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Dziesiątka nominowanych 
w plebiscycie Tacy Jesteśmy 2019
WYDARZENIE: Na ostatnim posiedzeniu Rady Kongresu Polaków w Republice Czeskiej uchwalono dziesiątkę 
nominowanych w corocznym plebiscycie Tacy Jesteśmy. W piątek 25 października zaprezentujemy ich obszernie 
na łamach „Głosu”, po czym rozpocznie się głosowanie. Gala w Teatrze Cieszyńskim odbędzie się 16 listopada. 
Początek o godz. 17.00.

Andrzej Molin i Tomáš Vrána
• za przygotowanie oryginalnego spektaklu muzycznego „Historia muzyki 
w pigułce” promującego, nie tylko wśród młodzieży, w sposób dydaktyczno-
-wychowawczy – metodą zabawy postacie wirtuozów muzyki światowej i ich 
twórczość.

Polski Zespół Śpiewaczy »Hutnik«
• za długoletnie pielęgnowanie śpiewu i kultury muzycznej na ziemi cie-
szyńskiej na najwyższym poziomie (65 lat istnienia).

Radek Lugsch
• za realizację wraz z kolegami 
trzech filmów krótkometrażowych 
wysoko cenionych wśród fanów i 
krytyków kina młodych filmowców 
i budzących wielkie zaintereso-
wanie szerokiej publiczności. W 
niniejszym roku nakręcił też film o 
naszym gimnazjum, który uświetnił 
akademię jubileuszową.

Krzysztof Mitura
• za opracowanie i skuteczne 
wdrażanie metod wyszukiwania i 
wychowywania nowych liderów na 
Zaolziu w ramach Harcerstwa Pol-
skiego w RC i nie tylko. Za uczenie 
młodzieży odpowiedzialności za 
samych siebie.

Jan Kubeczka
• Długoletni akompaniator zespołu 
„Bystrzyca”, za podtrzymywanie 
tradycji folklorystycznych ziemi 
cieszyńskiej w ramach współpracy 
z zespołem „Bystrzyca” i imprez 
PZKO. Ceniony przez współpra-
cowników za talent, skromność i 
niezmierną ofiarność.

Chrystian Heczko 
• Laureat tegorocznego Międzyna-
rodowego Festiwalu Folklorystycz-
nego – Stražnica 2019. Wyróżnio-
ny za przygotowanie dramaturgii i 
udział w programie „Z życia drzew”.

Franciszek Buba
• za nadzwyczajne sukcesy w dzie-
dzinie sportu. Mistrz RC juniorów 
w trójskoku.

MK PZKO w Karwinie-Frysztacie
• za promocję polskiego rocka na Zaolziu poprzez organizowanie najwięk-
szego festiwalu muzycznego na całym Śląsku Cieszyńskim „Dolański Gróm”.

Darina Krygiel 
• za wydanie płyty „Malowanie 
deszczem”.

Zespół »Oldrzychowice«
• za długoletnią pracę z młodzieżą w kierunku rozbudzenia umiłowania do 
tradycji i wartości rodzinnych za pośrednictwem tańca i śpiewu ludowego na 
najwyższym poziomie, czego wyrazem są liczne zwycięstwa w konkursach 
krajowych i międzynarodowych (obchodzi w tym roku 40-lecie działalności).
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Beata Schönwald
beata.schonwald@glos.live

W I A D O M O Ś C I

Kiedy jakiś czas temu przeprowadzałam wywiad z dwojgiem 
młodych ludzi, którzy wrócili akurat z wolontariatu w Tanzanii, 

zastanowiło mnie jedno zdanie, które padło w czasie naszej rozmowy. 
Chodziło o to, że mieszkańcom Tanzanii często brakuje silnej woli, 
żeby poprawić swój byt. Do szczęścia niewiele im potrzeba i bez moty-
wacji z zewnątrz raczej nie podejmują nowych wyzwań. 

Kiedy porównałam to z naszym, zachodnioeuropejskim podejściem 
do życia, stwierdziłam, że u nas brak silnej woli przejawia się w zupeł-
nie inny sposób i w zgoła innych sytuacjach. Od dziecka jesteśmy bo-
wiem prowadzeni do „więcej”, „lepiej” i „szybciej”, od dziecka każdy 
kolejny nasz krok jest porównywany z krokami naszych rówieśników 
i, biada, jeśli ten nasz okaże się krótszy. Przeciętność to za mało, liczą 
się sukces, medal, miejsce na podium. A potem w dorosłości kopiu-
jemy ten sam model i robimy wszystko, żeby dorównać tym, którzy 
osiągnęli prestiż, majątek i pozycję. Zawsze i za wszelką cenę, nawet 
jeżeli taki wyścig nie daje nam ani satysfakcji, ani szczęścia.

Myślę, że wtedy bardziej niż zwykle potrzeba nam właśnie silnej 
woli. Silnej woli, byśmy nie dali się zwariować i nie ulegali pokusie 
powszechnej pogoni za wyższym wynagrodzeniem, lepszym samo-
chodem i bardziej egzotycznym urlopem. Silnej woli, byśmy potrafili 
powiedzieć sobie „wystarczy, dosyć!” i przestali porównywać własne 
szczęście z tym cudzym. I wreszcie silnej woli, byśmy nauczyli się nie 
odczuwać zazdrości, kiedy komuś powodzi się lepiej od nas.  

NASZ »GŁOS«

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

HAWIERZÓW
W Domu Kultury „Radość” 
miasto zorganizowało 
w ub. wtorek jedenastą 
konferencję poświęconą 
środowisku naturalnemu 
oraz zarządzaniu zielenią w 
przestrzeni miejskiej. Tego-
roczna edycja, która została 
zatytułowana „Zielone 
miasta – miasta przyszłości”, 
przyciągnęła dziesiątki gości 
z Czech i z zagranicy. W 
czasie spotkania uczestnicy 
pochylili się głównie nad te-
matem zaplecza rekreacyj-
nego miast i zastanawiali się 
m.in. nad tym, jak połączyć 
uprawianie sportu z naturą.
 (sch)

KARWINA
Lekarze różnych specjali-
zacji oraz przedstawiciele 
władz miasta i jego wydzia-
łu socjalnego dyskutowali 
w środę o problemie nie-
sienia pomocy seniorom w 
trudnej sytuacji socjalnej 
oraz inwalidom. W czasie 
spotkania przy okrągłym 
stole lekarze dzielili się 
swoimi doświadczeniami 
w tym zakresie, poruszona 
została też kwestia moż-
liwości uzyskania zasiłku 
dla opiekujących się osób. 

Zastępca prezydenta 
miasta, Miroslav Haj-
dušík, zapowiedział, że 
rozmowy będą konty-
nuowane.  (sch)

MOSTY k. 
JABŁONKOWA
W tunelu kolejowym 
odbyły się we wtorek 
ćwiczenia służb ratowni-
czych. Uczestniczyli w nich 
policjanci, strażacy oraz 
ratownicy medyczni we 
współpracy z personelem 
szpitali w Trzyńcu i okolicy, 
w tym również szpitala w 
Cieszynie. W tunelu symu-
lowano wypadek kolejowy, 
w którym poniósł śmierć 
maszynista pociągu osobo-
wego, 14 osób było ciężko 
rannych, 15 lekko, a 22 nie 
odniosło żadnych obrażeń. 
Wicehetman morawsko-ślą-
ski, Martin Gebauer, ocenił, 
że akcja ratownicza została 
przeprowadzona w profe-
sjonalny sposób. (sch) 

OSTRAWA
Kierowcy, którzy będą 
chcieli ulicą 28 Paź-
dziernika przejechać od 
skrzyżowania koło stacji 
wodociągowej w Nowej 
Wsi do centrum miasta, od 
wczoraj muszą korzystać 
z objazdów. Miasto przy-
stąpiło do remontu kanali-
zacji, w związku z czym do 
końca miesiąca część drogi 
będzie wyłączona z ruchu 
kołowego. Konkretnie 
chodzi o odcinek od skrzy-
żowania ul. 28 Paździer-
nika z ulicami Pilzneńską 
i Mariańskogórską w kie-
runku na Góry Mariańskie i 
Hulwaki.  (sch)

KARWINA

HAWIERZÓW

OSTRAWA
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środa

czwartek

dzień: 14 do 22 C 
noc: 19 do 16 C 
wiatr: 1-6 m/s

dzień: 14 do 16 C 
noc: 16 do 14 C 
wiatr: 3-7 m/s

dzień: 10 do 20 C 
noc: 14 do 12 C 
wiatr: 2-4 m/s

DZIŚ...

15
października 2019

Imieniny obchodzą:  
Jadwiga, Teresa
Wschód słońca: 7.04
Zachód słońca: 17.57
Do końca roku: 77 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień  
Białej Laski
Przysłowia: 
„Kto sieje na świętą 
Jadwigę, ten zbiera figę”

JUTRO...
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Imieniny obchodzą:  
Ambroży, Gaweł
Wschód słońca: 7.06
Zachód słońca: 17.55
Do końca roku: 76 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Papieża  
Jana Pawła II
Światowy Dzień Chleba
Przysłowia: 
„Kiedy w święty Gaweł 
słota, będzie w lecie dużo 
błota”

POJUTRZE...
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Imieniny obchodzą:  
Lucyna, Małgorzata, 
Milawia
Wschód słońca: 7.07
Zachód słońca: 17.53
Do końca roku: 75 dni
(Nie)typowe święta:
Polski Dzień Sprzedaży 
Bezpośredniej
Przysłowia: 
„Gdy październik mokro 
trzyma, zwykle potem 
ostra zima”

POGODA
MOSTY 

k. JABŁONKOWA

REKLAMA

GŁ-578

Adam zbiera na płytę

Na popularnym kanale YouTu-
be można obejrzeć najnowszy 

utwór Adama Bubíka „Mogę coś Ci 
dać”. Miłosny singiel promuje de-
biutancki album „Czy to ja”. 

„Nagrałem płytę i chcę ją wydać 
w tym miesiącu. Jeżeli chcecie, 
możecie się dorzucić. Będę bardzo 
wdzięczny. Dajcie też znać, co my-
ślicie o piosence” – pisze na swym 
facebookowym profilu muzyk i 
piosenkarz z Czeskiego Cieszyna. 

Każdy, kto chciałby wesprzeć 
wydanie płyty Adama Bubíka, 
może to zrobić pod internetowym 
adresem www.startovac.cz/pro-
jekty/moja-pierwsza-plyta-czyli-a-
dam-bubik-czy-to-ja lub polskim: 
https://zrzutka.pl/sk2yya.

Dodajmy, że Adam Bubík był ko-
lejnym gościem „Głosu Brandysa”. 
Premiera w miniony piątek o godz. 
20.00. 

 (wik)

50 000
widzów obejrzało do tej pory wyprodukowany w Trzyńcu musical „Królewna Śnież-
ka”. Rewia na lodzie została wspaniale przyjęta przez publiczność w 11 najwięk-
szych halach w  RC. Za kilka dni wykonawcy wyruszą na kolejne tournée po Cze-
chach i Słowacji, 14 grudnia musical zostanie ponownie wystawiony w trzynieckiej 
Werk Arenie. Wiadomo już, że w 2021 roku odbędzie się tournée po Polsce.   (dc)

Szkoła szuka dyrektora

Roman Kaderka, dyrektor Pol-
skiej Szkoły Podstawowej i 

Przedszkola w Hawierzowie-Błę-
dowicach, złożył rezygnację. Na 
czele placówki stał 21 lat. Zapyta-
ny przez „Głos” o powody swojej 
decyzji, powiedział, że nie chce 
wypowiadać się na ten temat do 
mediów. Zdradził tylko, że nadal 
zamierza pracować w szkolnic-
twie. 

Magistrat Miasta Hawierzowa 
ogłosił już konkurs na dyrektora 
placówki. Błędowickie Koło Ma-
cierzy Szkolnej stara się na własną 

rękę – m.in. poprzez ogłoszenie w 
naszej gazecie oraz na swoim pro-
filu na Facebooku – poinformować 
region o konkursie. Sprawa jest pil-
na – władze miasta zakładają, że 
nowy dyrektor ma objąć stanowi-
sko już 2 grudnia. 

– Pragniemy, żeby zgłosiło się jak 
najwięcej kandydatów, ażeby nie 
tylko władze miasta widziały, że 
nam na naszej szkole zależy i że ma 
ona przyszłość – napisał w e-mailu 
do redakcji Marek Bystroń, prezes 
Koła Macierzy Szkolnej w Błędowi-
cach.  (dc)

Zespół Pieśni i Tańca 
„Suszanie” będzie 
pracować w nowych, 
profesjonalnych 
pomieszczeniach. 
W piątek w Suchej 
Górnej odbyła się 
uroczystość otwarcia 
wyremontowanego 
obiektu dawnego 
pawilonu handlowego. 
Pierwsze piętro 
zaadaptowano 
specjalnie na potrzeby 
tancerzy MK PZKO. 

Beata Schönwald

Wielofunkcyjne centrum 
„Suszanka”, według wójta 
Jana Lipnera, było jednym 

z ostatnich obiektów, które szpeciły 
górnosuski krajobraz. Z drugiej stro-
ny miejscowej drużynie sztangistów 

odnoszącej spektakularne sukcesy 
w kraju i za granicą brakowało odpo-
wiednich warunków do treningów. W 
2009 roku założył ją złoty medalista 
olimpijski z 1980 roku w Moskwie, gór-
nosuszanin Ota Zaremba. 

Duża sala do podnoszenia cięża-
rów zajmuje obecnie największą salę 

Profesjonalna sala dla »Suszan«

na parterze „Suszanki”. Oprócz 
sztangistów swoje pomieszczenia 
klubowe będą tu mieli również 
piłkarze oraz sekcja alpinistycz-
na, a stowarzyszenie „Tulipan” 
będzie prowadziło tutaj kancela-
rię doradztwa socjalnego. Z kolei 
adaptacja pierwszego piętra była 

przeprowadzana pod kątem ZPiT 
„Suszanie”. – Przez dwa lata kon-
sultowaliśmy z gminą, jak miało-
by to wyglądać. Teraz mamy efekt 
– piękną salę taneczną z lustrami 
na ścianach i fantastyczną podłogą 
do tańczenia. To nieporównywalne 
z tym, co było do tej pory. Salka w 

czerwonym budynku byłej polskiej 
szkoły, w której odbywają się próby 
„Suszan”, była za mała i w kiep-
skim stanie – powiedziała „Głoso-
wi” kierowniczka zespołu, Barbara 
Mračna. Jak dodała, PZKO-wscy 
tancerze przeprowadzą się na pię-
tro „Suszanki” razem z szatnią ze-
społu. – Czerwony budynek gmin-
ny opuścimy w poniedziałek 21 bm. 
Odtąd w nowych pomieszczeniach 
będą odbywały się nie tylko próby, 
ale także będzie tu działać wypoży-
czalnia strojów. Czas wypożyczeń 
pozostanie bez zmian, we wtorki 
w godz. 16.00-18.00 lub po telefo-
nicznej umowie – poinformowała 
Mračna. 

Nowe pomieszczenia „Suszanie” 
otrzymali w samą porę. Zespół 
rozrósł się ostatnio i liczy obecnie 
prawie 40 członków. Okazji do wy-
stępów i reprezentowania swoje-
go macierzystego Koła PZKO oraz 
gminy Sucha Górna mu nie braku-
je. W ub. weekend tańczył np. na 
Wykopkach w Olbrachcicach, a z 
kolei w tym tygodniu zaprezentu-
je się na Świniobiciu w Domu Pol-
skim PZKO w Karwinie-Frysztacie. 

Lipner przyznał, że remont 
„Suszanki” nie był sprawą tanią. 
Kosztował 25 mln koron, które być 
może uda się chociaż częściowo 
odzyskać z dotacji na docieplenie 
obiektu z Państwowego Funduszu 
Środowiska Naturalnego.  

• Kierowniczka ZPiT „Suszanie”, Barba-
ra Mračna, udziela pierwszego wywia-
du w nowej sali tanecznej. 
Fot. BEATA SCHÖNWALD

Pakiet dla mniejszości 
Z premierem Czech Andrejem 

Babišem spotkała się w piątek 
w Pradze delegacja Federalnego 
Związku Europejskich Grup Naro-
dowościowych (FUEN). W wizycie 
roboczej wziął udział m.in. Tomasz 
Pustówka, wiceprezes Kongresu 
Polaków w RC. Jej celem było zdo-
bycie poparcia czeskiego rządu dla 
europejskiej inicjatywy obywatel-
skiej „Minority SafePack”.

Wspierany przez 1 128 385 oby-
wateli Unii Europejskiej (w tym 635 
obywateli Republiki Czeskiej) „Mi-
nority SafePack” to europejska ini-
cjatywa obywatelska, która zawiera 
dziewięć propozycji mających stano-
wić podstawę do ustanowienia kom-
pleksowych unijnych ram ochro-
ny mniejszości. „Wzywamy UE do 
przyjęcia szeregu aktów prawnych 
celem poprawy ochrony członków 
mniejszości narodowych i języko-
wych oraz wzmocnienia kulturowe-
go i językowego zróżnicowania Unii. 
Dotyczą one działań politycznych 
w obszarze języków regionalnych i 
mniejszościowych, edukacji i kul-
tury, polityki regionalnej, partycy-

pacji, równości, usług audiowizual-
nych i innych treści medialnych oraz 
wsparcia regionalnego (państwowe-
go)” – apelują pomysłodawcy inicja-
tywy, która uzyskała już ponad 1 mln 
100 tys. podpisów w różnych krajach 
europejskich. Obecnie jej inicjatorzy 
odwiedzają poszczególne państwa 
członkowskie i starają się wynego-
cjować rządowe poparcie. – To bar-
dzo długi i żmudny proces – wyja-
śnia „Głosowi” Tomasz Pustówka. 
– Przedstawialiśmy konkretne argu-
menty, ale na tym etapie ze strony 

rządu oraz ministrów nie zabrzmiały 
jeszcze żadne deklaracje. Mają teraz 
czas na zapoznanie się z projektem i 
oficjalne ustosunkowanie się do ca-
łej sprawy.

FUEN to największa organiza-
cja patronacka dla autochtonicz-
nych mniejszości narodowych/
grup etnicznych w Europie. Obec-
nie skupia około 100 organizacji 
członkowskich z 35 państw Europy. 
Założono ją w Paryżu w 1949 roku. 
Jedną z nich jest Kongres Polaków. 
 (szb)

• Wiceprezes Kongresu Polaków w RC Tomasz Pustówka (trzeci z lewej) był 
członkiem delegacji FUEN, która w piątek spotkała się w Pradze z przedsta-
wicielami czeskiego rządu. Fot. FUEN

Polacy postawili 
na kontynuację

W niedzielę w Polsce odbyły 
się wybory do Sejmu i Se-

natu. Oficjalne wyniki głosowania 
Państwowa Komisja Wyborcza mia-
ła podać w poniedziałek wieczorem 
(czyli po zamknięciu tego numeru 
„Głosu”), jednak już po zamknięciu 
lokali wyborczych wiadomo było, 
że zdecydowane zwycięstwo odnio-
sło Prawo i Sprawiedliwość. W po-
niedziałek w południe PKW podała 
wyniki z 99,4 proc. obwodowych 
komisji. Po podliczeniu głosów 
okazało się, że Prawo i Sprawiedli-
wość w wyborach do Sejmu uzyska-
ło poparcie 43,76 proc. głosujących, 
natomiast druga Koalicja Obywa-
telska (Platforma Obywatelska, No-
woczesna, Zieloni) uzyskała 27,24 
proc. Na trzecim miejscu znalazł 
się Sojusz Lewicy Demokratycznej 
z poparciem 12,52 proc. Polaków. 
Czwarte było Polskie Stronnictwo 

Ludowe – 8,58 proc., a piąta Kon-
federacja (koalicja o charakterze 
prawicowym i eurosceptycznym) – 
6,79 proc.

•••
W Czechach do niedzielnych wy-
borów poszło 2788 polskich obywa-
teli (w Pradze ważne głosy oddało 
2503 osób, a w Ostrawie 285). Pola-
cy żyjący w Republice Czeskiej za-
głosowali na Koalicję Obywatelską 
która uzyskała 41,86 proc. poparcia 
(1167 głosów). Druga była Lewica 
z poparciem 30,67 proc. (855 gło-
sów), a trzecie Prawo i Sprawie-
dliwość – 13,56 proc. (378 głosów). 
Konfederacja uzyskała 9,36 proc. 
(261 głosów), a Polskie Stronnictwo 
Ludowe 4,56 proc. (127 głosów). 
 (wik)

Kontynuacja biskupa
Biskupem Kościoła Ewangelicko-Au-
gsburskiego w RP na drugą kadencję 
został biskup Jerzy Samiec. Wybory 
przeprowadzono w sobotę, podczas 
obrad szóstej sesji XIV Synodu Ko-
ścioła.
Do wyborów stanęli biskupi Wal-
demar Pytel i Jerzy Samiec. Biskup 
Pytel otrzymał 28 głosów, a biskup 
Samiec 37 głosów.

Biskup Jerzy Samiec urodził się 27 
marca 1963 r. w Cieszynie. W 1988 r. 
ukończył studia teologiczne w Chrze-
ścijańskiej Akademii Teologicznej w 
Warszawie.  (wik)

•••
Pewnego razu w… 
Skończyło się wprawdzie 28. Ba-
bie Lato Filmowe, ale przygoda z 
polskim filmem trwa nadal. Już w 
czwartek w Bystrzycy odbędzie się 
kolejna projekcja w ramach Klubu 
Filmu Polskiego. O godz. 18.00 

na wielkim ekranie pojawi się film 
Andrzeja Jakimowskiego „Pewnego 
razu w listopadzie” z Agatą Kuleszą 
w jednej z głównych ról.
Nowy cykl comiesięcznych spotkań 
filmowych wystartował 13 września. 
– Na Zaolziu ciągle jest zapotrze-
bowanie i zainteresowanie filmem 
polskim, pobudzone zresztą „Babim 
Latem Filmowym”. Uznałem jednak, 
że to za mało – wyjaśniał wówczas 
Tadeusz Wantuła, pomysłodawca i 
organizator Klubu Polskiego Filmu w 
Bystrzycy. Zapleczem KFP jest kino 
MÚZ-IC w Bystrzycy.  (szb)

W SKRÓCIE

Ważny 
komunikat
Dalej zamknięty jest korytarz 
na parterze budynku przy uli-
cy Strzelniczej 28. 
Dlatego w ciągu najbliższych 
dwóch tygodni prosimy do minimum ograniczyć wizytę w 
biurze Zarządu Głównego PZKO oraz redakcjach „Głosu” 
i „Zwrotu”. Jeżeli już ktoś zawita w nasze skromne progi, 
prosimy dzwonić pod następujące numery: 558 711 582, 
777 710 628 (PZKO), 558 731 766, 775 700 897 („Głos”) 
oraz 608 183 615 („Zwrot). 
Jednocześnie informujemy, że dziś, wtorek 15 października, 
sekretariat redakcji będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.
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Zdjęcia: JAROSŁAW JOT-DRUŻYCKI

Naszym największym wrogiem są mikroorganizmy

POLSKI BIZNES (48)

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Gdy bieda zagląda w oczy... 

Co trzeci obywatel w wieku po-
wyżej 55 lat ma u nas więk-

sze lub mniejsze problemy finan-
sowe. Ok. 30 proc. Czechów w 
wieku przedemerytalnym twierdzi, 
że starcza im pieniędzy na najważ-
niejsze potrzeby, a także na wypo-
czynek i rozrywkę. Reszta to osoby 
dobrze lub bardzo dobrze sytuowa-
ne. Im jednak ludzie starsi, tym ich 
problemy finansowe stają się częst-
sze i bardziej dotkliwe. W ubiegłym 
roku bieda zaglądała w oczy ok. 
9,6 proc. obywateli naszego kraju. 
Seniorzy – emeryci i renciści – sta-
nowili niestety całkiem pokaźną 
grupę. W podobnie trudnej sytuacji 
były w ubiegłym roku także samot-
ne kobiety wychowujące dzieci i, 
co oczywiste, ludzie bezrobotni (w 
województwie morawsko-śląskim 
ciągle bez pracy jest ok. 4,2 proc. 
kobiet i mężczyzn w wieku produk-
cyjnym).

Na granicy ubóstwa
Pomimo dobrej sytuacji gospodar-
czej żyją w naszym kraju dziesiąt-
ki tysięcy obywateli, którzy bez 
pomocy państwa nie są w stanie 

zaspokoić podstawowych potrzeb 
własnych i swoich dzieci. Kolejne 
tysiące ludzi od życia w nędzy dzieli 
cienka granica, którą bardzo łatwo 
przekroczyć – w jedną lub w drugą 
stronę. Bieda zagraża ludziom, któ-
rych dochody nie osiągają 60 proc. 
płacowej mediany. Za ubogie uzna-
wane są u nas osoby żyjące samot-
nie, których miesięczny dochód nie 
przekracza 12 tys. koron. Na granicy 
ubóstwa balansuje dwoje dorosłych 
wychowujących dwójkę dzieci a 
mających miesięcznie do dyspozy-
cji ok. 25 tys. koron. Warto dodać, 
że aż co dziesiąty Czech płaci za 
mieszkanie i związane z tym usługi 
więcej, aniżeli 40 proc. dochodów 
netto (nierzadko czynsz i usługi po-
chłaniają nawet ok. 80 proc. docho-
dów). Są to m.in. emeryci i renciści, 
głównie osoby samotne, nierzadko 
schorowane, pozbawione wsparcia 
rodziny. 

Zasiłki dla potrzebujących
Ich sytuacja niewątpliwie jest nie 
do pozazdroszczenia, wszyscy jed-
nak mogą liczyć na pomoc państwa. 
Na przykład mogą się ubiegać o za-

siłek mieszkaniowy. Dosięgną nań 
osoby, które na opłaty związane z 
mieszkaniem wydają więcej niż 30 
proc. swoich dochodów netto. Nie 
oznacza to jednak, że ktoś wynaj-
mie sobie luksusowe mieszkanie w 
centrum Ostrawy, po czym poprosi 
o dopłatę do wysokiego czynszu. 
Decydujące są bowiem w tym wy-
padku tzw. ustawą określone koszty 
uznaniowe. Jeżeli na przykład za 
czynsz i usługi związane z miesz-
kaniem małżeństwo emerytów o 
miesięcznych dochodach 26 tys. 
koron zapłaci miesięcznie 12 tys. 
koron, w formie zasiłku mieszka-
niowego może otrzymać ok. 1300 
koron (koszt uznaniowy związany 
z mieszkaniem wynosi w dużym 
mieście 9129 koron, zaś 30 proc. do-
chodów tej konkretnej pary to 7800 
koron).

Kolejne świadczenie, które może 
ulżyć starszym, schorowanym lu-
dziom, to zasiłek opiekuńczy. Wy-
stępować należy o niego w urzędzie 
gminnym. Zasiłek opiekuńczy moż-
na przeznaczyć według własnego 
uznania i potrzeb np. na opłacenie 
asystenta, pielęgniarki czy pomocy 

domowej (może to być także ktoś 
bliski lub krewny). Trzeba dodać, że 
wysokość zasiłku opiekuńczego jest 
różna – od 880 koron po 19 tys. ko-
ron miesięcznie dla osób całkowicie 
zdanych na pomoc innych. 

Jeżeli ktoś posiada legitymację 
ZTP lub ZTP/P i musi regularnie do-
jeżdżać do gabinetu lekarskiego lub 
szpitala, może ubiegać się o zasiłek 
na dojazdy – do 550 koron miesięcz-
nie. Innym przykładem zasiłku jest 
doraźna pomoc finansowa wypła-
cana ludziom znajdującym się w 
szczególnie trudnej sytuacji. Taki 
zasiłek w wyjątkowych okoliczno-
ściach można otrzymać nawet kilka 
razy w roku.

Renty wdowie
Ponad 600 tys. osób, głównie senio-
rów, otrzymuje u nas renty wdowie. 
Warto jednak wiedzieć, że nikt, na-
wet najbardziej potrzebujący, nie 
dostanie takiego świadczenia auto-
matycznie, trzeba samemu się o nie 
upomnieć. Odpowiedni kwestiona-
riusz pomogą wypełnić pracowni-
cy Powiatowego Zarządu Ubezpie-
czenia Socjalnego. Renta wdowia 

przysługuje małżonkowi lub mał-
żonce jedynie wtedy, gdy z osobą 
zmarłą pozostawali we wspólnocie 
małżeńskiej. Jeżeli związek dwóch 
osób był konkubinatem lub związ-
kiem partnerskim, renta wdowia po 
śmierci jednej z nich nie przysługu-
je. Także wtedy, gdy w związku wy-
chowały się dzieci. Renta wdowia 
nie jest przyznana na czas nieokre-
ślony, zasadniczo można ją otrzy-
mywać przez okres jednego roku. 
Są jednak wyjątki od tej reguły – np. 
gdy rencista opiekuje się dzieckiem 
lub gdy sam osiągnął wiek emery-
talny. Warto też wiedzieć, że renta 
wdowia nigdy nie jest taka sama, 
jak emerytura, którą wcześniej 
otrzymywał zmarły małżonek, lecz 
o wiele niższa. Może też się stać, że 
renty wdowiej nie otrzyma kobieta, 
której mąż był długo bezrobotny, 
tudzież nie uzbierał potrzebnych 
lat składkowych. Ustalenie renty 
nie jest proste, orientacyjną wyso-
kość świadczenia można obliczyć, 
korzystając chociażby z kalkula-
tora na stronach internetowych 
Czeskiego Zarządu Ubezpieczenia 
Socjalnego.  

Nasza działalność jest niezwykle spe-
cyficzna, a nawet nieco tajemnicza. 
Trochę jak średniowieczna alchemia 

– żartuje Marek Cienciała, właściciel czesko-
cieszyńskiej firmy Viamar, która zajmuje się 
produkcją podłoży mikrobiologicznych w 
probówkach i tzw. szalkach Petriego. Są to 
naczynia do hodowli mikroorganizmów, któ-
re stosuje się powszechnie w mikrobiologii. 
Stanowią m.in. podstawowe wyposażenie 
każdego laboratorium mikrobiologicznego.

Marek Cienciała w młodości studiował 
farmację. Przez pół roku pracował w apte-
ce, szybko jednak przeniósł się do wielkiej 
międzynarodowej firmy farmaceutycznej. 
– Zaczynałem jako jej reprezentant, a skoń-
czyłem jako dyrektor ds. zasobów ludzkich. 
Miałem się przeprowadzać do Londynu, ale 
ostatecznie wraz z jeszcze jednym dyrekto-
rem odszedłem i założyłem własną firmę. 
Widać nie byłem stworzony do pracy w kor-
poracji – wspomina Marek Cienciała.

Firma Viamar International powstała w 
1996 r. i zajmowała się wówczas doradztwem 
w zakresie sprzedaży, marketingu i zarzą-
dzania w sferze opieki zdrowotnej i farmacji, 
a także stopniowo w restrukturyzacji pry-
watyzowanych firm. Przez pierwsze cztery 
lata doradzała głównie dużym koncernom 
farmaceutycznym, takim jak m.in. SmithKli-
ne Beecham, Bristol-Myers Squibb, Rhône-
-Poulenc Rorer, Roche, Bayer czy Aventis. Z 
czasem jednak jej klientami stały się również 
prywatyzowane czeskie firmy, m.in. Huta 
Trzyniecka czy Szpital Podlesie. Przed jede-
nastu laty, trochę przypadkowo wkroczyła 
zaś na rynek pożywek i podłoży mikrobio-
logicznych, otwierając w Czeskim Cieszynie 
nowoczesny zakład produkujący szeroką 
gamę probówek i tzw. szalek Petriego. 

– Kiedy lekarz pobiera wymaz z nosa, ucha 
czy gardła pacjenta, trzeba tę próbkę przygo-
tować do analizy. Między innymi trzeba ten 
materiał gdzieś „posiać” i my zapewniamy 
laboratoriom takie podłoże mikrobiologicz-
ne. To mieszanka różnych substancji odżyw-
czych pozwalających na hodowlę drobno-

ustrojów in vitro. Kiedyś każde laboratorium 
mikrobiologiczne we własnym zakresie 
przygotowywało podłoża, jednak z czasem, 
gdy laboratoria zaczęto akredytować, cer-
tyfikować, systematyzować, zrezygnowały 
one z tego typu działalności. Dziś w całych 
Czechach działają dwie albo trzy firmy, które 
produkują takie rzeczy, ale własne preparaty 
sprzedają również wielkie międzynarodowe 
koncerny – tłumaczy Marek Cienciała.

Również Viamar od początku współpracu-
je z dużą amerykańską firmą, która odbiera 
większą część jego produkcji. Czeskocieszyń-
ski zakład wytwarza zarówno standardowe 
produkty, jak i bardzo specyficzne, robione 
na życzenie klientów. – Plastikowe pojem-
niki kupujemy od izraelskiej firmy, która 
ma filię w Polsce. Probówki sprowadzamy z 
Niemiec, korki są z Włoch, a główne surowce 
kupujemy we Francji albo w Hiszpanii. Nato-
miast całą technologię produkcji kupiliśmy 
od Szwajcarów. Czeskich elementów mamy 
więc tutaj bardzo niewiele – mówi Marek 
Cienciała i wspomina, że swój zakład tworzył 
od zera. – Zaczynaliśmy w trójkę, z jednym 
autoklawem i jedną linią produkcyjną. Obec-
nie zatrudniamy szesnaście osób i jesteśmy 
najwięksi w Republice Czeskiej w tej branży. 
Pamiętam, że początkowo naszym ambit-
nym celem było sprzedać milion sztuk rocz-
nie, tymczasem dziś zbliżamy się do pięciu 
milionów. Przed czterema laty moim wspól-
nikiem został długoletni przyjaciel Daniel 
Dudys, z którym razem tańczyliśmy w „Ol-
zie” – mówi Marek Cienciała.

Pomieszczenia, w których odbywa się 
produkcja szalek Petriego, znajdują się w 
jednym z budynków przy ul. Cmentarnej 
w Czeskim Cieszynie. Na pierwszy rzut oka 
przypominają laboratorium. Wszystko odby-
wa się automatycznie w aseptycznych salach 
pokrytych specjalną powłoką bakteriobój-
czą, wyposażonych w lampy bakteriobójcze 
oraz wydajne filtry powietrza. – Te filtry wy-
łapują wszystkie mikroorganizmy, ponieważ 
naszym największym wrogiem są wszelkiego 
rodzaju bakterie, grzyby i pleśnie. Po prostu 

musi być u nas superczysto, a ponadto jeste-
śmy zobligowani do przestrzegania wyśru-
bowanych standardów i procedur. Dlatego 
posiadamy dwa certyfikaty ISO, a dodatko-
wo jesteśmy regularnie kontrolowani przez 
zewnętrzne, certyfikowane laboratoria – 
stwierdza Marek Cienciała, który dodaje, że 
produkty jego firmy zdecydowanej większo-
ści zwykłych ludzi nic jednak nie mówią. 
– To dlatego, że naszą ofertę kierujemy do 
wąskiej grupy profesjonalistów i nie możemy 
się nigdzie reklamować. A laboratoriów kli-
nicznych, które mogą używać naszych pro-
duktów, jest w całej Republice Czeskiej około 
140 – stwierdza.  (wik)

Kwestionariusz firmowy

Rok założenia: 1996

Branża: mikrobiologia

Liczba pracowników: 16

Kontakt: 
Viamar International s.r.o.
Cmentarna 876/8
Czeski Cieszyn

www.viamar.cz

● Od czterech lat Marek Cienciała (z lewej) 
prowadzi firmę wraz ze swym wspólnikiem 
Danielem Dudysem. Fot. WITOLD KOŻDOŃ

Zapisać i przekazać. 
40 lat zespołu »Oldrzychowice«
Na horyzoncie Jaworowy. Pod nim rozpościera się soczyście zielona łąka. Na niej dzieci, duże i małe, niektóre 
płaczą i mamy muszą je uspokajać. Więc ktoś proponuje wspólną zabawę. Dzieci biorą się za ręce i śpiewają: „koło, 
koło młyński, za ty cztyry ryński”, a zaraz potem stają się jaworowymi ludźmi, którzy budują mosty i przepuszczają 
przez nie konie. W ten radosny harmider wkradają się nagle wysokie dźwięki piszczałki. Dzieci milkną, a jedno 
z nich siada na kolanach przybyłemu grajkowi, a ten rozpoczyna gawędę.

Jarosław jot-Drużycki

Był piekny letni dzień, sło-
neczko stało w zenicie, jako 
dzisio, a niebiański paste-

rziczek paseł se swe niebiański 
owieczki i na takiej piszczołeczce 
se groł. Aż zakopnół o złocisty pro-
myk słońca, padnył, piszczołka mu 
wypadła z ręki i spadowała z nieba. 
Długo leciała, aż spadła do doliny 
rzeki Tyrki, pod gróń Jaworowy i 
jak się tam zapichła, to zapuściła 
głębokie korzenie w ziemi. Z tego 
wyrosnół wieki stróm, kiery miał 
bogate owoce. I tym owocem jest 
zespół „Oldrzychowice”.

Owacja na widowni, niemilkną-
ce brawa. Bo ten owoc, choć liczy 
dokładnie czterdzieści wiosen, to 
cały czas jest świeży i bogaty w wi-
taminy, a wypełniona w sobotnie 
popołudnie do ostatniego miejsca 
trzyniecka „Trisia” pokazuje, że ma 
swoich smakoszy.

Taneczna wędrówka
Zaczynają się tańce cieszyńskie, te 
nobliwe i poważne, ale zaraz ze-
spół wciąga publiczność na wyższe 
partie Śląska, skąd lepszy jest wi-
dok na całą krainę i gdzie króluje 
ostrzejsza muzyka, której melodia 
nie oddaje już falujących łagodnie 
łanów zboża, ale wąskie, kręte i 
strome ścieżki wśród świerkowych 
beskidzkich lasów. Górskimi pa-
smami przebiegają „Oldrzychowi-
ce” na Morawską Wołoszczyznę. 
Obuszki wznoszą się w górę, spód-
nice wirują, ale wnet kolejna kraina 
z porywającym czardaszem. A do 
tańca przygrywa oldrzychowicka 
kapela i 4-Smyki.

Oklaski jeszcze się nie kończą, a 
już na scenie pojawiają się chłop-
cy w krakowskich sukmanach i 
dziewczęta w kwiecistych spód-
nicach. Ale nagle przeskok, i to 
całkiem spory, bo aż na północne 
rubieże Polski. Tancerze w strojach 
zupełnie nam nieznanych przy 
dość dziarskiej muzyce pokazują 
scenkę, jakby się zbierali gdzieś 
daleko. Stoją w rzędzie, liczą się. 
A! Oni płyną na połów! Na szerokie 
morze! I wyciągają sieci pełne ryb, i 
zadowoleni wiosłują do brzegu. To 
najbardziej chyba popularny ka-
szubski taniec dzëk, a „dzëk” to po 
kaszubsku dzik, więc taniec to nie-
co dziki, męski. A do góralskiej ka-
peli dołączają „diôbelsczé skrzëp-
ce”, czyli diabelskie skrzypce, które 
rytmicznie dźwięczą i grzechoczą.

Tymczasem dziewczęta przeno-
szą widzów na inne rubieże, gdzie 
zachód się kończy a wschód się za-
czyna, do Raslavic pod Bardiowem. 
To już rusnacki, łemkowski klimat. 
Śpiewają białym głosem, wchodzą 
w kanon – wszystko á cappella, bo 
kapela by im tylko przeszkadzała. 
Do tańca wystukują rytmicznie ob-

casami w parkiet. I podobnie wy-
gląda taniec męski drwali z Doliny 
Górnego Hronu, położonego na 
południe od pasma Niżnych Tatr. 
Chłopcy przytupują, powtarzają 
rytm za swoim wodzirejem. I im 
kapela nie jest potrzebna.

Więc za chwilę oldrzychowicka 
kapela stwierdza, że i jej tancerze 
do szczęścia potrzebni nie są. In-
spirowani Grupą MoCarta muzycy 
zamieniają się w Kapelę Ja-kubka 
i dają koncert wiązanki ludowych 
piosenek, które nakładają się na 
siebie rytmem, melodią i słowem: 

– A kde prijde sobota, w niedzie-
liczkę do kościoła, w pyndziałek 
się napić. Gorzołeczko! Ciotko 
moja! Za tóm naszóm szopkóm, 
ściskołech sie z ciotkóm, teraz mie 
je strasznie gańba, jak sie z ciotkóm 
spotkóm!

I tak dalej, i tak dalej…

Rok z Taciną
Przerwa. Gwar. Dziennikarze robią 
wywiady, kolejka do bufetu, kilka 
osób pali papierosy na zewnątrz. 
W foyer sprzedawane są kołocze 
oraz kalendarze „Oldrzychowic” 
na przyszły roku. Ale już pierwszy, 
drugi, trzeci gong. Sala się zapeł-
nia. Teraz ma się odbyć widowi-
sko „Rok z Janem Taciną” w 110. 
rocznicę urodzin oldrzychowickie-
go etnomuzykologa.

Z boku po prawej stronie przy 
stoliku, nad którym góruje abażur 
stojącej lampy, siedzi starsza kobie-
ta w filcowych papuciach, domo-
wym fartuchu i chustką na głowie. 
Robi na drutach. Obok niej męż-
czyzna, już niemłody, ale mający 
jeszcze wszystko przed sobą z kaje-
tem w rękach. Rozmawiają. On się 
pyta o dawne „pieśniczki” śląskie i 
zwyczaje, ta zaczyna nucić, wtedy 
on zapisuje skrzętnie, a kapela gra 
tę samą piosenkę. Kurtyna się roz-
wiera, a na scenie młodzież śpiewa 
i tańczy pieśni związane z letnim 
przesileniem na świętego Jana. A 
„Jan Tacina” ze „starką” cały czas 
rozprawiają, on coś zapisuje, pod-
nosi kubek do ust i wypija. Pyta 
się o jesień. Jak to było? Kobieta 
mówi o kosztowaniu jabłek, a na 
deski wchodzą chłopy z koszami 
pełnymi jabłek. Próbują, degustują 
wręcz. Potem kobiety ze strudlem, 
a wreszcie jeden z „gospodarzy” 
raczy wszystkich „jabłkiem w pły-
nie”. Znów śmiech, zabawa i ta-
niec. Czasem ktoś nierówno nogę 
postawi, krok pomyli, ale na Boga! 
czy przed stu-dwustu laty nikt nie 
mylił kroku? „Oldrzychowice” to 
nie zespół reprezentacyjny, ale 
zespół autentyczny, razem z tymi 
uchybieniami, które też zostały 
nam dane z przeszłości w pakiecie 
tradycji.

Ale zaraz zmiana scenerii. Jak 
kolędowano kiedyś ciotko? Kobieta 
zaczyna śpiewać.

– Lotały lotały, dwa gołomby 
małe…

W przejściu pomiędzy sceną a 
pierwszym rzędem ustawia się 
kapela. Kolędnicy. Gospodarz w 
cieszyńskim stroju dziękuję im za 
przyjście, częstuje wódką, ci mu 
odśpiewują. Tymczasem na scenie 
przy świątecznym stole siedzą do-
mownicy. Czekają. Więc kolędnicy 
wdrapują się na scenę po schodach 
i zaczynają grać. Przed chałupę 
– którą symbolizuje samotna fra-
muga imitująca drzwi – wychodzą 
gospodarze. Kolędnicy grają, za-
praszanie są do środka, powoli ze 
wszystkich stron schodzą się do 
chałupy na scenie goście, znajomi, 
rodzina. Wygląda to szalenie natu-
ralnie, tak jak się schodzi na jakąś 
uroczystość do sąsiadów. Nigdy nie 
wszyscy w tym samym czasie, ale 
pojedynczo, niewielkimi grupka-
mi. I już zabawa, już tańce i prze-
komarzanie. A „Tacina” cały czas 
kiwa głową i notuje, notuje, notuje.

Powrót do korzeni 
– Cioteczko, chodzić po kolendzie 
to mi się zawsze podobało. A z Ada-
mem, a Pawłem, jako mali tego my 
tego razem niemało przeżyli, jako 

połaźnicy – odzywa się „etnomu-
zykolog”. – Ale głównie na pasión-
ku, jak my razem krowy pasali. To 
były cioteczko piekne czasy!

– Jakście grali na lajby, jakście 
dziewczatkom suknie dźwigali! – 
dodaje „starka”.

– Ja ja cioteczko! Wspominóm! 
Jak wczora!

– No no, a pamiętosz jakście sto-
li w ciepły krowiku aby was w nogi 
nie oziębało? No ja se dobrze pa-
miętóm.

I nagle „Tacina” dokonuje jakby 
powrotu do przeszłości. W portkach 
i długiej koszuli na bosaka wybiega 
na scenę i już dołączają do niego 
koledzy z lat dzieciństwa. Ale już 
wyrośnięci, mają tyle lat, ile zespół 
Oldrzychowice, a nawet i więcej! I 
skaczą przez bat, przez rozpędzone 
koło, z którego odpadły szprychy, 
przepychają się, szturchają śmieją, 
tańczą, jakby nagle znów stali się 
małymi chłopcami „z pasiónka”, 
którzy „dziewczatkom suknie dźwi-
gali”. Dochodzi do nich cały zespół, 
bawią się już wszyscy łączą się w po-
ciąg, którego maszynistą jest lider 
zespołu, Marek Grycz i „jadą” przez 
całe Beskidy, aż Oldrzychowic. Bez-
troska zabawa na koniec, tak jak na 

samym początku programu, tylko 
że te „dziecka” już wyrosły lecz cały 
czas mają radość ze swej tradycji 
wyniesionej z domu.

– Tymu jest ważne utrzymywa-
nie naszych pieśni i tańców, i zapi-
sywanie ich, i przekazywanie dal-
szym generacjom – odzywa się do 
publiczności na zakończenie wido-
wiska „Jan Tacina” czyli Jarek Sie-
dlok. – Bo to jest nasze bogactwo, 
nasze dziedzictwo. Nie bójcie się 
i tak jak ja zapisujcie każdą szcze-
gólną chwilę, każdą rodzinną tra-
dycję i przekazujcie dalej. Mówcie 
o tym, bo jedynie tak przetrwomy. 
Nie jako jednostki, ale jako jedno 
wielki społeczeństwo z głębokimi 
korzeniami wrośniętymi w tutejszą 
ziemię naszego Beskidu Śląskigo, 
naszą ojcowiznę.

Kiedy Siedlok zwraca się tymi 
słowy do widowni, najmłodsi ol-
drzychowiczanie i oldrzychowi-
czanki rozdają wśród publiczności 
notesy i ołówki, aby każdy mógł 
zapisać i przekazać dalej. Bo po-
chodzące z łaciny słowo tradycja 
znaczy nie mniej i nie więcej a 
przekazywanie. I to od czterech de-
kad robi zespół spod Jaworowego, 
z doliny Tyrki.  
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LAG FESTIVAL, czyli Festiwal Sztuki 
i Gier Niezależnych w Cieszynie 
LAG to skrót od Letniej Akademii Gier. Jest to wydarzenie, które towarzyszyło kierunkowi projektowanie gier i przestrzeni wirtualnych od jego 
powstania. Pierwsze tego rodzaju warsztaty odbyły się w 2012 r. To wydarzenie artystyczne promujące działania interdyscyplinarne i kulturę 
cyfrową. To nie tylko ważne wydarzenie dla studentów, ale także ważne narzędzie dydaktyczne. Gra wideo to złożony produkt, w którym projektant 
wizualny lub dźwiękowy jest niezbędny, ale wciąż jest tylko jednym z wielu współautorów. Z tego powodu warsztaty skierowane były do studentów 
zajmujących się aspektami projektowania gier – wizualnym, dźwięku, narracji i programowania.

Festiwal Sztuki i Gier Nieza-
leżnych pod nazwą LAG FE-
STIVAL odbywał się od paź-

dziernika 2015 r. do września 2019 
r. w Czechach, Polsce i na Słowacji 
w ramach projektu realizowanego 
we współpracy trzech uniwersyte-
tów: Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach i Cieszynie, Uniwersytetu 
w Ostrawie oraz Uniwersytetu Św. 
Cyryla i Metodego w Trnawie. Part-
nerem merytorycznym projektu 
było Miasto Cieszyn. Każdego roku 
program obejmował cykliczne wy-
darzenia, takie jak: konkurs na 
projekt gry LAG Arena, warsztaty 
projektowania gier LAG Game Jam, 
konferencję ekspercką LAG Edu, 
koncerty LAG Music oraz prezen-
tacje projektów gier LAG Festival.

Zaprojektuj grę...
– Najważniejszą rzeczą w LAG-u 
jest zdobywanie nowych umie-
jętności – podsumowywali swój 
udział w LAG FESTIVAL studenci 
i goście finałowej, czwartej edycji 
LAG FESTIVAL of Art and Inde-
pendent Games w ramach projektu 
LAG FESTIVAL na Uniwersytecie 
Śląskim w Cieszynie. 

W maju w cieszyńskim kampusie 
UŚ odbyły się największe warszta-
ty projektowania, w których wzięło 

udział ponad 120 uczestników z 
trzech uniwersytetów partnerskich 
projektu. Podczas 5-dniowych 
warsztatów studenci pracowali w 
losowo dobranych grupach mię-
dzynarodowych, a ich zadaniem 
było stworzenie działającego po-
ziomu gry. Prace wzięły udział w 
konkursie na najlepszy projekt gry. 
W warsztatach wzięli także udział 
finaliści młodzieżowego konkursu 
na najlepszy projekt gry „Zaprojek-
tuj grę” LaG ARENA, który realizo-
wany był od listopada 2018 do lute-
go 2019 roku. 

Podczas FESTIVALU, jak co roku, 
odbyły się prezentacje najlepszych 
projektów gier. Uczestników przy-
witała burmistrz Cieszyna, pani 
Gabriela Staszkiewicz oraz dziekan 
Wydziału Artystycznego Uniwer-
sytetu Śląskiego, prof. Małgorzata 
Łuszczak. Konkurs drużynowy re-
alizowany w ramach warsztatów 
projektowania gier GAMe JAM 
2019 dla studentów/tek wygrała 
Drużyna ORANGE z grą pt. „Under-
ground Viking Roundup”. Między-
narodowe jury doceniło zarówno 
plastyczne, jak i dźwiękowe wa-
lory gry oraz integralność całego 
projektu. W konkursie na Najlep-
szą Grę Niezależną zwyciężyła gra 
„Chuchel”, zaprojektowana przez 

Studio Amanita Design z Republiki 
Czeskiej. W konkursie LAG ARE-
NA „Zaprojektuj grę”, skierowanym 
do młodzieży ze szkół średnich, 
zwyciężył projekt najmłodszego w 
historii naszych konkursów uczest-
nika – 16-letniego ucznia ZSA-P w 
Tarnowskich Górach Michała Kola-
no pt. „WARMGROWER”. 

Goście z całego świata
Szczególnie interesująca była te-
goroczna konferencja LAG EDU pt. 
„Art, Media and Games”. Na kon-
ferencji LAG Edu wystąpili m.in. 
Vincent Langouche (dyrektor festi-
walu, Leuven International Short 
Film Festival), Francois Serre (dy-
rektor festiwalu sztuk audiowizu-
alnych „Courant 3D” z Francji) oraz 
Julio Broca – projektant i socjolog 
ze Szkoły Sztuk Plastycznych i Au-
diowizualnych w Puebla w Meksy-
ku. Ponadto naszymi gośćmi byli 
wykładowcy z Northern Illinois 
University (USA), The Schiller Na-
tional Film Scholl (Belgia) oraz uni-
wersytetów partnerskich w Ostra-
wie i słowackiej Trnawie. 

Po południu na Rynku w Cieszy-
nie można było wysłuchać koncer-
tów najlepszych ścieżek dźwięko-
wych ze znanych gier w wykonaniu 
muzyków Instytutu Muzyki UŚ w 

formacjach: Company of Crisis, 
Game Jam, Game Annihilators 
oraz Free Flow Electric.

Dodatkowym wydarzeniem fe-
stiwalu była wystawa pokonkurso-
wa międzynarodowego konkursu 
na plakat pt. „Świat wirtualny – 
świat realny”. Nadesłano na niego 
ponad 300 prac z całego świata, a 
wśród finalistów znalazły się prace 
artystów z Turcji, Chin, Tajwanu, 
Szwecji, Rosji, Polski oraz Słowacji. 

W projekcie wzięło udział ponad 
200 uczniów szkół średnich, 400 
studentów uniwersytetów i 2000 
przedstawicieli lokalnej społecz-
ności, a także twórcy gier, artyści 
nauczyciele oraz przedstawiciele 
instytucji biznesowych i kultural-
nych, nie tylko z Polski, Czech i Sło-
wacji, ale także z ponad 20 innych 
krajów, w tym: Niemiec, Belgii, 
Austrii, Hiszpanii, Cypru, Japo-
nii, USA, Meksyku i Francji. Pod-
czas czterech lat trwania projektu, 
mieszkańcy byli zainteresowani 
sektorem kreatywnym gier wideo i 
brali udział w otwartych wydarze-
niach organizowanych w ramach 
projektu, takich jak koncerty, pre-
zentacje, konferencje i warsztaty. 
Na zabytkowym cieszyńskim Ryn-
ku odbywały się koncerty i prezen-
tacje projektów gier. Festiwalowi to-

warzyszyło wiele innych wydarzeń, 
w tym: dwie edycje międzynarodo-
wego konkursu na plakat, konwen-
ty miłośników gier, wystawy sztuk 
wizualnych, wystawy najlepszych 
studenckich dyplomów, projekcje 
filmowe i projekty artystyczne w 
przestrzeni miejskiej. 

Podsumowanie projektu odbyło 
się 18 września 2019 roku w Zakła-
dzie Nowych Mediów UŚ w Cieszy-
nie. Efekty prac w projekcie zapre-
zentowano także w publikacji pt. 
„Przekraczanie granic”, która stano-
wi podsumowanie projektu.  

Przeżyjmy to 
jeszcze raz
Filmy nakręcone podczas 
różnych wydarzeń można 
zobaczyć na:

 � http://lagfestival.us.edu.pl
 � https://pl-pl.facebook.com/
lagfestival

 � https://www.youtube.com  
kanał LAG FESTIVAL

Projekt „Festival of Art and Independent Games” jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”. Partnerem wspierającym i merytorycznym jest Miasto Cieszyn.

Mecenas polskich szkół
Antoni Osuchowski urodził się 

13 czerwca 1849 roku w Pa-
ryżu, zmarł 9 stycznia 1928 roku 
w Warszawie, gdzie spędził więk-
szość życia. Mimo to na Śląsku Cie-
szyńskim pozostawił po sobie zna-
mienny ślad. Przypomina o nim 
październikowa wystawa Ośrodka 
Dokumentacyjnego Kongresu Po-
laków.

– Antoni Osuchowski był war-
szawskim adwokatem i doradcą 
prawnym wielu zamożnych ludzi 
i arystokratów, których starał się 
między innymi skłaniać do prze-
kazywania środków na cele naro-
dowe. Organizował również zbiórki 
pieniężne, w związku z czym za-
służył sobie na miano „wielkiego 
jałmużnika narodu” – przybliża au-
tor wystawy, Marian Steffek. Osu-
chowski z funduszów własnych i 
pozyskanych wspierał m.in. pol-
ską prasę i szkolnictwo w Prusach 
Wschodnich, a później również 
polskie szkolnictwo na Śląsku Cie-
szyńskim. 

O konkretnych sumach, które 
adwokat przekazał na Seminarium 
Nauczycielskie w Cieszynie, któ-
rego sam był inicjatorem, na zało-
żenie Polskiej Szkoły Ludowej w 
Cieszynie czy stypendia dla bied-
nych uczniów, informują zamiesz-
czone na wystawie fragmenty z 
ówczesnej prasy lokalnej. Z kolei 
dowodem na to, że Osuchowski 

był tu traktowany jako prawdziwy 
mecenas, są nazwy szkół, które już 
za jego życia nosiły jego imię. Jako 
pierwsza przyjęła je w 1904 roku 
Polska Szkoła Ludowa w Polskiej 
Ostrawie, następnie w 1920 roku 
nadano imię Osuchowskiego Gim-
nazjum w Cieszynie, a w 1925 roku 
również Polskiej Szkole Ludowej i 
Wydziałowej Macierzy Szkolnej w 
Czeskim Cieszynie.

Osuchowski był założycielem i 
prezesem Macierzy Szkolnej z sie-
dzibą w Warszawie, ale dzięki swo-
im działaniom na rzecz polskiego 
szkolnictwa na naszym terenie 
został również członkiem honoro-
wym Macierzy Szkolnej dla Księ-
stwa Cieszyńskiego. W związku ze 
zgromadzeniami tej organizacji 
trzykrotnie odwiedził Śląsk Cie-
szyński. Do jego ostatniej wizyty 
w 1914 roku odnosi się fragment 
zamieszczonego na jednej z plansz 
artykułu prasowego. „Do łez po-
ruszyło wszystkich przemówienie 
górnika Pawła Grenia z Poręby. 
– Kiedy dowiedziałem się – rozpo-
czął – że pan Osuchowski przybę-
dzie do Cieszyna, wybrałem się na 
zebranie Macierzy. W nocy miałem 
szychtę, nie położyłem się, zapo-
mniałem o odpoczynku i przyby-
łem, aby ci, czcigodny, kochany 
ojcze, podziękować w imieniu gór-
ników za twą miłość i ukochanie 
Śląska”. Będąc w Cieszynie, Osu-

chowski odwiedził również Polskie 
Gimnazjum Realne na Obrokach, o 
czym możemy z kolei przeczytać 
we wspomnieniach uczennicy tej 
placówki, Stefanii Majewskiej-Sz-
mejowej.  

Warszawski adwokat wspierał 

polskie szkolnictwo na naszym te-
renie również po podziale Śląska 
Cieszyńskiego. Konkretnie działo 
się to za pośrednictwem Towarzy-
stwa Opieki Kulturalnej nad Pola-
kami Zamieszkałymi za Granicą 
im. A. Mickiewicza, które ogromne 

sumy przeznaczało na szkolnictwo 
polskie w Czechosłowacji.

Po dziś imię Antoniego Osu-
chowskiego przypomina tablica na 
Liceum Ogólnokształcącym jego 
imienia w Cieszynie oraz jedna z 
ulic w Bielsku-Białej.  (sch)

• Były prezes Macierzy Szkolnej w Czechosłowacji, Andrzej Russ, ogląda wystawę poświęconą mecenasowi polskiego 
szkolnictwa. Fot. BEATA SCHÖNWALD

Ksiądz T i inne opowiadania
– Czeka nas popołudnie wspomnień, wspomnień w kręgu rodzinnym – stwierdził we wtorek Szymon Brandys. 
Nasz redakcyjny kolega poprowadził spotkanie promujące książkę Leona Brannego „Ksiądz T i inne wspomnienia”. 
Zorganizowano je w cieszyńskim Domu Narodowym.

Witold Kożdoń

Gośćmi Szymona Brandysa 
byli Jan Branny, dr Józef 
Szymeczek oraz córki Leona 

Brannego, Aleksandra Adamow-
ska i Barbara Bywalec. Na scenie 
pojawili się aktorzy Sceny Polskiej 
Teatru Cieszyńskiego w Czeskim 
Cieszynie, Halina Paseka i Karol 
Suszka, którzy przeczytali frag-
menty książki. Z kolei na widowni 
zasiadł m.in. Tadeusz Smugała, 
prezes Macierzy Szkolnej w RC, któ-
ra jest wydawcą publikacji. Opra-
cowaniem graficznym książki zajął 
się Marian Siedlaczek, a redakcją 
Jarosław jot-Drużycki. Głównym re-
alizatorem wydawniczego projektu 
jest jednak Jan Branny, który opra-
cował rękopisy i maszynopisy Le-
ona Brannego i w ten sposób spełnił 
marzenie swojego wujka o wydaniu 
publikacji.

– Jako młody człowiek trakto-
wałem wujka z wielkim respek-
tem, ponieważ wiedziałem, że był 
więziony w obozach koncentracyj-
nych. To był chyba 1963 rok, byłem 
wówczas gościem na urodzinach 
wujka i zapamiętałem, że jego bra-
cia byli bardzo ciekawi jego opo-
wiadań. Potem zaś przyszły lata 
siedemdziesiąte i w 1971 r. wujek 
ofiarował mi książkę „Patrzyłem 
śmierci w oczy”. Kiedy ją przeczy-
tałem, zrozumiałem traumę jego 
obozowych przeżyć – wspominał 
Jan Branny. – A o książce, która 

właśnie się ukazała, opowiedział 
mi po raz pierwszy pod koniec lat 
70. Zdradził nam wówczas, że wy-
słał do wrocławskiego Ossolineum 
pewne materiały. Tyle że nikt z nas 
nie zwrócił wtedy na to specjalnej 
uwagi. Dopiero po dziesięciole-
ciach przypomniałem sobie tę hi-
storię i z Józefem Szymeczkiem, 
ówczesnym prezesem Kongresu 
Polaków, pojechaliśmy do Wro-
cławia i faktycznie znaleźliśmy w 
Ossolineum te materiały – mówił.

Ponieważ jednak ich udostępnie-
nie sporo kosztowało, Jan Branny 
poprosił o finansową pomoc rodzi-
nę. – I wtedy nieoczekiwanie córka 
i wnuczka Leona Brannego stwier-

dziły, że w ich piwnicy spoczywają 
papiery po ojcu i dziadku. – Ten 
stosik liczył ponad 300 stron. To 
były rękopisy i maszynopisy, gene-
ralnie brudnopisy. Zdumiony dwa 
razy przeczytałem te niezwykle in-
teresujące wspomnienia i postano-
wiłem, że trzeba je wydać – mówił 
Jan Branny.

Józef Szymeczek, który koordy-
nował cały wydawniczy projekt, 
dodał do tego, że książka jest cen-
na, ponieważ mamy do czynienia 
ze źródłem memuarystycznym. 
– To takie źródło, które pozwala 
nam poznać życie codzienne – wy-
jaśnił. – W tym wypadku przed-
stawia ono Seminarium Nauczy-

cielskie na Bobrku, ale poznajemy 
też znane postaci z obu stron Olzy, 
żyjące w pierwszej połowie XX wie-
ku. Są to ludzie znani ze słowników 
biograficznych i encyklopedii, ale 
opisywani z zupełnie innej, mniej 
oficjalnej strony. Poznajemy życie 
codzienne tamtych czasów, a także 
problemy Polaków mieszkających 
na Zaolziu. Leon Branny ciekawie 
opisuje na przykład, jak przeszka-
dzała ludziom granica, ale mnie 
osobiście zaciekawiły opisy menu 
stołówki szkolnej, bo mój syn cią-
gle na to narzeka – żartował Józef 
Szymeczek. – Nie będę jednak wię-
cej zdarzał, zachęcę natomiast do 
jej przeczytania – zakończył.  

Zaglądnął śmierci w oczy
Leon Branny urodził się 18 maja 
1913 r. w Sibicy, jako syn Francisz-
ka i Joanny z domu Latoszyńskiej. 
Po ukończeniu szkoły ludowej w 
rodzinnej miejscowości kształcił się 
najpierw w Państwowym Gimnazjum 
im. Antoniego Osuchowskiego w 
Cieszynie, a następnie w Państwo-
wym Seminarium Nauczycielskim na 
Bobrku, które ukończył 16 czerwca 
1933 r. W tym samym roku został 
nauczycielem kontraktowym w Isteb-
nej, a w 1938 r. uczył w szkole w 
Goleszowie. Rok później wziął udział 
w kampanii wrześniowej. Po powro-
cie na okupowany Śląsk Cieszyński 
zaangażował się w konspirację. 11 
kwietnia 1940 r. został aresztowany 
i wywieziony do obozu koncentra-
cyjnego Dachau. Ostatecznie trafił 
do Mauthausen, gdzie pracował jako 
palacz w krematorium. W maju 1942 
r. niemiecki sąd wydał w jego spra-
wie wyrok. Groziła mu kara śmierci, 
ostatecznie został skazany na osiem 
lat pozbawienia wolności i resztę 
okupacji spędził w kilku niemieckich 
więzieniach. 
Do rodzinnego domu w Sibicy wrócił 
31 maja 1945 r. W latach 1945-
1948 pracował w domach zdrojo-
wych na Dolnym Śląsku i w Jastrzę-
biu-Zdroju. Następnie przez ćwierć 
wieku prowadził szkolne internaty w 
Rydułtowach i Rybniku. W 1970 r. 
Śląski Instytut Naukowy w Katowi-
cach wydał jego wspomnienia z cza-
sów wojny zatytułowane „Patrzyłem 
śmierci w oczy”. Leon Branny zmarł 
23 października 1987 r.

• Ubiegłotygodniowa promocja książki Leona Brannego odbyła się w cieszyń-
skim Domu Narodowym. Fot. WITOLD KOŻDOŃ
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S P O R T Ville Peltonen,  trener hokejowego klubu Lozanna HC  
przed meczem Ligi Mistrzów

Chcemy pokonać Stalowników. Na własnym 
stadionie jesteśmy mocni

Fot. hcb karwina

DYWIZJA

DZIEĆMOROWICE – 
TRZYNIEC B 1:1
Do przerwy: 1:0. Bramki: 36. Staško 
– 61. D. Nieslanik. Dziećmorowi-
ce: Kotrla – Uher, Skoupý, Leibl, 
Macko – Egri, Mičola, Škuta, Mac-
ko – Staško – Řapek (88. Nitka). 
Trzyniec B: Paleček – Joukl, Bu-
lawa (52. Niemczyk), Šula, Chloň – 
Wojnar, Čelůstka – Arroyo, Niesla-
nik, Cienciala – Tijani.

Mierz siły na zamiary. Z takim 
hasłem przewodnim przystępowa-
li do pojedynku z faworyzowanym 
„B” zespołem Trzyńca podopieczni 
trenera Josefa Jadrnego. Gospoda-
rze, którzy prowadzili od 36. mi-
nuty po bramce Staški, nastawili 
się na defensywę, co okazało się 
najlepszym sposobem na rozbicie 
dobrego samopoczucia piłkarzy 

Trzyńca. Trener gości, Jindřich 
Dohnal, skorzystał w meczu z 
trzech etatowych graczy drugoligo-
wego składu. Świetnie zagrał Luis 
Arroyo, któremu do pełni szczęścia 
zabrakło tylko bramki. Gwiazdo-
rów Trzyńca przyćmił bramkarz 
Elektryków, Adam Kotrla. W jego 
przypadku określenie „ostatnia 
deska ratunku” nabiera wręcz mi-
tycznego wymiaru. Kotrlę zdołał 
pokonać tylko Denis Nieslanik i to 
w dużym zamieszaniu spowodo-
wanym niekonsekwencją stoperów 
po dobrze rozegranym rzucie wol-
nym. 

FRYDLANT – 
KARWINA B 1:0
Do przerwy: 0:0. Bramka: 52. Ve-
lička. Karwina B: Neuman – Puty-
era, Dreksa, Krivák, Hujo (61. Hej-
da) – Greguš (72. Seriš) – Moravec, 

Bukata, Vlachovský, Puchel (61. 
Hladík) – Galuška.

Piłkarze Frydlantu nad Ostrawi-
cą zaskoczyli faworyta aktywnym 
futbolem, zasłużenie sięgając po 
komplet punktów. Karwiniacy 
z połową graczy należących do 
pierwszoligowego składu zagrali 
koszmarnie. – Jeśli się nie mylę, to 
nie oddaliśmy ani jednego celnego 
strzału w światło bramki – stwier-
dził szkoleniowiec rezerw Karwiny, 
Čestmír Kročil. Pieszczoty z piłką, 
setki często niepotrzebnych, krót-
kich podań, taki futbol charakte-
ryzuje FC Barcelonę. Niestety kar-
winiacy spróbowali skopiować styl 
„Dumy Katalonii” i szybko polegli. 
Wiadomo przecież, że przeróbki 
piosenek największych gwiazd naj-
lepiej wychodziły Karlowi Gotto-
wi… Bramkę na wagę zwycięstwa 
zdobyli czwartoligowi gospodarze 
na wstępie drugiej połowy, trafia-

jąc po błędzie obrony dyrygowanej 
przez pierwszoligowców – Pavla 
Dreksę i Jana Kriváka.

BRUNTAL – 
BOGUMIN 2:4
Do przerwy: 1:1. Bramki: 45. Orság, 
52. Kyselý – 37. i 64. Padych, 76. 
Latocha, 87. Halaška. Bogumin: 
Švrčina – Ferenc, Kodeš, Košťál 
(62. Richtár), Stošek – Siekiera (69. 
Latocha), Bloksch (86. Bloksch), 
Jesch (46. Palej), Halaška – Lišaník 
(59. Fr. Hanus), Padych. 

Boguminiacy nie zwalniają tem-
pa, aczkolwiek na boisku ostat-
niego zespołu tabeli mogli sobie 
pozwolić na względny luz i trochę 
naiwny sposób prowadzenia me-
czu. Gwiazdą spotkania został po-
nownie Jakub Padych, który oprócz 
futbolu wyczynowo zajmuje się 
również grą w… pokera. Podopiecz-

ni trenera Martina Špički podkrę-
cili tempo w drugiej połowie, wy-
korzystując słabe przygotowanie 
kondycyjne zespołu Bruntalu. 

Lokaty: 1. Karwina B 23, 2. Ry-
marzów 22, 3. Opawa B 22,… 6. Trzy-
niec B 17, 7. Bogumin 16, 10. Dzieć-
morowice 8, 12. Hawierzów 7 pkt. 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA

KARNIÓW – 
CZ. CIESZYN 3:0
Do przerwy: 0:0. Bramki: 53. Hru-
bý, 67. Klepáček, 86. Carbol. Cz. 
Cieszyn: Wojciuch – Bolek, Lanc, 
Sostřonek, Cieslar – Folwarczny 
(84. J. Zogata), Šiška (75. Byrtus), 
Matuszek (7. Nazareno, 55. Kruci-
na), S. Zogata – Vlachovič (46. J. 
Zogata), Latocha (75. Slowiaczek). 

Podopieczni Lubomíra Luhove-

go grają w tym sezonie jak na huś-
tawce. Z huśtawki formy rozbolała 
głowa nie tylko kibiców, ale też 
trenera. – Oczekuję znacznie lep-
szej gry, zwłaszcza od zawodników 
wypożyczonych z Trzyńca. W Kar-
niowie zagraliśmy fatalnie, zresztą 
nie pierwszy raz w tym sezonie – 
stwierdził rozczarowany szkolenio-
wiec zaolziańskiego piątoligowca. 

DATYNIE DOLNE – 
BŘIDLIČNÁ 3:1
Do przerwy: 1:1. Bramki: 16. Gistin-
ger, 69. samob. Čanecký, 83. Cenek 
– 5. Daříček. Datynie Dolne: Vasil-
ko – Kodenko, Baláž, Pištěk, D. Ci-
leček – Rozsíval (82. Marek), Cenek 
(88. Kučera), Jaworek, Kaduch – 
Greger – Gistinger (86. Masopust).

Drużyna Josefa Čermáka zasko-
czyła kolejnego faworyta rozgry-
wek. Piłkarze Datyń Dolnych za-

skakują w dodatku samych siebie, 
grając w tym sezonie z polotem i 
jak na razie daleko od strefy spad-
kowej. Kluczowa dla losów meczu 
była samobójcza bramka Čanec-
kiego, która zapewniła gospoda-
rzom prowadzenie 2:1. Z tego ciosu 
goście już się nie podnieśli. 

L. PIOTROWICE – 
HLUBINA 0:1
Do przerwy: 0:0. Bramka: 78. Hyr-
nik. Piotrowice: Majerczyk – Šiška, 
Gill, Urban, Paduch – Makula 
(68. Juroszek), Hoffmann, Alman, 
Ciku – Ostáš (62. Hanusek), Sikora 
(81. Molnári).

Gdyby gwiazdor piotrowickiej 
drużyny, Albańczyk Elvist Ciku, 
wykorzystał przynajmniej jedną 
z wielu sytuacji podbramkowych 
w tym meczu, to byłoby po krzy-
ku. – Ten mecz był do wygrania, 

niestety znów polegliśmy w polu 
karnym – skomentował przegraną 
trener Lokomotywy, Dušan Kohút.

BYSTRZYCA – 
BILOWEC 1:2
Do przerwy: 1:2. Bramki: 16. Ba-
ron – 38. Střelec, 41. Limanovský. 
Bystrzyca: Galusik – Martinčík, 
Králíček, Zoubek (64. Marosz), Bu-
ryan, Kantor, Rusz, Noga (77. Ki-
sza), Liberda, Baron, Krężelok. 

Drużyna Bystrzycy zamieniła 
się w „czerwoną latarnię” rozgry-
wek, przegrywając ósme spotkanie 
w debiutanckim sezonie w gronie 
piątoligowych zespołów. Diete-
tyczny futbol w wykonaniu gospo-
darzy zakończył się zgodnie z ocze-
kiwaniami. Goście zagrali bowiem 
agresywniej, z większym impetem 
i boiskowym cwaniactwem. 

Lokaty: 1. Bilowec 28, 2. Fulnek 

27, 3. Hlubina 23,… 9. Datynie Dol-
ne 14, 11. L. Piotrowice 11, 13. Cz. 
Cieszyn 10, 15. Bystrzyca 6 pkt. 

IA KLASA – gr. B
Jistebnik – Sl. Orłowa 1:2 (Štandl 
– M. Kempný 2), Śmiłowice – St. 
Miasto 1:0 (Przyczko), Libhošť – 
Olbrachcice 2:2 (Turský, Čapka 
– Vondrus, Chumchal), Stona-
wa – Petřvald n. M. 1:4 (dla gosp.: 
Bednář), Jabłonków – Dobra 5:0 
(Martynek 2, Petružálek 2, Laso-
ta), Lutynia Dolna – Wracimów 1:3 
(dla gosp.: Novotný), Luczina – Do-
bratice 1:3. Lokaty: 1. Petřvald n. 
Morawach 28, 2. Olbrachcice 20, 3. 
Orłowa 19 pkt. 

IB KLASA – gr. C
L. Piotrowice B – Wędrynia 1:3, 
Raszkowice – Pietwałd 2:2, Wierz-

niowice – Nydek 2:1, Zabłocie – 
Sucha Górna 2:0, Sedliszcze – I. 
Piotrowice 1:1, Mosty k. J. – Oldrzy-
chowice 0:2, Gnojnik – Starzicz 6:0. 
Lokaty: 1. Gnojnik 30, 2. Zabłocie 
22, 3. Oldrzychowice 22 pkt. 

MP KARWIŃSKIEGO
G. Hawierzów – Cierlicko 0:0, Sn 
Hawierzów – Dąbrowa 5:2, Żuków 
Górny – G. Błędowice 7:0, F. Orłowa 
– L. Łąki 4:0, B. Rychwałd – Sj Pie-
twałd 1:4. Lokaty: 1. F. Orłowa 18, 
2. Żuków Górny 17, 3. Sn Hawierzów 
13 pkt. 

MP FRYDEK-MISTEK
Nawsie – Bukowiec 2:5, Piosek – 
Wojkowice 2:1, Niebory – Śmiłowi-
ce B 5:2, Gródek – Milików 6:1. Lo-
katy: 1. Niebory 28, 2. Gródek 18, 3. 
Piosek 18 pkt.  (jb)

Weekendowy serwis piłkarski: Straty rezerw  Karwiny i Trzyńca

Jerzy Brzęczek:  
Szacunek dla tej drużyny
Brawo chłopaki! Poobijani, ale szczęśliwi piłkarze reprezentacji Polski po niedzielnym zwycięstwie nad Macedonią 
Północną (2:0) świętują awans do przyszłorocznych mistrzostw Europy. – Naszym celem jest teraz wywalczenie 
miejsca w pierwszym koszyku przed losowaniem finałów ME – stwierdził trener reprezentacji Polski, Jerzy Brzęczek. 

Janusz Bittmar

Polscy piłkarze są w gronie 
czterech drużyn, które mogą 
już fetować awans na Euro 

2020. W czwartek przepustkę do 
mistrzostw Starego Kontynentu 
jako pierwsza wywalczyła repre-
zentacja Belgii, w sobotę dołączyła 
drużyna Włoch, a w niedzielę Pol-
ska i Rosja. Biało-czerwoni mie-
li z Macedonią Północną trudną 
przeprawę, ale przełamali się w 
odpowiedniej chwili, strzelając w 
74. minucie bramkę na 1:0, a w 80. 
na 2:0. Trener reprezentacji Polski, 
Jerzy Brzęczek, rozpoczynał spo-
tkanie w dużych nerwach, świa-
domy krytyki, jaka pojawiła się po 
niezbyt efektownych występach 
jego podopiecznych w meczach 
eliminacyjnych. W piątek Polacy 
za sprawą hat tricka Roberta Le-
wandowskiego pokonali w wyjaz-
dowym spotkaniu Łotwę 3:0, ale 
łatwa wygrana wyzwoliła tylko 
demony – media przed kluczowym 
spotkaniem z Macedonią Północną 
pisały o złej atmosferze w szatni i 
innych zgrzytach w kadrze.

– Jest we mnie radość i szacunek 
dla chłopaków. Jestem dumny z 
drużyny, patrząc na to, co pokazała 
w trudnym spotkaniu. Był to nasz 
najlepszy mecz pod względem tak-
tycznym i wieloma innymi. Jeśli 
dobrze liczę, jest to ósma bramka 
zawodników, którzy weszli z ławki. 
To siła naszej drużyny – stwierdził 

szczęśliwy Jerzy Brzęczek. Trener 
słusznie zauważył, że siłą obecnej 
ekipy są rezerwowi zawodnicy. 
Przy stanie 0:0, kiedy to Mace-
dończycy skupiali się głównie na 
polowaniu na Lewandowskiego, 
na boisko wszedł jak burza Prze-
mysław Frankowski. Pomocnik 
klubu Chicago Fire zamienił się w 
dżokera Jerzego Brzęczka, bo już 
kilkanaście sekund po wejściu na 
murawę strzelił arcyważnego gola 
na 1:0, wykorzystując zadziorność 

Lewandowskiego w polu karnym, 
a także przebłysk geniuszu Grze-
gorza Krychowiaka (dwa dni wcze-
śniej inny piłkarz z amerykańskiej 
ligi MLS, Zdeněk Ondrášek, został 
bohaterem reprezentacji RC w wy-
granym 2:1 meczu z Anglią). Brzę-
czek miał szczęśliwą rękę również 
przy drugiej zmianie. Zapędy Ma-
cedończyków definitywnie ostu-
dził w 80. minucie Arkadiusz Milik, 
uderzając pięknie z dystansu swoją 
mocną, lewą nogą. 

Dwunastym zawodnikiem dla 
reprezentacji Polski był zapełnio-
ny do ostatniego miejsca Stadion 
Narodowy w Warszawie. – To nasza 
świątynia i chcę jak najczęściej tu 
zwyciężać. Za wcześnie jest jesz-
cze na to, by powiedzieć, jak będą 
wyglądały nasze przygotowania 
do turnieju. Interesują nas teraz 
bowiem kolejne dwa zwycięstwa 
w eliminacjach, mimo że awans 
mamy już zapewniony – zadekla-
rował Brzęczek.  

Formuła Euro bez zmian
Podczas Euro 2020 wystąpią 24 
zespoły podzielone na sześć grup. 
Losowanie fazy grupowej zaplano-
wano na 30 listopada w Bukareszcie. 
Do 1/8 finału awansują po dwie naj-
lepsze reprezentacje z każdej z grup 
oraz cztery zespoły z trzecich miejsc.

• Dla takich chwil warto grać w piłkę. Fot. PZPN Drugi triumf 
Słonecznych
W hali sportowej w Bystrzycy odbyła się w so-

botę kolejna edycja Memoriału Jana Skupnia 
w siatkówce. Po raz drugi z rzędu ze zwycię-

stwa radowała się ekipa z Polski – Słoneczni. W turnieju 
skierowanym do amatorskich siatkarzy wystartowały też 
ekipy: Kids Friends (organizatorzy), Tojejedno (Jabłon-
ków i Bukowiec), Praszywa i Jahodna (siatkarze z Bystrzy-
cy). Organizatorem imprezy był Zarząd Główny Macierzy 
Szkolnej w RC.  (jb)

• Zwycięski zespół 
Słoneczni w towa-
rzystwie jednego z 
szefów turnieju, Ka-
rola Barona (pierw-
szy z prawej). 
Fot. TADEUSZ SMUGAŁA

Do Lozanny po awans
Czy trzy dni przerwy, po wygranym ekstraligowym spotkaniu ze Zlinem, były na tyle 
wystarczające, żeby podreperować siły przed kluczowym meczem fazy grupowej Ligi 
Mistrzów? Hokeiści Trzyńca dziś o godz. 19.45 zmierzą się w wyjazdowym spotkaniu 
z Lozanną. Stawką wtorkowego meczu będzie awans do fazy pucharowej Champions League. 

Janusz Bittmar

Stalownicy wyruszyli do 
Szwajcarii z odpowiednim 
wyprzedzeniem, nie po-

zostawiając nic przypadkowi. W 
możliwie najsilniejszym składzie 
podopieczni trenera Václava Va-
radi pragną „postawić kropkę 
nad i”, czyli wygrać nad Lozanną 
i – podobnie jak rok temu – prze-
bić się do fazy play off. W zeszłym 
sezonie Ligi Mistrzów drużyna 
Stalowników awansowała aż do 
półfinału rozgrywek, przegrywa-
jąc walkę o finał z fińskim klubem 
Jyväskylä. – W rewanżu zade-
cydowały karne, które lepiej po-
traktował fiński przeciwnik. To 
jednak już przeszłość, na chwilę 
obecną skupiamy się na meczu z 
Lozanną – stwierdził trener Vác-
lav Varad’a. 

9 października Stalownicy zwy-

ciężyli nad Lozanną w Werk Are-
nie 2:1 golem z kija Matěja Strán-
skiego, sięgając po trzecią wygraną 
w rozgrywkach. Po słabszym po-
czątku trzyńczanie pokonali w re-
wanżu zarówno Lahti (5:3), jak też 
nieobliczalny Mińsk (7:2). 

– Decydujący krok bywa naj-
trudniejszy, ale postaramy się 
wygrać również na tafli Lozanny 
– zadeklarował Varad’a. Lozanna 
HC to wprawdzie typowy szwaj-
carski klub z szeregiem obcokra-
jowców, ale w punktacji kanadyj-
skiej pierwsze skrzypce w Lidze 
Mistrzów grają rodzimi zawodni-
cy. Stalownicy powinni dziś uwa-
żać przede wszystkim na napast-
nika Christopha Bertschy’ego, 
który w dotychczasowych me-
czach zdobył dwie bramki i zali-
czył trzy asysty. Z kolei liderem 
defensywy jest inny utalentowa-
ny szwajcarski hokeista, Lukas 
Frick.  

• W pierwszym wzajemnym meczu Stalownicy pokonali Lozannę 2:1 w do-
grywce. Fot. ZENON KISZA

Obowiązkowa 
wygrana

Piłkarze ręczni Banika Karwina 
wywiązali się z roli faworyta na 
parkiecie beniaminka sezonu. Wy-
grana różnicą klasy dobrze wróży 
przed jutrzejszym hitem ekstraligi 
– meczem Karwiny z Duklą Praga. 
Początek o godz. 18.00. 
W bramce Banika zaliczył całe 
sobotnie spotkanie Jiří Tabara, ale 
w środę od pierwszych minut zagra 
Nemanja Marjanović. – Tegoroczny 
kalendarz nie daje nam chwili wy-
tchnienia. Puchar Challenge, rodzi-
my puchar, a do tego oczywiście 
regularna porcja meczów w ramach 
ekstraligi. Warto więc skorzystać z 
jak największej liczby zawodników 
– skomentował wygrane zawody 
na parkiecie beniaminka trener 
Karwiny, Marek Michalisko. 

EKSTRALIGA PIŁKI RĘCZNEJ

MALOMĚŘICE – 
KARWINA 19:33
Do przerwy: 5:17. Karwina: Ta-
bara, Mokroš – Urbański 4, Růža 
1/1, Plaček 3, Skalický 1, Nantl 4, 
Chudoba 5/2, Noworyta 1, Zbrá-
nek 2, Nedoma 1, Čosik, Jan Užek 
2, Solák 5, Monczka 4, Brůna.
Lokaty: 1. Pilzno 12, 2. Dukla Praga 
10, 3. Karwina 9 pkt.  (jb)
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CO W TEATRZE

SCENA „BAJKA” – CZ. CIESZYN: 
Guliverovy cesty (15, godz. 10.00; 
16, 17, godz. 9.00);
SCENA CZESKA – CZ. CIESZYN: 
Láska mezi nebem zemí (16, godz. 
10.00);
 KARWINA: Hrátky s čerty (17, 
godz. 10.00).

CO W KINACH

HAWIERZÓW – Centrum: Ho-
dinářův učeň (15, 16, godz. 16.00); 
Bliźniak (15, 16, godz. 19.00); 
Pražské orgie (15, 16, godz. 20.00); 
New Yorku (16, godz. 17.30); Szczy-
gieł (16, godz. 17.30); Król Lew (17, 
godz. 16.00); Czarownica 2 (17, 
godz. 17.30); Román pro pokročilé 
(17, godz. 19.00); Ženy v běhu (17, 
godz. 20.00); KARWINA – Cen-
trum: Ad Astra (15, godz. 17.30; 
16, godz. 20.00); Joker (15, godz. 
20.00); Sekretne życie zwierząt do-
mowych 2 (16, godz. 17.45); LOVEní 
(17, godz. 14.55); Can You Keep a 
Secret? (17, godz. 17.45); Porywa-
cze ciał (17, godz. 18.00); Národní 
třída (17, godz. 20.00); TRZYNIEC 
– Kosmos: Joker (15, godz. 17.30); 
Pražské orgie (15, godz. 20.00); 
Porywacze ciał (16, godz. 20.00); 
Staříci (17, godz. 17.30); Román 
pro pokročilé (17, godz. 20.00); 
CZ. CIESZYN – Central: Baranek 
Shaun (15, godz. 17.00); Jaskinio-
wiec (16, godz. 16.30); Szczygieł (17, 
godz. 17.30); Joker (17, godz. 19.00); 
CIESZYN – Piast: Magiczny dy-
wan (15-17, godz. 14.30); Był sobie 
pies 2 (15-17, godz. 16.00); Joker (15, 
godz. 20.15; 16, 17, godz. 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

GIMNAZJUM – 19. 10. 2019, godz. 
15.00 Teatr Cieszyński. Wstęp 
wolny. Miejscówki na galę moż-
na zarezerwować od 7. 10. telefo-
nicznie w sekretariacie szkoły lub 
za pośrednictwem formularza na 
portalu www.gympol.cz. Zarezer-
wowane bilety należy odebrać w 
sekretariacie najpóźniej do 16. 10. 
Rezerwacje nieodebrane w wyzna-
czonym terminie przepadają. Nie 
gwarantujemy możliwości wyboru 
konkretnego miejsca. Jednocze-
śnie informujemy, że spotkanie 
towarzyskie na Strzelnicy jest bez 
rezerwacji miejsc.
KARWINA-FRYSZTAT – MK 
PZKO zaprasza w sobotę 19. 10. 
o godz. 17.00 na Świniobicie do 
Domu Polskiego. Można zamówić 
domowe wyroby: jelita czarne i bia-
łe, salceson, świyczke i prdelónke, 
do 16. 10. na e-mail: pzkokarwina@
pzkokarwina.cz.
ORŁOWA-LUTYNIA – Zarząd  MK 
PZKO zaprasza wszystkich człon-
ków i sympatyków na prelekcję 
Leszka Żydka – Rajd Katyński, pt. 
„Mogiłę Pradziada ocal od zapo-
mnienia” w sobotę 19. 10. o godz. 
16.00 do  świetlicy Koła. Po prelek-
cji pogawędka przy herbatce, czy 
kawie.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 16. 10. na 
spacer (długość około 4 km) po 
starej Orłowej do miejsc i pamią-
tek kiedyś bardzo żywego miasta. 
Zbiórka uczestników na dworcu 
kolejowym w Karwinie o godz. 
9.00, dalej autobusem w kierunku 
Ostrawy-Hranecznika. Wysiadamy 

na przystanku Orłowa-Miasto o 
godz. 9.31. Uczestnicy z Hawierzo-
wa i Suchej mogą pojechać autobu-
sem Hawierzów – Orłowa. Odjazd 
autobusu z Hawierzowa-Podlesia 
(dworzec aut.) o godz. 9.00. Na 
przystanku Orłowa-Miasto będą o 
godz. 9.25. Spacer prowadzi Józef 
Piec, tel. 732 610 598.
 zaprasza 19. 10. na Kikulę i Ko-
zubową. W tym roku mija 90 lat od 
wybudowania pierwszego schro-
niska PTTS „BŚ” na Kozubowej, 
którego inicjatorem był Władysław 
Wójcik. W dowód pamięci złożymy 
symboliczny kwiatek przy tablicy 
pamiątkowej na frontowej ścianie 
schroniska. Odjazd pociągu z Cz. 
Cieszyna o godz. 8.21 do Bocono-
wic. Wycieczkę prowadzi Zofia Fra-
nek, tel. 731 244 346.
 zaprasza 22. 10. na ostatnią wtor-
kową wycieczkę w tym roku. Otto 
Sikora, tel. 603 201 340 poprowadzi 
nas leśnymi ścieżkami z Mostów-
Szańców koło „Medvedej skały” w 
pobliżu niebieskiego szlaku pod 
Wielkim Połomem, na Wielki Po-
łom i do Mostów. Trasa o długości 
13,5 km ma 444 metry przewyższe-
nia. Odjazd pociągu z Karwiny o 
godz. 7.00, z Cz. Cieszyna o godz. 
7.21. W Mostach przesiadka do 
autobusu Mosty-Szańce – Szkoła 
godz. 8.16.
STOWARZYSZENIE ELEKTRO-
TECHNIKÓW POLSKICH w RC 
– Zaprasza swoich członków i sym-
patyków w piątek 18. 10. na pieszą 
wycieczkę na Kozubową. Zbiórka 
na przystanku kolejowym w Boco-
nowicach o godzinie 9.00.
TKK PTTK „ONDRASZEK” – Za-
prasza członków i sympatyków na 
zakończenie sezonu rowerowego 
– zlot gwiaździsty 20. 10. w godz. 
10.00-14.00 schron PTTK na Ka-
miennym (kierunek: Trzy Kopce 
Wiślańskie w Beskidzie Śląskim). 
Przynosimy ze sobą kiełbaski na 
ognisko i pieczywo. Kawa, herbata, 
musztarda są na miejscu. Wpiso-
we kosztuje 5 złotych. Informacje: 
+48 607 607 862, +48 668 999 681.
WĘDRYNIA – Zespół Teatralny 
im. J. Cieńciały z Wędryni zaprasza 
na powtórkę jednoaktówek A. Fre-
dry „Świeczka zgasła” i „Nikt mnie 
nie zna” w czwartek 17. 10. o godz. 
18.00 w „Czytelni”. 

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

WYSTAWY

TEATR CIESZYŃSKI, WIELKA 
GALERIA, Ostrawska 67, Cz. 
Cieszyn: zaprasza 16. 10. o godz. 
16.30 na wernisaż wystawy pt. 
„Gimnazjalne migawki”. Czynna 
do 22. 10. po-pt w godz. 9.00-15.00 
po uprzednim zgłoszeniu się na 
portierni oraz w trakcie przesta-
wień w teatrze.
BIBLIOTEKA REGIONALNA 
KARWINA, ODDZIAŁ LITERA-
TURY POLSKIEJ, Rynek Ma-
saryka, Karwina-Frysztat (1. 
piętro): do 29. 10. wystawa przy 
współpracy z Ośrodkiem Doku-
mentacyjnym KP w RC pt. „Maria 
Szymanowska, słynna pianistka i 
kompozytorka”. Czynna w godzi-
nach otwarcia placówki.
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.
KONGRES POLAKÓW, CZ. CIE-
SZYN, ul. Grabińska 33: do 31. 10. 
wystawy „Polski Klub Sportowy 
Polonia Karwina” oraz „Mecenas 
Antoni Osuchowski”. Czynne od 
wtorku do piątku w godz. 8.00-
15.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Ja-
błonkowie, Rynek Mariacki 14: 
do 29. 3. 2020 wystawa pt. „Wałasi 
na Śląsku Cieszyńskim”; stała eks-
pozycja pt. „Z przeszłości Jabłon-
kowa i okolicy”. Czynne: po-pt: 
godz. 8.00-16.00; nie: godz. 13.00-
17.00.

WTOREK 15 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Rozmowy H w 20 
lat później 9.45 Doktor Martin (s.) 
10.35 Opowiadaj (s.) 11.25 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Wszystko, co 
lubię 14.30 StarDance 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomo-
ści regionalne 18.25 Gdzie jest mój 
dom? 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.05 Opowiadaj (s.) 
21.00 Przygody kryminalistyki (s.) 
21.55 Gejzer 22.25 Columbo (s.) 0.00 
Taggart (s.) 0.50 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Cudowna plane-
ta 10.00 Błękitna krew 10.55 Dzika 
Tajlandia 11.50 Królestwo natury 
12.20 Nie poddawaj się plus 12.50 
Nie poddawaj się 13.15 Chcesz je? 
13.20 Starożytny Egipt 13.50 Odkry-
te skarby 14.35 Zardzewiały raj 15.30 
Apokalipsa: II wojna światowa 16.30 
Najważniejsze operacje II wojny świa-
towej 17.30 Wspaniałe krainy 18.15 
Trabantem z Indii do domu 18.45 
Wieczorynka 18.55 Historie przyrod-
ników 19.15 Magazyn religijny 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Maszyny wojenne 20.55 Skau-
tem na zawsze 21.55 Utracone na-
dzieje 22.50 Śnieżysta noc (film) 0.25 
Grantchester (s.). 
NOVA
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Uli-
ca (s.) 9.55 Spece (s.) 11.00 Co o tym 
sądzą Czesi 12.00 Południowe wia-
domości 12.25 Krok za krokiem (s.) 
12.50 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 14.05 Dowody zbrodni (s.) 
16.00 Agenci NCIS: Nowy Orlean 
(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 Weekend 22.40 Zabój-
cza broń (s.) 23.35 Bez śladu (s.) 0.30 
Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.05 Blade (s. anim.) 6.35 Bocianie 
historie (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 
9.25 Policja w akcji 10.25 Rafy miło-
ści (film) 12.15 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Policja Hamburg (s.) 13.30 
Ostatni gliniarz (s.) 14.30 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 Rodzina Krejzów 
(s.) 21.45 Marta 22.45 Zapach zbrod-
ni (s.) 23.55 Policja w akcji. 

ŚRODA 16 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.45 Buty 10.05 Wszystko, co 
lubię 10.35 Przygody kryminalistyki 
(s.) 11.25 AZ kwiz 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Droga mściciela własnego ho-
noru 14.20 Columbo (s.) 15.55 Na-
pisała: Morderstwo (s.) 16.45 Podró-
żomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Świat pod głową (s.) 21.10 
Niewidzialni (s.) 22.05 Columbo (s.) 
23.45 Sprawy detektywa Murdocha 
(s.) 0.30 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 

przedszkole 9.00 Turcja, most mię-
dzy Europą i Azją 9.55 Vermeer i jego 
spuścizna 10.45 Hitler: Zdobywca 
11.35 Wojna nad okopami 12.25 Wiel-
ka wojna 13.20 Nasza wieś 13.45 
Folklorika 14.15 Wiadomość od Z. 
Sternbergera 14.45 Miejsce zamiesz-
kania: Wieś 15.05 Europa dziś 15.30 
Api – królowa gór zachodniego Nepa-
lu 16.20 Klucz 16.45 Historie przed-
miotów 17.15 Na zawsze skautem 
18.15 Na piwnym szlaku 18.45 Wie-
czorynka 19.00 Babel 19.25 Matuza-
lem 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Kamera w podróży 
21.00 Podróż po etiopskiej Amharze 
21.30 Trabantem z Indii do domu 
22.00 Gomorra (s.) 23.40 Okupacja 
(s.) 0.25 House of Cards (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 12.25 Krok za krokiem 
(s.) 12.50 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 14.05 Dowody zbrodni 
(s.) 16.00Agenci NCIS: Nowy Orlean 
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 

20.20 Zamieńmy się żonami 21.35 
Małe miłości 22.30 Zabójcza broń 
(s.) 23.20 Bez śladu (s.) 0.10 Dowody 
zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.05 Blade (s. anim.) 6.35 Bocianie 
historie (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 
9.25 Policja w akcji 10.25 Kwiat życia 
(film) 12.15 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Policja Hamburg (s.) 13.30 
Ostatni gliniarz (s.) 14.30 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 22.50 
Mroczny Kraj (s.) 0.05 Policja w akcji. 

CZWARTEK 17 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.45 Wszystko-party 10.35 
Opowiadaj (s.) 11.25 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 As 14.20 Ojciec Brown 
(s.) 15.10 Doktor Martin (s.) 15.55 Na-
pisała: Morderstwo (s.) 16.45 Wszyst-
ko, co lubię 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 18.00 Wiadomości re-
gionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomo-
ści, sport 20.05 Opowiadaj (s.) 21.00 
Przygody kryminalistyki (s.) 21.50 Pr. 
dyskusyjny 22.50 Taggart (s.) 23.40 
Kryminolog (s.) 0.40 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Dziki Yellowsto-
ne 9.45 Z Arturem w poszukiwaniu 
słoni 10.15 Wspaniałe krainy 11.00 
Api – królowa gór zachodniego Ne-
palu 11.50 Chcesz je? 11.55 Najważ-
niejsze operacje II wojny światowej 
12.55 Magazyn chrześcijański 13.20 
Zardzewiały raj 14.15 Wielka wojna 
15.05 Apokalipsa: II wojna światowa 
16.00 Olbrzymia pływająca platfor-
ma wiertnicza 16.55 Dzika Tajlandia 
17.45 Podróż po etiopskiej Amha-
rze 18.15 Zielnik 18.45 Wieczorynka 
18.50 Przygody nauki i techniki 19.20 
Historie przyrodników 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym 20.00 
Błękitna krew 21.00 Bedeker 21.30 
Na piwnym szlaku 22.00 Dicte (s.) 
22.50 Lotnicze katastrofy 23.45 Qu-
eer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 Uli-
ca (s.) 10.10 Małe miłości 10.55 Co o 
tym sądzą Czesi 12.00 Południowe 
wiadomości 12.25 Krok za krokiem 
(s.) 12.50 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 14.05 Dowody zbrodni 
(s.) 16.00 Agenci NCIS: Nowy Orlean 
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 Uli-
ca (s.) 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.20 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 21.40 Gwiezdne życie 
22.15 Szakal (film) 0.40 Dowody 
zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.05 Blade (s. anim.) 6.35 Bocianie hi-
storie (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 9.25 
Policja w akcji 10.20 Mewy na wietrze 
(film) 12.15 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Policja Hamburg (s.) 13.30 
Ostatni gliniarz (s.) 14.30 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 Rodzina Krej-
zów (s.) 21.35 Prima Partička 22.45 
Tak jest, szefie! 23.55 Policja w akcji. 

I N F O R M AT O R

PROGRAM TV

Klub Kobiet MK PZKO w Błędowicach zaprasza na spotkanie 
nowych klubowiczek. Zapraszamy 16 i 17 października 
o godz. 15.00 do Domu PZKO.I N F O R M A T O R 

Ogłoszenia do »Głosu«  
przyjmowane są w dni powszednie:

• W redakcji „Głosu” przy ul. Strzelni-
czej 28, Czeski Cieszyn w godz. 8.30-
15.30, tel. 558 731 766 e-mail: info@
glos.live • W firmie Hudeczek Service, 
sp. z o.o. - Studio Graficzne, Hudeczek 
Service sp. z o.o., Olbrachcice, Stonaw-
ska 340, w godz. 8.00-15.00, e-mail: ad.
servis@hudeczek.cz. • W Odd. Literatu-
ry Polskiej, Biblioteki w Karwinie-Frysz-
tacie (przy rynku) w po: 13.00-18.00, 
wt: 8.00-12.30, 13.00-18.00, czw: 8.00-
12.30, 13.00-18.00, pt: 8.00-12.30, 
13.00-17.00. Poza godzinami otwarcia 
złożenie ogłoszenia można uzgodnić 
(telefonicznie pod nr.: 596 312 477 lub 
724 751 002, e-mail: knih-k1pl@rkka.cz.

POLECAMY

• Dzika Tajlandia
Wtorek 15 października, godz. 10.55,  
TVC 2

• Olbrzymia pływająca platforma 
wiertnicza
Czwartek 17 października, godz. 16.00  
TVC 2

• Turcja, most między Europą i Azją
Środa 16 października, godz. 9.00,  
TVC 2

NEKROLOGI

ŻYCZENIA

WSPOMNIENIA
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

Znajdź nas 
na Facebooku



Znajdź nas 
na YouTubie



W głębokim smutku zawiadamiamy wszystkich krew-
nych, przyjaciół i znajomych, że dnia 11 października 
2019 zmarła w wieku 91 lat nasza Kochana Mama, Bab-
cia, Prababcia, Teściowa i Ciocia

śp. MAŁGORZATA LINCEROWA
z Suchej Górnej

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w czwartek 
17 października 2019 o godz. 14.00 z kościoła katolic-
kiego w Suchej Górnej. Zasmucona rodzina. GŁ-609

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 13 paź-
dziernika 2019 zmarł po krótkiej, ciężkiej chorobie 
w wieku 82 lat nasz Kochany Mąż, Ojciec, Teść, Dzia-
dek, Pradziadek, Szwagier i Wujek

śp. ALOJZY BRODA
zamieszkały w Czeskim Cieszynie-Mistrzowicach, 

rodak ze Stonawy
Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w piątek 
dnia 18 października 2019 o godz. 14.15 z kościoła kato-
lickiego w Stonawie. Zasmucona rodzina.
 GŁ-613

Ucichło na zawsze serce szlachetne,
zgasł w Twoich oczach blasku świt,
ciężko nam będzie bez Ciebie tutaj, 
ciężko nam będzie bez Ciebie żyć.

Pogrążeni w głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 11 paździer-
nika 2019 lat zmarła w wieku 85 lat nasza Kochana Ma-
musia, Teściowa, Babcia, Prababcia, Siostra, Szwagier-
ka, Ciocia i Kuzynka

śp. ANNA MACUROWA
z domu Rakowska,

zamieszkała w Ropicy nr 238
Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w czwartek 17 października 2019 
o godz. 15.00 z kaplicy cmentarnej w Ropicy. W smutku pogrążona ro-
dzina.  GŁ-612

Składamy serdeczne podziękowania krewnym, przyjaciołom i znajo-
mych za kondolencje, kwiaty i liczny udział w pożegnaniu Drogiego 
Zmarłego

śp. inż. FRANTIŠKA GILA 
Dziękujem ks. proboszczowi Marianu Pospěchowi za dostojne przepro-
wadzenie obrzędu pogrzebowego, panu organiście Edwardowi Rakuso-
wi za oprawę muzyczną ostatniego pożegnania.

Zasmucona rodzina. GŁ-593

W dniu 15 października mija druga rocznica śmierci

śp. mgr RENATY BUŁAWY
z Czeskiego Cieszyna

O chwilę wspomnień prosi rodzina. 
 GŁ-607

Największa miłość na świecie zgaśnie,
gdy serce matki na zawsze zaśnie.

Dnia 16 października 2019 minie 5. rocznica śmierci 
naszej Kochanej Mamusi

śp. inż. ZUZANNY KUBATKO
z Czeskiego Cieszyna

Z miłością, szacunkiem i żalem wspominają najbliżsi.
 GŁ-608

Dnia 17 października minie 100. rocznica urodzin 

ALOJZEGO SZOTKOWSKIEGO 
z Mostów koło Jabłonkowa,  

syna Franciszka „Kościelnego”
straconego w egzekucji zbiorowej członków ZWZ dnia 
20 marca 1942 roku w Cieszynie Pod Wałką. 
Przeszedł przez niemieckie katusze, Boże zbaw jego 
duszę. 
 GŁ-603 

W tym pięknym dniu 70. urodzin 

pana ANDRZEJA BEZECNEGO 
z Końskiej 

życzenia wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia oraz 
pogody ducha przesyłają: żona Marta, syn Jurek z żoną 
Krystyną, syn Roman z żoną Katarzyną, córka Libuše 
z mężem Marcinem oraz wnuki Julia, Tomek, Janek, 
Szymek, Janka, Piotruś, Michalek. 
 GŁ-610

WALUTY

BENZYNA

Ceny paliw na stacjach  
z dnia 14. 10. 2019

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,89 zł
ON  4,89 zł
LPG 1,91 zł

 Cieszyn, Circle K
E95  4,88 zł
ON  4,98 zł
LPG 1,95 zł

 Cieszyn, Shell
E95  4,89 zł
ON  4,96 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  4,96 zł  
ON  4,97 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  31,20 kc  
ON  31,20 kc  (wik)

Kursy walut w kantorach  
z dnia 14. 10. 2019

Cieszyn, ul. Zamkowa
  kupno sprzedaż
CZK  0,163 0,169
EUR  4,270 4,340
USD  3,870 3,990

Bielsko-Biała, CH Auchan
  kupno sprzedaż
CZK  0,164 0,169
EUR  4,240 4,340
USD  3,860 3,960

 Czeski Cieszyn, dworzec
  kupno sprzedaż
PLN 5,950 6,080
EUR 25,500 26,200
USD 23,200 23,900
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UŚMIECHNIJ SIĘ NASI DZIAŁACZE

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

Fot. BEATA SCHÖNWALD



LOGOGRYF ŁAMANY

MINIKWADRAT MAGICZNY II

MINIKWADRAT MAGICZNY I

JANUSZ ONDRASZEK

Moje teatralne początki sięgają czasów, kiedy chyba 
każdy z nas próbował odgrywać mniejsze lub więk-

sze role w przedstawieniach szkolnych. Potem w ramach 
wędryńskiego Klubu Młodych razem z Romanem Bujo-
kiem tworzyliśmy spektakle na przegląd teatrów amator-
skich „Melpomeny”. Moim numerem popisowym stała 
się wówczas pantomima, którą przygotowałem w wojsku 
na konkurs twórczości artystycznej. W nagrodę za pierw-
sze miejsce otrzymałem przepustkę do domu. Po powro-
cie z wojska swoją pantomimę zaprezentowałem również 
na „Melpomenach” w gospodzie „U Mrózka” w Milikowie 
i też odniosłem sukces. Mniej więcej w tym samym cza-
sie zaangażowałem się w wędryńskim Zespole Teatral-
nym. Tak się bowiem złożyło, że odtwórca głównej roli 
w „Grzechu” Żeromskiego dostał zawału i nie mógł przy-
chodzić na próby. Mając zaledwie 22 lata, podjąłem się w 
jego zastępstwie roli 80-letniego starca. Potem zagrałem 
jeszcze wiele innych ról, aż w końcu kierownik zespołu, 
Jerzy Cieńciała, przekazał mi pałeczkę reżysera. W ciągu 
minionych dziesięcioleci miałem przyjemność współpra-
cowania z wieloma ludźmi, którzy przewinęli się przez 
nasz teatr i cieszę się, że udaje mi się pozyskiwać nowych. 
Często są to ludzie, którzy mają nawet 4-5 dzieci i jeszcze 
potrafią znaleźć czas na teatr.

Inną pasją, która towarzyszy mi przez całe życie, jest 
sport. W młodości grałem w piłkę nożną w barwach 
Trzyńca i Wędryni, zawsze też lubiłem jeździć na nar-
tach. Prócz tego jeżdżę na rowerze oraz z żoną i pieskiem 
uprawiamy turystykę górską. Jestem też zaangażowany 
w lokalną politykę. Od wielu kadencji jestem członkiem 
samorządu, a po ostatnich wyborach wszedłem również 
w skład zarządu. Zawodowo jestem związany z Hutą 
Trzyniecką, pracuję na stanowisku technologa stalowni. 

 (sch)

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy 
przysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsyłania upływa w piątek 25 października 

2019 r. Nagrodę książkową za rozwiązanie zadań z 1 października 2019 otrzymuje Anna Bystrzycka z 
Trzyńca-Łyżbic. Autorem dzisiejszych łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie arytmografu I z 1 października:  
BYŁA PIĘKNA, DOBRA, ŚWIĘTA, DO DZIŚ PŁACĘ ALIMENTA
Rozwiązanie arytmografu II z 1 października: TAJEMNICE NIE MUSZĄ SIĘ UKRYWAĆ 
Rozwiązanie kwadratu magicznego z 1 października: NAUKI

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. rupieć, zniszczony przed-
miot

2. miasto na Śląsku nad rze-
ką Rudą

3. bohaterka „Ślubów pa-
nieńskich” 

4. robić tkaninę

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. stolica Azerbejdżanu
2. amerykański czołg
3. kolega, kompan, kumpel
4. nie zamykają się gadule

Wyrazy trudne lub mniej 
znane: ABRAMS

Rozwiązaniem jest dokończenie fraszki Jana Sztaudyngera:
„Nie zawsze trzeba mieć za drania
Tego, co jest innego...”

1.-4. kryształki 
zamarzniętej 
mgły, szron

3.-6. wzór bez wad, 
doskonałość, 
perfekcja

5.-8. naczynie do 
kąpieli

7.-10. kraj z Delhi
9.-12. Piotr, były 

skoczek 
narciarski

11.-2. manna, 
gryczana lub 
jaglana

Wyrazy trudne 
lub mniej znane: 
SZADŹ
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