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Oto finaliści
»Tacy Jesteśmy 2022«
WYDARZENIE: Znamy finałową dziewiątkę w kolejnej edycji konkursu „Tacy Jesteśmy”, sztandarowego projektu
Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. Sylwetki nominowanych przedstawimy w „Głosie” datowanym na 21
października. Wkrótce potem rozpocznie się głosowanie. Uroczystą galę zaplanowano na 12 listopada tradycyjnie
w Teatrze Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie.
PTTS »Beskid Śląski«

Marek David

Klub Kibica
w Boconowicach

kilku generacji młodych Zaolziaków i prowadzenie ich w kierunku
samodzielności i odpowiedzialności w czynie i miłości dla ziemi
cieszyńskiej.

Klub Polonus w Brnie

za długoletnią promocję ruchu turystycznego i podtrzymywanie tradycji krajoznawczych na Zaolziu.

Władysław Czepiec

za promocję sztuki śpiewaczej na
najwyższym poziomie między innymi poprzez uczestnictwo w konkursie śpiewaczym The Voice Senior.

za rozwijanie sztuki teatralnej na
wysokim poziomie i uzyskanie prestiżowej nagrody Jantar.

Beata Gil

za organizację imprez muzycznych, w tym Beats for love.

za zdobycie złotego medalu na
Światowych Polonijnych Mistrzostwach Żeglarskich.

Harcerska Drużyna
Wodna »Opty«

za długoletnie trwanie na harcerskiej stanicy kresowej, wychowanie

za długoletnią, prężną działalność
na polskiej niwie narodowej w morawskiej diasporze.

Jana Raclavská, Urszula
Kolber i Józef Szymeczek
za
wyd a n i e
książki
„Kazania
cieszyńskie.
O
ich
języku
w
Ko ś c i e l e
luterańskim”,
d o k u mentującej rozwój

języka polskiego na ziemi cieszyńskiej w XVIII i pierwszej połowie
XIX wieku, czyli w czasach przednarodowych.

Danuta i Zenon
Wirthowie

za prowadzenie księgarni polskiej w
Czeskim Cieszynie, sprowadzanie
polskich książek na Zaolzie, organizację kiermaszów polskiej książki
i długoletnią opiekę nad kondycją
czytelnictwa polskiego na Zaolziu

Wyróżnienie: Maciej
Ruczaj,
dyrektor
Instytutu
Polskiego
w Pradze
(nie będzie
można na
niego oddawać
głosów)

Zdjęcia: ARC

Senat nie dla Folwarcznego

Z

namy oficjalne wyniki
wyborów senackich w RC.
Niestety nie będziemy
mieli drugiego Polaka w
wyższej izbie Parlamentu RC. W
okręgu frydecko-misteckim nr 73
Stanisław Folwarczny (SPOLU) minimalnie przegrał z kandydatem

ugrupowania ANO, Zdeňkiem Matuškiem.
Stanisław Folwarczny, wicehetman województwa morawskośląskiego do spraw szkolnictwa i
sportu, stoczył zaciętą bitwę o fotel
senatorski z lekarzem Zdeňkiem
Matuškiem, który wygrał również

tydzień temu w pierwszej rundzie
zorganizowanej wspólnie z wyborami komunalnymi. Matušek otrzymał 50,98 proc. głosów, Folwarczny
49,01. Frekwencja wyborcza w okręgu 73 wyniosła zaledwie 16,08 proc.
W swoim programie Folwarczny stawiał na aktywną pomoc dla

polskiej mniejszości narodowej w RC, a także
mocne wsparcie naszego
regionu w Pradze.  (jb)

Więcej o wyborach
piszemy na stronie 3

Fot. ARC
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WIADOMOŚCI
ZDANIEM... Beaty Schönwald

beata.schonwald@glos.live

N

igdy nie kryłam się z tym, że lubię młodych. Kiedy jest
okazja po temu, zawsze twierdzę, że młodzi ludzie są
fajni, może nawet fajniejsi od nas, kiedy nasze pokolenie pierwszej połowy lat 70. było w ich wieku. Na bieżąco przekonują mnie o tym te wszystkie rozmowy,
które przeprowadzam z uczniami Polskiego Gimnazjum czy Akademii
Handlowej, oraz imprezy, które organizują z pomysłem i rozmachem.
Podziwiam ich za to, że potrafią pociągnąć innych i za to, że dają się
przez innych pociągnąć. Dobrze, że ta ich wola działania nie kończy
się w momencie zdania matury, ale że – będąc na studiach – dalej „coś
robią” w SAJ-u.
Przed dwoma tygodniami w Czeskim Cieszynie odbył się Kongres
Młodzieży PZKO. Młodzi spotkali się w „Kamerliku”, było ciasno,
nieformalnie, a równocześnie bardzo rzeczowo i konstruktywnie. Nie
było osób, które przyszłyby z musu, bo od starszych z zarządu miejscowego koła dostały takie polecenie. Ci ludzie poświęcili niedzielne
popołudnie, bo naprawdę chcą coś robić w swojej miejscowości, w
swoim kole PZKO i jeśli, daj Boże, znajdzie się dość chętnych, również
w klubie młodych. A także chcą się integrować z innymi, bo potrzebują
wspólnej energii ludzi, którzy wyrastali w tych samych specyficznych
warunkach, wychowani na przedstawieniach szkolnych, konkursach
śpiewaczych, PZKO-wskich dożynkach i wykopkach oraz mniej lub
bardziej patetycznych mowach o patriotyzmie i polskości. Oni wszyscy
nasiąknęli tym bez wyjątku niezależnie od tego, jak sami się określają
– jako Polacy, Polako-Czesi czy po prosu „tacy nasi ludzie”.
W ub. tygodniu pojechałam na zieloną szkołę nad Bałtykiem, organizowaną przez Kongres Polaków w RC. Rozmawiałam z ósmoklasistami. Chociaż zdarzyły się też wyjątki, to generalnie obecnością
dziennikarza i włączonym dyktafonem w moim telefonie czuli się
nieco skrępowani. Nie byli pewni swojej polszczyzny, wstydzili się
mówić. Kiedy jednak wieczorem mieli pokazać przed setką osób przygotowane przez siebie mini-spektakle, ich wcześniejsza niepewność
pękała jak bańka mydlana i w naturalny sposób wcielali się w swoje
role. Być może wielu z nich nie wie dziś, po co te wszystkie wyjazdy
do Polski, zwiedzanie zabytków, poznawanie tradycji, słuchanie przydługich opowieści przewodników i odpowiadanie na pytania dziennikarzy „Głosu”. Oni dziś jeszcze nie wiedzą, że to wszystko kształtuje
w nich tę tożsamość, która później sprawi, że dalej będą chcieli się
spotykać, wspólnie działać i przekazywać młodszym to, co jeszcze
niedawno w mało świadomy sposób sami „otrzymali w spadku” od
starszych.


CYTAT NA DZIŚ
Andrej Babiš,
szef opozycyjnego ruchu ANO,
odnośnie sobotniego wyniku wyborów senackich

•••
„Komunalki” jednoznacznie wygraliśmy. Wyborcy
wysłuchali naszej prośby, żeby potraktować to

Głos | wtorek | 4 października 2022

4
DZIŚ...

października 2022

Imieniny obchodzą:
Franciszek, Petroniusz
Wschód słońca: 6.41
Zachód słońca: 18.08
Do końca roku: 88 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień Zwierząt,
Światowy Dzień Onkologii
Przysłowia:
„Październik stoi u dwora,
wykop ziemniaki pora”
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JUTRO...

października 2022

Imieniny obchodzą:
Apolinary, Faustyna, Igor
Wschód słońca: 6.42
Zachód słońca: 18.05
Do końca roku: 87 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień
Nauczyciela
Przysłowia:
„W październiku, gdy
liść z drzewa niesporo
opada, późną to wiosnę
zapowiada”
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POGODA
wtorek

W OBIEKTYWIE...
dzień: 11 do 12ºC
noc: 10 do 9ºC
wiatr: 5-8 m/s

• Już jest. W końcu przyszła.
Długo oczekiwana. Złota
polska jesień. Zdjęcie otrzymaliśmy od naszego wiernego czytelnika. Dziękujemy i
życzymy wszystkim jak najwięcej słońca. Tym bardziej
że synoptycy w końcu mają
dla nas dobre wiadomości.
Po chłodnym i deszczowym
wrześniu w najbliższych
dniach temperatury mają
podskoczyć do 20 stopni i
ma być więcej słońca. (wot)
Fot. ARC

Tydzień po wyborach
komunalnych w niektórych
miastach podpisano już
umowy koalicyjne, w innych
dopiero trwają rozmowy.
Andrzej Bizoń, startujący
w wyborach komunalnych
jako bezpartyjny z listy ČSSD,
będzie przez kolejne cztery
lata zastępcą prezydenta
Karwiny ds. szkolnictwa,
kultury i sportu. W piątek
w ratuszu podpisały umowę koalicyjną dwa zwycięskie
ugrupowania – ČSSD i ANO 2011. W nowej kadencji będą
rządziły bez komunistów.
Beata Schönwald

W

Karwinie socjaldemokraci zdobyli w
wyborach 51 proc.
głosów, co teoretycznie pozwoliło
im na stworzenie
rządów jednej partii. Postawili jednak na koalicję z ANO,
która będzie miała w Radzie Miasta 33
fotele na 41. Na czele stanie ponownie

Jan Wolf (ČSSD). W 11-osobowym Zarządzie Miasta zwycięzcy będą mieli 7
swoich przedstawicieli, a ANO 4. – Cieszę się, że również w tej kadencji będę
mógł kontynuować pracę na rzecz naszego miasta, którą rozpocząłem przed
czterema laty – powiedział „Głosowi”
Andrzej Bizoń, znany m.in. jako dyrektor Polskiego Gimnazjum w Czeskim
Cieszynie oraz członek Rady Kongresu
Polaków w RC.
W Hawierzowie umowę koalicyjną
podpisano już w poniedziałek po wy-

środa

dzień: 12 do 19ºC
noc: 9 do 6ºC
wiatr: 4-6 m/s
czwartek

dzień: 16 do 20ºC
noc: 15 do 12ºC
wiatr: 4-6 m/s

BOGUMIN
Dobiegają końca ostatnie
remonty na cmentarzach
przed Dniem Zadusznym. W Skrzeczoniu do
końca miesiąca zostanie
położony wokół kaplicy
nowy chodnik z systemem
odwadniającym oraz poszerzony chodnik od wo-

borach. Wolę dalszej współpracy
potwierdzili w Domu Kultury „Radość” lider zwycięskiej partii Josef
Bělica (ANO), Bogusław Niemiec
(Spolu), Jana Feberowa (ČSSD) i Daniel Vachtarčík (Hnutí pro Havířov).
W 43-osobowym samorządzie będą
mieli 28 mandatów. – Ustaliliśmy,
że prezydentem będzie nadal Josef Bělica, nie będzie też zmian na
stanowiskach jego zastępców – poinformował „Głos” Bogusław Niemiec, który w tej kadencji będzie
ponownie pełnić funkcję zastępcy
ds. inwestycji i smart city.
We wtorek oficjalnie zawiązała się
także koalicja w Trzyńcu. W jej skład
weszła zwycięska partia dotychczasowej prezydentki Věry Palkovskiej
Osobnosti pro Třinec, KDU-ČSL i

N

iebywały skandal na
Jaworowym! Nieznani
sprawcy uszkodzili w
ostatnich dniach tablicę na pomniku, jaki stanął z okazji
100-lecia Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Sportowego
„Beskid Śląski”. Ktoś wyskrobał napis
„Kur… polske” i dodał niecenzuralny obrazek.
O incydencie poinformowali
nas czytelnicy „Głosu” związani z
PTTS. Gościli u siebie znajomego
z Polski i chcąc pokazać mu okolicę, wybrali się wspólnie w sobotę
na Jaworowy, by zobaczył okazały
monument przypominający o jubileuszu działalności PTTS „Beskid Śląski”. Na szczycie czekała
ich niemiła jednak niespodzianka
– na przymocowanej do długiej kamiennej ławy tablicy z nazwiskami
osób i nazwami firm, które wsparły
finansowo budowę pomnika, ktoś
wyskrobał niecenzuralny napis.
– Jest mi przykro – komentuje Halina Twardzik, prezes „BŚ”, która o
zdarzeniu dowiedziała się od „Głosu”. – Niedawno rozmawialiśmy na
ten temat. Cieszyliśmy się, że po
pierwszym szoku i fali niepochlebnych komentarzy na Facebooku ludzie uspokoili się i teraz spotykamy
się tylko z pozytywnymi opiniami.
Sama obserwuję, że turyści chętnie
zamieszczają zdjęcia, jakie robią
sobie przy pomniku. Mówiliśmy,
że to fajnie, że ludzie zaakceptowa-

TRZYNIEC

dociągu do
kontenerów. Nowe
chodniki powstaną też
na miejscu ostatniego
spoczynku w Starym
Boguminie, zarówno w
jego nowej części, jak i
w tylnej części pierwotnego cmentarza. Natomiast w Zabłociu trwa
remont przestrzeni wokół
bramy wejściowej, kaplicy
cmentarnej i kontenerów.
(sch)
JABŁONKÓW
Partnerstwo z Gogolinem
w Polsce ma również
swój sportowy wymiar.
Dziewczęta z Zapaśniczego Klubu Sportowego
w Gogolinie spędziły na
miejscu trzy dni w ramach
polskiego projektu „Zwarci i gotowi – zapaśnicy
też współpracują”, żeby
wymienić się doświadczeniami ze swoim rówieśnikami z miejscowego klubu
sportowego. W czasie
pobytu odwiedziły polską
Szkołę Podstawową im. H.
Sienkiewicza, gdzie dały

WĘDRYNIA

JABŁONKÓW

pokaz swoich umiejętności, a także zapoznały się z
historią miasta.
(sch)
WĘDRYNIA
W związku z udziałem
gminy w projekcie i-AIRP’s – Identyﬁkacja Przyczyn Zanieczyszczenia
Powietrza na Pograniczu
Czesko-Polskim, obecnie
trwają pomiary zanieczyszczeń występujących
w części Zaolzie koło
domu opieki społecznej
oraz przy przedszkolu na
Czornowskim. Projekt
będzie kontynuowany
jeszcze przez cały przyszły
rok. Po jego podsumowaniu mieszkańcy zostaną
poinformowani o wynikach.
(sch)

o obu stronach Olzy trwa
święto teatru. Od soboty
przez cały tydzień aż do
8 października w ramach
31. Międzynarodowego Festiwalu
Teatralnego „Bez Granic” goszczą
przedstawienia z Polski, Czech
i Słowacji. Patronat prasowy sprawuje „Głos”.
Po inauguracyjnym, intensywnym weekendzie z pięcioma spektaklami, w poniedziałkowym repertuarze festiwalu „Bez Granic”
przyszedł czas na sztukę Tadeusza
Słobodzianka „Sztuka intonacji”
w wykonaniu warszawskiego Teatru Dramatycznego w reż. Anny
Wieczur. Na deskach Teatru im.
Adama Mickiewicza w Cieszynie
pojawili się m.in. Adam Ferency i
Łukasz Lewandowski.
Na sobotnie otwarcie festiwalu w
tym samym miejscu aktorzy Teatru
Powszechnego w Warszawie wystawili o godz. 17. 00 sztukę „Bieguni”
w oparciu o prozę Olgi Tokarczuk.
Bilety na to wydarzenie znacznie
wcześniej rozeszły się na pniu.
– Ukułem nawet taki nasz festiwalowy slogan reklamowy: „spieszmy kupować bilety, tak szybko się
rozchodzą” – mówił dyrektor artystyczny Janusz Legoń. Imprezę w
Galerii 12 Cieszyńskiego Ośrodka
Kultury „Dom Narodowy” zainaugurowały burmistrzynie obu Cieszynów – Gabriela Staszkiewicz i
Gabriela Hřebačkowa.
W festiwalu biorą udział teatry
lalkowe i dramatyczne z Polski,
Czech i Słowacji. Nad Olzą spotkać
można m.in. zespoły z Katowic,
Brna, Pragi, Bratysławy czy Opola.
O nagrodę „Złoty szlaban” powalczy w sumie 16 przedstawień. Laureatów wybierać będzie zarówno
polsko-czesko-słowackie jury, jak i
widzowie. – Przy okazji tego święta
można skosztować teatru innego,
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li pomysł pomnika i teraz
będzie tylko
dobrze. I chyba nie w porę
to powiedzieliśmy – przyznaje szefowa
PTTS.
Nie ukrywa, że zniszczoną tablicę
trzeba będzie
zdjąć i wykonać w jej miejsce nową. To
koszt
kilku
tysięcy
koron, bo ta została wykonana z dobrego,
wytrzymałego materiału
i miała służyć
na lata. Co
w
zamian?
Metalowa
tablica? Zamontowanie
kamer, które
• Wulgarne napisy znalazły się na tablicy z nazwiskami
miałyby na
osób i nazwami ﬁrm, które wsparły ﬁnansowo budowę
oku pomnik?
pomnika na Jaworowym. Fot. ŁUKASZ KLIMANIEC
Na razie nie
wiadomo.
– Wydawało się nam, że w góry
Jest to przykre – kwituje Halina
chodzą ludzie, którzy nie mają w
Twardzik.
Do tematu wrócimy w piątkosobie tej dozy wandalizmu i że jedwym wydaniu „Głosu”.
(klm)
nak ten pomnik tam się uchowa.

Zaolzie wybierało Folwarcznego

P

BOGUMIN

TRZYNIEC
Magistrat wydał oświadczenie, w którym reaguje
na obawy rodziców odnośnie obniżenia temperatury powietrza w klasach
szkolnych i przedszkolnych. Przekonuje w nim,
że są one bezpodstawne,
ponieważ miasto ma
zagwarantowane ceny
energii elektrycznej aż do
końca przyszłego roku.
Tymczasem ogrzewanie
zdecydowanej większości
szkół nie jest uzależnione
od dostaw gazu, ale ciepła z Huty Trzynieckiej,
co jest znacznie tańsze.
Miasto zamierza ponadto
dalej inwestować w rozwiązania, które przyniosą
oszczędność energii w
poszczególnych placówkach edukacyjnych.
(sch)

• Bogusław Niemiec (z prawej)
podczas podpisywania umowy koalicyjnej z Janą Feberową i Josefem
Bělicą. Fot. UM w Hawierzowie

Společně pro Třinec. W ub. kadencji rządy w mieście sprawowały
tylko dwa pierwsze ugrupowania.
Ustalono, że zwycięzca będzie miał
8 miejsc w Zarządzie Miasta, prezydenta i jednego zastępcę, chadecy – 2 miejsca i jednego zastępcę
prezydenta, a Společně pro Třinec
1 miejsce i jednego zastępcę. Ich nazwiska poznamy prawdopodobnie
w najbliższy piątek po ukonstytuowaniu się Rady Miasta. W sumie
koalicjanci będą mieli w 33-członowym samorządzie 18 głosów.
W Orłowej nie ma co prawda jeszcze podpisanej umowy koalicyjnej,
wiadomo już jednak, kto wejdzie w
jej skład i kto zostanie burmistrzem.
Według ustaleń z ub. wtorku, rządy
w mieście obejmie ANO wspólnie z
SPD ze wsparciem Trikolory i ČSSD.
Burmistrzem miasta zostanie Lenka Brzyszkowská (ANO).
W Boguminie socjaldemokraci,
którzy na czele z dotychczasowym
burmistrzem Petrem Víchą zdobyli
większość (15 z 23) mandatów, ponownie będą sprawowali rządy w
pojedynkę. Samorząd ma się ukonstytuować 17 bm. Wtedy też zostanie wybrany burmistrz.
Natomiast w Czeskim Cieszynie
do wczoraj nie udało się zakończyć koalicyjnych rozmów. Według
rzeczniczki Marceli Hladkiej, trudno przewidzieć, jak długo jeszcze
potrwają.
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Zniszczony Jaworowy!

Teatralne święto

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

października 2022

jako referendum o rządzie. Drugą turę do Senatu
przegraliśmy, tam nas wyborcy nie wysłuchali

Mamy dwóch polskich wiceprezydentów

POJUTRZE...

Imieniny obchodzą:
Artur, Brunon, Fryderyka
Wschód słońca: 6.44
Zachód słońca: 18.03
Do końca roku: 86 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Borsuka
Przysłowie:
„W październiku kawek
gromada, słotne dni nam
zapowiada”

WIADOMOŚCI

Głos | wtorek | 4 października 2022

• W Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie w poniedziałkowe popołudnie
wystąpili m.in. Adam Ferency (z lewej) i Łukasz Lewandowski.

Tylko 292 głosy zabrakły Stanisławowi Folwarcznemu, żeby pokonać swojego
rywala w drugiej turze wyborów senackich we frydecko-misteckim okręgu wyborczym. Szalę zwycięstwa na rzecz Zdeňka Matuška przeważyli wyborcy z Trzyńca.
Jednak w zdecydowanej większości miejscowości, gdzie mieszkają Polacy, lepiej
powodziło się Folwarcznemu. – Bardzo wysoko sobie cenię wsparcie prezesów
polskich organizacji na Zaolziu, poszczególnych kół PZKO, organizacji społecznych
i sportowych. Dziękuję za każdy oddany głos – powiedział „Głosowi”.
Folwarczny zdobył największą przewagę nad swoim rywalem w Boconowicach
(76,92 proc.), Herczawie (72,72) i Wielopolu (69,35). Zdecydowanie lepiej od niego wypadł też w Łomnej Dolnej (66,41), Gnojniku (64,92), Bukowcu (64,24), Śmiłowicach (60,90), Jabłonkowie (57,44). Łomnej Górnej czy Trzanowicach (w obu
57,14). Nie przekonał natomiast do siebie wyborców z Piosku (49,30), Milikowa
(48,69), Koszarzysk (48,27), Nydku (48,08), Mostów k. Jabłonkowa (47,97), Trzycieża (47,36), wspominanego już wcześniej Trzyńca (39,88) i Rzeki (38,37). Słabe
poparcie uzyskał też w większości gmin leżących poza granicami Zaolzia.
Chociaż we frydecko-misteckim okręgu więcej głosów zdobył kandydat reprezentujący opozycję, tegoroczne wybory senackie zakończyły się zwycięstwem
ugrupowań związanych z rządami premiera Petra Fiali. ODS zdobyła 8 mandatów,
KDU-ČSL – 6, a TOP 09 – 3. Jeśli doliczyć do tego osoby, które kandydowały
przy wsparciu którejś z tych partii, koalicji rządowej udało się wprowadzić do izby
wyższej Parlamentu RC 20 z 27 senatorów. Swój mandat obronił również dotychczasowy przewodniczący tego gremium Miloš Vystrčil (ODS). Z ramienia ANO
sukces odniosły tylko trzy osoby.
(sch)

Fot. KRZYSZTOF BIELIŃSKI

niż ten, do którego na co dzień chodzimy – dodał Legoń.
Na festiwalu tradycyjnie prezentują się także artyści z teatru w Czeskim Cieszynie, z jego polskiej, czeskiej i dziecięcej sceny. Ta pierwsza
wystawiła w niedzielę „Szklaną
menażerię” Tennessee Williams w
reż. Bogdana Kokotka, Scena Lalek „Bajka” tego samego dnia interaktywny spektakl „Barwy” Braňo
Mazúcha, a do zespołu czeskiego
będzie należał ostatni dzień festiwalu – w sobotę premiera sztuki
„Kocham cię, ale” Joe’ego DiPietro
i Jimmy’ego Robertsa.
Bogaty program imprezy uzupełniają bezpłatne spotkania – m.in.
wtorkowe z Tadeuszem Słobodziankiem. Jeden z najwybitniejszych
polskich dramatopisarzy współczesnych, reżyser, krytyk teatralny i
producent będzie gościem „Popołudnia mistrza” w COK-u o godz.
17.00. Wśród wydarzeń, na które widzowie mają wstęp wolny, znajduje

się także czwartkowy koncert grupy
Tricolor, czyli bielskiej wokalistki
Iwony Loranc, skrzypka Krzysztofa
Maciejowskiego i gitarzysty Jana
Stachury. Ponadto po obu stronach
granicy wystawy: m.in. polskiej fotografii teatralnej, karykatur, czy
wreszcie poezji konkretnej i kaligramów tworzonych przez Václava
Havla od lat 60. XX wieku.
Imprezę zakończy sztuka „294
odważnych” Tomasza Dianiszki w
wykonaniu Teatru Pod Palmovką
z Pragi. To opowieść nawiązująca
do zamachu na protektora Czech
i Moraw Reinharda Heydricha,
jednego z największych wydarzeń
czechosłowackiego oporu w czasie
II wojny.
Organizatorami wydarzenia są
cieszyński oddział Stowarzyszenia
Solidarność
Polsko-Czesko-Słowacka oraz czeskocieszyńskie Stowarzyszenie Człowiek na Granicy.
Więcej informacji na stronie borderfestival.eu.
(szb)
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Praca społeczna
dla wszystkich pokoleń

Sentymentalne
»Babie Lato«

Wspólnym śpiewem rozpoczęła się sobotnia akademia z okazji 75-lecia Miejscowego Koła Polskiego Związku
Kulturalno-Oświatowego w Nawsiu. Z okazji jubileuszu dwaj społecznicy, Stanisław Lisztwan i Marian Waszut,
otrzymali z rąk prezes PZKO Heleny Legowicz tytuł „Zasłużony dla Związku” z wpisem do „Złotej Księgi PZKO”.

• Nawsie. Chór Żeński „Melodia” zebrał gromkie brawa.

• Nawsie. Skecz o obietnicach przedwyborczych bez pokrycia.

POLECAMY
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Tegoroczne „Babie Lato Filmowe” zaczęło
się wprawdzie o miesiąc wcześniej (od
symbolicznej wspólnej projekcji 8 września
w ramach reaktywacji festiwalu „Cierlickie
Lato Filmowe”, z którego wywodzi się
„Babie Lato”), ale to październik i Bystrzyca
pozostają stałymi filarami tej imprezy
organizowanej przez Klub Kultury.

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

• Tegoroczne spotkanie odbyło się w
Lesznej Dolnej 30 września. Fot. ARC

Tradycji stało się zadość
Absolwenci klas 9a i 9b trzynieckiej podstawówki przy ul. Dworcowej, którzy opuścili mury szkolne w 1965 roku, spotykają się od
kilkudziesięciu lat corocznie pod
koniec września. W pewnym momencie uznali bowiem, że nie wystarczą im tradycyjne cykliczne
spotkania organizowane dla swoich byłych uczniów przez dyrekcje tejże szkoły. Tegoroczne spo-

• Nawsie. Dzieci z polskiej podstawówki rozśmieszyły publicz-
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tkanie odbyło się w ostatni piątek
września. Prawdą jest, że coroczne spotkania mają swój urok, zawsze jest żywa dyskusja o tym, co
było i co jest, jak kto żyje, co robi
i jak mu się powodzi, oczywiście
nie brakuje wspomnień. Zawsze
któraś z koleżanek przyniesie na
spotkanie coś słodkiego do kawy,
a miejsca spotkań są różne, choć
ostatnio „zadomowiliśmy się” w
gospodzie-pizzerii „U Śliwki” w

Lesznej Górnej. Corocznie ze spotkania wystosowywany jest list
do byłego kolegi, który od ponad
czterdziestu lat żyje w Niemczech
i tęskno mu do przyjaciół z lat
szkolnych i rodzinnego Trzyńca.
Los nieubłagalnie kurczy szeregi
spotykających się, w roku bieżącym wśród 14 obecnych byli już
prababcia i pradziadek. Wszyscy
cieszą się już na spotkanie za rok.
(TaSz)

ność scenką o działaczu i jego żonie.

REKLAMA

• Gościem „Babiego Lata Filmowego” będzie pochodzący z naszego regionu

aktor Przemysław Branny. Na co dzień gra w krakowskim Teatrze „Bagatela”
im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Na zdjęciu w sztuce „Śmierć pięknych saren”. Aktora można także zobaczyć między innymi w „Tajemniczym ogrodzie”
(Dick), „Locie nad kukułczym gniazdem” (Martini), „Ryzykownej forsie” (Pan
Jenkins) czy „Szalonych nożyczkach” (Edward Wuzel). Przemysław Branny ma
52 lata, pochodzi z Czeskiego Cieszyna. Państwową Wyższą Szkołę Teatralną
w Krakowie ukończył w 1993 roku, grając pod kierunkiem Krystiana Lupy
i Jerzego Stuhra.
(wot)

Fot. Piotr Kubic/Teatr „Bagatela”

Szymon Brandys

• Nawsie. „Zasłużeni dla Związku” Marian Waszut i Stanisław
Lisztwan. Zdjęcia: DANUTA CHLUP

• Dąbrowa. Wiązanka tańców krakowskich w wykonaniu „Suszan”. Fot. BARBARA MRAČNA
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Danuta Chlup

L

isztwan pracował w zarządzie
koła od 1980
roku. Swego czasu był zastępcą
prezesa. Zawsze
był
aktywny
podczas prac budowlanych i remontowych. Pracował przede
wszystkim fizycznie. Obecnie
nie jest już członkiem zarządu,
jednak nadal działa. Prezes Jan
Heczko powiedział, że nie potrafi
sobie wyobrazić bez Stanisława
Lisztwana żadnych prac w Domu
PZKO.
Drugi odznaczony, Marian Waszut, przez 11 lat był prezesem
koła. W tym czasie przeprowadzono remont kapitalny Domu PZKO.
– Moją myślą przewodnią było,
aby wciągnąć w pracę społeczną
wszystkie pokolenia. Tak organizowaliśmy imprezy, aby przedstawiciele każdego pokolenia znaleźli
tam coś dla siebie. Nową imprezą,
którą zaczęliśmy urządzać, jest
„Rowerówka” – popołudnie sportowe dla całych rodzin ze smażeniem
jajecznicy – powiedział Waszut
„Głosowi”.
Impreza jubileuszowa odbyła się
w Domu PZKO im. Jury spod Grónia. PZKO-wcy potraktowali galę
na wesoło. W programie przeplatały się mini-formy teatralne z wystę-

• Dąbrowa. Występ dzieci z polskiego przedszkola w Orłowej-Lutyni. Fot. MIRELA SOLICH

zasłużonych członków Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego z całego terenu zostanie uhonorowanych
wpisem do „Złotej Księgi PZKO” z okazji jubileuszu 75-lecia. Nominacje zgłaszały poszczególne miejscowe koła.
W tym roku nie powołano komisji rozpatrującej wnioski, Zarząd Główny doszedł do wniosku, że sami społecznicy
w terenie najlepiej wiedzą, kto najbardziej zasługuje na uznanie.
pami wokalnymi i wspomnieniami. Uczniowie miejscowej polskiej
szkoły przedstawili humorystyczną scenkę o zapracowanym działaczu PZKO i jego żonie, która po długich namowach zgodzi się wreszcie
pójść z mężem na imprezę PZKO,
lecz nie może się zdecydować, co
na siebie włożyć. Występ był przeplatany piosenkami ludowymi w
wykonaniu zespołu dziecięcego
„Melodyjka”.
Na imprezie MK PZKO w Nawsiu
nie mogło zabraknąć popisu Chóru Żeńskiego „Melodia”, który jest
jego chlubą. Zespół działający pod
dyr. Aleksandry Zeman zaprezentował, jak zwykle, wysoki poziom
artystyczny i zebrał gromkie brawa.
Niespodzianką był skecz na motywach sztuki Adama Wawrosza,
dostosowany do dzisiejszej rzeczywistości, w reżyserii Jana Heczki.
Władysław Czepiec, znany jako

śpiewak, tym razem pokazał się od
strony aktorskiej. Bawił publiczność w roli hochsztaplera startującego w wyborach samorządowych
i szafującego obietnicami bez pokrycia. Roman Rusz wystąpił w
roli prostego robotnika, który tylko pozornie daje się nabrać wyrachowanemu politykowi. W skeczu
pojawił się nawet aktualny wątek
kryzysu energetycznego. Dodajmy,
że Czepiec, który niedawno przeprowadził się z Mostów do Nawsia,
wstąpił do nawiejskiego MK PZKO
i odebrał na akademii legitymację
członkowską.
Głos zabrał również Stanisław
Gawlik, który wrócił wspomnieniami do pierwszych lat PZKO, jednak
nie w Nawsiu, a w Karwinie, skąd
pochodzi.
Gospodarzem imprezy była Irena Jaroš. Pod jej kierownictwem
przygotowano bogaty raut dla
wszystkich uczestników.

– Nasze koło liczy ponad 250
członków. Sztandarową imprezą
jest „Zabijaczka”, organizujemy
bale, „Rowerówki” i inne imprezy.
W Kole działa Klub Kobiet, rozkręca się Klub Młodych. Mamy chór
„Melodia” i dziecięcą „Melodyjkę”
– podsumował krótko stan posiadania MK PZKO w Nawsiu jego prezes Jan Heczko.

•••

Koła PZKO obwodu orłowskiego
również zorganizowały w sobotę
akademię z okazji 75-lecia Związku. Wspólna impreza kół działających w Dąbrowie, Orłowej-Lutyni,
Orłowej-Porębie i Rychwałdzie
odbyła się w dąbrowskim Domu
Narodowym.
Pierwszą
część
programu artystycznego przygotowały: Szkoła Podstawowa i
Przedszkole z Polskim Językiem
Nauczania w Orłowej-Lutyni,
chór mieszany „Zaolzie” działa-

jący w ramach MK PZKO w Orłowej-Lutyni oraz kapela Old Boys
Band z Orłowej-Poręby.
W drugiej części, po posiłku
przygotowanym przez panie z orłowskich klubów kobiet, wystąpili
gościnnie wykonawcy spoza obwodu orłowskiego – Zespół Pieśni
i Tańca „Suszanie” oraz „Chórek” z
Miejscowego Koła PZKO w Suchej
Górnej. Zespół zaprezentował polskie tańce narodowe, tańce żydowskie i rodzimy folklor cieszyński.
Wójt Dąbrowy Dáša Murycowa
podziękowała za aktywną pracę
prezesom wszystkich kół i wręczyła im drobne upominki. Imprezę
prowadziła Ewa Hrnčíř.
– Już na wiosnę, na spotkaniu
prezesów kół obwodu orłowskiego, zadecydowaliśmy, że choć nie
działa u nas Rada Obwodowa, zorganizujemy wspólną imprezę jubileuszową. Poszczególne koła nie
podołałyby z organizacją, zresztą
cztery imprezy to byłoby za dużo.
Wybór miejsca padł na Dom Narodowy w Dąbrowie, ponieważ tamtejsze miejscowe koło ma bardzo
dobre warunki wynajmu – może
bezpłatnie wynajmować budynek
na swoje imprezy – powiedział
„Głosowi” prezes MK PZKO w Orłowej-Porębie Leon Kasprzak.
Pomysł wspólnej imprezy okazał się trafiony. Wspólnymi siłami
udało się zapewnić różnorodny
program, a publiczność dopisała.


O

d 6 do 8 października w bystrzyckim kinie
będzie można
obejrzeć m.in.
filmy:
„Najmro.
Kocha,
kradnie, szanuje” w reż. Mateusza
Rakowicza (opowieść o polskim
„królu złodziei” Zdzisławie Najmrodzkim), „Powrót do tamtych
dni” Konrada Aksinowicza (dramat
opisujący rzeczywistość zmagającej się z alkoholizmem rodziny – w
głównej roli ojca-pijaka znakomity Maciej Stuhr) czy „Śmierć jak
kromka chleba” Kazimierza Kutza,
w którym zagrał pochodzący z Zaolzia aktor Przemysław Branny.
Sam zresztą będzie obecny na spotkaniu po projekcji 6 października,
która rozpoczyna się w bystrzyckim kinie o godz. 18.00.
– Chciałem nawiązać do wydarzeń sprzed prawie 30 lat i dlatego znów spotkamy się z Kutzem,
który był gościem pierwszej edycji
festiwalu w 1993 roku, choć niestety tym razem już tylko za pośrednictwem jego dzieła oraz aktora
– wyjaśnia Tadeusz Wantuła, pomysłodawca imprezy oraz dyrektor
„Babiego Lata Filmowego”.
Innym gościem tegorocznego
filmowego przeglądu będzie Jacek Fedorowicz, który w Bystrzycy
prezentował już w 2016 roku swoje
„Rysunki niepoważne”. Polski satyryk, aktor, prezenter, a także artysta malarz, rysownik i felietonista
spotka się z festiwalowiczami w
piątkowy wieczór (7. 10). Wcześniej

od godz. 18.00 będzie go można
zobaczyć na dużym ekranie jako
jednego ze staruszków (razem z
Leszkiem Balcerowiczem oraz, po
raz ostatni w filmie przed śmiercią,
Kazimierzem Kutzem) w „Panu T”
w reż. Marcina Krzyształowicza.
W bystrzyckim kinie pojawi się
także zupełna nowość, film Marty
Minorowicz „Iluzja” z Agatą Buzek
w roli głównej, która wciela się w
postać Hanny, matki zaginionej
córki.
– Przywiozłem ten film z tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Cieszył
się tam sporym uznaniem i mam
nadzieję, że nasza publiczność go
również doceni – dodaje Wantuła.
Oprócz filmów będzie też okazja
do wysłuchania koncertu – w sobotę o godz. 18.30 na scenie zaprezentują się pochodzący z Karwiny
aktor praskiego teatru „ABC” Jan
Szymik oraz piosenkarka i akordeonistka Krystyna Skalická. Festiwal gościć będzie także w dwóch
innych miejscach na Zaolziu – dla
młodych widzów zaplanowano
poranne projekcje: w czwartek w
Karwinie pokazany zostanie „Detektyw Bruno” w reż. Magdaleny
Nieć, z kolei w piątek w Jabłonkowie niezwykle ciepła opowieść o
e-sporcie, sile przyjaźni i miłości,
czyli „Za duży na bajki” Kristoﬀera
Rusa.
Kolejne pokazy, już po październikowej kumulacji wydarzeń, ale
nadal w ramach „BLF” zaplanowano w co drugi czwartek o godz.
18.00 aż do 8 grudnia, kiedy to na
dużym ekranie w Bystrzycy pojawią się „Paciorki jednego różańca”
Kutza.
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Michael Morys-Twarowski

Kuliszowie

Protoplastą
najbardziej znanej
linii Kuliszów
ze Śląska
Cieszyńskiego
był Antoni
Kulisz, urodzony
około 1739
roku. Pochodził
z Moraw, był
synem Jakuba
i Anny z domu
Jerzabek, o czym
informuje jego
metryka ślubu.

Skąd ten ród?

Skąd to nazwisko?
Władysław Milerski w książce
„Nazwiska cieszyńskie” podaje
dwie możliwe etymologie: albo jako
nazwisko powstałe od nazwiska Kula,
albo od gwarowego słowa „kulisz”,
oznaczającego „gęstą, potrawę
mączną”.

O ile opisana linia Kuliszów pochodziła z Moraw, to zdaje
się, że w Księstwie Cieszyńskim mieszkały jeszcze inne
rodziny o tym nazwisku. Już w 1684 roku w metrykach
zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku pojawia
niejaka „Sophia Kulisska”. W indeksach ślubów parafii
cierlickiej z XVIII wieku nie znalazłem jednak Kuliszów.
Obok opisanej w tekście linii z Dzięgielowa była jeszcze
linia Kuliszów z Nieborów. W każdym razie 17 września
1820 roku w kościele ewangelickim w Golasowicach miał
brać ślub Paweł Kulisz, syn Jakuba z Nieborów.

Gdzie doczytać?
 Kulisz – genealogia, http://przodkowiezcieszyna.
blogspot.com/2020/07/kulisz-genealogia.html
(materiały do genealogii rodu)
 Alina Szklarska-Lohmannowa, „Kulisz Karol (18731940), senior diecezji cieszyńskiej, działacz narodowy i
społeczny”, W: „Polski słowik biograficzny. T. 16” 1971.

Z

• Karol Kulisz na instalacji pastora Wiktora
Niemczyka w Krakowie w 1926 roku. Źró-

dło: Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Wyznanie
Anny Kuliszowej

Kiedy Anna i Antoni Kuliszowie
wstępowali w związek małżeński,
w monarchii austriackich Habsburgów trwała jeszcze kontrreformacja. W rzeczywistości panna
Raszkówna była protestantką – i,
jak się okazało, mocno przywiązaną do swojego wyznania. Kres
kontrreformacji nastał w 1781 roku
po wydaniu Patentu Tolerancyjnego, odtąd na Śląsku Austriackim w
przypadku małżeństw mieszanych
synowie mieli być wychowywani w
wierze ojca, a córki w wierze matki.
Jednak Anna Kuliszowa wychowała na ewangelików wszystkie dzieci, niezależnie od płci.
Sam Antoni Kulisz pozostał katolikiem i zmarł 28 lutego 1809 roku w
Dzięgielowie. Spośród jego potomstwa bliższe informacje odnalazłem
na temat trojga: Anny, Józefa i Franciszka. Anna (ur. 1777) została żoną
Jana Raszki z Wędryni. Józef (ur.
1780) był siedlakiem w Dzięgielowie, w 1806 roku ożenił się z wdową
Marią Raszkową. Z kolei Franciszek
(1781-1862) nabył grunt chałupniczy
w Dzięgielowie nr 17, przez jakiś czas
pełnił nawet funkcję wójta. Jego
żoną była Anna Raszka (Kuliszowie
mieli widać jakąś słabość do kobiet
o tym nazwisku), z którą doczekał
się licznego potomstwa.

»…przez 50 lat pracował
jako robotnik werkowy
w Trzyńcu…«

Spośród synów Franciszka Kulisza na terenie dzisiejszego Zaol-
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atrudnił się
u szlacheckich właścicieli
Dzięgielowa
w
charakterze
leśniczego, a
17 listopada 1767 roku ożenił
się z Anną Raszką, pochodzącą z tej samej miejscowości.
Puńcowski proboszcz, ksiądz
Henryk Ferdynand Braun,
pięknym pismem zanotował, że panna Raszka była
katoliczką.
Rzeczywistość
okazała się jednak bardziej
złożona.

♩

zia, konkretnie w Suchej Górnej,
zamieszkał Andrzej (ur. 1827).
Ożenił się z Zuzanną Pawlas, a
informacje na temat ich potomstwa powinny znajdować się
w metrykach parafii ewangelicko-augsburskiej w Błędowicach. Trzej synowie Franciszka,
Jan (ur. 1808), Paweł (ur. 1819) i
Adam (1824-1918), zostali w rodzinnym Dzięgielowie, gdzie założyli rodziny.
Spośród tej trójki rodzinny
grunt chałupniczy w Dzięgielowie nr 17 odziedziczył Adam
(1824-1918). W 1846 roku ożenił
się z Anną Hławiczką (czasami
błędnie podaje się, że miała na
imię Ewa). Takie świadectwo
Adamowi wystawił najmłodszy
syn: „Ojciec przez 50 lat pracował
jako robotnik werkowy w Trzyńcu. Ileż wieczorów ciemnych
podczas ulewnych deszczy i powodzi, w czasie niebezpiecznych
lodów na drogach lub głębokich
zasp śniegu albo przy tęgich morzach czekaliśmy w domu z nieboszczką matką w obawie, czy go
w drodze przeszło jednogodzinnej, przez pola, potoki i laski nie
spotkało jakie nieszczęście, czy
mu kto zarobku miesięcznego,
wynoszącego od 20 do 40 złotych
w drodze nie zrabował”.

Synowie Adama Kulisza
Wieku dorosłego dożyło sześciu
synów Anny i Adama Kuliszów.
W Dzięgielowie jako właściciel
gruntu chałupniczego został Paweł (1853-1934), pozostałych pięciu (Adam, Jan, Andrzej, Józef,
Karol) skończyło studia wyższe.

• Metryka ślubu Antoniego Kulisza i Anny Raszki. Źródło: parafia rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Puńcowie.
Adam (1850-1910) pracował
jako profesor w Nowym Jiczynie,
w 1888 roku został dyrektorem
szkoły rolniczej w Ober-Harmsdorf (Horní Heřmanice). W testamencie zapisał legat na rzecz
śląskiego Towarzystwa Gustawa
Adolfa.
Jan (1856-1918) jeszcze na studiach, jak pisano we wspomnieniu
pośmiertnym, „naraził się z powodu swojego teologicznego i narodowego przekonania na niechęć”
wpływowego pastora Teodora Haasego, superintendenta morawsko-śląskiego. Haase „poradził”
mu, że nie ma szans na objęcie posady w polskim zborze. Pracował
więc Jan Kulisz najpierw we Frywałdzie na Śląsku Opawskim, a
potem w dalekim Olsztynku, czyli
na Mazurach. Żonaty z Niemką,
osierocił czworo dzieci. Dwie córki były diakonisami w Berlinie,
jedna została nauczycielką, a syn
dosłużył się stopnia oficerskiego
w pruskiej armii.
Andrzej (1858-1941) zrobił karierę urzędniczą, pracował w
Opawie, później w Bielsku, gdzie
pełnił funkcję starosty. Był żonaty z Alicją (Alice), katoliczką
z Wiednia. Zmarł w austriackiej
stolicy.
Józef (ur. 1866) był urzędnikiem Huty Karola we Frydku.
Mieszkał w tym miasteczku od
1905 roku; co ciekawe, według
czechosłowackiego spisu powszechnego z 1921 roku deklarował się jako Niemiec. Był ważną
osobistością wśród frydeckich
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Świece poprawiają nastrój

orota Polak produkuje
w domowej pracowni w
Cierlicku naturalne świece zapachowe oraz przedmioty dekoracyjne. Sprzedaje je pod własną marką
Eufemia. W prowadzeniu
działalności pomaga jej cała rodzina.
– Pracuję zawodowo jako grafik – designer,
ale prócz tego chciałam mieć coś własnego.
A że lubię świece, że jestem nimi zafascynowana, zaczęłam je produkować. W 2020 roku
założyłam Eufemię – mówi pani Dorota.
Cofamy się do czasów, kiedy była nastolatką. Już wówczas w jej pokoju nie mogło zabraknąć świeczki. Pierwszą świecę wykonała, gdy miała piętnaście lat – na prezent dla
koleżanki.
– Pamiętam to do dziś. Roztopiłam resztki
świeczek, które mieliśmy w domu, zwykłych,
parafinowych i z nich zrobiłam nową. Dodałam czerwoną kredkę woskową, aby uzyskać
kolor – śmieje się.
– Wystarczy, że zapalę świecę, zaparzę herbatę, usiądę i obserwuję płomień. Więcej mi
nie trzeba, aby wypocząć – przekonuje.
Świece, które obecnie produkuje i sprzedaje, mają niewiele wspólnego z eksperymentem sprzed lat. Do produkcji wykorzystuje
wosk sojowy i pszczeli, a więc naturalne, ekologiczne materiały, które w odróżnieniu od
parafiny, będącej pochodną ropy naftowej,
nie zawierają żadnych szkodliwych składników. Stosuje drewniane knoty z drzew owocowych, które po zapaleniu wydają dźwięki przypominające trzaskanie płonących
szczap w kominku. Wosk sojowy sprowadza z
Anglii, pszczeli kupuje od lokalnych pszczelarzy z Grodziszcza i Stonawy. Stosuje specjalne zapachy do świec, które nabywa w formie olejków. Wyroby sprzedaje w szklanych
słoikach z pokrywką.
W asortymencie Eufemii są szczególnie
lubiane przez klientów zapachy, a prócz tego
kolekcje sezonowe. Teraz aktualna jest jesienno-zimowa.

– Wprowadziłam u nas jeszcze niezbyt
znany zapach – ciastko dyniowe – mówi
biznesmenka. – Inspirowałam się Anglią i
Irlandią, gdzie stał się bardzo popularny.
Mamy też nie mniej ciekawe zapachy jak
bergamot, palo santo, czarne opium, czarny
kokos, melisa i rozmaryn lub białą herbatę.
Jednak prawdziwą gwiazdą sezonu zimowego, zwłaszcza w okresie świątecznym, jest
zapach grzanego wina. Wanilia francuska
jest zapachem uniwersalnym, popularnym
przez cały rok. Podobnie jak świece z wosku
pszczelego o naturalnym zapachu miodu,
które bardzo sobie cenię, ponieważ pozytywnie oddziałują nie tylko na dobry nastrój, ale
także na nasze zdrowie.
W lecie Dorota Polak oferowała zapachy
ziołowo-kwiatowe: piwonię, bez, jaśmin, poziomkę, która stała się hitem, szczególnie w
naszym regionie. Na przyszłoroczny sezon
letni chciałaby opracować kolekcję zainspirowaną podróżami. W jej skład mogłyby
wchodzić świece o zapachu japońskich ogrodów, wysp egzotycznych, kojarzące się z różnymi krajami i regionami. Pani Dorota myśli
m.in. o zapachach orientalnych, o inspiracji
Marokiem.
Oprócz oferty przeznaczonej dla szerokiego grona odbiorców oferuje także świece na
indywidualne zamówienie, zawierające na
przykład życzenia czy osobiste dedykacje.
Świece zapachowe są produktem ﬂagowym Doroty Polak, w mniejszym stopniu
produkuje przedmioty dekoracyjne. Z materiału kompozytowego jesmonite, sprowadzanego z Wielkiej Brytanii, odlewa w formach
designowe świeczniki, podstawki czy inne
przedmioty.
– Na razie kupujemy gotowe formy, ale
chcielibyśmy korzystać także z własnych,
autorskich. Takie są plany na przyszłość –
zdradza biznesmenka.
Produkty sprzedaje we własnym sklepie
internetowym, jeździ na targi designerskie,
promuje swoje wyroby na Instagramie. Dostarcza je także do kilku sklepów stacjonar-

nych, z którymi
nawiązała
już
współpracę, z paroma
dalszymi
właśnie prowadzi
negocjacje.
– Od jakichś
dwóch lat obserwuję
wielki
boom świeczkowy. Konkurencja
jest bardzo duża,
ale wzrósł także
popyt. Pozytywne
jest to, że ludzie
zaczęli sprawdzać
przed
kupnem,
z czego świeca
jest wyprodukowana i wybierają
jakościowe
woski. Nie wszyscy,
oczywiście, ale takich świadomych
klientów jest coraz
więcej – przekonuje Dorota Polak.
Dobrym miejscem zbytu i okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów z klientami
są targi designerskie w Czechach i w Polsce.
– Mam bardzo dobre doświadczenia z targami. W przypadku świec bardzo ważny jest
zapach. Na targach klient może świece powąchać, popytać o to, co go interesuje. Od października do grudnia mamy w planie wziąć
udział w czterech takich wydarzeniach. Policzyłam, że muszę wyprodukować ok. 600
świec – zdradza pani Dorota.
O działaniach firmowych mówi w liczbie
mnogiej. To dlatego, że w działalności pomaga jej rodzina.
– Siostra jeździ ze mną na targi, brat sporządza stojaki na produkty, szwagierka pisze
teksty dla sklepu internetowego, mój przyszły mąż klei etykietki – mówi z uśmiechem
pani Dorota.
(dc)

• Dorota Polak produkuje naturalne świece
zapachowe. Fot. WOJCIECH WALUSIAK

Kwestionariusz ﬁrmowy
Rok założenia: 2020
Branża: dekoracyjna
Liczba pracowników: 3
Kontakt:
www.eufemia.store,
IG: eufemia_est.2020

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar

I
• Notka o śmierci Anny Kulisz z domu Hławiczka. Źródło: „Nowy Czas”, 1901 nr 17.
ewangelików, pełnił też funkcję
kuratora tamtejszego zboru. W
1896 roku poślubił Ewę Wojnar,
córkę właściciela gruntu w Trzycieżu. Miał córkę Paulinę (19061990), po mężu Kajzar, której
synem był Helmut Kajzar (19411982), znany reżyser teatralny.
Najsłynniejszym z rodzeństwa
okazał się najmłodszy Karol Kulisz (1873-1940), absolwent teologii ewangelickiej w Wiedniu i
Erlangen. Był pastorem w Ligotce
Kameralnej, później od 1919 roku

w Cieszynie. Polski patriota, w
przełomowych latach 1919-1920
dwukrotnie jeździł do Paryża,
aby bronić przynależności Śląska
Cieszyńskiego do Polski. Zasłużony działacz charytatywny, zginął
w maju 1940 roku w niemieckim
obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie.
Karol Kulisz był żonaty z Anną
Macurą (1877-1947), wnuczką po
kądzieli słynnego Jerzego Cienciały z Mistrzowic, posła do Rady
Państwa w Wiedniu.


nﬂacja i kryzys energetyczny
dają się mocno we znaki nie
tylko rodzinom najuboższym
i tym średnio zarabiającym.
Ceny żywności, gazu i prądu, a także mniejsze aniżeli w latach minionych zniżki na bilety autobusowe i
kolejowe – to wszystko spędza sen z
powiek wielotysięcznej rzeszy studentów i ich rodzin. Podczas gdy
rodzice pierwszoklasistów przed
początkiem roku szkolnego musieli
liczyć się z wydatkami rzędu tysięcy
koron, świeżo upieczonego studenta oraz jego najbliższych czekają
wydatki o wiele wyższe. Co prawda
za studia w uczelniach państwowych nie trzeba płacić czesnego, ale
wszystko, co studentowi potrzebne
jest do nauki i do codziennego życia, też przecież kosztuje, i to z roku
na rok coraz więcej. A więc przede
wszystkim kąt do spania i nauki, jedzenie, pomoce naukowe, dojazdy.

•••

Nie ulega wątpliwości, że łatwiej
studiować, jeżeli ma się finansowe wsparcie rodziny. Tysiące
czeskich, morawskich i śląskich
studentów na taką pomoc nie

Studiowanie znów będzie droższe
mogą jednak liczyć. Jak wynika
z najnowszych badań, ponad 12
tys. studentów musi w trakcie studiów zarabiać, gdyż od rodziców z
różnych powodów nie dostają ani
korony. Równocześnie zaledwie co
dziesiąty dosięgnie na stypendium
socjalne. Dorabianie to dla pozbawionych pomocy rodziców dziewcząt i chłopców jedyny sposób, jak
utrzymać się na studiach. Niestety,
wielu z nich nie jest w stanie pogodzić pracy zarobkowej z nauką.
Studia wtedy spychane są na boczny tor, a czym to się kończy – łatwo
przewidzieć. Istnieją uzasadnione
obawy, że postępująca drożyzna i
rosnąca liczba rodzin, które nie są
już w stanie związać końca z końcem, sprawią, że studentek i studentów zdanych wyłącznie na siebie w nowym roku akademickim
znów przybędzie.

•••

Największy wydatek dla każdego
studenta, który nie może w trakcie
studiów mieszkać w domu rodziców, to łóżko i kąt do nauki. Jeżeli
nawet uda się załatwić miejsce w
akademiku, trzeba liczyć się z tym,

że za taki luksus w nowym roku
akademickim znów będzie trzeba
zapłacić więcej. Ceny w różnych
miastach i różnych akademikach
były jednak i są różne. Dla przykładu za jedno łóżko w pokoju dwuosobowym w akademiku Wyższej
Szkoły Górniczej – Uniwersytetu
Technicznego w Ostrawie – Porubie trzeba zapłacić ok. 170 koron za
jeden dzień. Jedna doba w pokoju
z aneksem kuchennym dla jednej
osoby kosztuje 230 koron. Młodzi
ludzie, którzy zamieszkają w akademiku im. Jana Opletala na ostrawskim Hladnowie za jedno łóżko w
pokoju trzyosobowym zapłacą ok.
130 koron. Jeżeli ktoś zamieszka w
akademiku Vista, musi liczyć się z
wydatkami rzędu 4500 – 4900 koron miesięcznie. Za pokój standard
plus jedna osoba może zapłacić nawet 6200 koron miesięcznie. Jeżeli
młodemu człowiekowi nie uda się
zdobyć miejsca w akademiku, możliwości są w zasadzie dwie. Albo
dojeżdżanie z domu na zajęcia i
wykłady, albo wynajęcie kwatery
prywatnej. Ta druga opcja może
opłacić się wtedy, gdy na koszty
związane z wynajęciem zrzuci się

kilka osób. Dojazdy na uczelnię i
z powrotem do domu obecnie też
stanowią spore obciążenie dla studenckiego budżetu – jeszcze przed
rokiem uczniowie i studenci płacili
zaledwie 25 proc. ceny biletów, teraz muszą już płacić połowę. A warto dodać, że bilety bynajmniej nie
tanieją, a wprost przeciwnie.

•••

Studenci muszą gdzieś mieszkać,
muszą też gdzieś się odżywiać.
Jakie są ceny dań w zwykłych restauracjach i barach, każdy widzi.
Studenci do restauracji chodzą
coraz rzadziej, większość korzysta z uczelnianych stołówek i jadłodajni. Na przykład w Ostrawie
jest ich całkiem sporo, w samym
obiekcie Kampus Palace w centrum
miasta są dwie, kilka stołówek jest
też m.in. w Ostrawie – Porubie i w
innych dzielnicach miasta. Coraz
większą popularnością cieszą się
jadłodajnie oferujące potrawy wegetariańskie lub wegańskie. W niektórych można zjeść obiad (zupa
i danie główne) za ok. 130 koron,
przy czym właściciele karty studenckiej ISIC lub legitymacji uni-

wersyteckiej mogą liczyć na zniżkę.
I chociaż w studenckich jadłodajniach i stołówkach zapłacimy za
śniadanie, obiad czy kolację mniej,
aniżeli w normalnej restauracji,
koszt studenckiego wyżywienia to
miesięcznie ładnych kilka tysięcy
koron.

•••

Jedno nie ulega wątpliwości: Wielu młodych ludzi nie będzie stać
na studia na uczelniach prywatnych. Zarówno tych u nas, jak i za
granicą. Dla przykładu – studia na
najlepszym uniwersytecie na świecie, amerykańskim Harvardzie,
kosztują rocznie, bagatelka, ok. 77
tys. dolarów. Samo czesne wynosi
52,5 tys. dolarów, do czego musimy
jednak dodać koszty związane z
mieszkaniem, jedzeniem czy ubezpieczeniem. Akurat ta uczelnia jednak szczyci się niezwykle hojnym
programem stypendialnym. Dla
przykładu – jeżeli dochód w rodzinie studenta nie przekracza 75 tys.
dolarów rocznie, młody człowiek
dostaje stypendium, które pozwala
na pokrycie kosztów czesnego, zakwaterowania i wyżywienia.
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Martin Růžička,

napastnik hokejowego klubu HC Stalownicy Trzyniec

WEEKENDOWY
SERWIS PIŁKARSKI
Fot. ARC

ZMARZLIK: WSZYSTKIE TRZY
TYTUŁY SĄ DLA MNIE BEZCENNE. W sobotę w Toruniu zakończył
się cykl IMŚ Grand Prix na żużlu,
który w sezonie 2022 składał się z
dziesięciu rund. Ogromny sukces
zanotowali reprezentanci Polski.
Pierwsze miejsce zajął Bartosz
Zmarzlik (na zdjęciu), a trzecie Maciej Janowski. Zmarzlik, który trzeci
w karierze tytuł indywidualnego
mistrza świata miał już zapewniony
po zawodach w Malilli, nie krył
wzruszenia. – Wszystkie trzy tytuły
są dla mnie bezcenne, ale każde
mistrzostwo ma swoją wyjątkową
historię – stwierdził mistrz świata. – Wszystko zaczęło się w 2015
roku. Wtedy to sięgnąłem po tytuł
mistrza Polski juniorów, mistrza
świata juniorów i wywalczyłem
awans w GP Challenge. Od tego
czasu udało mi się sięgnąć po sześć
medali w siedem lat – dodał wychowanek Stali Gorzów.
SIATKARKI DZIŚ Z SERBIĄ. Polskie siatkarki w korzystnym świetle
pokazały się w pierwszej fazie
mistrzostw świata. Teraz pora na
emocje w drugiej rundzie zmagań.
Dziś biało-czerwone zmierzą się
z Serbią, jutro z Amerykankami.
– Chciałbym, żebyśmy weszli do
ósemki, ale jednocześnie mam
świadomość tego, jak trudne to
zadanie, a my skupiamy się na
działaniu krok po kroku. Zwłaszcza
że mamy już trochę meczów w
nogach, a rywalki są coraz mocniejsze. Od początku powtarzałem, że ćwierćﬁnał byłby dużym
rezultatem – ocenił szanse swoich
podopiecznych trener reprezentacji Polski Stefano Lavarini. Na
zamknięcie pierwszej rundy MŚ
jego zespół przegrał z Turcją 2:3,
ale wszyscy byli zgodni co do tego,
że było to jedno z najlepszych
spotkań w wykonaniu Polek w
ostatnich latach.
BRZĘCZEK ODWOŁANY. Jerzy
Brzęczek już nie prowadzi piłkarzy Wisły Kraków. Władze klubu
straciły cierpliwość po słabych
wynikach drużyny w I lidze. Były
selekcjoner reprezentacji Polski
spodziewał się zresztą takiej decyzji. – Przy takiej serii, jaką mamy,
rozczarowanie i zdenerwowanie kibiców, czy żądanie mojej dymisji są
normalną rzeczą – mówił ostatnio.
Bilans Brzęczka w Wiśle Kraków
nie robi wrażenia: wygrał siedem
meczów, przegrał jedenaście.
MILIK GWIAZDĄ MECZU. Arkadiusz Milik coraz lepiej spisuje się
w barwach Juventusu Turyn. Polski
napastnik zdobył w niedzielę piękną bramkę, przyczyniając się do
zwycięstwa „Juve” z Bolonią 3:0.
Redakcja „La Gazetta dello Sport”
oceniła występ Arkadiusz Milika
na „7”, co było najwyższą notą w
całym zespole Juventusu. Oczko
mniej otrzymał bramkarz Wojciech
Szczęsny.
(jb)

Janusz Bittmar
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OSTRAWA –
CZ. BUDZIEJOWICE
1:2

LÍŠEŇ – KARWINA
1:2

Do przerwy: 0:1. Bramki: 72.
Laczkó – 44. Budínský, 68. Duro-

NA TAFLI MALOWANE

W Mistrzowicach odbyły się w niedzielę 45. otwarte mistrzostwa PZKO w biegu
przełajowym – popularny od wielu lat Memoriał Wandy Delong. Organizatorzy
z MK PZKO znów ustawili poprzeczkę wysoko, włącznie ze słoneczną pogodą, która
w niedzielne przedpołudnie wpisała się idealnie w klimat wesołej rywalizacji.

rzed rozpoczęciem
biegu
profesor
Daniel Kadłubiec
przypomniał sylwetkę
patronki
biegu,
Wandy
Delong, a potem
ruszyła już sportowa rywalizacja.
Dla najlepszych zawodników w
poszczególnych kategoriach były
przygotowane wartościowe nagrody, ufundowane przez Konsulat
Generalny RP w Ostrawie i Urząd
Miasta Czeskiego Cieszyna.
Puchar dla najliczniejszej grupy
po raz kolejny zdobyła PSP w Czeskim Cieszynie, którą do zawodów
wzorowo przygotowała nauczycielka
wychowania fizycznego Małgorzata
Piasecka. – Naszą szkołę reprezentowała ponad trzydziestka uczniów,
do walki włączyli się też rodzice –
powiedziała „Głosowi” Piasecka.

FORTUNA LIGA

FNL

Słoneczny bieg
Janusz Bittmar

o przerwie spowodowanej meczami
w Lidze Narodów
wróciły emocje piłkarskie w najwyższej klasie rozgrywek, jak również
w Fortuna Narodowej Lidze. Weekendowe podniecenie towarzyszyło
też rozgrywkom w niższych klasach.

Do przerwy: 0:1. Bramki: 82. Tijani – 2. Hais, 50. Čmelík. Ostrawa:
Laštůvka – Ndefe (64. P. Jaroň),
Frydrych, Lischka, Fleišman –
Cadu, Kuzmanović, Boula (71. Tijani), Plavšić – Klíma, Almási.
Banik w tym sezonie zdołał pokonać u siebie tylko Zlin i Pardubice. Jak na zespół, który przed startem rozgrywek był pasowany na
jednego z faworytów, to zbyt mało,
wręcz tragicznie mało. – W futbolu zwycięstwo przed własną publicznością to podstawa, niestety
w naszym przypadku jest odwrotnie. Oddajemy punkty rywalom –
stwierdził szkoleniowiec Ostrawy
Pavel Vrba. Gospodarze zagrali w
najsilniejszym składzie. Wrócił do
gry m.in. napastnik Ladislav Almási, na stoperze zagrał doświadczony David Lischka, taktyka nastawiona była na ofensywę – tyle
że wciąż w grze Banika coś zgrzyta. – Miałem kilka stuprocentowych okazji, podobnie jak koledzy
z drużyny. Graliśmy przeważnie
pod bramką Czeskich Budziejowic,
ale nasza dominacja przełożyła
się tylko na jedno celne trafienie
– skomentował spotkanie Almási.
Zmarnowane okazje to błąd, ale
większym nieporozumieniem są
powtarzające się kiksy defensorów.
W obu straconych bramkach palce
maczali bowiem obrońcy.
W innych meczach 10. kolejki:
Ml. Bolesław – Ołomuniec 1:1, Bohemians – Pilzno 1:1, Sparta Praga –
Hradec Kr. 2:1, Zlin – Slovácko 0:2,
Jablonec – Brno 3:1, Teplice – Pardubice 5:1, Slavia Praga – Liberec 3:0.
Lokaty: 1. Pilzno 23, 2. Slavia Praga
22, 3. Sparta Praga 17,… 14. Ostrawa
10 pkt. W następnej kolejce: Liberec – Ostrawa (niedz., 16.00).
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300. gol zdobyty w ekstralidze to dla mnie duża nobilitacja.
Chciałbym podziękować drużynie za wsparcie

S P ORT
W SKRÓCIE

♩

DZIEWCZYNY
• Karwiniacy wzięli się w garść, wygrywając na boisku lidera FNL. Fot. mfkkarvina
sinmi. Karwina: Neuman – Mikuš,
Soukeník, Šindelář, Žídek (84. Rolinek) – Budínský, Žák – Memić (63.
A. Krčík), Málek, Rezek (73. Bartl) –
Durosinmi (84. Papadopulos).
Przed przerwą w rozgrywkach
karwiniacy przegrali z kretesem na
boisku MFK Chrudzim. Burza mózgów, spokojne treningi, cudowne uzdrowienie strzelca bramki
na 1:1 Lukáša Budínskiego, te trzy
kluczowe elementy przesądziły o
zwycięstwie Karwiny na boisku lidera. Dla Budínskiego to pierwsze
trafienie po powrocie do Karwiny,
gol bardzo ważny w kontekście ambitnych planów związanych z jego
wypożyczeniem z Banika Ostrawa.
Bramkę na wagę trzech punktów
zdobył w 68. minucie po stałym
fragmencie gry strzałem głową Durosinmi. – Chciałbym regularnie
wygrywać w takim stylu. Myślę, że
chłopaki wiedzą, na co wszystkich
nas stać – stwierdził trener Karwiny Tomáš Hejdušek.

TRZYNIEC –
CHRUDZIM 0:2

Do przerwy: 0:0. Bramki: 68. Firbacher, 90. Juliš. Trzyniec: Hasalík – Jursa, Straňák, Foltyn, Hýbl
– Habusta – Omasta (63. Kania),
Kateřiňák, Holík, Gembický –
Juřena.
Trzyńczanie przegrali czwarte spotkanie z rzędu. – Zabrakło
nam efektywności. W polu byliśmy
lepszym zespołem, ale co z tego? –
zapytał retorycznie rozczarowany
trener Trzyńca Martin Zbončák.
W festiwalu zmarnowanych okazji
brylowali Omasta z Juřeną.
W innych meczach 10. kolejki:
Dukla Praga – Jihlawa 5:0, Przy-

bram – Ołomuniec B 5:0, Opawa –
Táborsko 1:0, Prościejów – Sparta
Praga B 0:2, Slavia Praga B – Wyszków 3:1, Varnsdorf – Vlašim 3:1.
Lokaty: 1. Líšeň 20, 2. Przybram
19, 3. Varnsdorf 19,… 6. Karwina
16, 12. Trzyniec 12 pkt. W następnej kolejce: Karwina – Opawa
(sob., 16.00), Táborsko – Trzyniec
(niedz., 16.00).

DYWIZJA F

Bogumin – Bilowec 3:1 (24. i 54.
Halaška, 58. Stošek – 64. Limanovský), Hawierzów – N. Jiczyn 2:2
(39. i 90. Heller – 48. Nippert, 82.
Nieslanik), Opawa B – Karwina B
1:2 (22. Doleček – 31. Marciňa, 57.
Goj), Bruntal – W. Międzyrzecze
2:4, Polanka – Rzymarzów 1:0, Hlubina – Frensztat 2:1, Břidlična –
Karniów 3:0. Lokaty: 1. Hlubina 19,
2. Opawa B 17, 3. Karwina B 17,… 5.
Bogumin 16, 9. Hawierzów 10 pkt.

chovič, Borgosz), Stonawa – Dobratice 3:1 (Lipovský, Šiška, Kloda
– Causidis), Libhošť – Sucha Górna 4:3 (Velart 2, Melčák, Hajník
– Kulich, Kovács, Kotula), L. Piotrowice – Raszkowice 2:4 (Filipek,
Chwastek – Tobiáš 2, Kulštejn,
Vojkovský), Ticha – Bystrzyca 3:0
(Bajer, Švrček 2), Luczina – St. Miasto 2:3. Lokaty: 1. Stonawa 21, 2.
St. Miasto 18, 3. Śmiłowice 15,… 6.
Bystrzyca 14, 8. Olbrachcice 11, 11.
Sucha G. 9, 12. Jabłonków 5, 13. L.
Piotrowice 4 pkt.

IB KLASA – gr. C

Nydek – Wierzniowice 1:1, I. Piotrowice – Wędrynia 3:2, Żuków G.
– Liskowiec 4:3, Dziećmorowice
– Baszka 0:5, B. Orłowa – Oldrzychowice 4:1, Dobra – Pietwałd 0:2,
Sedliszcze – Gnojnik 3:2. Lokaty: 1.
Oldrzychowice 19, 2. Sedliszcze 18,
3. Pietwałd 14 pkt.

M. WOJEWÓDZTWA

MP KARWIŃSKIEGO

Beneszów Dolny – Cz. Cieszyn 3:1
(Paleček, Herich, Kaluža – L. Maceček), Datynie Dolne – Petřvald
n. M. 2:4 (Cileček, Střižík – Macíček
3, J. Ciesarík), Wrzesina – Jakubczowice 1:3, P. Polom – Rzepiszcze
0:1, Koberzyce – Bolatice 1:1, Wracimów – Oldrzyszów 4:3, Herzmanice – Haj 2:4. Lokaty: 1. Petřvald
n. M. 25, 2. Rzepiszcze 25, 3. Haj 23,
4. Cz. Cieszyn 22, 11. Orłowa 10, 13.
Datynie D. 9 pkt.

Hawierzów B – G. Hawierzów 2:0,
Cierlicko – Sj Pietwałd 3:3, Dąbrowa – Sn Hawierzów 0:2, Cierlicko
2022 – V. Bogumin 8:0, Lutynia D.
– G. Błędowice 1:1. Lokaty: 1. Cierlicko 2022 18, 2. Sn Hawierzów 18, 3.
Sj Pietwałd 16 pkt.

IA KLASA – gr. B

Olbrachcice – Czeladna 1:1 (Chumchal – Halabica), Jabłonków
– Śmiłowice 2:2 (Raszka 2 – Vla-

MP FRYDEK-MISTEK

Milików – Hukwaldy 4:1, Wojkowice – Piosek 6:3, Śmiłowice B –
Gródek 1:1, Janowice – Nawsie 4:1,
Chlebowice – Mosty k. J. 2:1, Niebory – Bukowiec 3:2, Toszonowice
– Prżno 0:0, Noszowice – Metylowice 2:1. Lokaty: 1. Niebory 30, 2.
Bukowiec 21, 3. Janowice 21 pkt. 

Kat. do lat 5: 1. Noemi Woznicowa
(Trzyniec) 2:32, 2. Kaja Lasota (PSP
Cz. Cieszyn) 2:34, 3. Maja Kordowa
(Turnov) 2:36
Kat. 6-7 lat: 1. Nela Wróbel (PSP
Sucha G.) 1:55, 2. Oliwia Gajger
(PSP Wędrynia) 2:02, 3. Karolina
Mandrysz (PSP Cz. Cieszyn) 2:06
Kat. 8-9 lat: 1. Natalia Ondraszek
(PSP Bystrzyca) 1:29, 2. Amelia Janas
(PSP Cz. Cieszyn) 1:56, 3. Sandra
Machej (PSP Cz. Cieszyn) 1:57
Kat. 10-11 lat: 1. Tola Tomanek (PSP
Wędrynia) 2:33, 2. Izabela Kaszper
(PSP Bystrzyca) 2:47, 3. Amelia Gajger (PSP Wędrynia) 3:04
Kat. 12-13 lat: 1. Sara Folwarczna
(PSP Cz. Cieszyn) 2:32, 2. Markéta
Zajac (PSP Cz. Cieszyn) 2:36, 3. Magdalena Bień (PSP Cz. Cieszyn) 2:37
Kat. 14-15 lat: 1. Kristýna Lukszowa
(Trzyniec) 5:19, 2. Elżbieta Bień (PSP
Cz. Cieszyn) 6:38
Kat. 16-18 lat: 1. Małgorzata Szotkowska (Gimnazjum Cz. Cieszyn)
14:54, 2. Eliška Suszka (Gimnazjum
Cz. Cieszyn) 16:37

• Pod bandą szarżuje trzyniecki napastnik Svačina. Fot. hcocelari
TIPSPORT EKSTRALIGA

TRZYNIEC –
LIBEREC 3:4 (d)

• I o to chodzi! Memoriał Wandy Delong to przede wszystkim frajda dla dzieci. Fot. ARC organizatorów
W sumie na starcie pojawiło się
87 biegaczy. Dystans biegu był

zróżnicowany według wieku. Najdłuższy wynosił 3200 metrów. 

CHŁOPCY

Kat. do lat 5: Dominik Zajac (Mosty
k. Cz. Cieszyna) 2:35, 2. Wojciech
Sikora (PSP Cz. Cieszyn) 2:27, 3. Jan
Bartulec (Mistrzowice) 2:44
Kat. 6-7 lat: 1. Timoteus Zajac (PSP
Cz. Cieszyn) 2:04, 2. Igor Baran (PSP
Cz. Cieszyn) 2:12, 3. Maciej Cogiel
(PSP Cz. Cieszyn) 2:18
Kat. 8-9 lat: 1. Szymon Bezecny (PSP
Cz. Cieszyn) 1:26, 2. Tomáš Muller
(PSP Cz. Cieszyn) 1:27, 3. Marek Bystroň (PSP Cz. Cieszyn) 1:28
Kat. 10-11 lat: 1. Filip Korda (Turnov)
2:26, 2. Szymon Janas (PSP Cz. Cieszyn) 2:30, 3. Paweł Folwarczny (PSP
Cz. Cieszyn) 2:35
Kat. 12-13 lat: 1. Jakub Sikora (PSP
Cz. Cieszyn) 2:27, 2. Damian Roman
(PZKO Cierlicko-Grodziszcz) 2:29,
3. Mateo Moraga Delgado (PSP Cz.
Cieszyn) 2:38,5
Kat. 14-15 lat: 1. Adrian Płatek (PSP
Cz. Cieszyn) 4:55, 2. Jonáš Zajac (PSP
Cz. Cieszyn) 4:58, 3. Jakub Sas (PSP
Cz. Cieszyn) 5:47
Kat. 16-18 lat: 1. Andrzej Kubiena
(Gimnazjum Cz. Cieszyn) 13:10

KOBIETY

Kat. 19-35 lat: 1. Agnieszka Szotkowska (Gimnazjum Cz. Cieszyn)
15:50, 2. Katarzyna Lasota (Cieszyn)
24:12, 3. Eliška Dordowa (PSP Cz.
Cieszyn) 26:16
Kat. 36-49 lat: 1. Ewa Woznicowa
(Trzyniec) 18:17, 2. Marcela Ćmielowa 18:42, 3. Barbora Zajacowa (Kocobędz) 21:18

MĘŻCZYŹNI

Kat. 19-35 lat: 1. Andrzej Wacławik
(PZKO Kocobędz) 13:01, 2. Ryszard
Szarzec 13:15, 3. Adam Halama (Mistrzowice) 17:35
Kat. 36-49 lat: 1. Dawid Wawrzeczka
(Karwina) 13:23, 2. Roman Kaszper
(PZKO Nydek) 14:12, 3. Tomasz
Ernst (Ropica) 14:47
Kat. 50 i więcej: 1. Roman Słowioczek (Jabłonków) 14:23, 2. Władysław Martynek (Mosty k. J.) 14:29,
3. Stanisław Szotkowski (Łomna
Dolna) 14:54

I

CHANCE EKSTRALIGA

łu, do turnieju głównego w Ostrawie
awansowała z kwalifikacji.
Kiedy zagra Iga w Ostravar Arenie?
– O harmonogramie poszczególnych
dni decyduje sztab WTA. Mecz Igi
Świątek może się odbyć we wtorek,
ale też dopiero w środę – poinformowała wczoraj „Głos” Michaela Drobná, kierowniczka działu prasowego
turnieju. Wtorkowy rozkład jazdy
dziennikarze poznali dopiero w poniedziałek wieczorem, po zamknięciu tego numeru.
(jb)

OŁOMUNIEC –
WITKOWICE 5:4 (k)

Tercje: 1:0, 2:2, 1:2 – 0:0 – 1:0.
Bramki i asysty: 9. Klimek (Nahodil), 23. Bambula (Rutar, Kunc),
39. Ondrušek (Menšík), 58. Orsava
(Nahodil, Káňa), dec. karny Nahodil – 27. Bukarts (Mikuš, Lakatoš),
36. Lakatoš (Mikuš), 47. Bukarts,
55. Krieger (Kalus, Lakatoš). Witkowice: Stezka – J. Mikuš, Prčík,
Koch, Raskob, Gewiese, L. Kovář, J.
Stehlík – M. Kalus, Marosz, Lakatoš
– Fridrich, Lindberg, Bernovský –
Bukarts, Krieger, Dej – Lednický,
Chlán, Maciaś.
Zacięty pojedynek zakończył się
wygraną Ołomuńca dopiero w karnych. W zespole Witkowic ponownie zagrał polski napastnik Krzysztof Maciaś, dla którego każdy
występ w ekstralidze jest na wagę
złota. – Przegraliśmy w tym sezonie po raz drugi w karnych. Szkoda,
bo na treningach ten element wygląda zawsze obiecująco – stwierdził Miloš Holaň, trener Witkowic.
Lokaty: 1. Pardubice 15, 2. Witkowice 14, 3. Ml. Bolesław 13,…
11. Trzyniec 8 pkt. W następnej
kolejce: Pardubice – Witkowice
(czwartek, 18.00).
(jb)

Banik idzie
jak burza

Świątek poznała
rywalkę w AGEL Open
ga Świątek szykuje się w Ostrawie do swojego pierwszego
występu w tenisowym turnieju WTA AGEL Open (3-9. 10.).
Pierwsza rakieta świata rozpocznie
zmagania od drugiej rundy, a rywalką Polki będzie Australijka Ajla Tomljanovic, która wczoraj pokonała
w I rundzie chińską tenisistkę Shuai
Zhang.
Zajmująca 34. pozycję w rankingu
WTA Australijka, która w tegorocznym US Open dotarła do ćwierćfina-

Tercje: 1:1, 1:1, 1:1 – 0:1. Bramki
i asysty: 15. Daňo (M. Růžička, J.
Jeřábek), 21. M. Růžička (Daňo,
Nestrašil), 55. Roman (M. Růžička,
Nestrašil) – 18. J. Vlach (Najman),
36. Faško-Rudáš (Rosandić, Bulíř),
41. Frolík (Balinskis, Filippi), 62.
Melancon. Trzyniec: Mazanec –
J. Jeřábek, M. Doudera, Adámek,
Čukste, Jaroměřský, Zahradníček
– M. Růžička, Marcinko, Voženílek
– Hrehorčák, Roman, Nestrašil –
Svačina, Hudáček, Daňo – Kurovský, Dravecký, Chmielewski.
Hokeiści Trzyńca w nowym sezonie Tipsport Ekstraligi jeszcze
nie zasmakowali zwycięstwa przed
własną publicznością. W niedzielny wieczór byli jednak blisko celu,
przegrywając w dogrywce 3:4 z Libercem. W kadrze na mecz 7. kolejki Tipsport Ekstraligi pojawił się
w barwach mistrza RC tylko jeden
reprezentant Polski – Aron Chmielewski, zabrakło natomiast Alana
Łyszczarczyka. Chmielewski zagrał w czwartym ataku obok Kurovskiego i Draveckiego. Gole strzelali jednak inni – ważną bramkę na
3:3 zapewniającą dogrywkę zdobył
w 55. minucie Miloš Roman, 300.
gola w ekstralidze zanotował Martin Růžička, trafiając w 21. minucie
na 2:1. Jako pierwszy na listę strzelców meczu wpisał się w 15. minucie Marko Daňo, najskuteczniejszy
snajper Trzyńca w tym sezonie.
Zacięte spotkanie dobrnęło do dogrywki, w której światło zgasił w 2.

minucie potężnym uderzeniem T.
J. Melancon. Stalownicy musieli się
więc zadowolić tylko punktem, notabene pierwszym w Werk Arenie w
sezonie 2022/2023. Przed podopiecznymi Zdeňka Motáka teraz kluczowa
batalia w Lidze Mistrzów. Dziś trzyńczanie zmierzą się na wyjeździe z HC
Davos, w następny wtorek zagrają ze
szwajcarskim rywalem u siebie.

HCB KARWINA –
KOPRZYWNICA
35:28

• Iga Świątek jest gwiazdą AGEL
Open w Ostrawie. Fot. ARC

Do przerwy: 21:15. Karwina: Brychlec, Mokroš – Siročák, Kubisa,
Klus 1, Patzel 4, Plaček 1, Fulnek
2, Pelák 4, Harabiš 4/3, Skalický 5,
Široký, Nantl 3, Ptáčník 9, Krawczuk, Franc 2.
Piłkarze ręczni Banika Karwina

w tym sezonie jeszcze nie przegrali spotkania w ekstralidze. Bilans
sześciu zwycięstw robi wrażenie.
Gwiazdą meczu z Koprzywnicą
był zdobywca dziewięciu bramek,
Adam Ptáčník. – Ponownie daliśmy też szansę zaistnieć naszym
młodym chłopakom z młodzieżówki – podkreślił trener Banika
Michal Brůna.
Lokaty: 1. Karwina 12, 2. Pilzno
10, 3. Lowosice 10 pkt. W następnej kolejce: Lowosice – Karwina
(jutro, 17.00).
(jb)
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I N F O R M AT O R
CO W TEATRZE
SCENA BAJKA – CZ. CIESZYN:
Barvy/Barwy (4, godz. 10.00);
 O 3królewnach i 3głowym smoku (5, godz. 10.00);
 O 3 princeznách i 3hlavém drakovi (6, godz. 10.00);
 R.U.R. (6, godz. 17.00).

CO W KINACH
JABŁONKÓW:
Láska
hory
přenáší (4, godz. 17.00, 19.30);
TRZYNIEC – Kosmos: Słowo
(4, godz. 15.00); Buko (4, godz.
17.30); Jan Žižka (4, godz. 20.00);
Be2Can (5, godz. 20.00); CZ.
CIESZYN – Central: Tajemství
stare bambitky 2 (5, godz. 16.30);
W trójkącie (6, godz. 16.30); Pracownik miesiąca (6, godz. 19.00);
KARWINA – Centrum: Top Gun:
Maverick (4, godz. 17.00); Buko (4,
godz. 20.00); Sonic 2 – Szybki jak
błyskawica (5, godz. 17.30); Spolu
(5, godz. 20.00); Fucking Bornholm (6, godz. 18.00); HAWIERZÓW – Centrum: Minionki 2
(4, 5, godz. 17.00); W trójkącie (4,
godz. 18.00); Střídavka (4, 5, godz.
19.30); Jestem Zlatan (5, godz.
18.00); Zoufalky (6, godz. 17.00);
Událost (6, godz. 18.00); Jan
Žižka (6, godz. 19.30); CIESZYN –
Piast: Guliwer (4-6, godz. 16.00);
Johnny (4-6, godz. 18.00); IO (4-6,
godz. 20.15).

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

CO W TERENIE
BŁĘDOWICE – Klub Kobiet zaprasza na półdniową wycieczkę 5. 10. Zbiórka o godz. 10.00 w
Domu PZKO.
CZ. CIESZYN – Październikowy
wykład MUR-u odbędzie się w
środę 5. 10. o godz. 17.00 w salce
Centrum Polskiego w budynku
Zarządu Głównego PZKO przy
ul. Strzelniczej. O wybitnym konstruktorze i wynalazcy Józefie
Bożku, z okazji jego 240. rocznicy
urodzin, mówić będzie Wojciech
Grajewski.

KARWINA – Oddział Literatury
Polskiej Biblioteki Regionalnej
zaprasza na spotkanie autorskie z
Markiem Słowiaczkiem w czwartek 6. 10. o godz. 17.00 do budynku
biblioteki na Rynku Masaryka w
Karwinie-Frysztacie.
 zaprasza rodziców z maluszkami w wieku przedszkolnym na
kolejne spotkanie projektu „Bookstart” w ramach Tygodnia Bibliotek w poniedziałek 3. 10. od godz.
9.00 oraz na Klub Dyskusyjny we
wtorek 4. 10. od godziny 9.00. Obydwie imprezy odbędą się w budynku biblioteki na Rynku Masaryka
w Karwinie-Frysztacie. Kontakt:
596 312 477, 558 849 501, e-mail:
polske@rkka.cz
KARWINA-NOWE MIASTO – MK
PZKO zaprasza 8. 10. o godz. 15 30
do Klubu Seniora „Archa” na tradycyjne smażenie popularnych
stryków. W programie wyświetlanie fotografii starej Karwiny cz. 2.
KLUB SENIORA „Przyjaźń” –
Zaprasza swoich członków i sympatyków na spotkanie 10. 10. o
godz. 17.00 do Domu Polskiego
PZKO w Karwinie-Frysztacie.
LESZNA DOLNA – MK PZKO zaprasza 9. 10. o godz. 14.00 w ramach Dni Polskich na prelekcję z
degustacją pt.,, Miody pitne” do
Domu PZKO. Prelegentem będzie
Marcin Jaros, właściciel pasieki w
Łaziskach.
PIOTROWICE k. KARWINY – MK
PZKO zaprasza członków i sympatyków w sobotę 8. 10. o godz. 15.30
do Domu PZKO na tradycyjną
„Strykówkę”.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 8. 10. na
wycieczkę
autokarowo-pieszą.
Trasa prowadzi z Przełęczy Salmopolskiej przez Malinów, Malinowską Skałę i Małe Skrzyczne – 13 km.
Zejście do Szczyrku, gdzie będzie
oczekiwał autobus. Na Skrzyczne można także dotrzeć kolejką
linową ze Szczyrku (dwa odcinki:
Szczyrk – Jaworzyna, Jaworzyna
– Skrzyczne) lub skorzystać z niej
przy zejściu. Bilet ulgowy na każdym odcinku 19 zł. Cena za przejazd autokarem 190 kc. Prowadzi
Aniela Macura, tel. 777 858 441. Są
wolne miejsca.
 informuje, że odjazd autobusu na wycieczkę na Skrzyczne 8.
10. zaplanowany jest z Karwiny o
godz. 7.00, z Cz. Cieszyna o godz.
7.25, z Trzyńca-dworca kolejowego o godz. 7.35, z Trzyńca-dworca
autobusowego o godz. 7.40. Informacje: Aniela Macura, tel. 777
858 441.
TKK PTTK „ONDRASZEK” –
Zaprasza na wycieczkę rowerową pt. „Szlakiem poetów” 9. 10.
Zbiórka o godz. 9.00 przy ratuszu
w Cieszynie. Przejazd do Brennej
przez Skoczów i Górki. Celem jest
zwiedzanie miejsc związanych
z twórcami polskiej literatury w

szczególności z Zofią Kossak-Szatkowską.

OFERTA

WSPOMNIENIA

ŻYCZENIA

PROGRAM TV
WTOREK 4 PAŹDZIERNIKA

Dzisiaj obchodzi swój jubileusz życiowy
SPRZEDAM ZIEMNIAKI.
Tel. +48 669 108 102.

szanowna pani JADZIA MARTINEK
GŁ-594

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, KONGRES POLAKÓW, ul. Grabińska 458/33: do
18. 10. wystawy pt. „1. Drużyna
Harcerska im. Tadeusza Rejtana
w Orłowej” i „Adam Mickiewicz.
Z myślą o Ojczyźnie”. Czynne od
wtorku do piątku w godz. 8.0015.00.
CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓWNY PZKO, Strzelnicza 28, galeria w holu na parterze: do
21. 10. wystawa „Cieszyńska para
książęca Albert Kazimierz i Maria
Krystyna”. Czynna w godzinach
otwarcia budynku.
KARWINA-MIZERÓW, Oddział
Literatury Polskiej Biblioteki
Regionalnej, Centrum 2299:
wystawa pt. „Biblioteka – Jesteś
w dobrych rękach”. Wystawę,
przygotowaną przez Wojewódzką
Bibliotekę Publiczną w Olsztynie,
można zwiedzać w godzinach
otwarcia budynku do 31. 10.
KARWINA-FRYSZTAT, Rynek
Masaryka 9/7, Oddział Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej: zaprasza 7. 10. o godz.
17.00 na wernisaż wystawy grafik
Adama Czecha.
MUZEUM HUTY TRZYNIECKIEJ i MIASTA TRZYŃCA, Sala
wystaw, Frýdecká 387: do 30. 10.
wystawa pt. „Sportowe momenty
w regionie Trzyńca I i II”. Czynna:
wt-pt: w godz. 9.00-17.00; nie: w
godz. 13.00-17.00.

GALERIA
PLENEROWA
„WERK”: do 31. 1. 2023 wystawa pt. „Werk, jak ho z ulice neuvidíte”. Czynna: wt-pt: w godz.
9.00-17.00; nie: w godz. 13.0017.00.
TEATR CIESZYŃSKI, Galeria
teatralna, ul. Ostrawska 67, Cz.
Cieszyn: do 16. 10. wystawa Petra
Borečka pt. „Wariacje”. Galeria
otwarta w trakcie przedstawień
TC i od poniedziałku do piątku w
godz. 9.00-15.00 po zgłoszeniu na
portierni.

CO ZA OLZĄ

z Oldrzychowic

W dniu tak pięknym i wspaniałym życzymy
Jej sercem całym zdrowia, szczęścia, pomyślności,
sto lat życia i radości, moc najpiękniejszych wrażeń
i spełnienia wszystkich marzeń.
Kołorzowie

GŁ-588

WSPOMNIENIA

TVC 1

śp. DANUTY PRZECZEK
z domu Drózd

Zaś 5 października minie 5. rocznica śmierci Jej Ojca

śp. ERWINA DRÓZDA
Dziękujemy wszystkim za pamięć o nich.

GŁ-585

Kto w sercu żyje, nie umiera.
Dnia 2 października minęła 7. rocznica śmierci naszego
Drogiego Męża, Ojca i Dziadka

Nie umiera ten, kto trwa w sercach
i pamięci naszej.

śp. ANTONIEGO SAMCA

Dnia 5 października obchodziłby 75. urodziny, zaś 22
października minie 3. rocznica
od chwili, kiedy odszedł od nas na wieczność nasz Drogi

z Mostów koło Jabłonkowa

O chwilę wspomnień i cichą modlitwę proszą najbliżsi.

GŁ-580

śp. STANISŁAW KANTOR
z Milikowa od Fojta

Wspominają żona, syn i córki z rodzinami.

GŁ-579

Nigdy nie przestajesz kogoś kochać,
po prostu uczysz się bez niego żyć.

Kto Cię znał i kochał – nigdy nie zapomni.
Dnia 5 października 2022 minie 15. rocznica śmierci naszego Drogiego

śp. STANISŁAWA SIKORY
z Nieborów

Dnia 2 października br. minęła 1. bolesna rocznica, kiedy ucichło szlachetne serce naszego Kochanego

Z miłością i szacunkiem wspominają najbliżsi.

GŁ-583

śp. MUDr. JANA KUFY
z Karwiny-Mizerowa

Z żalem, miłością i szacunkiem
wspominają żona Halina oraz synowie z rodzinami.
Dziś, 4 października, przypominamy
sobie również 15. rocznicę śmierci naszej Kochanej Mamusi

NEKROLOGI

z domu Pawlas, z Suchej Średniej
Z miłością i szacunkiem wspominają córka Halina i syn Jan z najbliższą
rodziną.
RK-068

Dnia 5 października minie 10. rocznica śmierci naszego
Kochanego

śp. HELENA CIEŚLOWA
zamieszkała w Stonawie

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w środę dnia
5. 10. 2022 o godz. 14.30 z kościoła rzymskokatolickiego w Karwinie-Frysztacie, skąd zostanie przewieziona
na cmentarz w Karwinie-Mizerowie.
W smutku pogrążona rodzina.
RK-075

śp. FRANCISZKA PASTERNAKA
z Nieborów

O chwilę wspomnień i modlitwę prosi żona z rodziną.

GŁ-576

Wiek życia minął, praca ustała,
związki najmilsze śmierć rozerwała.
W głębokim smutku i żalu zawiadamiamy, że dnia 17
września 2022 zmarł w wieku 86 lat nasz Drogi Ojciec,
Teść, Dziadek, Pradziadek, Brat, Wujek, Kuzyn i Sąsiad

Kto kochał, nie zapomni,
kto znał, niech wspomni...
Dnia 6 października 2022 minie 15. rocznica tragicznej
śmierci naszego Kochanego
Z miłością i szacunkiem wspominają i o modlitwę proszą rodzice i siostra z rodziną.
Msza święta: 16. 10., godz. 10.15, Cierlicko-Centrum.

GŁ-590

śp. inż. RUDOLF FEBER

z Karwiny,
ostatnio zamieszkały w Czeskim Cieszynie
Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w środę
5 października 2022 o godz. 13.00 w kościele rzymskokatolickim Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czeskim Cieszynie i na cmentarzu w Łąkach.
W smutku pogrążona rodzina.
GŁ-578

www.glos.live
Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie z powodu zgonu

śp. RUDOLFA FEBRA

długoletniego członka MK PZKO w Cz. Cieszynie-Mostach
składają członkowie MK PZKO w Cz. Cieszynie-Mostach.
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„Głos” należy do Stowarzyszenia
Dzienników
Mniejszości Narodowych i Etnicznych Europy MIDAS

5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba
(s.) 9.50 Jak się żyje w klasztorze i
na misji 10.05 Chłopaki w akcji 10.35
Panoptikum miasta Pragi (ﬁlm) 11.30
AZ kwiz 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Sama w domu 14.00
Wszystko, co lubię 14.30 Hercule Poirot (s.) 15.25 Gdzie mieszkały księżniczki 15.45 O krok od nieba (s.) 16.45
Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40
Czarne owce 18.00 Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom?
18.55 Prognoza pogody, wiadomości,
sport 20.10 Sklep ogrodniczy: Dezerter (ﬁlm) 22.05 Hercule Poirot (s.)
23.40 Komisarz Moulin (s.).

POLECAMY

• Jak się żyje w klasztorze i na misji
Wtorek 4 października,
godz. 9.50
TVC 1

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Kurort w ruchu 8.40 Cudowna planeta 9.30 Zaginione egipskie skarby 10.20 Duże
maszyny 11.05 Z kucharzem dookoła
świata 12.00 Nie poddawaj się plus
13.25 Nie poddawaj się 12.55 Kuba,
wszystkie kolory Hawany 13.20 Czołgi w walce 14.20 Samoloty myśliwskie 15.05 Królestwo pustkowi 15.35
Dziki Urugwaj 16.30 W obcym ciele
17.10 Piękno północnej Europy 18.05
Odkrywanie świata 19.00 Na rowerze
19.10 Magazyn chrześcijański 19.50
Wiadomości w czeskim j. migowym
20.00 Jak zrobić słonia w trąbę (ﬁlm)
21.55 Spacer po lesie 22.50 Gra o jabłko (ﬁlm) 0.20 Fargo (s.).

GŁ-591

Wyrazy szczerego żalu i współczucia dla najbliższej rodziny z powodu
śmierci

śp. HALINY TERESY ŠTĚRBY

byłej wychowawczyni świetlicy i nauczycielki naszej szkoły
składają pracownicy PSP w Orłowej-Lutyni.

GŁ-589

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica (s.) 9.50 Spece (s.) 10.55 Pościg
12.00 Południowe wiadomości 12.25
Ubezpieczalnia Szczęście (s.) 13.40
Dr House (s.) 15.35 Zamieńmy się żonami 16.57 Popołudniowe wiadomości 17.30 Pościg 18.30 Ulica (s.) 19.30
Wiadomości, sport, pogoda 20.20
MasterChef Czechy 21.50 Pojedynek
na talerzu 22.50 Weekend 23.40 Dr
House (s.).

PRIMA

6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień
8.15 M.A.S.H. (s.) 9.15 Pálava (s.) 10.30
Strażnik Teksasu (s.) 11.30 Rizzoli &
Isles (s.) 12.30 Komisarz Rex (s.) 13.35
Agenci NCIS (s.) 14.40 Tak jest, szeﬁe!
15.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto
do stołu! 18.55 Wiadomości, pogoda
19.55 Showtime 20.15 Zoo (s.) 21.35 7
przypadków Honzy Dědka 23.55 Tak
jest, szeﬁe! 1.05 Policja w akcji.

5.59 Dzień dobry 8.30 Zapachy serbskiej kuchni z Miroslavem Donutilem
9.00 Najwspanialsze dzieła ludzkich
rąk 9.50 Dziki Urugwaj 10.50 Zwierzęta z kamerami 11.40 Starożytny

6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień
8.15 M.A.S.H. (s.) 9.15 Zoo (s.) 10.30
Strażnik Teksasu (s.) 11.30 Rizzoli &
Isles (s.) 12.30 Komisarz Rex (s.) 13.35
Agenci NCIS (s.) 14.40 Tak jest, szeﬁe!
15.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto
do stołu! 18.55 Wiadomości, pogoda
19.55 Showtime 20.15 Gorzki świat
(s.) 21.35 Show Jana Krausa 23.50
Tak jest, szeﬁe!

TVC 1

• Odkrywanie świata
Wtorek 4 października,
godz. 18.05
TVC 2

5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba
(s.) 10.05 Co umiały nasze babcie
10.35 Wszystko, co lubię 11.05 Śladami gwiazd 11.30 AZ kwiz 12.00
Południowe wiadomości 12.30 Sama
w domu 14.00 Pieczenie na niedzielę 14.40 F.L. Věk (s.) 15.30 Dioptrie
15.45 O krok od nieba (s.) 16.45
Wszystko, co lubię 17.15 AZ kwiz
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości
regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom?
18.55 Prognoza pogody, wiadomości,
sport 20.10 Inspektor Max (s.) 21.10
Wędrówki po Czechach przyszłości
21.35 Program dyskusyjny 22.35 Na
tropie 23.00 Detektyw Endeavour
Morse (s.) 0.40 AZ kwiz.

TVC 2

• Maigret i ciało bez głowy
Środa 5 października,
godz. 23.10
TVC 1

TVC 1

TVC 2

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica
(s.) 9.50 Spece (s.) 10.55 Pościg 12.00
Południowe wiadomości, sport, pogoda 12.25 Ubezpieczalnia Szczęście
(s.) 13.40 Dr House (s.) 15.35 Zamieńmy się żonami 16.57 Popołudniowe
wiadomości 17.30 Pościg 18.30 Ulica
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda
20.20 MasterChef Czechy 21.45 Tajemniczy szef 23.20 Dr House (s.).

CZWARTEK 6 PAŹDZIERNIKA

ŚRODA 5 PAŹDZIERNIKA
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba
(s.) 10.00 Kamera na szlaku 10.30
Obiektyw 11.00 Jožin 11.30 AZ kwiz
12.00 Południowe wiadomości 12.30
Sama w domu 14.00 Cudowne zioła
14.30 Dylematy kucharza Svatopluka
(s.) 15.30 Syn 15.50 O krok od nieba
(s.) 16.45 Podróżomania 17.15 AZ
kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest
mój dom? 18.55 Prognoza pogody,
wiadomości, sport 20.10 Żandarmskie humoreski (s.) 21.40 13. komnata
Aleša Cibulki 22.10 Ja, Mattoni (s.)
23.10 Maigret i ciało bez głowy (ﬁlm)
0.40 Gdzie mieszkały księżniczki.

NOVA

PRIMA

NOVA

Dnia 1 października 2022 zmarła po długiej i ciężkiej
chorobie w wieku 92 lat

śp. ZOFII CHMIEL

MARKA POLAKA
KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, Mennicza 46, Cieszyn: do 26. 11. wystawa pt. „Czucie i wiara”. Czynna
wt-pt: w godz. 8.00-18.00, so: w
godz. 9.00-15.00.
WIEŻA PIASTOWSKA i ROTUNDA św. Mikołaja, Cieszyn: czynne codziennie w godz. 10.00-18.00.

1 października minęła 4. rocznica śmierci naszej Kochanej

5.59 Dzień dobry 8.30 Znane i nieznane historie czeskich zamków
8.55 Świat zwierząt 9.50 Odkrywanie świata 10.45 Błękitna strefa długowieczności 11.40 Samoloty myśliwskie 12.25 Luwr! 13.25 Rola psów
w życiu człowieka 14.15 Cudowna
planeta 15.05 Na grzyby 15.35 Pomagamy im przeżyć 16.00 Europa dziś
16.30 Cosa Nostra 17.30 Awanturnik
17.55 Morscy łowcy 18.45 Auto Moto
Świat 19.15 Przez ucho igielne 19.50
Wiadomości w czeskim j. migowym
20.00 Z kucharzem dookoła świata 21.05 Zapachy serbskiej kuchni z
Miroslavem Donutilem 21.35 Manu i
Matěj podróżują do Apulii 22.00 De
Gaulle (s.) 22.55 Besa (s.) 23.45 Queer.

NOVA

• Na grzyby
Czwartek 6 października,
godz. 15.05
TVC 2

Pekin 12.30 Olbrzymie węzły transportowe 13.20 Dynastia Windsorów
14.05 Oszustwa z żywnością – przestępczość zorganizowana? 15.05 Błękitna strefa długowieczności 16.00
Klucz 16.25 Przechadzka po lesie
17.20 Osiem dni, które stworzyły
Rzym 18.05 Latarnie 18.15 Tajemnice
migracji w naturze 19.10 Babel 19.50
Wiadomości w czeskim j. migowym
20.00 Kamera w podróży 21.00
Świat na talerzu 21.30 Bedeker 22.00
My II (ﬁlm) 23.30 Balthazar (s.).

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40 Ulica
(s.) 9.40 Policja kryminalna Anděl
(s.) 10.55 Pościg 12.00 Południowe
wiadomości 12.25 Ubezpieczalnia
Szczęście (s.) 13.40 Dr House (s.)
15.35 Zamieńmy się żonami 16.57 Popołudniowe wiadomości 17.30 Pościg
18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości,
sport, pogoda 20.20 Pan Profesor (s.)
21.25 Comeback (s.) 22.40 Gwiezdne
życie 23.15 Dr House (s.).

PRIMA

6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień
8.15 M.A.S.H. (s.) 9.20 Gorzki świat
(s.) 10.30 Strażnik Teksasu (s.) 11.30
Rizzoli & Isles (s.) 12.30 Komisarz
Rex (s.) 13.35 Agenci NCIS (s.) 14.40
Tak jest, szeﬁe! 15.50 Policja w akcji
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 20.15
Zoo (s.) 21.35 Incognito 23.50 Tak
jest, szeﬁe! 1.00 Policja w akcji.
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POST SCRIPTUM
LOGOGRYF

UŚMIECHNIJ SIĘ

Rozwiązaniem jest nazwa miasta w Polsce, w województwie opolskim. Do wojewódzkiego rejestru zabytków wpisane jest miasto w ramach średniowiecznego założenia, w tym unikatowy wrzecionowaty
rynek z zespołem kamieniczek pochodzących głównie z XVIII i XIX w., choć są wśród nich też starsze,
a także m.in. kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, gotycki, z poł. XIII-XIV w. z przekształceniami barokowymi…
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1. dział językoznawstwa zajmujący się analizą znaczeń
wyrazów
2. toporek, tomahawka
3. awantura, draka, rozróba
4. ostro wznoszące się zbocze
5. obraz samego siebie, ocena
samego siebie
6. magazyn z towarami, arsenał
7. ciasto kruche z jabłkami
8. Polka, Czeszka, Słowaczka
i Bułgarka
9. obywatelka Surinamu
Wyrazy trudne lub mniej
znane: SKŁADNICA

MINIKWADRAT MAGICZNY I

LOGOGRYF ŁUKOWATY

Pionowo i poziomo jednakowo:

1. polskie kąpielisko
i port nad Bałtykiem
2. odzież, okrycie,
ciuchy
3. „...rybaka” –
przebój Wałów
Jagiellońskich
4. skorupiak o dziesięciu odnóżach,
żyjący w ciepłych
morzach
Wyrazy trudne lub
mniej znane: PUCK
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1.-4. dorastający nastolatek, wyrostek
3.-6. kraj ze stolicą w Prisztinie
5.-8. defekt, który wymaga naprawy
7.-10. Kasprowy…, szczyt w Tatrach Zachodnich
9.-12. Manuel (1928-1983), peruwiański
pisarz
11.-2. haubica albo armata

4

MINIKWADRAT MAGICZNY II
Pionowo i poziomo
jednakowo:
1. afrykańskie
drzewko z orzeszkami guru
2. cyrkulacja, np.
krwi, pieniędzy
3. Leosia, gdy dorośnie
4. ceniony w jubilerstwie kamień
półszlachetny,
odmiana chalcedonu
Wyrazy trudne lub
mniej znane: KOLA

Rozwiązaniem jest nazwa miasta w Polsce, w województwie łódzkim. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z bulli papieża Innocentego II z 1136 roku, która potwierdzała prawa arcybiskupów
gnieźnieńskich do okolicznych ziem…

1

2

Wyrazy trudne lub mniej znane:
SCORZA

3

4

1

2

3

4

W

śród autorów poprawnych rozwiązań zostanie
rozlosowana nagroda. Rozwiązania prosimy

przysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsy-

Rozwiązanie logogryfu z 20 września:
LUTOMIERSK
Rozwiązanie minikwadratu I z 20 września:

łania upływa w piątek 14 października 2022 r. Nagrodę

1. CZUB 2. ZATWAR 3. UWAŻNY 4. BRYG

z 20 września otrzymuje Tadeusz Konieczny z Czeskiego

Rozwiązanie minikwadratu II z 20 września:

Cieszyna. Autorem dzisiejszych łamigłówek jest Jan Ku-

1. NYSA 2. YANTAI 3. STATYW 4. AIWA

biczek.

Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 20 września: PRAGNĄ

