłowności. 

„Akademia pana Kleksa” jest 
pełna niesamowitych zdarzeń, 
rozgrywa się w różnych dziwnych 
miejscach, a sami bohaterowie 
mają nadludzkie zdolności. Jak ak-
torzy Sceny Polskiej odnaleźli się 
w tej fantastycznej rzeczywistości 
i tym rodzaju repertuaru?
– Odnaleźli się całkiem fajnie. Za-
łożyłam przy tej realizacji, że doro-
śli aktorzy nie będą udawać dzieci, 
bo takie rozwiązanie postrzegam 
jako pretensjonalne. Mam nadzie-
ję, że i w tym aspekcie zadziała siła 
umowności teatru. Oczywiście, 
starałam się wybrać młodszą gene-
rację aktorów, ale i tak widać, że to 
są dorośli i nie zamierzałam tego 
zmieniać. Aktorzy przez sposób 
zachowania, mówienia czy umie-
jętnego wchodzenia w kolejne wy-
imaginowane rzeczywistości, spró-
bują przekonać publiczność, że są 
chłopakami w szkole.

Cieszę się również, że zespół 
Sceny Polskiej jest otwarty na grę z 
widzem, bowiem z racji charakteru 
spektaklu zakładam sporo inte-
rakcji z publicznością. Oczywiście 
kompletnie nie wiem, czy to się 
uda, bo tego typu rozwiązania za-
wsze są obarczone ryzykiem. Albo 
widzowie w to wchodzą, albo nie. 
Tu bardzo liczę na kolegów akto-
rów, że uda im się wciągnąć pu-
bliczność w zaprezentowany przez 
nas świat. 

•••
Starałam się być 
w miarę wierna 

Brzechwie. 
Z drugiej 

jednak strony 
nie mogłam 

wystawić całej 
książki, więc 

musiałam 
poczynić skróty 

i dokonać 
wyboru scen. 

Postaci na pewno 
mówią słowami 

bohaterów 
z utworu, 

a większość 
piosenek opiera 
się na wierszach 

autora
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S P O R T Ewa Swoboda, 
16. zawodniczka biegu na 100 m podczas MŚ w Dosze

Muszę się nauczyć rzucać na taśmę. Tutaj 
można jeszcze trochę zyskać 

FORTUNA LIGA

KARWINA – 
OPAWA 1:1
Do przerwy: 1:0. Bramki: 7. Rundić 
– 50. Sus. Karwina: Hrdlička – Nde-
fe, Kouřil, Rundić, Čonka – Lingr 
(88. Moravec), Smrž, Hanousek, 
Ba Loua (77. Putyera) – Steven, Pe-
tráň. Opawa: Fendrich – Hrabina, 
Simerský, Svozil, Žídek – Schaff ar-
tzik, Jursa (80. Souček) – Manzia 
(46. Sus), Šulc, Mondek (90. Kuča) 
– Dedič.

Piłkarze Karwiny w tym sezonie 
w dalszym ciągu wygrywają tylko 
na obcych boiskach. W niedzielę 
zagrali u siebie i tradycji stało się 
zadość – w derbach z Opawą zre-
misowali 1:1. Grabarzem zwycię-
stwa został ponownie Marek Hano-
usek. – To był jeden z kluczowych 
pojedynków w jesiennej rundzie. 
W głowach nastawiliśmy się na 
trzy punkty, niestety rzeczywi-
stość była zgoła odmienna. Nasza 
efektywność strzelecka pozostawia 
wiele do życzenia – powiedział po 
meczu trener Karwiny František 

Straka. Początek należał do piłka-
rzy Karwiny, którzy w ofensyw-
nym ustawieniu od razu rzucili 
się na rywala, strzelając szybką 
bramkę po świetnej akcji Lingra z 
Petraniem przerwanej gwizdkiem 
sędziego. Gol Rundica z karnego 
nie uskrzydlił jednak gospodarzy, 
wręcz przeciwnie. Opawianie prze-
jęli inicjatywę, a w drugiej połowie 
po błędzie stoperów wyrównali 
na 1:1. Karwiniacy ocknęli się z le-
targu dopiero w połowie drugiej 
odsłony, kiedy to wreszcie zaczęli 
grać dokładnie skrzydłami, szybko 
przenosząc ciężar gry pod bramkę 
Opawy. W czystych okazjach centy-
metrów zabrakło Petraniowi i Ko-
uřilowi, a futbolowego cwaniactwa 
Hanouskowi, który w drugiej mi-
nucie doliczonego czasu gry mógł 
zostać bohaterem derbów. Podob-
nie jednak jak w poprzednich me-
czach, Hanousek nie wytrzymał 
presji, uderzając z kilku kroków z 
zamkniętymi oczyma w poprzecz-
kę.  Drużynę Opawy po odwołaniu 
trenera Ivana Kopeckiego prowa-
dził po raz pierwszy duet Josef 
Dvorník, Alois Grussmann. 

Lokaty: 1. Slavia Praga 29, 2. Pilz-
no 26, 3. Jablonec 20,… 11. Karwina 
11 pkt. Wczoraj (po zamknięciu nu-
mer) Banik Ostrawa podejmował 
FK Przybram. 

FNL

VLAŠIM – 
TRZYNIEC 0:2
Do przerwy: 0:1. Bramki: 25. Be-
decs, 85. Kubala. Trzyniec: Ada-
muška – Kušnír, Gáč, Bedecs, 
Janoščín – Omasta (89. Arroyo), 
Samiec, Machalík, Hlúpik (81. Ja-
nošík) – Kubala – Akulinin (59. Ti-
jani).

Trzyńczanie nie zwalniają tem-
pa. To trzecie z rzędu zwycięstwo 
ekipy Svatopluka Habanca, wy-
walczone w dodatku na boisku 
niezbyt popularnego przeciwnika 
z  Vlašimia. Obie bramki zdobyli 
goście z rzutu karnego, wykorzy-
stując siatkarski talent obrońców 
gospodarzy. „Jedenastki” zostały 
bowiem podyktowane za zagranie 
ręką w polu karnym. Dobra forma 

podbeskidzkiego drugoligowca 
przestraszyła podobno drużynę 
FK Teplice, z którą trzyńczanie 
zmierzą się dziś w ramach 3. rundy 
Pucharu MOL. Mecz na stadionie 
dziewiątego klubu pierwszoligo-
wej tabeli rozpoczyna się o godz. 
17.00.  

Lokaty: 1. Pardubice 26, 2. Dukla 
Praga 21, 3. Jihlawa 20,… 5. Trzy-
niec 16 pkt. 

DYWIZJA

HAWIERZÓW – 
BRUNTAL 4:1
Do przerwy: 2:1. Bramki: 27. i 48. 
Förster, 27. Stanojković, 54. Chlo-
pek – 11. Orság. Hawierzów: Přibyl 
– Podešva, Matušovič (82. Baran), 
Skoupý, Zbavitel – Chlopek (70. 
Noga), Klejnot, Zupko (77. Dawid), 
Velčovský (61. Helrer) – Förster, 
Stanojković (86. Bajzath).

Piłkarze Bruntalu są w tym sezo-
nie łatwą przekąską dla wszystkich 
zespołów. Pyszny obiad, z cztere-
ma bramkami na deser, zjedli rów-

nież Indianie. W związku z tym, że 
piłkarze Hawierzowa sięgnęli po 
obowiązkową wygraną, po impre-
zie nie zatańczyli czardasza, ale z 
pokorą wrócili na Zaolzie. – Przed 
nami znacznie trudniejsze batalie, 
a więc nie bujamy w obłokach – 
zapewnił dziennikarzy trener Mi-
roslav Matušovič. 

DZIEĆMOROWICE – 
KARWINA B 1:2
Do przerwy: 0:0. Bramki: 75. Zach 
– 53. Zhelizko, 88. Hladík. CZK: 10. 
Kotrla (D). Dziećmorowice: Kotrla – 
Nitka (11. Stach), K. Skoupý, R. Mac-
ko, Egri (71. Zach) – M. Macko, Škuta, 

Leibl, Mičola – Řapek, Staško. Kar-
wina B: Neuman – Hejda, Mrózek, 
Dreksa (64. Hujo), Kaczmarczyk – 
Wenglorz (75. Kusyn), Greguš, Seriš, 
Vlachovský (46. Zhelizko), Bielan 
(84. Motyčka) – Hladík (90. Ceniga).

Na losach derbów zaważyła czer-
wona kartka dla bramkarza Kotrli, 
który w 10. minucie sprowadził 
do parteru szarżującego Vlachov-
skiego. Gospodarze jednak nawet 
w dziesiątkę zagrali świetnie, do-
trzymując kroku faworyzowanym 
rezerwom Karwiny. W obliczu nie-
spodziewanego remisu sprężył się 
Hladík, który w zamieszaniu pod-
bramkowym doszedł najszybciej 
do bezpańskiej piłki, zapewniając 
gościom komplet punktów. 

FRYDLANT – 
BOGUMIN 1:3
Do przerwy: 1:3. Bramki: 41. 
Staněk  –  4. i 18. Padych, 39. Stošek. 
Bogumin: Švrčina – Ferenc (73. Lato-
cha), Kodeš, Košťál, Stošek – Siekiera 
(63. Palej), Bloksch, Jesch, Halaška – 
Padych, Lišaník (82. Kubinski).

Piłkarze Bosporu sięgnęli po 

trzecie zwycięstwo w sezonie – 
efektowne i satysfakcjonujące, bo 
wywalczone na boisku nieobliczal-
nego Frydlantu. Wszystko, co naj-
ważniejsze, miało miejsce w pierw-
szej połowie, po zmianie stron 
podopieczni Martina Špički bronili 
korzystnego wyniku. 

HERZMANICE – 
TRZYNIEC B 1:2
Do przerwy: 0:0. Bramki: 80. Zelin-
ka – 58. Jež, 82. Chloň. Trzyniec B: 
Paleček – Chloň, Bulawa, Šuľa, Jež 
– Joukl, Niemczyk, Čelůstka, Tatar 
(76. Novotný) – Nieslanik, Wojnar.   

O tym, jak ważne mieć w młodym 
zespole również doświadczonych 
piłkarzy, przekonali się kibice w 
Herzmanicach. Goście, z rutynia-
rzami Petrem Jouklem i Markiem 
Čelůstką, w kluczowych momen-
tach zachowali więcej zimnej krwi. 
Zwycięskiego gola wypracował dla 
Chlonia właśnie Čelůstka. 

Lokaty: 1. Rymarzów 21, 2. Karwi-
na B 20, 3. Opawa B 18, 4. Trzyniec 
B 16,… 8. Bogumin 10, 9. Dziećmo-
rowice 7, 11. Hawierzów 7 pkt. 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
L. Piotrowice – Szonów 10:0 (4. i 
35. Kubišta, 10., 14. i 32. Ciku, 52. i 
66. Hanusek, 58. Alman, 67. Sem-
bol, 85. Molnári), Bystrzyca – Cze-
ladna 1:1 (78. Baron – 60. Horváth), 
Haj – Cz. Cieszyn 2:2 (47. Komárek, 
79. Dao – 50. Latocha, 66. Krucina), 
Datynie Dolne – P. Polom 3:4 (10. Ci-
leček, 35. Rozsíval, 70. Baláž –  15. i 
54. Potůček, 67. Blucha, 71. Rodek), 
Koberzyce – Fulnek 0:4, Karniów – 
Břidličná 1:0, Hlubina – Oldrzyszów 
6:4, Bruszperk – Bilowec 1:3. Lokaty: 
1. Fulnek 27, 2. Bilowec 25, 3. Hlubi-
na 19,… 7. L. Piotrowice 14, 10. Daty-
nie Dolne 11, 13. Cz. Cieszyn 10, 15. 
Bystrzyca 6 pkt. 

IA KLASA – gr. B
Jabłonków – Olbrachcice 3:2 (Marty-
nek, T. Niesłanik, A. Niesłanik – Ho-
vůrka, Kubiena), Stonawa – Slavia 
Orłowa 3:1 (Kurušta 2, Zoller – Jata-
gandzidis), Jistebnik – Lutynia Dol-
na 3:2 (dla gości: Mohyla, Novotný), 
Śmiłowice – Petřvald n. Morawach 
1:2 (Wilk – Novák, D. Štverka), Luczi-
na – Wracimów 3:3, Libhošť – Dobra-

tice 2:2, St. Miasto – Dobra 1:0. Loka-
ty: 1. Petřvald n. M. 22, 2. Stonawa 19, 
3. Olbrachcice 16 pkt. 

IB KLASA – gr. C
L. Piotrowice B – Inter Piotrowice 
1:2, Wierzniowice – Starzicz 2:2, Wę-
drynia – Sucha Górna 2:1, Zabłocie 
– Nydek 5:1, Sedliszcze – Mosty k. 
J. 4:2, Oldrzychowice – Raszkowice 
3:1, Gnojnik – Pietwałd 7:1. Lokaty: 
1. Gnojnik 24, 2. Oldrzychowice 18, 
3. Inter Piotrowice 16 pkt. 

MP KARWIŃSKIEGO
G. Hawierzów – G. Błędowice 3:0, F. 
Orłowa – Cierlicko 4:1, B. Rychwałd 
– Dąbrowa 3:2, Sj Pietwałd – L. Łąki 
0:6, Sn Hawierzów – V. Bogumin 
6:2. Lokaty: 1. F. Orłowa 15, 2. Żuków 
G. 11, 3. Sn Hawierzów 10 pkt. 

MP FRYDEK-MISTEK
Gródek – Bukowiec 3:1, Piosek – 
Niebory 1:1, Wojkowice – Milików 
3:2. Lokaty: 1. Niebory 22, 2. Piosek 
15, 3. Śmiłowice B 15 pkt.  (jb)

Weekendowy serwis piłkarski: Remisowe derby  w Karwinie

• Karwiniacy z efektywnością 
strzelecką są na bakier. 
Fot. IVO DUDEK

 Skuteczni do bólu
Dwaj fi naliści ubiegłego sezonu – wicemistrzowski Liberec i mistrzowski Trzyniec – wygrzewają się po weekendzie 
na słońcu, czytaj na szczycie tabeli Tipsport Ekstraligi. Stalownicy Trzyniec w efektownym stylu pokonali u siebie 
mocny Hradec Kralowej, Liberec pokonał „czerwoną latarnię” rozgrywek, Zlin. Nie obniżają też lotów Witkowice, 
które zwyciężyły na lodowisku przedostatnich w tabeli Pardubic. 

Janusz Bitt mar

Już w najbliższy czwartek 
w Ostravar Arenie zostaną 
rozegrane drugie w tym se-

zonie hutnicze derby pomiędzy 
Witkowicami i Trzyńcem. Obie 
ekipy przystąpią do wzajemnej ry-
walizacji z bagażem pozytywnych 
wrażeń. A jak wiadomo, w pozy-

tywnym nastroju wszystko idzie 
łatwiej. W poprzedniej konfron-
tacji, która miała miejsce również 
w Ostrawie, ze zwycięstwa 4:3 ra-
dowali się gospodarze. Jak będzie 
tym razem? O tym przekonamy się 
pojutrze wieczorem. Hit 7. kolejki 
Tipsport Ekstraligi startuje o godz. 
17.30. 

Hokeiści Trzyńca wykazali 
się w niedzielnym pojedynku z 

Hradcem Kralowej rewelacyjną 
skutecznością. Goście wprawdzie 
częściej strzelali na bramkę Sta-
lowników, ale bez efektu. Pod-
opiecznym trenera Václava Varadi 
wystarczyło zaś 28 pocisków (z 
tego 13 w światło bramki), żeby 
wygrać 4:0. Bramkę w swoim de-
biucie w barwach Trzyńca zdobył 
napastnik Andrej Nestrašil, który 
w 26. minucie w sytuacji sam na 

sam z golkiperem pokazał klasę 
mistrzowską. Nie spanikował, za-
czekał na reakcję bramkarza Lu-
keša i elegancko wpakował gumę 
za jego plecy. Dla Lukeša był to 
sygnał, że najwyższa pora przeka-
zać pałeczkę zmiennikowi. Do ro-
szady bramkarskiej doszło jednak 
również w trzynieckim zespole – 
kontuzjowanego Bartošáka w 21. 
minucie zmienił Kváča. Według 
nieofi cjalnych informacji, Bar-
tošák naderwał mięień brzucha i 
jego czwartkowy start w Ostrawie 
stoi pod dużym znakiem zapy-
tania. Nestrašil, który dołączył 
do zespołu przed weekendem, 
zmusił trzynieckich trenerów do 
przemeblowania poszczególnych 

ataków. Polski napastnik Aron 
Chmielewski tym razem zagrał 
w czwartej formacji, wspólnie z 
Adamskim i Polanskim. Czwarty 
atak wpisał się na listę niedzielne-
go meczu w 10. minucie – Chmie-
lewski dograł do Adamskiego, a 
ten z niebieskiej linii zaskoczył 
Lukeša. Po ośmiomiesięcznej 
przerwie spowodowanej kontuzją 
do ostrej rywalizacji wrócił obroń-
ca Lukáš Krajíček. Wbrew zapo-
wiedziom, w defensywie Trzyńca 
zabrakło z kolei wypromowanego 
z wielką pompą Kanadyjczyka 
Cama Barkera. 33-letni Barker w 
niedzielę pożegnał się z zespo-
łem. Ofi cjalna przyczyna: kwestie 
rodzinne.  

TIPSPORT EKSTRALIGA

TRZYNIEC – HRADEC KR. 4:0
Tercje: 2:0, 2:0, 0:0. Bramki i asysty: 1. M. Stránský (Roth, Gernát), 10. Adamský 
(Chmielewski, Polanský), 26. Nestrašil (Roth), 30. Gernát (M. Kovařčík). Trzyniec: 
Bartošák (21. Kváča) – Roth, Gernát, D. Musil, Galviņš, M. Doudera, Krajíček – 
Nestrašil, P. Vrána, M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Dravecký – O. Kovařčík, M. 
Kovařčík, Hrehorčák – Chmielewski, Polanský, Adamský – D. Kofroň.

PARDUBICE – WITKOWICE 2:3
Tercje: 0:0, 1:3, 1:0. Bramki i asysty: 28. Harju (Tybor), 48. Holland – 27. Schle-
iss (Lakatoš), 30. Kvasnička (Š. Stránský), 36. Šidlík (Trška). Witkowice: M. Svobo-
da – T. Černý, Trška, Šidlík, D. Krenželok, Výti sk, Kvasnička, Bodák – Bukarts, Š. 
Stránský, Lakatoš – Kurovský, Vopelka, Schleiss – Dej. E. Němec, Mallet – Baláž, 
Werbik, Guman. 
Lokaty: 1. Liberec 16, 2. Trzyniec 13, 3. Ml. Bolesław 13,… 5. Witkowice 13 pkt. 
W czwartek: Witkowice – Trzyniec (17.30).

• Bramkę w debiutanckim występie 
w barwach Trzyńca zdobył Andrej Ne-
strašil (numer 92). Fot. hcocelari

 Bo silnik się zaciął...
Piłkarze ręczni Banika Karwina nie nawiązali w weekend do zwycięskiego meczu 
z Koprzywnicą. W starciu z mocnym Zubrzi przegrali 21:24. Wałaski zespół na własnym 
parkiecie nie lubi przegrywać. 

Janusz Bitt mar

Karwiniacy w czterech me-
czach odnieśli tylko dwa 
zwycięstwa: na początek w 

derbach z Frydkiem-Mistkiem i we 
wspomnianym zwycięskim spo-
tkaniu z Koprzywnicą. Początek se-
zonu w wykonaniu wicemistrza RC 
nie robi więc dużego wrażenia na 
rywalach, o czym podopieczni tre-

nera Marka Michaliski przekonali 
się na własnej skórze w sobotę na 
parkiecie Zubrzi. – Z drużyną Zu-
brzi zawsze mamy ciężką przepra-
wę. W tym sezonie rywal melduje 
znaczne wzmocnienia kadrowe i 
do sezonu podchodzi z dużymi am-
bicjami – skomentował przegrane 
zawody szkoleniowiec Banika, Ma-
rek Michalisko. 

W derbach brylowały defensywy. 
Karwiniacy, którzy lubią grać efek-
townie i efektywnie, tym razem 
musieli uznać wyższość Zubrzi, 
zwłaszcza świetnie dysponowane-
go bramkarza Šimona Mizery. – W 
kluczowych fazach spotkania tra-
fi aliśmy w ścianę, a dokładnie w 
Mizerę. Golkiper gospodarzy bronił 
niczym w transie – skomplemen-

tował gwiazdora Zubrzi trener Mi-
chalisko. W ofensywie gospodarzy 
brylował z kolei Tomáš Řezníček, 
którego karwińscy obrońcy pilno-
wali niedokładnie. – Wiedzieliśmy, 
że Řezníček potrafi  zdobywać gole 
praktycznie z każdej pozycji, ale 
mimo wszystko strzelił nam sześć 
bramek – zaznaczył Michalisko. 
Banik w dużych męczarniach zdo-
łał wyrównać na 19:19, ale końców-
ka zaciętego spotkania należała do 
gospodarzy. 

Banik chce jak najszybciej zapo-
mnieć o meczu w Zubrzi, bo już w 
najbliższy weekend zmierzy się u 
siebie w ramach 2. rundy Pucharu 
Challenge z izraelskim klubem MK 
Holon. Drużyna z Izraela zgodziła 
się zaliczyć obie konfrontacje na 
parkiecie Banika Karwina. Sobotni 
i niedzielny pojedynek rozpoczyna 
się o godz. 18.00.  

EKSTRALIGA 
PIŁKARZY RĘCZNYCH

ZUBRZI – 
KARWINA 24:21
Do przerwy: 11:11. Karwina: Mo-
kroš, Marjanović – Brůna 5, Monczka 
8/1, Urbanski, Gromyko 1, Plaček, 
Chudoba, Jan Užek, Solák 3/1, Ska-
lický, Nantl, Zbránek 1, Nedoma 3, 
Čosik, Franc. 
Lokaty: 1. Pilzno 10, 2. Dukla Praga 
6, 3. N. Weseli 6,… 5. Karwina 5 pkt.

• Najlepszym strzelcem Banika Karwina był jak zwykle Marek Monczka. 
Fot. hcbkarvina

 Upalne 
mistrzostwa świata
W lekkoatletycznych mistrzostwach 
świata w Dosze trwa walka z upałem, 
a przy okazji również o medale. Pola-
cy do wczorajszego zamknięcia nu-
meru mogli się cieszyć ze srebrnego 
medalu Joanny Fiodorow w koronnej 
polskiej konkurencji, rzucie młotem. 
Nieobecna na sportowej arenie 
mistrzostw młociarka Anita Wło-
darczyk odebrała niemniej w Dosze 
złoty medal za zwycięstwo w czem-
pionacie w Moskwie 2013. Wówczas 
Włodarczyk była druga, tuż za Ro-
sjanką Tati aną Łysienko, która została 
potem zdyskwalifi kowana. – Myśla-
łam, że odebranie medalu to będzie 
tylko formalność, ale jednak były 
duże emocje. Te zawsze towarzyszą 
mi, kiedy grany jest hymn Polski, a 
w Dosze mi go zagrano. Byłam tym 
zaskoczona, bo pierwotnie nie było 
takich planów – przyznała Włodar-
czyk. – Cieszę się z medalu Joasi 
Fiodorow, bo dziewczyna ciężko 
pracowała przez cały rok. 
Czempionat w Dosze, który cieszy 
się słabą frekwencją na widowni, nie 
uskrzydlił Adama Kszczota. Polak 
znalazł się poza fi nałem na 800 m, a 
nie takie były plany gwiazdora pol-
skiej reprezentacji. – To trudny mo-
ment w mojej karierze, bo wszedłem 
na wysoki poziom. Od 2014 roku 
nie byłem tylko w fi nale olimpijskim 
w Rio de Janeiro. Tam skończyłem 
dziewiąty. Przeżywałem wiele pora-
żek. One bolą i uczą – skomentował 
nieudany start w Dosze dwukrotny 
wicemistrz świata. Niewiele zabrakło 
do podium natomiast polskiej szta-
fecie mieszanej 4x400 m w składzie: 
Wiktor Suwara, Rafał Omelko, Iga 
Baumgart-Witan i Justyna Święty-
-Erseti c. Polski express zajął w fi nale 
nowej konkurencji piąte miejsce, 
zwyciężyła zgodnie z oczekiwaniami 
reprezentacja Stanów Zjednoczo-
nych. 
Wczoraj, po zamknięciu numeru, 
przed dużą szansą stanęła Kamila 
Lićwinko. W kobiecym skoku wzwyż 
wszystko mogło się zdarzyć. (jb)



Głos   |   wtorek   |   1 października 201910   ♩ ♩    11 Głos   |   wtorek   |   1 października 2019

CO W TEATRZE

SCENA „BAJKA” – CZ. CIESZYN: 
Kvak a Žbluňk (1, 2, godz. 10.00);
SCENA CZESKA – HAWIERZÓW: 
Mefi sto (1, godz. 17.30);
 KARWINA: Mefi sto (2, godz. 
17.30).

CO W KINACH

HAWIERZÓW – Centrum: Książę 
Czaruś (1-3, godz. 16.00); Roman 
pro pokročilé (1-3, godz. 17.30); 
Bohemian Rhapsody (1-3, godz. 
19.00); Yesterday (1-3, godz. 20.00); 
KARWINA – Centrum: Książę 
Czaruś (1, godz. 17.45); Román pro 
pokročilé (1, godz. 20.00; 3, godz. 
17.45); Toy Story 4 (2, godz. 17.00); 
Roger Waters Us + Them (2, godz. 
19.00); Joker (3, godz. 20.00); 
TRZYNIEC – Kosmos: Román pro 
pokročilé (1, godz. 17.30); Národní 
třída (1, godz. 20.00); Nabarvené 
ptáče (2, godz. 19.30; 3, godz. 17.30); 
Joker (3, godz. 20.00); CZ. CIE-
SZYN – Central: Był sobie pies 2 (2, 
godz. 16.30); Playmobile (3, godz. 
16.30); Jiří Suchý – Lehce s  žibo-
tem se prát (1, godz. 17.00; 3, godz. 

19.00); CIESZYN – Piast: Wyprawa 
Magellana (1, godz. 14.30); Tajem-
nica ojca Piolektor (1, godz. 16.15); 
Legiony (1, godz. 17.45, 20.15; 2, 3, 
godz. 15.30, 18.00).

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM, 
niedziela, wiadomości regionalne 
od godz. 6.00; powtórka na antenie 
ČT2, niedziela od godz. 19.20.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 
105,3 MHz.
RADIO KATOWICE: „U Polaków 
za Olzą” – niedz. godz. 8.10 na 103 
FM.

CO W TERENIE

CZ. CIESZYN – Filia Biblioteki Miej-
skiej przy ul. Havlíčka 6 zaprasza 
na prelekcję Janiny Hławiczki pt. 
„Singapur i Malezja – dwa azjatyc-
kie tygrysy”. Spotkanie odbędzie się 
w czwartek 3. 10. o godz. 17.00, wej-
ściówki 20 koron.
 Październikowe spotkanie MUR-u 
odbędzie się w czwartek 3. 10. o godz. 
17.00 w auli Polskiego Gimnazjum 
im. J. Słowackiego. Temat „Wokół 

Rady Narodowej Księstwa Cieszyń-
skiego” przedstawi pracownik Książ-
nicy Cieszyńskiej, Wojciech Święs.
GIMNAZJUM – 19. 10. 2019 godz. 
15.00 Teatr Cieszyński. Wstęp wol-
ny. Miejscówki na jubileuszową 
galę można zarezerwować od 7. 10. 
telefonicznie w sekretariacie szkoły 
lub za pośrednictwem formularza 
na portalu www.gympol.cz. Zare-
zerwowane bilety należy odebrać w 
sekretariacie najpóźniej do 16. 10. 
Rezerwacje nieodebrane w wyzna-
czonym terminie przepadają. Nie 
gwarantujemy możliwości wyboru 
konkretnego miejsca. Spotkanie to-
warzyskie na „Strzelnicy” jest bez 
rezerwacji miejsc.
KARWINA-N. MIASTO –  MK PZKO 
zaprasza 5. 10. o godz. 15.30 na spo-
tkanie klubowe połączone ze smaże-
niem popularnych stryków do Klubu 
Seniora „Archa”.
MOSTY K. JABŁONKOWA – Biblio-
teka zaprasza na spotkanie autorskie 
z redaktorką „Głosu” Danutą Chlup, 
która przedstawi swoją nową po-
wieść „Trzecia terapia”, w środę 2.10. 
o godz. 16.30.
 Biblioteka zaprasza na konkurs 
„Na najlepszego Peksesmana” w 
sobotę 5. 10. o godz. 10.00. Zosta-
nie przeprowadzony w pięciu ka-
tegoriach: przedszkole – 1. klasa; 

2.-3. klasa; 4.-6. klasa; 7.-9. klasa; 
młodzież powyżej 15 lat – dorośli. O 
statuetkę Najlepszego Peksesmana 
walczyć będą zwycięzcy poszczegól-
nych kategorii. Zgłoszenia przyjmo-
wane są do 3. 10. pod nr. 558 368 014 
lub e-mailem: knihovna@mostyuja-
blunkova.cz.
PTM – Zapraszamy na kolejne spo-
tkanie członków i sympatyków PTM, 
które odbędzie się 4. 10. o godz. 18.00 
w Czeskim Cieszynie, ul. Grabińska 
458/33, siedziba Kongresu Polaków. 
Program Józef Słowik: Byłem w 
Gdańsku.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 2. 10. na spa-
cer o długości około 4 km z Ropicy do 
Cieszyna i Cz. Cieszyna – „Trasą spa-
cerową rezerwatów”. Odjazd pociągu 
z Cz. Cieszyna do Ropicy (kierunek 
Trzyniec) o godz. 9.21. Spacer prowa-
dzi Tadek Farny, tel. 608 355 574.
 zaprasza 8. 10. na kolejną wtor-
kową wycieczkę z cyklu „Leśne ko-
ścioły”, tym razem na Czantorię 
„Zakamień”. Zbiórka uczestników 
wycieczki na dworcu kolejowym w 
Bystrzycy, odjazd autobusu do Nyd-
ku o godz. 9.00. Wycieczkę prowadzi 
Staszek Pawlik 0048 606 133 123.
 zaprasza 12. 10. na ostatnią auto-
karową wycieczkę w tym roku, na 
Wielką Fatrę. Celem jest mało zna-
ny Kútnikov Kopec (1064 m n.p.m.). 

Proponowane są dwie trasy o dłu-
gości 12,5 i 9,5 km. Informacje o tra-
sach i mapki do pobrania znajdziesz 
na http://www.ptts-beskidslaski.cz/
wpisy/turystyka/. Odjazd autobusu z 
Karwiny o godz. 6.00, z Cz. Cieszyna 
o godz. 6.20, z Trzyńca – dworzec au-
tobusowy o godz. 6.35 i w odstępach 
5-min: Wędrynia, Bystrzyca, Gródek, 
Jabłonków. Kierownik: Láďa Mi-
chalík 602 840 384.
WĘDRYNIA – Klub Seniora MK 
PZKO zaprasza członków na spotka-
nie, które odbędzie się we wtorek 
1. 10. o godz. 15.00 w „Czytelni”. W 
programie prelekcja z okazji setnej 
rocznicy urodzin poety Henryka Ja-
siczka.

OFERTY

DACHY, KRYCIE I REMONTY. 
Tel. +48 601 532 642. GŁ-395
CZYSZCZENIE I MALOWANIE 
DACHÓW I ELEWACJI. www.nater-
-strech.cz. Tel. 776 051 335.
 GŁ-200

PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do 
domu – zadzwoń: +48 609 852 
057. Uszczelniamy wszystkie rodzaje 
dachów.
 GŁ-036

WTOREK 1 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Doktor Martin (s.) 10.35 
Opowiadaj (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Wszystko, co lubię 
14.25 Uśmiechy J. Hlinomaza 15.05 
Doktor Martin (s.) 15.55 Napisała: 
Morderstwo (s.) 16.45 Podróżoma-
nia 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.00 
Opowiadaj (s.) 20.55 Przygody kry-
minalistyki (s.) 21.45 Gejzer 22.15 
Columbo (s.) 23.55 Taggart (s.) 1.05 
Czarne owce. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Cudowna plane-
ta 10.00 Błękitna krew 11.00 Żywe 
światło 11.55 Nie poddawaj się plus 
12.20 Nie poddawaj się 12.50 Chcesz 
je? 12.55 Odkryte skarby 13.40 Ostat-
nie dni Jezusa Chrystusa? 14.40 
Apokalipsa: II wojna światowa 15.35 
Najważniejsze operacje II wojny świa-
towej 16.35 Adoptuj seniora 17.30 
Wspaniałe krainy 18.15 Trabantem 
z Indii do domu 18.45 Wieczorynka 
19.00 Historie przyrodników 19.20 
Magazyn religijny 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Ma-
szyny wojenne 20.55 30 dni z życia 
czeskiego dozorcy 21.55 Utracone 
nadzieje 22.50 Wojna kolorów (fi lm) 
0.20 Grantchester (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 
(s.) 9.55 Spece (s.) 11.00 Co o tym są-
dzą Czesi 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Krok za krokiem (s.) 12.50 
Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 14.05 Dowody zbrodni (s.) 15.55 
Agenci NCIS (s.) 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.25 Co o tym sądzą Cze-
si 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 21.40 Weekend 
22.30 Zabójcza broń (s.) 23.30 Bez śla-
du (s.) 0.20 Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.05 Max Steel (s. anim.) 6.30 Ninja-
go (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 9.20 Po-
licja w akcji 10.15 Wiatr nadziei (fi lm) 
12.10 Południowe wiadomości 12.25 
Policja Hamburg (s.) 13.25 Ostatni 
gliniarz (s.) 14.25 Komisarz Rex (s.) 
16.30 Popołudniowe wiadomości 
16.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 Top 
Star 20.15 Rodzina Krejzów (s.) 21.45 
Marta 22.45 Zapach zbrodni (s.) 0.05 
Hawaii 5-0 (s.) 1.00 Komisarz Rex (s.). 

ŚRODA 2 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Rower 10.10 Wszystko, 
co lubię 10.40 Przygody kryminali-
styki (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Autostopowicz 14.20 
Columbo (s.) 15.55 Napisała: Morder-
stwo (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 
AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.00 Świat 
pod głową (s.) 21.05 Niewidzialni (s.) 
22.00 Columbo (s.) 23.40 Sprawy 
detektywa Murdocha (s.) 0.25 Miłość 
wśród kropel deszczu (fi lm).

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Ibiza i Forma 9.55 
Babcia generał 10.20 Hitler: Aktor 
11.05 Niemcy kontra Hitler 12.00 
Wielka wojna 12.55 W poszukiwa-
niu piosenki 13.20 Wiadomość od J. 
Loudy 13.50 Miejsce zamieszkania: 
Wieś 14.10 Kamera w podróży 15.00 
Kwartet 15.30 Michaił Gorbaczow 
16.25 Klucz 16.55 Nowi sąsiedzi 17.20 
Mahatma Gandhi 18.15 Na piwnym 
szlaku 18.45 Wieczorynka 18.55 Ma-
cedonia Jazz 19.25 Matuzalem 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Kamera w podróży 21.00 Po-
dróż po południowej Etiopii 21.30 
Trabantem z Indii do domu 22.00 
Gomora (s.) 23.40 Okupacja (s.) 0.25 
Rząd (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Uli-
ca (s.) 9.45 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą 
Czesi 12.00 Południowe wiadomości, 
sport, pogoda 12.30 Krok za krokiem 
(s.) 12.50 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 14.05 Dowody zbrodni 
(s.) 15.55 Agenci NCIS (s.) 16.57 Po-

południowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Za-
mieńmy się żonami 21.40 Małe miło-
ści 22.35 Zabójcza broń (s.) 23.30 Bez 
śladu (s.) 0.25 Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.05 Max Steel (s. anim.) 6.30 Nin-
jago (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 9.20 
Policja w akcji 10.20 Powrót do raju 
(fi lm) 12.10 Południowe wiadomo-
ści 12.25 Policja Hamburg (s.) 13.25 
Ostatni gliniarz (s.) 14.25 Komisarz 
Rex (s.) 16.30 Popołudniowe wia-
domości 16.50 Policja w akcji 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 
19.55 Top Star 20.15 Błękitny kod 
(s.) 21.35 Show Jana Krausa 22.45 
Mroczny Kraj (s.) 0.00 Hawaii 5-0 (s.) 
0.55 Komisarz Rex (s.). 

CZWARTEK 3 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.45 Doktor Martin (s.) 10.35 
Opowiadaj (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Cena strachu 14.20 
Ojciec Brown (s.) 15.10 Doktor Mar-
tin (s.) 15.55 Napisała: Morderstwo 
(s.) 16.45 Wszystko, co lubię 17.15 AZ 
kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wia-
domości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Opowiadaj 
(s.) 20.55 Przygody kryminalistyki 
(s.) 21.45 Pr. dyskusyjny 22.45 Tag-
gart (s.) 23.55 Kryminolog (s.) 0.55 
AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Wywiad w naturze 
9.55 Szkocja 10.40 Michaił Gorba-
czow 11.35 Chcesz je? 11.45 Najważ-
niejsze operacje II wojny światowej 
12.45 Magazyn chrześcijański 13.10 
Ostatnie dni Jezusa Chrystusa? 14.10 
Wielka wojna 15.05 Apokalipsa: II 
wojna światowa 16.00 Jumbo Jet: 50 
lat w chmurach 16.45 Żywe światło 
17.40 Podróż po południowej Etio-
pii 18.10 Wędrówka po starych dro-
gach 18.40 Piłka nożna: AZ Alkmaar 
– Manchester United (transmisja) 
21.00 Błękitna krew 21.55 Kiwiland 
22.25 Grantchester (s.) 23.15 Lotnicze 
katastrofy 0.05 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 Uli-
ca (s.) 10.10 Małe miłości 11.00 Co o 
tym sądzą Czesi 12.00 Południowe 
wiadomości 12.25 Krok za krokiem 
(s.) 12.45 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 14.00 Dowody zbrod-
ni (s.) 15.55 Agenci NCIS (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co 
o tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 21.40 Gwiezdne życie 22.15 
Wróg publiczny (fi lm) 0.35 Dowody 
zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.05 Max Steel (s. anim.) 6.30 Ninja-
go (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 9.20 Po-
licja w akcji 10.20 Róża w burzy (fi lm) 
12.10 Południowe wiadomości 12.25 
Policja Hamburg (s.) 13.25 Ostatni 
gliniarz (s.) 14.25 Komisarz Rex (s.) 
16.30 Popołudniowe wiadomości 
16.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 Top 
Star 20.15 Rodzina Krejzów (s.) 21.35 
Prima Partička 22.45 Tak jest, szefi e! 
23.55 Hawaii 5-0 (s.). 

I N F O R M AT O R

PROGRAM TV

I N F O R M A T O R 

POLECAMY

• Ostatnie dni Jezusa Chrystusa?
Wtorek 1 października, godz. 13.40, 
TVC 2

• Wędrówka po starych drogach
Czwartek 3 października, godz. 18.10, 
TVC 2

• Miejsce zamieszkania: Wieś
Środa 2 października, godz. 13.50, 
TVC 2

KONDOLENCJE

WSPOMNIENIA
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„Głos” nale-
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warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
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wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

Wyrazy głębokiego współczucia i siły w tych ciężkich chwilach z powo-
du zgonu 

MĘŻA
szanownej pani Irenie Małysz i bliskiej rodzinie składa MK PZKO 
w Końskiej-Podlesiu.
 GŁ-579

Wyrazy najgłębszego żalu i szczerego współczucia z powodu śmierci

śp. inż. STANISŁAWA BOJKI
żonie Anieli i całej rodzinie składają koleżanki i koledzy Zmarłego 
z klasy maturalnej 1954.
 GŁ-581

Los zabiera nam bliskich, ale nie zabiera wspomnień.
Dnia 1 października 2019 przypominamy sobie 100. 
rocznicę urodzin 

śp. EMILII JARACZOWEJ
z domu Ciompa

Zaś 29 listopada br. minie 24 lat od Jej śmierci. O chwilę 
wspomnień proszą córka Anna z mężem Heniem oraz 
wnuki Roman i Basia.
 GŁ-571

Kto w sercu żyje, nie umiera.
Dnia 2 października minie 4. rocznica śmierci naszego 
Drogiego Męża, Ojca i Dziadka 

śp. ANTONIEGO SAMCA
z Mostów k. Jabłonkowa

O chwilę wspomnień i cichą modlitwę proszą najbliżsi.
 GŁ-575

Są chwile i ludzie, 
których się nie zapomina.

Dnia 1 października mija pierwsza 
rocznica śmierci naszej Ukochanej

śp. DANUTY PRZECZEK
z domu Drózd

Z kolei 5 października przed dwoma 
laty zmarł Jej Ojciec

śp. ERWIN DRÓZD
Wszystkim, którzy Ich znali i zacho-
wali w pamięci dziękuje najbliższa 
rodzina.
 GŁ-570

Fotografi e znad polskiego morza

Wydmy koło Łeby zauroczyły Romana Dzika, fotografi ka z Suchej 
Górnej. Efektem tego zauroczenia jest wystawa w klubie „Dziupla” 

w Czeskim Cieszynie. Cykl ok. 30 fotografi i zachęca do odwiedzin polskie-
go wybrzeża. Ekspozycję z okazji 70. urodzin autora można oglądać do 19 
października. 

– To pierwsza po dłuższym czasie wy-
stawa fotografi i w „Dziupli” i ogólnie 
chyba jedna z najładniejszych wystaw, 
jakie tu mieliśmy. Okazało się, że 
wydmy bardzo ładnie się prezentują 
na czerwonej ścianie – mówił Michał 
Przywara, gospodarz klubu, w czasie 
wernisażu. 
– Wszystkie zdjęcia powstały w ciągu 
jednego czerwcowego tygodnia, kiedy 
byliśmy z żoną na urlopie w Łebie – 
przyznał autor fotografi i. – Dwa razy 
dziennie jeździłem na rowerze na 
wydmy: najpierw o czwartej rano, po 
raz drugi po południu. Jak się mówi: 
„Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje”. 
Fotografi e robione przy wschodach 
słońca wiszą na jednej ścianie, te ro-
bione po południu na drugiej. Wydmy 
także we mgle wyglądają fantastycznie 
i cieszę się, że udało mi się je utrwalić 
na zdjęciach. 
Dzik dodał, że zwłaszcza poranne 
fotografowanie miało swój urok, po-
nieważ wówczas na wydmach panuje 
absolutny spokój, nie ma ludzi, słychać 
tylko śpiew ptaków oraz szum prze-
suwającego się piasku. Fotograf przy-

pomniał także genezę łebskich 
wydm, historię ich tworzenia się. 
Projekt „Wydmy koło Łeby – pol-
ska Sahara” został dofi nansowany 
z Funduszu Rozwoju Zaolzia Kon-
gresu Polaków. Dzik przyznaje, że 
wsparcie fi nansowe bardzo mu 
pomogło w przygotowaniu na 
wystawę wielkoformatowych fo-
tografi i na podkładkach. – Projekt 
otrzymał wsparcie m.in. dlatego, 
że jednym z jego celów jest pro-
mocja polskiego wybrzeża. Dlate-
go też zależy nam, żeby wystawa 
została pokazana w różnych miej-
scach – dodał Przywara. 
Jeszcze w tym roku cykl fotogra-
fi i zostanie pokazany w galerii 
„Po schodach” w Bibliotece Miej-
skiej w Hawierzowie (wernisaż 
odbędzie się 9 grudnia). Na 
przyszły rok zaplanowane są już 
wystawy w Domach PZKO w 
Olbrachcicach i w Lesznej Dolnej. 
– Jeżeli zgłoszą się kolejni chętni, 
to nie będzie problemu z zorga-
nizowaniem wystawy – zapewnił 
Dzik.  (dc)

POLECAMY

WYSTAWY

BIBLIOTEKA REGIONALNA 
KARWINA, ODDZIAŁ LITERA-
TURY POLSKIEJ, Rynek Masary-
ka, Karwina-Frysztat (1. piętro): 
do 29. 10. wystawa przy współpracy 
z Ośrodkiem Dokumentacyjnym 
KP w RC pt. „Maria Szymanowska, 
słynna pianistka i kompozytorka”. 
Czynna w godzinach otwarcia pla-
cówki.
CZ. CIESZYN, Kawiarnia 
„Avion”, Główna 2061: do 17. 10. 
wystawa Andrzeja Buchańca pt. 
„Ekslibris”. Czynna: po-pt: w godz. 
9.00-18.00, so: w godz. 9.00-14.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, 
SALA WYSTAW w Jabłonkowie, 
Rynek Mariacki 14: do 29. 3. 2020 
wystawa pt. „Wałasi na Śląsku Cie-
szyńskim”; stała ekspozycja pt. „Z 
przeszłości Jabłonkowa i okolicy”. 
Czynne: po-pt: godz. 8.00-16.00; 
nie: godz. 13.00-17.00.

 SALA WYSTAW w Karwinie-
-Frysztacie, Rynek Masaryka 
10: do 31. 12. wystawa obrazków na 
szkle. Czynna: po-pt: godz. 8.00-
16.00; nie: godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Orłowej-Lu-
tyni, Polna 964: stała ekspozycja 
pt. „Orłowa – przeszłość i teraźniej-
szość”. Czynna: po-pt: godz. 8.00-
16.00; nie: godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Pietwał-
dzie, Do Muzeum: do 28. 2. 2020 
wystawa pt. „Obrazki z historii 
Pietwałdu”. Wystawa: po-pt: godz. 
8.00-16.00, nie: godz. 13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ

MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃ-
SKIEGO, Galeria Wystaw Czaso-
wych, T. Regera 6, Cieszyn: do 
13. 10. wystawa Lidii Sztwiertni pt. 
„Wokół metalu”.
WIEŻA PIASTOWSKA i ROTUN-
DA św. Mikołaja, Cieszyn: Czyn-
ne codziennie w godz. 9.00-19.00. 

• Roman Dzik i jego jubi-
leuszowa wystawa. 
Fot. DANUTA CHLUP
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UŚMIECHNIJ SIĘ NASI DZIAŁACZE

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

Fot. WITOLD KOŻDOŃ
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 IRENA MUCHA

Do Koła PZKO w Darkowie wstąpiłam w 
1958 roku. Miałam wtedy siedemnaście 

lat i była to naturalna decyzja, ponieważ po-
chodzę z polskiej rodziny i uczęszczałam do 
polskiej szkoły. Po wyjściu za mąż przeprowa-
dziłam się do Raju, lecz okazało się, że nie po-
trafi ę żyć na osiedlu. Ostatecznie wróciliśmy 
do Darkowa.

Na co dzień nadal pomagam działaczom na-
szego PZKO. Robię, co trzeba, a najczęściej jest 
to praca, którą widać jedynie, gdy nie jest zro-
biona. Od 35 lat jestem też członkiem zarządu 
MK w Darkowie. Przez pięć lat byłam skarbni-
kiem, następnie głównym rejonowym, którym 
jestem do dziś. Pomagam ponadto Klubowi 
Kobiet przy organizacji różnych wydarzeń. 
Przygotowywałyśmy na przykład piękne bale 
w Domu Zdrojowym i byłam jedną z ich głów-
nych organizatorek, bo przez całe życie za-
wodowe pracowałam w gastronomii. Dawniej 
w Darkowie organizowaliśmy także urocze 
„Wianki”, na których bawiło się nawet 200 
osób. Niestety Frysztat nie ma tak dogodnego 
dostępu do Olzy jak Darków. Nadal smażymy 
za to „stryki”, choć przede wszystkim żyjemy 
„Lirą”, która śpiewa u nas „od zawsze” i w przy-
szłym roku będzie obchodzić 110. rocznicę 
założenia. Sama jestem chórzystką od ponad 
30 lat. Myślę, że kiedyś PZKO było zupełnie inne. Przede wszystkim dużo skromniejsze, choć obecni działacze 
udzielają się tak samo mocno jak kiedyś. Pod tym względem nic się nie zmieniło. Często nie chce się też wierzyć, 
że wszystko robimy społecznie. A bywa tak, że przesuwamy przyjęcia z okazji naszych urodzin, bo kolidują z im-
prezą PZKO. Albo urlopy planujemy uwzględniając „akcje” PZKO. Działalność w PZKO „ładuje” jednak człowieka. 
Nawet gdy ktoś nie czuje się najlepiej, ze spotkania w PZKO przychodzi zdrowszy. Ja na przykład nie mogę sobie 
wyobrazić, bym opuściła Festiwal PZKO. A tegoroczny był po prostu cudny.  (wik)

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy 
przysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsyłania upływa w piątek 11 października 

2019 r. Nagrodę książkową za rozwiązanie zadań z 17 września 2019 otrzymuje Henryk Cachel z 
Kariwny-Raju. Autorem dzisiejszych łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie minikwadratu magicznego I z 17 września: 1. NIKE 2. IRON 3. KORD 4. ENDE
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II z 17 września: 1. SABA 2. ATOS 3. BORA 4. ASAM 
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 17 września: WIERZĘ

Rozwiązaniem jest fraszka Jana Izydora Sztaudyngera.

1-2-3-4-5-6-5 – pensja, płaca,   
wynagrodzenie

7-8-5-9-10-11-12-5 –  mała drabina
6-13-14-15-16-1-2 – kolorowy, wielobarwny

17-2-18-19-20-11-10-20 – o przyszłości lub 
niebieskich migdałach

9 2 4 5 3 10 13 12 11 5 7 16 9 8 5 18 1 10 13 6 5

7 16 7 15 10 18 3 4 5 14 13 5 19 10 17 20 11 6 5

Rozwiązaniem jest myśl Stanisława Jerzego Leca.

1-2-3-4-5-6-7 – łgarz, kombinator, szachraj
8-9-10-11-12-13 – wygnieść, zgnieść, zmiętosić
14-15-2-5 – okres ery mezozoicznej lub Krakowsko-Częstochowska
16-17-18 – drzemka, nocny relaks

4 5 14 17 10 18 11 6 17

18 11 17 10 15 16 7 12

16 11 3 15 1 2 9 8 5 13

Rozwiązaniem kwadratu magicznego jest dokończenie cytatu brazylijskiego pisarza i poety Paula Co-
elho z książki „Piąta góra”: 
 „Gdy człowiek zmierza ku swemu przeznaczeniu, często 
musi zmieniać kierunek. Niekiedy zewnętrzne okolicz-
ności są silniejsze i jest zmuszony stchórzyć, poddać się. 
Wszystko to jest częścią…”

1. Alighieri, wybitny poeta włoski, autor „Boskiej Ko-
medii”

2. syn Serwii, siostry Dawida, zabity przez Abnera
3. ROZWIĄZANIE DODATKOWE 
4. słowa do utworu muzycznego lub zestaw zdań
5. słynny kabaret z Wrocławia lub po prostu najlepsi

Wyrazy trudne lub mniej znane: AZAEL
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