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Gość specjalny:  
Chór Męski „Gorol” z Jabłonkowa
sobota 6 listopada 2021, godz. 15.00, 

Miejski Dom Kultury  
w Karwinie-Nowym Mieście

Chór Męski „Hejnał-Echo”  
i MK PZKO w Karwinie-Frysztacie

zapraszają na

uroczysty koncert 
pt. „Jubileusz 100+1”

Prosimy o przestrzeganie rzą-
dowego nakazu o obowiąz-
ku wykazania się ważnym te-
stem bądź szczepieniem prze-
ciw COVID-19. Dziękujemy

Znicze i kwiaty,  
ale głównie praca 

W zeszłym tygodniu 
o d w i e d z i l i ś m y 
dwa cmentarze, 
które różnią się 

od siebie wprawdzie umiejsco-
wieniem i ogólnym stanem, 
lecz łączy je jedno: społecznicy, 
głównie Polacy, dbają o pamięć 
przodków i konkretną pracą ra-
tują ich miejsce spoczynku. Mo-
torem działań jest w obu przy-

padkach stowarzyszenie OLZA 
PRO. 

Dzisiaj, po raz pierwszy po la-
tach, godnie prezentuje się w 
Zaduszki grób zasłużonego oby-
watela Sibicy, Jana Glajcara, znaj-
dujący się na miejscowym cmen-
tarzu. Społecznicy go odchwaścili, 
uporządkowali i odnowili napisy 
na pomniku. Z kolei w nieistnieją-
cej już starej Karwinie, w jej części 

zwanej Meksykiem, od czterech lat 
porządkowany jest przez wolonta-
riuszy stary cmentarz ewangelicki, 
który – jak zapowiadano – miał zo-
stać zalany przez podziemne wody 
i zniknąć z powierzchni ziemi. 
W sobotę na murze zrujnowanej 
kaplicy odsłonięto replikę tabli-
cy przypominającej darczyńców 
działki pod cmentarz, Ewę i Józefa 
Krainów. Więcej na stronie 4. (dc)

• Stanisław Kołek zapala znicz na grobie Jana Glajcara i jego żony Maryanny. 
Z prawej grób Franciszka Górniaka, właściciela cegielni. Fot. DANUTA CHLUP

2749
nowych przypadków zakażenia 
koronawirusem odnotowano w 
Republice Czeskiej w ostatnim 
dniu października – tak wynika z 
wczorajszych danych Ministerstwa 
Zdrowia. W województwie moraw-
sko-śląskim nowych zakażeń było 
496. Z kolei polskie Ministerstwo 
Zdrowia poinformowało wczoraj o 
4894 nowych przypadkach.  (dc)

By czeski  
nie był przeszkodą
EDUKACJA: Przed młodzieżą szkół średnich oraz klas 8. i 9. szkół podstawowych, których 
językiem ojczystym nie jest czeski, otwiera się możliwość darmowego doskonalenia 
w poprawnym języku Máchy i Jiráska. 
Z oferty tej korzysta już kilkanaścioro 
uczniów Polskiego Gimnazjum oraz 
Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem 
Nauczania w Czeskim Cieszynie. A mogą 
zgłaszać się kolejni.

Beata Schönwald

K
ursy języka 
czeskiego dla 
uczniów z  od-
miennym języ-
kiem ojczystym 
są prowadzone 
w ramach pro-

jektu Edukacji Fachowej i Kariero-
wej i Politechnicznej Województwa 
Morawsko-Śląskiego. Nauka odby-
wa się dwa razy po dwie lekcje ty-
godniowo. 

Ciąg dal-
szy 
na str. 3

• Wiktoria Folwarczna i Zofia Jasiok mają już za sobą kilka lekcji w ramach kursu języka czeskiego. 
Fot. BEATA SCHÖNWALD

•••
Chociaż tej sytuacji nie da się porów-
nać z tym, co działo się przed rokiem, 
w szpitalach w naszym regionie za-
pełniają się oddziały, na których leczą 
się pacjenci z COVID-19. Pomimo to 
planowane operacje przeprowadzane 
są jak na razie w nieograniczonym 
zakresie.
W weekend najbardziej krytyczna 
sytuacja była pod tym względem w 
szpitalu wojewódzkim w Karwinie-
-Raju. – Przed dziesięcioma dniami 
stworzyliśmy specjalny oddział z 15 
łóżkami dla chorych na koronawirusa. 

Ciąg dalszy na str. 3
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Miloslav Ludvík
dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Pradze-Motolu

CYTAT NA DZIŚ

•••
Kto nie jest zaszczepiony i ma więcej niż 65 
lat, to ja osobiście mu zalecam, żeby spakował 
sobie szczoteczkę do zębów oraz piżamę 
i przygotował się na to, że spędzi święta Bożego 
Narodzenia pod respiratorem

W I A D O M O Ś C I

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

Było co wspominać…
W piątek w skrzeczońskim Domu 
PZKO odbyła się w ramach spotka-
nia Klubu 50± ciekawa prelekcja 
„Podróże po Stanach Zjednoczo-
nych” – poinformowała redakcję 
Danuta Guziur z miejscowego koła. 
W roli głównej wystąpiła Anna 
Sztwiertnia z Lutyni Dolnej, która 
w 2018 roku odbyła dwutygodnio-
wą podróż po zachodniej części 
tego kontynentu. Podróżowała w 
10-osobowej grupie z przewod-
nikiem. – Jej uczestnicy pokonali 
minibusem około 5000 kilometrów 
po drogach takich stanów, jak Ka-
lifornia, Utah, Newada i Arizona. 
Przede wszystkim jednak poruszali 
się legendarną Drogą 66 (Route 
66), która łączy wschód i zachód 
Stanów Zjednoczonych – dodała 
pani Danuta.
Prelekcja trwała półtorej godziny. 
W tym czasie Anna Sztwiertnia 
wyświetliła 200 zdjęć z takich 
ciekawych miejsc i zakątków, jak 
na przykład miasta Los Angeles, 
Beverly Hills, San Diego, Las Vegas 
i San Francisco. Nie zabrakło także 
fotografii pokazujących piękno 
parków narodowych.
Na koniec, jak dodała Guziur, 
uczestnicy spotkania klubowego 
mieli jeszcze możliwość obejrzenia 
zdjęć z różnych imprez organizowa-
nych przez miejscowe koło PZKO w 
Skrzeczoniu.  (wot)

•••
Bez pagórków

Kolejna spośród wtorkowych wy-
cieczek Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Sportowego „Beskid 
Sląski” w RC nazwana została 
„wycieczką bez pagórków”. Dopi-
sała pogoda. Kierownik wycieczki, 
którym tym razem był Edek Jursa, 
przygotował dwie trasy. Dłuższa 
trasa miała 12 km, krótsza zaledwie 
5,5 km. Obie zaczynały się w Jisteb-
níku. Łagodna trasa wycieczki pro-
wadziła drogami pomiędzy stawami 
i polami. Jesienna aura czarowała 
kolorami. A w Starej Wsi turyści 
zachwycali się odnowioną fasadą 
zamku. „Zwrot”

•••
Zabytkowy wóz 
pogrzebowy
Od czwartku do dziś na cmentarzu 
komunalnym w Cieszynie przy ul. 
Katowickiej można oglądać pocho-
dzący z końca XIX wieku wóz po-
grzebowy. Odwiedzając cieszyńską 
nekropolię przy ul. Katowickiej, na 
której spoczywają osoby zasłużo-
ne dla Śląska Cieszyńskiego, m.in. 
Paweł Stalmach, ks. Józef Londzin, 
Karol Miarka, Gustaw Morcinek 
czy Franciszek Popiołek, przy okazji 
Wszystkich Świętych od kilku lat 
można oglądać zabytkowy karawan. 
Pojazd zdobią bogate dekoracje 
rzeźbiarskie oraz przeszklenia ze 
scenami religijnymi. Wóz został 
wybudowany końcem XIX wieku i 
używany był przez firmę Concordia, 
która od 1901 r. należała do rodzi-
ny Skudrzyków. W 1982 r trafił do 
Muzeum Śląska Cieszyńskiego, gdy 
miasto przejęło budynki gospodar-
cze przy ul. Bobreckiej. Karawan 
został poddany pieczołowitej kon-
serwacji, za którą Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego otrzymało nagrodę 
Marszałka Województwa Śląskiego 
za Wydarzenie Muzealne Roku 
2015 (w kategorii „dokonania z 
zakresu konserwacji”).  (klm)

W SKRÓCIE... COVID-19

Nie ma dnia, żeby w czeskich mediach nie pojawił się 
przynajmniej jeden artykuł dotyczący upadku do-
stawcy prądu i gazu Bohemia Energy. Mają one różny 
charakter – od typowo informacyjnych, przez poradni-
kowe, aż po takie, które prezentują przekrój poglądów 

internautów. O ile te pierwsze mają na celu przedstawienie sytuacji w 
możliwie obiektywny sposób i danie ludziom nadziei na wyjście z ma-
razmu, te drugie, równie realistycznie pokazują rozmiar finansowej 
tragedii konkretnych ludzi na tle opinii tych, dla których „od począt-
ku było jasne, że to oszuści” i którzy teraz całkiem otwarcie śmieją się 
z tych, co chcieli mieć tanio, a mają baaardzo drogo.

Gospodarka rynkowa ma to do siebie, że klient może wybierać mię-
dzy tym, co chce kupić i za ile chce kupić, a tym, czego kupować nie 
chce nawet w ofercie jeden plus jeden gratis. To naturalne, że chce 
kupić dobrze i tanio. Poza tym w przypadku większości produktów i 
usług ma możliwość wyboru między ceną i jakością. Jako przykład 
może posłużyć tu jajko od kury zamkniętej w klatce i od nioski ko-
rzystającej z przepisowego bio-wybiegu. Pierwsze kosztuje grosze, 
drugie znacznie więcej. Jeśli chcę jeść smacznie i zdrowo, decyduję 
się na droższą wersję. Nie znaczy to jednak, że jeśli nadarzy się okazja 
nabycia moich sprawdzonych bio-jajek za połowę ceny, rezygnuję z 
zakupu, bo kosztują za mało. Takie zachowanie byłoby nieoszczędne i 
nieroztropne zarazem. Czy da się przełożyć ten schemat na zachowa-
nie klienta, który kupuje gaz lub energię? Myślę, że w pewnym sensie 
tak. Jak napisała bowiem jedna z internautek wypowiadająca się w 
artykule na „Novinkach” zawierającym opinie czytelników, klientami 
upadłej Bohemia Energy często byli ludzie, dla których liczyła się 
każda korona. W ich przekonaniu wybrali roztropnie i oszczędnie. Za 
niższą cenę dostawali przecież kompletny produkt – prąd i gaz przez 
24 godzin na dobę. Czemu mieli coś podejrzewać, skoro właściciele 
spółki dysponowali majątkiem plasujących ich na 32. miejscu wśród 
najbogatszych Czechów...

Na razie nie wiadomo, jak w tej sytuacji zachowa się państwo. Naj-
pierw musi utworzyć się rząd. Niemniej jednak już teraz słychać głosy 
„za” i „przeciw” pomocy poszkodowanym. W tych „przeciw” padają 
argumenty, że ludzie, których straszą teraz po nocach zaliczki za gaz 
wyższe od emerytury, sami są sobie winni. To był ich wybór. Racja. 
Ale czy tego samego nie można powiedzieć o kimś, kto wybudował 
dom blisko rzeki, który zabrała mu woda, albo na wietrznym wzgórzu, 
z którego tornado zerwało mu dach? Czy im też żałujemy tego, kiedy 
państwo chce z naszych podatków im pomóc?  

ZDANIEM... Beaty Schönwald

beata.schonwald@glos.live

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

CZESKI CIESZYN
Po trzech miesiącach 
zbierania uwag i wnio-
sków odnośnie przyszłego 
wyglądu ulicy Głównej 
miasto wie, co się miesz-
kańcom podoba, co im 
przeszkadza i jakich roz-
wiązań oczekują. Z ankiety 
wynika, że obecny stan 
ulicy oceniany jest nega-
tywnie pod niemal wszyst-
kimi względami – ogól-
nego wrażenia, czystości, 
hałasu, bezpieczeństwa. 
Większość wyobraża sobie 
tę arterię jako bardziej zie-
loną i opowiada się za po-
wrotem pierwotnej kostki 
brukowej. Tymczasem 
przekształcenie Głównej 
w deptak dla pieszych ma 
tyle samo zwolenników, 
co przeciwników. Miasto 
obiecuje, że postara się 
zmienić, co się da, ale nie 
ma wpływu na asortyment 
istniejących tam sklepów.
 (sch)

HAWIERZÓW
Węzeł przesiadkowy 
zmienił się w ostatnich 
miesiącach nie do pozna-
nia. Dawniej nadgryzione 
zębem czasem zabudowa-

nia 
dwor-
cowe są 
obecnie chlubą 
miasta. Nadal nato-
miast pozostawia wiele 
do życzenia wygląd 
przejścia podziemnego, 
schodów prowadzą-
cych na perony i ich 
samych. To też ma się 
jednak zmienić. Moder-
nizacja tej części dworca 
ma się rozpocząć w przy-
szłym roku, a zakończyć 
dwa lata później. Inwesto-
rem będzie Zarząd Kolei. 
Koszt remontu wyniesie 
ok. 3 mld koron. (sch)

KARWINA
W mieście ruszyła insta-
lacja ozdób świątecznych. 
Udekorowanie głównych 
arterii oraz centrum 
miasta z jego zakątkami 
potrwa kilkanaście dni. 
Potem przyjdzie kolej 
na ustawienie choinek 
w wyznaczonych miej-
scach. Wszystko musi być 
gotowe przed pierwszą 
niedzielą Adwentu, która 
przypada w tym roku na 

28 listopada. W tym dniu 
w czasie tradycyjnego 
bożonarodzeniowego 
jarmarku zostanie rozświe-
cone drzewko świąteczne 
na rynku Masaryka we 
Frysztacie. (sch)

TRZYNIEC
Rok przed wyborami sa-
morządowymi miasto ma 
nowego członka samo-
rządu gminnego. Tydzień 
temu we wtorek w czasie 
kolejnej sesji samorządo-
wej ślubowanie na radne-
go złożył Jan Walica, który 
był rezerwowym na liście 
ANO. Członkiem Rady 
Miasta został na skutek 
złożonej w połowie wrze-
śnia rezygnacji Ctirada 
Mudrly. (sch)

wtorek

środa

czwartek

dzień: 14 do 15 ºC 
noc: 11 do 9 ºC 
wiatr: 6-9 m/s

dzień: 10 do 12 ºC 
noc: 8 do 5 ºC 
wiatr: 4-6 m/s

dzień: 12 do 15 ºC 
noc: 9 do 7 ºC  
wiatr: 4-10 m/s

DZIŚ...
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Imieniny obchodzą:  
Bohdan, Jerzy
Wschód słońca: 6.32
Zachód słońca: 16.06
Do końca roku: 59 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Ukrócenia Bezkarności 
za Zbrodnie Przeciwko 
Dziennikarzom
Przysłowie: 
„Jak listopad ciepły, 
marzec mrozem 
przewlekły”

JUTRO...
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Imieniny obchodzą:  
Hubert, Sylwia
Wschód słońca: 6.34
Zachód słońca: 16.04
Do końca roku: 58 dni
(Nie)typowe święta:
Święto Myśliwych – 
Hubertus
Przysłowie:
„Kiedy swego czasu goły 
las nastaje, święty Hubert 
z lasu cały obiad daje”

POJUTRZE...
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Imieniny obchodzą:  
Karol, Olgierd
Wschód słońca: 6.36
Zachód słońca: 16.03
Do końca roku: 57 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Taniego Wina
Przysłowie:
„Gdy listopad mroźny, to 
lipiec nie groźny”

POGODA

KARWINA

CZESKI CIESZYN

TRZYNIEC

HAWIERZÓW

Od odwiedzin pomnika Polskiego Gimnazjum 
Realnego im. Juliusza Słowackiego w Orłowej-
Obrokach rozpoczęło się spotkanie 
absolwentów placówki z 1958 roku. Grupa 
osób, które zdawały egzamin dojrzałości 
przed 63 laty, wychowanków klas 11a 
i 11b, przypomniała sobie „Testament mój” 
patrona szkoły 
i odśpiewała kilka 
pieśni patriotycznych.  
Goście piątkowej 
uroczystości złożyli 
pod pomnikiem 
wieniec i zapalili znicz.

Danuta Chlup

J
esteśmy dziarskimi 
osiemdziesięciolatka-
mi – śmiał się Stanisław 
Gawlik, organizator spo-
tkania. Dodał, że ostatni 
wspólny zjazd obu klas 
odbył się w Darkowie 

przed trzema laty, po upływie 60 
lat od matury. Prócz tego część by-
łej klasy 11a spotyka się regularnie 
we Frysztacie w pierwszą środę 
każdego nieparzystego miesiąca, 
zatem aż sześć razy w roku. 

Większość obecnych przybyła z 
różnych stron Zaolzia. Najdalszą 
podróż odbył Piotr Dzida, który po-
chodzi z Frysztatu, lecz od kilku-
dziesięciu lat mieszka w Gdyni. Po 
maturze w orłowskim gimnazjum 

wybrał studia na Politechnice w 
Gdańsku, gdzie pomyślnie skoń-
czył budowę okrętów. Wpływ na 
wybór polskiej uczelni miał m.in. 
fakt, że miał po ojcu polskie oby-
watelstwo, co w tamtych czasach 
utrudniało przyjęcie na studia w 
Czechosłowacji. 

– Podjąłem pracę w firmie Pol-
skie Linie Oceaniczne. Przepraco-
wałem blisko 50 lat, zobaczyłem 
kawał świata, ponieważ budowa-
liśmy okręty w różnych krajach – 
opowiedział Dzida, dodając, że 
przez krótki czas był nawet mary-
narzem, ale ta praca nie bardzo mu 
odpowiadała. 

Po przejściu na emeryturę za-
stanawiał się z żoną, która także 
pochodzi z Zaolzia i jest absol-
wentką orłowskiego gimnazjum, 
nad powrotem w rodzinne strony. 
Ostatecznie jednak zostali nad Bał-
tykiem. 

– Ale mowy „po naszymu” nie za-
pomniałem – śmiał się gdynianin. 

Po wizycie przy pomniku uczest-
nicy spotkania udali się na obiad 
do restauracji na orłowskim rynku. 
� 

• Ostatni weekend Zaolziańskie Towarzystwo Fotograficzne spędziło 
na plenerze we Wrocławiu. Zapraszamy do lektury piątkowego wydania 
„Głosu”, w którym zamieścimy szersze sprawozdanie z tego wydarzenia. 
 (endy)
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Uczcili swoją szkołę

• Absolwenci gimnazjum z 1958 
roku spotkali się pod pomnikiem 
przypominającym ich szkołę. 
Fot. DANUTA CHLUP

Fot. ARC

By czeski  
nie był przeszkodą
Dokończenie ze str. 1

Dzięki temu, że poza for-
mą stacjonarną zajęcia 
są prowadzone również 
w trybie on-line, zasię-

giem obejmują cały morawsko-
śląski region. Na chwilę obecną 
zostało utworzonych 14 grup, któ-
re korzystają z  zaplecza Akademii 
Handlowej w Ostrawie-Mariań-
skich Górach, Gimnazjum i Śred-
niej Szkoły Zawodowej w Ryma-
rzowie, Polskiego Gimnazjum im. 
Juliusza Słowackiego w Czeskim 
Cieszynie i innych współpracują-
cych placówek. Partnerem i reali-
zatorem kursów jest spółka „Celé 
Česko čte dětem”. 

– Chociaż zdana matura z języka 
czeskiego jest jednym z  powodów, 
dla których organizujemy te kursy, 
to nie chodzi o typowe przygoto-
wanie do egzaminu dojrzałości, a 
bardziej o to, by język czeski nie był 
przeszkodą w dalszym kształce-
niu. To, niestety, może się zdarzać, 
kiedy w domu jest w użyciu inny 
język. Naturalnie, o wiele trud-
niejszą sytuację od nas, Polaków, 
mają przedstawiciele innych nacji 
– stwierdza autor projektu – Ewa 
Katrušák z „Celé Česko čte dětem”. 
– Do czeskich szkół uczęszcza wie-
lu Wietnamczyków, Ukraińców czy 
Białorusinów, dla których znajo-
mość języka czeskiego jest bardzo 
istotna. Te dzieci po ukończeniu 
szkoły podstawowej często nie 
mogą nawet marzyć o pójściu do 
gimnazjum lub innej szkoły śred-
niej z maturą właśnie ze względu 
na słaby język czeski – zaznacza 
główny koordynator projektu Petr 
Vlk. 

Duże zróżnicowanie uczestni-
ków po względem językowym po-
woduje, że kursy są prowadzone 
na trzech poziomach – początku-
jącym (A1-A2), średnio zaawan-
sowanym (B2) i zaawansowanym 
(C1). To dotyczy również Polaków, 
jako że zazwyczaj inny jest poziom 
zaawansowania języka czeskiego 
osoby mieszkającej na Zaolziu, 
a inny ucznia żyjącego w Polsce. 
– Mogłoby się wydawać, że te kursy 
nie są potrzebne dla naszej mło-
dzieży, która od urodzenia wyra-
sta w środowisku dwujęzycznym. 
Ale to nieprawda, bo zawsze jest co 
poprawiać, szlifować, rozwijać. Te 
osoby, które już się zgłosiły, dosko-
nale to czują. Z kolei uczniom z Pol-

ski lepsza znajomość języka cze-
skiego może nie tylko pomóc przy 
zielonym stole, ale także otworzyć 
drzwi do czeskich uniwersytetów – 
przekonuje Ewa Katrušák.

Zofia Jasiok mieszka w okoli-
cach Cieszyna, po drugiej strony 
Olzy. Od września jest uczennicą 
Polskiego Gimnazjum w Czeskim 
Cieszynie. Chociaż od pierwszej 
klasy uczęszczała do czeskocie-
szyńskiej podstawówki, uważa, 
że w języku czeskim nadal ma 
pewne braki. – Nie mam na myśli 
gramatyki czy poprawnej pisowni, 
ale bardziej konwersację. W domu 
nikt nie mówi po czesku, nie mam 
więc kontaktu z codziennym, ży-
wym językiem czeskim – mówi. 
Nie wyklucza, że w przyszłości 
będzie się starała podjąć studia 
w Pradze. Wiktorii Folwarcznej, 
trzecioklasistce tego samego gim-
nazjum, zależy przede wszystkim 
na zdaniu matury z tego języka. 
Ponieważ większość swojego ży-
cia spędziła za granicą, z językiem 
czeskim nie była w kontakcie. 
– Obecnie mieszkam w Wierz-
niowicach. Ponieważ w domu 
nie używamy języka czeskiego, 
mam z nim kontakt tylko w skle-
pie – przyznaje. Jej również zależy 
głównie na konwersacji. 

Jak zaznacza dyrektor polskiej 
podstawówki w Czeskim Cieszy-
nie, Marek Grycz, placówka od lat 
organizuje dodatkowe lekcje języ-
ka czeskiego dla uczniów z Polski 
– zarówno dla pierwszaków, jak i 
dla uczniów starszych klas, którzy 
będą zdawali egzaminy wstępne 
z języka czeskiego do szkół śred-
nich. Ponieważ wie, jak ważne jest 
to dla uczniów z Polski, projekt 
województwa morawsko-śląskiego 
wita z otwartymi ramiona. Podob-
nie Maria Jarnot. – Dla uczniów z 
Polski taki kurs jest na pewno bar-
dzo potrzebny, bo chociaż są ab-
solwentami polskich podstawówek 
na Zaolziu, to jednak ich kontakt 
z językiem czeskim jest raczej spo-
radyczny i sprowadza się do lekcji 
języka czeskiego czy przeczytania 
lektury obowiązkowej – uważa dy-
rektorka Polskiego Gimnazjum w 
Czeskim Cieszynie.

Dodajmy, że na kurs może się 
zapisywać również młodzież z  in-
nych miejscowości i placówek. 
 (sch)

Dokończenie ze str. 1
Na chwilę obecną wszystkie są pozajmowane, prócz tego trzy zakażone osoby 
leżą na intensywnej terapii, a jedna na oddziale anestezjologii i reanimacji – poin-
formowała wczoraj „Głos” rzeczniczka szpitala w Karwinie-Raju Věra Murinowa. 
Jak zaznaczyła jednak, część pacjentów jeszcze w tych dniach prawdopodobnie 
uda się przesunąć na inne oddziały, a nawet wypisać ze szpitala.
Z dwóch pacjentów do jedenastu wzrosła w ostatnim tygodniu liczba osób ho-
spitalizowanych w trzynieckim szpitalu wojewódzkim. Dziesięciu z nich leży na 
zwykłym oddziale, jeden pacjent wymaga bardziej intensywnej opieki. – Pomimo 
tego wzrostu nadal większym problemem są pacjenci leczący się na klasyczne 
choroby układu oddechowego – zauważyła rzeczniczka szpitala Irena Sikora-
Nožkowa. Chociaż na covidowym oddziale zostały zaledwie 2-3 wolne miejsca, 
szpital gotowy jest połączyć go z sąsiadującym oddziałem interny. To jednak 
będzie oznaczać nowe kłopoty związane z przenoszeniem pacjentów na inne 
jednostki. 
Najwięcej chorych na COVID-19 leczy się obecnie w szpitalu w Hawierzowie. 
– Od października przybywa nam dziennie 2-3 nowych pacjentów z koronawi-
rusem. Na dziś jest ich 35. Pięć z nich wymaga intensywnej opieki – powiedział 
dyrektor Norbert Schellong. Na jednostce covidowej jest obecnie 40 łóżek, w 
razie potrzeby może wzrosnąć do 60.  (sch)

Znicze i biało-czerwone wiązanki kwiatów na grobach zasłużonych mieszkań-
ców Zaolzia na cmentarzach w Orłowej, Karwinie, Trzyńcu i Wędryni złożyła 
wczoraj, w dniu Wszystkich Świętych, Izabella Wołłejko-Chwastowicz, konsul 
generalna RP w Ostrawie. Towarzyszyła jej prezes PZKO Helena Legowicz oraz 
w kilku przypadkach bliscy i znajomi upamiętnianych osób.
– Pierwszy raz wyszliśmy z taką inicjatywą przed dwoma laty. Z pomocą pre-
zes Legowicz kontynuujemy to zmieniając co roku osoby, które chcemy upa-
miętnić. Tym razem szczególnie pamiętamy o społecznikach i prezesach PZKO, 
którzy odeszli w ubiegłym roku, jak 
pan prezes Puchała i prezes Matuszyń-
ski, a także o artystach, poetach, rzeź-
biarzach, genialnych ludziach wielkiego 
talentu i wrażliwości, z których słynie 
Zaolzie – powiedziała konsul.
Na cmentarzu w Orłowej-Porębie 
upamiętnieni zostali Halina Kowalczyk, 
dziennikarka i redaktorka „Zwrotu”, 
nauczycielka w polskiej podstawówce 
w Trzyńcu-Tarasie, Tadeusz Wratny, 
malarz i fotograf, Tadeusz Berger, re-
daktor graficzny „Zwrotu” oraz Wiesław Adam Berger, prozaik i poeta.
W Karwinie znicze zapłonęły na mogiłach Eugeniusza Matuszyńskiego, preze-
sa Rady Obwodowej PZKO w Karwinie i Tadeusza Puchały, prezesa MK PZKO 
w Karwinie-Raju. Na nekropolii w Trzyńcu upamiętniono Bronisława Liberdę, 
malarza, grafika, gawędziarza Ludwika Cienciałę, znanego jako Maciej, a także 
Gustawa Przeczka, wieloletniego dyrektora Szkoły Podstawowej z Polskim Ję-
zykiem Nauczania.
– To dla nas zaszczyt, że możemy takiego człowieka, pisarza, poetę, społecz-
nika, który całe życie poświęcił dzieciom i młodzieży, mieć za patrona szkoły – 
powiedziała obecna na cmentarzu Anna Jeż, dyrektorka szkoły w Trzyńcu.
Na cmentarzu w Wędryni konsul złożyła kwiaty na grobach Józefa Kaszpera, 
długoletniego prezesa MK PZKO w Wędryni oraz Jerzego Cienciały, działacza 
amatorskiego Zespołu Teatralnego w Wędryni. – Jerzy Cienciała był prze-
wodnikiem wszystkich tych, którzy przez te lata angażowali się w tym teatrze. 
Wspominamy go przy każdej premierze i spotkaniach okolicznościowych – za-
znaczył Janusz Ondraszek, obecny kierownik wędryńskiego zespołu teatralne-
go. (klm)

Zdjęcia: ŁUKASZ KLIMANIEC

Płomień 
pamięci
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Poezja w cieniu winnicy
Bardziej poeta czy winiarz? Kim jest Bogdan Trojak? To pytanie jako pierwsze zabrzmiało w środę po południu 
z ust Kateřiny Huberowej, moderatorki spotkania w kawiarni-czytelni „Avion” w Czeskim Cieszynie z pochodzącym 
z Zaolzia, a mieszkającym obecnie w Pradze właścicielem winnicy i laureatem tegorocznej nagrody „Magnesia 
Litera”.

Beata Schönwald

O
dpowiedź nie jest 
prosta, jako że 
w życiu Trojaka 
przez cały czas 
literatura i wino 
splatają się w 
niekończący się 

warkocz przeżyć i zdarzeń. Chociaż 
poezja w życiu Trojaka pojawiła się 
o wiele wcześniej niż zachwyt nad 
krajobrazem morawskich winnic, 
w „Avionie” była najpierw mowa o 
winie. To w czasie studiów w Brnie 
dziewiętnastolatek z Wędryni zaczął 
odkrywać uroki tamtejszych piw-
niczek. – To środowisko bardzo mi 
się podobało, dla mnie było bardzo 

poetyckie. Nagle dostrzegłem kon-
trast między życiem w cieniu Huty 
Trzynieckiej a „poezją” Moraw Po-
łudniowych. Wiedziałem, że winiar-
stwo jest kwestią tradycji rodzinnej, 
sztuką, która przechodzi z ojca na 
syna, dlatego w tym czasie nawet nie 
przyszło mi przez myśl, że ja również 
mógłbym się tym zajmować – przy-
znał poeta. W tym czasie bardziej niż 
studentem prawa, które notabene 
na 5. roku postanowił przerwać, był 
dobrze rokującym poetą, laureatem 
literackiej Nagrody Ortena. Świat le-
żał mu u stóp. Po co więc uczyć się 
tak nudnych dyscyplin, jak prawo 
publiczne, finansowe czy admini-
stracyjne? 

Sposobem na zmianę i powrót do 
bardziej prozaicznej rzeczywistości 

po jedenastu latach obracania się w 
brneńskich kręgach literackich oka-
zała się własna winnica.

– Udało mi się wynająć kawałek 
ziemi i jeszcze przed wejściem do 
Unii Europejskiej posadzić latorośl – 
wspominał bohater spotkania. Dodał, 
że winnicę należy wybierać ze wzglę-
du na rozciągający się z niej widok. 
Przecież tam człowiek będzie spędzać 
większość dnia. Może brzmi to niedo-
rzecznie, ale Trojakowi w nauce win-
nego rzemiosła pomogła literatura. 
Przez branżowe czasopisma, jak np. 
stuletni „Vinářský Obzor”, dotarł do 
ludzi znających się na rzeczy. – To 
ustrzegło mnie przed wieloma błę-
dami. Stwierdziłem, że wino jest tym 
medium, za pośrednictwem którego 
chcę poznawać świat – podkreślił. 

Swoje pierwsze wino, czerwoną 
Frankowkę, pamięta jednak do dziś. 
Może niekoniecznie dlatego, że nie-
specjalnie mu wyszła, ale że pił ją 
razem z Ludwikiem Kunderą, który 
znał wszystkich wielkich czeskich 
poetów tych czasów. Później w jego 
winie, już o wiele lepszej jakości, 
zasmakował kuzyn Ludwika Milan 
Kundera. Odtąd jego butelki regu-
larnie „wędrują” do Paryża, a literat 
odwdzięczał się za nie książkami z 
dedykacją. 

Na początku była jednak poezja. 
Bogdan Trojak wiedział od dziecka, 
że zostanie poetą. Półka w domo-
wej biblioteczce, której w wieku 6 
lat zdołał dosięgnąć, obejmowała 
zbiory poetyckie Mickiewicza i Sło-
wackiego. Już wtedy postanowił być 

tacy jak oni. Mając 10 lat, napisał 
swój pierwszy tomik wierszy, które 
mama przepisała mu na maszynie 
do pisania. Wpływ polskich roman-
tyków na jego twórczość widoczny 
jest do dziś, m.in. w rymie i rytmie 
jego poezji. Inspirację znajdywał 
również u innych wielkich Polaków 
– Gałczyńskiego, Tuwima czy Schul-
za. Z czeskich autorów są to Skácel, 
Mikulášek i Holan. Nie zawsze jed-
nak pisanie idzie jak po maśle. Cza-
sy dzieciństwa, kiedy „produkował” 
po cztery wiersze dziennie, minęły 
bezpowrotnie. Przykładem jest po-
emat, requiem dla starego winiarza 
z Borzetic na Morawach, którego nie 
potrafi skończyć, gdy tymczasem 
odchodzą do wiecznych winnic ko-
lejni przyjaciele. Prócz tego planuje 
wydać książkę złożoną z felietonów 
o winie. No właśnie, znowu o winie. 
Bo wino, jak to określiła Kateřina 
Huberowa, to takie jego „lekkie upo-
śledzenie”.

Wśród pytań, których nie sposób 
było pominąć w przypadku poety 
„rozdartego” czy, jak kto woli, „rozla-
tanego” między Zaolziem, Morawa-
mi Południowymi i Pragą, było to o 
dom. Trojak odpowiedział na nie bez 
chwili wahania. – Mój dom jest tutaj. 
Tego nie da się zmienić i im jestem 
starszy, tym bardziej intensywnie to 
czuję. 

46
lat ma Bogdan Trojak. Ukończył Pol-
skie Gimnazjum w Czeskim Cieszynie. 
Ma trójkę dzieci. Razem z pochodzącą 
z Gruzji żoną Salome zajmuje się 
uprawą i produkcją wina w Litomie-
rzycach. Jest poetą, prozaikiem, tłu-
maczem i publicystą. W 1998 roku za 
zbiór „Pan Twardowski” otrzymał Na-
grodę im. Jiřego Ortena, w 2005 roku 
za tomik poezji „Strýc Kaich se žení” 
po raz pierwszy stał się laureatem 
nagrody „Magnesia Litera”. Powtórnie 
została mu ona przyznana w tym roku 
za książkę dla dzieci „Safíroví ledňáčci 
a Glutaman”.

Zaduszki przy odnowionym grobie 

Groby Franciszka Gór-
niaka i Jana Glajcara, 
dwóch Polaków zasłużo-
nych nie tylko dla Sibicy, 

ale dla całego Śląska Cieszyńskie-
go, leżą tuż przy bramie sibickiego 
cmentarza. Żyli w podobnym okre-
sie czasu, ich pomniki nagrobne 
mają ten sam kształt i wygląd. O 
grób Górniaka dba rodzina, miej-
sce spoczynku Glajcara uporząd-
kowali i odnowili społecznicy.

W zeszłoroczne Zaduszki grób 
Jana Glajcara wyglądał żałośnie. 
Porośnięty chaszczami zasłaniają-
cymi także dolną część pomnika, 
na którym ledwo już były widoczne 
poszarzałe napisy. W tym roku jest 
inaczej, miejsce pochówku wybit-
nego mieszkańca Sibicy zostało 
odnowione. Wszystko zaczęło się 
od artykułu Daniela Kadłubca opu-
blikowanego w styczniu w „Głosie”. 
Profesor zwrócił w nim uwagę na 
niekorzystny wygląd grobu Glaj-
cara i zaapelował o zaopiekowanie 
się nim. 

– Koło PZKO  w Sibicy odpo-
wiedziało na apel pana profesora. 
Wiedzieliśmy o tym, w jakim grób 
jest stanie, ale wielu z nas dopiero 
po opublikowaniu tego artykułu 
zainteresowało się bliżej osobą 
zmarłego – przyznaje Stanisław 
Kołek, działacz Miejscowego Koła 
oraz stowarzyszenia OLZA PRO. 
– Otrzymaliśmy materiały nt. tej 
osobistości od Mariana Steffka z 
Ośrodka Dokumentacyjnego Kon-
gresu Polaków i przypomnieliśmy 
członkom koła, kim ten człowiek 
był.

Społecznicy związani z Kołem 
PZKO w Czeskim Cieszynie-Sibicy 
oraz stowarzyszeniem OLZA PRO 
postanowili własnymi siłami upo-
rządkować grób. Latem tego roku 
wcielili plan w życie. Usunęli chasz-
cze,  naprawili ramy grobu, teren 
wokół obsypali białym żwirem. 
Sami odnowili nawet litery na po-
mniku, kierując się wskazówkami 
fachowca z firmy kamieniarskiej. 
Dzięki własnemu zaangażowaniu 

wydatki były minimalne. Projekt 
otrzymał wsparcie w wysokości 2 
tys. koron z Funduszu Rozwoju Za-
olzia Kongresu Polaków. Prócz Koł-
ka włączyli się do pracy trzej jego 
koledzy: Andrzej Kluza, Roman 
Bonek i Jozef Straňák.

Jan Glajcar (1823-1911) był rol-
nikiem. Udzielał się w polskich 
organizacjach działających za 
czasów austriackich na terenie 
Śląska Cieszyńskiego. Walczył o 
polskie szkolnictwo na Śląsku Cie-
szyńskim, głośnym echem odbiło 
się jego wystąpienie w 1871 roku 
na zgromadzeniu ludowym w Ro-
picy. W swojej mowie protestował 
przeciwko wprowadzeniu do ślą-
skich szkół ludowych języka nie-
mieckiego jako obowiązkowego, 
domagał się, aby uczono dzieci w 
języku polskim oraz by mowa ta 
nie była traktowana jako gorsza, 
chłopska. Żądał, by do szkół tych 
kierowano nauczycieli znających 
język polski i szanujących obycza-
je ludu. Glajcar był dobroczyńcą 

wspierającym Macierz Szkolną, 
wpierał także rodaków w Prusach 
Wschodnich i Ameryce, dla któ-
rych prenumerował polską prasę 

i wydawnictwa. W jego domu, na 
tak zwanej Glajcarówce, w pew-
nym okresie mieściło się polskie 
przedszkole. (dc)

• Społecznicy własnoręcznie uporządkowali i odnowili grób. 
Fot. STANISŁAW KOŁEK

Tablica na cmentarzu 
przypomina darczyńców
Na porządkowanym przez wolontariuszy cmentarzu ewangelickim w Karwinie-Meksyku odbyła się w sobotę 
kameralna uroczystość. Odsłonięto replikę tablicy pamiątkowej ku czci darczyńców działki pod cmentarz, Ewy 
i Józefa Krainów, którą udało się zrekonstruować według fotografii znalezionej w archiwum.

Danuta Chlup

R
e k o n s t r u k c j a 
była możliwa 
dzięki wsparciu 
f i n a n s o w e m u 
prezesa Rady 
Ministrów RP 
za pośrednic-

twem Fundacji „Pomoc Polakom 
na Wschodzie” oraz pomocy mery-
torycznej Centrum Polskiego Kon-
gresu Polaków w RC. 

Uroczystość zorganizowały po-
rządkujące cmentarz stowarzysze-
nie OLZA PRO oraz parafia ewange-
licka w Karwinie. Wartę honorową 
trzymali harcerze z  2. Karwińskiej 
Drużyny Harcerskiej „Wielka 
Niedźwiedzica”. Obecni byli tak-
że goście, m.in.: wicekonsul Edyta 
Wodzyńska-Andreeva z Konsulatu 
Generalnego RP w Ostrawie, wice-
prezydent Karwiny i członek Rady 
Kongresu Polaków Andrzej Bizoń, 
dyrektor polskiej szkoły we Fryszta-
cie Tomasz Śmiłowski, autorka sagi 
powieściowej „Krzywy kościół” Ka-
rin Lednická. Przybyli członkowie 
parafii ewangelickiej we Frysztacie 
oraz karwińskich stowarzyszeń. 

– Ludzie, którzy są tutaj pogrze-
bani, mieli swoje imiona. Każdy 
z nas ma swoje imię i reagujemy na 
nie, kiedy je słyszymy. Swoje imio-
na mieli także ludzie, którzy są tu-
taj pogrzebani. Bardzo doceniam 
zaangażowanie tych wszystkich 
wolontariuszy, którzy tu przycho-
dzą i pracują, którzy pamiętają o 
przeszłości i darzą szacunkiem 
przodków. Nie możemy nigdy w 
życiu zapominać o przeszłości – 
mówił ks. Roman Brzezina, senior 

ostrawsko-karwińskiego senioratu 
Śląskiego Kościoła Ewangelickiego 
A.W. Prezbiter zboru ewangelickie-
go w Karwinie-Frysztacie Dawid 
Pasz przekazał pozdrowienia od 
pastora Emila Macury, który nie 
mógł być obecny na uroczystości. 

Głos zabrała także konsul Wo-
dzyńska: – Cieszę się, że odsłonię-
cie tablicy jest właśnie dzisiaj, w 
przededniu Wszystkich Świętych i 
Zaduszek, które to święta mają dla 
nas szczególne znaczenie. Wszy-
scy czcimy w tych dniach pamięć 
o tych, którzy już odeszli. Dlatego 
chciałam państwa poprosić, aby-
ście zapalili na grobach znicze, 
które przywiozłam. Niech to świa-
tełko, ten symbol zapłonie.

Konsul dodała, że również Kon-
sulat Generalny w Ostrawie uczest-
niczy w projekcie ratowania cmen-
tarza i będzie starał się pomóc 
finansowo w wydobyciu kościelnej 
wieży i ewentualnie w dalszej re-
konstrukcji tego miejsca. 

Kaplica cmentarna jest zrujno-
wana, jej wieża zapadła się do wnę-
trza. Stowarzyszenie OLZA PRO 
stara się zapobiec dalszemu nisz-
czeniu kaplicy. 

Druga część uroczystości odbyła 
się przy grobie Józefa Krainy i jego 
żony. Stanisław Kołek przypomniał 
jego życie oraz zasługi. Kraina uro-
dził się w 1850, zmarł w 1934 roku. 
Był rolnikiem, zasłużonym pre-
zbiterem zboru ewangelickiego. W 
1902 roku ofiarował pod cmentarz 
część swojego pola, rozciągającego 
się między koloniami górniczymi 
Meksyk i Nowy Jork. Początkowo 
cmentarz miał połowę dzisiejszej 
powierzchni, dopiero w 1923 roku 
dokupiono grunty, aby go poszerzyć. 

Stanisław Kołek przypomniał, 
że według pesymistycznych zało-
żeń cały cmentarz miał być w na-
stępstwie wydobycia węgla zalany 
wodą. Tak się nie stało, podtopiona 
została tylko część cmentarza. 

– Myślę, że skoro to miejsce 
cudem ocalało, to należy mu się 
szacunek, powinniśmy go utrzy-
mywać, aby przyroda go nie po-
chłonęła. Od czterech lat grupa 
wolontariuszy pracuje na tym 
cmentarzu i wyniki pracy są, jak 
myślę, widoczne – podsumował 
inicjator ratowania cmentarza. 

Po uroczystości wolontariusze 
ponownie zabrali się do pracy.  

• Przy tablicy wartę honorową trzyma-
li harcerze. 

• Na cmentarz w Karwinie-Meksyku 
przybyło w sobotę sporo osób. 
Zdjęcia: DANUTA CHLUP

Czas na… enoturystykę

W ostatnią środę paź-
dziernika w Pałacu 
w Kończycach Wiel-
kich podpisano uro-

czyście dokument założycielski 
Stowarzyszenia „Cieszyński Szlak 
Wina”.   Według Marcina Lipskie-
go, pomysłodawcy i prezesa, głów-
nym zadaniem stowarzyszenia 
będzie promocja i rozwój enotu-
rystyki, czyli turystyki winiarskiej 
na Śląsku Cieszyńskim. Kolejnym 
punktem działań będą uprawy wi-
norośli, produkcja wina, edukacja 
winiarska i rozwój krajobrazowy na 
bazie tutejszej tradycji.

Stowarzyszenie ma wymiar tran-
sgraniczny i współpracuje zarówno 
z polskimi, jak i czeskimi partnera-

mi, tworząc wspólne programy po 
obu stronach granicy.

– Głównymi partnerami po stro-
nie czeskiej są Zamek w Piotro-
wicach i Gmina Piotrowice koło 
Karwiny, gdzie powstanie kolejna 
winnica na naszym planowanym 
szlaku. Po stronie polskiej to win-
nice w Kończycach Małych oraz Ja-
strzębiu-Zdroju – powiedział Mar-
cin Lipski, przedstawiciel nowego 
stowarzyszenia.

Na uroczyste podpisanie aktu 
założycielskiego stowarzyszenia 
przybyli m.in. burmistrz Cieszyna 
Gabriela Staszkiewicz, wójtowie 
gmin Haźlach, Godów i Kończy-
ce oraz wójt partnerskiej gminy 
Piotrowice koło Karwiny. Przybyli 

także dyrektor polskiego biura Eu-
roregionu Śląsk Cieszyński Bogdan 
Kasperek i prodziekan ds. nauki 
Wydziału Architektury, Budownic-
twa i Sztuk Stosowanych Wyższej 
Szkoły Technicznej w Katowicach 
dr Bartłomiej Buława, który był od 
początku budowania fundamen-
tów enoturystyki na tych terenach.

Do Cieszyńskiego Szlaku Wina 
dołączają ze swoimi pomysłami 
także karwińskie stowarzyszenie 
S.O.S. Karviná oraz Śląskie Stowa-
rzyszenie Kolejowe, które razem 
planują zrobić tematyczne prze-
jazdy szlakiem wina od starego 
frysztackiego dworca do Kończyc i 
Cieszyna.

 „Zwrot”
• Podczas imprezy można było skosztować wina, które powstało z winorośli 
rosnących w Kończycach Małych. Fot. MAREK KONIECZNY/„Zwrot”

• Z Bogdanem Trojakiem rozmawiała w „Avionie” Kateřina Huberowa. Fot. BEATA SCHÖNWALD
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Wprawdzie nazwisko 
Oszelda pojawia 
się w różnych 
miejscowościach 
Księstwa 
Cieszyńskiego, lecz 
chyba najliczniej 
występowało 
w Nieborach. 
Stamtąd pochodził 
też najsłynniejszy 
przedstawiciel rodu, 
Paweł (1823-1864), lekarz i działacz.

Z
a protoplastę linii 
Oszeldów z Nie-
borów może ucho-
dzić Paweł Oszel-
da, zagrodnik, 
który zmarł przed 
19 stycznia 1734 

roku. Tego dnia w kościele ewan-
gelickim w Cieszynie jego syn, Jan, 
poślubił Marię Buzek z Ropicy.

Syn tej pary, Jerzy Oszelda (ur. 
1735), był młynarzem w Nieborach. 
W 1759 roku ożenił się z Ewą Fra-
nek, córką siedlaka w Ropicy. Ich 
synem był z kolei Paweł Oszelda 
(ur. 1763), który w 1786 roku pojął 
za żonę Zuzannę Płoszek, córkę 
„wolnego” (w domyśle wolnego 
chłopa) z Frysztackiego Przedmie-
ścia w Cieszynie.

»Menglarz«
Wspomniany Paweł pojawia się 
czasami w źródłach z określeniem 
„menglarz”. Oznacza to, że jego 
podstawowym źródłem dochodu 
była maglownia płótna. Później 
rodzinny biznes przejął jego syn i 
imiennik, Paweł (ur. 1797). – Oszel-
dowie, będąc jak na owe czasy za-
możni, zakupywali większe ilości 
przędzy, którą dawali do przero-
bienia na płótno ubogim tkaczom, 
mieszkającym w podgórskich 
wsiach, a płótno w kawałkach 
handlowych sprzedawali w domu. 
Przychodzili handlarze, zakupywa-
li je i rozprzedawali po jarmarkach. 
Rozwozili je też sami Oszeldowie 
nawet do dalekich miast – pisał 
Jan Wantuła (1877-1953), który jako 
pierwszy autor zainteresował się 
bliżej rodem z Nieborów.

Pozostawił też opis ich dworu 
zbudowanego około 1830 roku: 
„Dworek murowany (…) robi wra-
żenie już jakiegoś półpańskiego 
mieszkania, charakterystyczny 
dach ze złamaną więźbą i to we-
wnętrzne urządzenie, typowo 
kmiece. Stary zegar, umieszczony 
w artystycznie wykonanej skrzyni, 
od powały do podłogi, wszystko to 
świadczy i o dostatku, i o smaku ar-
tystycznym dawnych właścicieli”.

Paweł Oszelda (ur. 1797) w 1822 
roku ożenił się z Marią Liszką z Dę-
bowca. Spośród ich synów maglow-
nię przejął Andrzej (ur. 1843). Był 
on też wójtem Nieborów i prezbite-
rem zboru w Cieszynie. Najbardziej 
znany okazał się jednak najstarszy 
z rodzeństwa, Paweł (1823-1864).

»Bojownik  
o wolność ludu«
Określenie „znany” jest dość 
względne. Na próżno o nim szu-
kać obszerniejszych informacji we 
współczesnej mu prasie czy XIX-
-wiecznych wydawnictwach. Na 
szczęście na początku XX wieku 
pewien stary robotnik z Huty Trzy-
nieckiej w czasie przerwy opowie-
dział młodszemu koledze historię, 
zasłyszaną od ojca. Jej bohaterem 
był młody lekarz, który w czasie 
Wiosny Ludów przyjechał z Wied-
nia w rodzinne strony, by przeka-
zać miejscowym chłopom wieści o 
wielkich zmianach – w szczególno-
ści o zniesieniu pańszczyzny. Nie 
bał się postawić panom, za co osta-
tecznie wylądował w więzieniu.

I pewnie pamięć o szlachetnym 
doktorze przepadłaby, gdyby nie 

zbieg okoliczności, że tym młod-
szym robotnikiem, słuchającym 
opowieści, był Jan Wantuła, zako-
chany w książkach i przeszłości. 
Po latach zdołał zebrać tyle mate-
riału, że wystarczyło na obszerną 
rozprawę zatytułowaną „Doktor 
Paweł Oszelda. Bojownik o wolność 
ludu w 1848 roku”. Ukazała się ona 
w 1935 roku na łamach „Zarania 
Śląskiego” jako osobna publikacja, 
dodatkowo w 1954 roku przedru-
kowano ją jako rozdział w książce 
Wantuły „Karty z dziejów ludu Ślą-
ska Cieszyńskiego”.

Paweł Oszelda swoją pośmiertną 
sławę zawdzięcza właśnie Wantu-
le. Później doczekał się biogramu 
w prestiżowym „Polskim słowniku 
biograficznym”, zainspirował lite-
ratów, by wspomnieć tylko „Rap-
sod o Oszeldzie” Pawła Kubisza.

Trudno się dziwić, bo droga ży-

ciowa lekarza rodem z Nieborów 
rzeczywiście pod wieloma wzglę-
dami była wyjątkowa. Uczył się 
w gimnazjum ewangelickim w 
Cieszynie, później studiował me-
dycynę w Wiedniu. Kiedy w 1848 
roku wybuchła Wiosna Ludów, 
zjawił się na Śląsku Cieszyńskim, 
gdzie pouczał miejscowych o nad-
chodzących zmianach. Organizo-
wał wiece, pomagał formować po 
wsiach oddziały „gminnej gwar-
dii”, wreszcie przemawiał na wiel-
kim zgromadzeniu w Cieszynie 
w październiku 1848 roku. Nieba-
wem przyszło mu zapłacić wysoką 
cenę za przekonania. Wylądował 
w owianym złą sławą więzieniu w 
Spielbergu koło Brna. Po wyjściu 
na wolność został lekarzem woj-
skowym. Zmarł przedwcześnie w 
1864 roku w Sopron na Węgrzech. 
W małżeństwie z Joanną Hosen 

miał, wedle „Polskiego słownika 
biograficznego”, czworo dzieci.

Podziękowanie  
za 20 słoiczków miodu
W lokalnej prasie z czasów austriac-
kich można natrafić na informacje 
o innych przedstawicielach rodu 
Oszeldów. Jan Oszelda, siedlak w 
Ropicy, należał do Towarzystwa 
Ewangelickiej Oświaty Ludowej, 
a w latach 1888 i 1902 pojawia się 
wśród osób wpłacających datki na 
Dom Narodowy w Cieszynie. Kiedy 
w 1906 roku w Nieborach powsta-
ła Ochotnicza Straż Pożarna, do jej 
zarządu (wydziału) wybrano Pawła 
Oszeldę. Z kolei w 1915 roku Sekcja 
Szpitala Komitetu Polek na łamach 
prasy dziękowała serdecznie „pan-
nie Zuzannie Oszeldównie za 20 
słoiczków miodu dla gruźliczno-
-chorych”. 
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Michael Morys-Twarowski Oszeldowie
Skąd ten ród?
Jak podał Władysław Milerski w „Nazwiskach cieszyńskich”, najstarsza 
znana wzmianka o Oszeldach w Księstwie Cieszyńskim pochodzi z 
1598 roku z księgi gruntowej Ligotki Kameralnej. Nazwisko Oszelda (w 
wersji Oschelda) pojawia się w drugiej połowie XIX wieku w Wiedniu 
(np. w 1881 roku zmarł tam w wieku 61 lat Johann Oschelda), ale naj-
prawdopodobniej to potomkowie Oszeldów z Księstwa Cieszyńskiego.

Gdzie doczytać?
 Z Jan Wantuła, „Karty z dziejów ludu Śląska Cieszyńskiego”, Warszawa 

1954 (tam rozdział o Pawle Oszeldzie).

Skąd to 
nazwisko?
Władysław Milerski 
w książce „Nazwiska 
cieszyńskie” 
wyprowadza nazwisko 
od staropolskiego 
„szeleć” (szaleć), 
więc słowo Oszelda 
oznaczałoby człowieka, 
który oszalał, dostał 
obłędu. Warto jednak 
rozważyć, czy nie jest 
to spolszczenie jakieś 
obcej nazwy, bo droga 
od „szeleć” do Oszeldy 
wydaje się dość daleka.

Rękopisy u Czartoryskich

Wystawa „Wielcy 
Polacy”, prezento-
wana w Bibliotece 
Książąt Czartory-

skich, poprzez rękopisy i druki 
przybliża wybitnych poetów, pi-
sarzy, uczonych, wodzów, którzy 
odegrali istotną rolę w dziejach 
naszego narodu, Europy i świata 
– mówią Jadwiga Klima i Dorota 
Otwinowska, kustosze Muzeum 
Narodowego w Krakowie. Ekspo-
zycję można oglądać do 30 stycz-
nia 2022 r.

Jakie było założenie ekspozycji? 
– Przybliża ona wielkich Pola-

ków, którzy odegrali istotną rolę w 
dziejach naszego narodu, Europy 
i świata. Znaleźli się wśród nich 
wybitni poeci, pisarze, uczeni, wo-
dzowie, a także przywódcy narodo-
wi. Prezentowane rękopisy i druki 
związane z omawianymi postacia-
mi pochodzą z Biblioteki Książąt 
Czartoryskich – odpowiada Klima.

Wystawa jest polecana wszystkim 
– i szkolnej młodzieży, i ludziom 
starszym, posiadającym już pewną 

wiedzę wyniesioną ze szkoły. – Moż-
na tutaj zobaczyć rzeczy, o których 
wszyscy uczyli się lub właśnie się 
uczą z podręczników do historii czy 
literatury. Postaci historyczne, któ-

rych zarówno wydane dzieła, jak i 
teksty pisane własną ręką możemy 
tu oglądać, stają się w ten sposób 
nam znacznie bliższe – dodaje Otwi-
nowska. Dzieje.pl/PAP

• Mikołaj Rej (1505-1569), „Zwie-
rzyniec” (Kraków). Fot. ARC

• Metryka chrztu Pawła Oszeldy, urodzonego w 1763 roku.

• Metryka chrztu Pauliny Oszeldy, córki Pawła, urodzonej w 1860 roku w Sopron na Węgrzech. 
Zdjęcia: Biblioteka i Archiwum im. Tschammera w Cieszynie, Familysearch.org, Śląska Biblioteka Cyfrowa.

• Paweł Oszelda (1823-1864).

Z REDAKCYJNEJ POCZTYListopadowa »Jutrzenka«

Ciemne moce, zmory, sotó-
ny – oto temat na jesien-
ną szarugę. Nie propo-
nujemy amerykańskich 

halloweenowych duchów, ale na-
sze rodzime straszydła i strachy, 
koszmary i zwidy. Mamy da was 
opowiadanie

Kto nie lubi się bać, niech zaj-
rzy na inne strony i przeczyta 
legendę o żółtej ciżemce czy hu-
morystyczne opowiadanie „Sen 
myszki” albo dalsze przygody lisa 
Niezguby. Pośmiać można się też 
przy lekturze bajki o kłótliwych 
gospodyniach.

Trzeci numer gazetki w tym 
roku szkolnym, oprócz stałej ru-
bryki „Dzieci w sieci” (tym razem 
zajmujemy się fejsem, lajkiem i 
selfie), poleca też temat związany 
z  niebezpieczeństwem uzależnie-
nia się od gier komputerowych. 
W pułapkę takiego uzależnienia 
wpadła wasza koleżanka Jutrzen-
ka, gdy otrzymała od cioci na uro-
dziny prezent w postaci gry Sims4 
(polega na wymyślaniu Simów 
czyli ludzi, budowaniu im domów, 
kierowania ich życiem). Co z  tego 
wynikło? Czy Jutrzenka zrozumia-
ła swój błąd? Dlaczego o mało nie 
straciła przyjaciół? Przeczytajcie i 
zastanówcie się!

Wiatr hula po pustych polach. 
Czas zabrać latawce i zabawić się. 
Może tak, jak zwierzaki w historyj-
ce obrazkowej. A jeśli wydaje wam 
się, że jest zbyt zimno, to rozpalcie 
ognisko i upieczcie kartofle w po-
piele. Pychota. Pisał o tym nawet 
wielki poeta Julian Tuwim.

Przypominamy ponadto o Świato-
wym Dniu Pluszowego Misia i Świa-
towym Dniu Tańca – może to być 
świetna okazja do zabawy w szkole.

Dlaczego rekiny nie potrzebują 
dentysty? Dowiedzcie się, jeśli je-

steście ciekawi, a przy okazji zer-
knijcie niżej, gdzie temat zębów i 
ich mycia dotyczy nas, ludzi, więc 
także i was. Szczotka, pasta, ku-
bek, ciepła woda – tak zaczyna się 
wielka przygoda. Żeby zdrowe zęby 
mieć, trzeba tylko chcieć.

Na jesienną szarugę przygoto-
waliśmy też liczne gry i zabawy 

rysunkowe, ulubione łamigłówki, 
złudzenia optyczne, a dla maj-
sterkowiczów opis stworzenia je-
siennego stracha, który ma ponoć 
przegonić wszystkie listopadowe 
smutki.

Kolorowych i wesołych chwil 
z Jutrzenką!

 Barbara Glac

Udany dzień na Morawach

W tym roku z powodu pandemii 
znowu nie można się było regular-
nie spotykać. Dlatego panie z Klu-
bu Kobiet w Milikowie-Centrum, 
by nie odzwyczaić się od zebrań, 
spotkały się kilka razy na pieszych 
wycieczkach po okolicy. Po polu-
zowaniu obostrzeń postanowiono 
zorganizować jednodniową wy-
cieczkę, która odbyła się 22 wrze-
śnia. 

Wczesnym rankiem dziewiętna-
ście osób wyruszyło minibusem w 
kierunku południowych Moraw. 
Pierwszym celem naszej wyciecz-
ki była kolebka Wielkich Moraw, 
Velehrad, miejsce skąd misjonarze 
Cyryl i Metody szerzyli swe nauki. 
Historyczne dzieje  Velehradu się-
gają początków XIII wieku. Dzi-
siejszy wygląd kompleksu bazyliki 
i klasztoru jest wynikiem licznych 
przebudowań ukończonych w dru-
giej połowie wieku XVIII. Po zwie-
dzeniu przepięknego barokowego 
kościoła, skierowaliśmy się do po-
bliskiego Centrum Turystycznego, 
gdzie znajduje się wspaniała wy-
stawa pierniczków z całych Czech 
i Słowacji.

Podczas zwiedzania odkryliśmy, 
że w jednej dużej witrynie umiesz-
czone są pierniki pani Grzybkowej z 
Pietwałdu. Podziwialiśmy niezwy-
kłą różnorodność zdobienia pier-
ników, gdyż można powiedzieć, 
że każda z pań (oraz jeden pan) 
ma swój „rękopis”. Sympatyczna 
pani przewodnik oprowadziła nas 
wśród eksponatów i zaznajomiła 
z wieloma ciekawymi sprawami 
związanymi z pieczeniem i zdobie-
niem pierników.

Następnie pojechaliśmy kilka 
kilometrów dalej do miasteczka 
Buchlowice, gdzie zjedliśmy obiad 
oraz zwiedziliśmy piękny, barokowy 
zamek, który jest nazywany perłą 
wśród barokowych zamków w repu-
blice. Potem zajrzeliśmy na krótko 
do pięknego ogrodu zamkowego. 
Ostatnim celem naszej wycieczki 
były ogromne szklarnie, w których 
mogliśmy podziwiać między in-
nymi imponującą hodowlę fuksji 
(1200 rodzajów) oraz innych roślin 
i kwiatów. Niestety w sprzedaży nie 
było dużego wyboru, bo szklarnie są 
otwarte dla zwiedzających do końca 
września. Irena Cieślar

• W wycieczce uczestniczyło 19 osób. Każdy znalazł dla siebie coś ciekawe-
go, nowego i inspirującego. Fot. ARC

• Jesień w pełni, dlatego też listopadowa „Ju-
trzenka” mieni się barwami – zdaniem wielu – 
najpiękniejszej pory roku. Fot. ARC

Perełki księgozbioru  
wystawione w gablotach

Łukasz Klimaniec

K
sięgozbiór i ze-
spół archiwa-
liów Polskiego 
T o w a r z y s t w a 
Ludoznawcze-
go, jaki jest prze-
chowywany w 

Książnicy Cieszyńskiej, należy do 
najcenniejszej części zasobu tej 
biblioteki obok zbiorów Leopolda 
Jana Szersznika, Czytelni Ludowej 
czy spuścizny po Tadeuszu Rege-
rze. Dzięki staraniom pracowników 
Książnicy teraz każdy może zoba-
czyć perełki tego księgozbioru.

– Kultura ludowa w naszym regio-
nie stanowi elementarny składnik 
dziedzictwa ludowego, a zarazem 
jest rdzeniem tożsamości etnicznej 
i kulturowej mieszkańców tego re-
gionu. Nic więc dziwnego, że wzbu-
dza zainteresowanie nie tylko obec-
nie, ale przyciągała uwagę już w XIX 
wieku, kiedy pojawili się pierwsi 
badacze – mówił podczas piątko-
wego wernisażu wystawy Krzysztof 
Szelong, dyrektor placówki.

Dodał, że papierowa część tego 
dziedzictwa w znacznej części 
po różnych perturbacjach trafiła 

do zbiorów Książnicy, która teraz 
sprawuje nad nią pieczę, co umoż-
liwiło zorganizowanie tej wystawy i 
co pozwala realizować jej tytułowe 
hasło – uratować dla nauki i od za-
pomnienia.

Ekspozycję przygotowali Agniesz-
ka Laskowska i Krzysztof Kleczek. 
Laskowska przyznała, że jej tytuł 
nawiązuje do słów prof. Antoniego 
Kaliny z Uniwersytetu Lwowskiego, 
inicjatora założenia Towarzystwa 
Ludoznawczego we Lwowie. 

– Wykorzystując jego wypo-
wiedź, która miała scharaktery-
zować cel prowadzonych przez 
niego badań, zdecydowaliśmy się 
nazwać naszą wystawę „Uratować 
dla nauki i od zapomnienia” – to 
sformułowanie z powodzeniem 
mogłoby stać się mottem Polskie-
go Towarzystwa Ludoznawczego 
w Cieszynie, jakie ukonstytuowało 
się w 1901 r., ale nasza opowieść za-
czyna się nieco wcześniej i ma dużo 
wątków – wskazała Laskowska.

Przypomniała, że zainteresowa-
nie ludoznawstwem pojawiło się w 
XVIII wieku na skutek rodzących 
się idei romantycznych, gdy zaczę-
to utożsamiać to, co ludowe, z tym, 
co narodowe. I powiązano ludo-
wość z ideą narodu.

– Inteligenci i przedstawiciele 
wyższych warstw społecznych wę-
drowali po wsiach i zbierali bajki, 
podania, mity – wyjaśniła. Jako 
ciekawostkę przytoczyła fakt, że 
baśnie braci Grimm w kontekście 
europejskim są rezultatem właśnie 
takiego zbieractwa. 

– Na Śląsku Cieszyńskim badania 
ludoznawcze zrodziły się na skutek 
emancypacji kulturalnej niższych 
warstw społecznych i osób plebej-
skiego pochodzenia. Etnografo-
wie-ludoznawcy uważali, że to, co 
ludowe, jest wartościowe. I chcieli 
ocalić to od zapomnienia. Obawiali 
się, że to dziedzictwo ulegnie zani-
kowi. A profesjonalni badacze spoj-
rzeli na tę ludowość przez pryzmat 
nauki – dodała.

Krzysztof Kleczek zwrócił uwa-
gę, że na wystawie można zoba-
czyć obiekty, których kopie cyfro-
we dopiero w tym roku pojawią się 
na stronie internetowej Śląskiej 
Biblioteki Cyfrowej. Wskazał, że 
wśród prezentowanych ekspona-
tów znajdują się dzieła pionierów 
ludoznawstwa na ziemiach pol-
skich – Łukasza Gołębiowskiego, 
Aleksandra Sapiehy czy Waw-
rzyńca Surowieckiego oraz Oskara 
Kolberga. W części poświęconej 

tradycjom ludoznawczym na zie-
miach polskich prezentowane są 
publikacje Andrzeja Cinciały, Bo-
gumiła Hoffa, Pawła Stalmacha 
czy Roberta Zanibala. W gablotach 
można zobaczyć m.in. protokół 
posiedzenia poufnego w sprawie 

założenia Polskiego Towarzystwa 
Ludoznawczego w Cieszynie w 
dniu 9 marca 1901 r. i inne ma-
teriały opisujące początki i dzia-
łalność Polskiego Towarzystwa 
Ludoznawczego w Księstwie Cie-
szyńskim. 

Niezwykle cenny księgozbiór i zespół archiwaliów 
Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego można 
właśnie oglądać w Książnicy Cieszyńskiej na 
wystawie „Uratować dla nauki i od zapomnienia… 
120 lat historii Polskiego Towarzystwa 
Ludoznawczego”. W gablotach dostrzec można m.in. 
dokumenty dotyczące zaolziańskich miejscowości.

• Na wystawie można zobaczyć np. obiekty, których kopie cyfrowe dopiero 
w tym roku pojawią się w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Ekspozycja jest czynna 
od 23 października do 29 stycznia 2022 r. od wtorku do piątku (8.00-18.00), a 
w soboty od 9.00 do 15.00. Fot. ŁUKASZ KLIMANIEC

•••
Wystawa jest polecana wszystkim – i szkolnej 

młodzieży, i ludziom starszym, posiadającym 

już pewną wiedzę wyniesioną ze szkoły
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S P O R T 
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Lukas Podolski, 
piłkarz Górnika Zabrze, były gwiazdor reprezentacji Niemiec, wypowiedział się na temat plebiscytu „Złota Piłka”

Głosowanie ma wiele wspólnego z polityką i sławą 

RETROSKOP 

Małgorzata Glinka-
-Mogentale, była 
znakomita polska 
siatkarka, członkini 

„Złotek” – fantastycznej genera-
cji, która wywalczyła dla Polski 
dwa złote medale mistrzostw Eu-
ropy 2003 i 2005 – była bohaterką 
poprzedniego wydania Retrosko-
pu. 

Z racji tego, że znajdujemy się 
na kolejnej lotnej premii, mam 
zaszczyt poinformować o zwy-
cięzcy voucheru do sieci sklepów 
Sportisimo. Tym razem szczęście 
uśmiechnęło się do Marii By-
stroń z Hawierzowa. Przypomi-
nam, raz na cztery tygodnie wła-
śnie taki voucher (o wartości 500 
koron) trafia do jednego z czytel-
ników „Głosu” biorących udział 

w naszej zabawie. A chodzi w niej 
– ni mniej ni więcej – o rozszyfro-
wanie „tajemniczej postaci” na 
archiwalnym zdjęciu. Voucher 
do odbioru w redakcji „Głosu”, ul. 
Strzelnicza 28, Czeski Cieszyn. 

W dzisiejszym odcinku ograni-
czę się wyłącznie do publikacji 
zdjęcia. Reszta należy już do Was. 
Piszcie na adres: bittmar@glos.
live. Termin nadsyłania odpowie-
dzi mija w niedzielę 7 listopada. 

PYTANIE NR 77
Tym razem bez podpowiedzi. 
Fani polskiego futbolu nie po-
winni mieć jednak trudności z 
odgadnięciem nazwiska napast-
nika na zdjęciu. Życzę powodze-
nia!
 (jb)

Fot. ARC

WEEKENDOWY  
SERWIS PIŁKARSKI
Najwyższa klasa rozgrywek piłkarskich w RC mknie do przodu wciąż bez piłkarzy MFK Karwina. Podopieczni 
trenera Bohumila Páníka od dwóch tygodni przymusowo pauzują i do gry wrócą dopiero w najbliższą niedzielę, 
podejmując w Raju drużynę Slovácka. Hit kolejki Fortuna Ligi tym razem trafił nad Ostrawicę. Banik w zaciętym 
spotkaniu zremisował na Miejskim Stadionie w Witkowicach ze Spartą Praga 2:2. 

Janusz Bittmar

FORTUNA LIGA

BANIK OSTRAWA – 
SPARTA PRAGA 2:2
Do przerwy: 0:1. Bramki: 50. Buchta, 
88. Tetour – 31. J. Pešek, 72. Hancko. 

Banik: Budinský – Juroška, Svozil, 
Pokorný, Fleišman – Ndefe (78. Sor), 
Kaloč (78. Budínský), Kuzmanović 
(73. Klíma), Tetour, Buchta (95. Po-
točný) – Almási.

W fantastycznej oprawie, na za-
pełnionym po brzegi Miejskim Sta-
dionie w Ostrawie-Witkowicach, 
piłkarze Banika w hicie 13. kolejki 
zremisowali w niedzielę ze Spartą 
Praga 2:2. Mecz ustawiły trzy rzuty 
karne. Sparta prowadziła w Ostrawie 
po bramce Peška, który wykorzystał 
błąd stoperów Banika. Po zmianie 
stron wyrównał płaskim uderzeniem 
z granicy pola karnego Buchta, a po-
tem… już tylko karne rządziły całym 
spotkaniem.

Sparta z dwóch „jedenastek” wy-
korzystała tylko jedną, Banik przy 
stanie 1:2 też doczekał się karnego po 
podcięciu Almásiego. Tetour w 88. 
minucie w oparach mgły wyrównał 
na 2:2, otwierając drzwi miłośnikom 
zawałowych końcówek. Jednym 
tchem warto dodać, że takie mecze 
to prawdziwa reklama Fortuna Ligi!

– Moi piłkarze pokazali charakter. 
Zresztą nie musieli udowadniać, że 
ich serca biją dla Banika. Myślę, że 
mimo wszystko byliśmy bliżej zwy-
cięstwa, ale to nie brak pokory z na-
szej strony. Po prostu tak to widzę na 
gorąco po tym zaciętym spotkaniu – 
stwierdził trener Banika Ondřej Sme-
tana. Szkolenowiec Sparty Pavel Vrba 
do pojedynków z Banikiem podcho-
dzi nie tylko z dużą pokorą, ale też 
nostalgią. W sezonie 2003/2004 Vrba 
wspólnie z trenerem Františkiem 
Komňackim wywalczył dla Ostrawy 
mistrzostwo kraju. – To piękne wspo-
mnienia, ale teraz koncentruję się 
na posadzie w Sparcie – powiedział 
„Głosowi”. – Punkt z Banikiem to dla 
nas niedosyt, ale niestety zremiso-
waliśmy te zawody trochę na własne 
życzenie, popełniając duże błędy w 
obronie. Muszę jednak podkreślić, 
że jestem pod wrażeniem futbolu w 
wykonaniu gospodarzy. Banik zagrał 
agresywnie, nowocześnie i zasłuże-
nie nie przegrał tego spotkania – za-
znaczył Vrba, wybrany w zeszłym ty-
godniu czeskim „Trenerem Dekady”. 

Z powodu kontuzji gospodarze 
przed meczem mieli kilka dylematów 
do rozwiązania. W bramce zamiast 

doświadczonego Jana Laštůvki poja-
wił się Viktor Budinský, na stoperze 
zabrakło z kolei Davida Lischki. Jego 
absencja podyktowana była jednak 
innymi względami – 24-letni obroń-
ca do Banika został wypożyczony ze 
Sparty i w umowie znajduje się waru-
nek, że Lischka nie zagra we wzajem-
nych meczach sezonu 2021/2022. 

W innych meczach 13. kolejki: Te-
plice – Liberec 1:2, Zlin – Cz. Budzie-
jowice 2:0, Ołomuniec – Slovácko 
0:3, Ml. Bolesław – Hradec Kr. 3:2, 
Jablonec – Pardubice 1:1, Slavia Pra-
ga – Pilzno 2:0. Lokaty: 1. Pilzno 33, 
2. Slavia Praga 32, 3. Slovácko 31, 3. 4. 
Sparta Praga 30, 5. Ostrawa 23,… 16. 
Karwina 4 pkt. W następnej kolejce: 
Hradec Kr. – Ostrawa (sobota, 15.00), 
Karwina – Slovácko (niedz., 15.00)

FNL

PRZYBRAM – 
TRZYNIEC 0:1
Do przerwy: 0:1. Bramka: 16. Petráň. 
Trzyniec: Adamuška – Foltyn (52. 
Javůrek), T. Ba, Bedecs, Hýbl (54. Pu-
chel) – Omasta, Habusta, Steinhübel, 
Kania – Petráň (86. Ntoya), Juřena.

Trzy punkty wystrzelił gościom 
napastnik Michal Petráň, ale pierw-
szoplanową gwiazdą meczu był trzy-
niecki bramkarz Jiří Adamuška. – Jir-
ka bronił rewelacyjnie, zwłaszcza w 
drugiej połowie, w której gospodarze 
podkręcili tempo – skomplemento-
wał swojego podopiecznego trener 
Trzyńca Martin Zbončák. Najwięk-
szy popłoch w defensywie Trzyńca 
siał były piłkarz tego klubu, René 
Dedič. Słowacki napastnik uderzał 

najczęściej z desantu powietrznego, 
ale na całe szczęście dla przyjezd-
nych  albo niecelnie, albo piłkę gasił 
Adamuška. Dla Trzyńca to trzecie 
zwycięstwo w sezonie. – Wymęczona 
wygrana też się liczy. Mieliśmy sporo 
szczęścia, ale ono ponoć sprzyja od-
ważnym – podkreślił szkoleniowiec 
FK Fotbal Trzyniec. 

W innych meczach 13. kolejki: 
Brno – Vlašim 2:1, Ujście n. Ł. – 
Táborsko 2:2, Wyszków – Chrudzim 
4:1, Prościejów – Líšeň 1:1, Żiżków – 
Jihlawa 0:0, Sparta Praga B – Dukla 
Praga 5:1. Lokaty: 1. Brno 32, 2. Sparta 
Praga B 25, 3. Líšeň 22,… 14. Trzyniec 
10 pkt. W następnej kolejce: Trzyniec 
– Vlašim (sobota, 10.15). 

DYWIZJA F

BOGUMIN – 
BRUNTAL 2:0
Do przerwy: 2:0. Bramki: 1. Fr. Ha-
nus, 25. Strojek. Bogumin: Jakub Ko-
deš – Stošek, Jan Kodeš, Václavíček, 
Sporysz (86. Uher) – Ferenc, Fr. Ha-
nus, Strojek, Bloksch – Halaška (80. 
Ptáček), Padych (90. Kvapil). 

Mecz ustawiła szybka bramka 
Františka Hanusa, zaś po trafieniu 
Strojka gospodarze już w pełni kon-
trolowali wydarzenia na boisku. Bo-
guminiacy, pasowani przed sezonem 
na jednego z faworytów czwartoligo-
wych rozgrywek, na razie niezupeł-
nie wywiązują się z tej roli. – Prze-
platamy lepsze występy z gorszymi. 
Mam nadzieję, że ustabilizujemy 
wreszcie formę – stwierdził Patrik 
Poštulka, drugi trener FK Bospor Bo-
gumin. 

KARWINA B – 
WITKOWICE 0:1
Do przerwy: 0:0. Bramka: 86. Richtár. 
Karwina B: Drobek – Hejda, Buzek, 
Dadak, Kaczmarczyk – Goj (65. Vraj), 
Bielan – Brzóska (77. Ramadan), 
Hrušovský (77. Lee), Kuča (65. Mar-
ciňa) – Římanek (77. Cherevka).

Wyrównane zawody rozstrzygnął 
na korzyść gości Richtár, pewnie 
wykorzystując w 88. minucie rzut 
karny. Przed sezonem nikt się nie 
spodziewał, że obie drużyny będą 
kuśtykały w środkowej części tabeli. 
Karwiniacy grają zaś jeszcze ciut go-
rzej od Witkowic. – To nie był futbol 
na miarę naszych oczekiwań. Zmar-
nowaliśmy cztery czyste okazje, a w 
końcówce wręczyliśmy gościom w 
prezencie „jedenastkę” – skomento-
wał nieudane spotkanie trener go-
spodarzy Petr Mašlej.

BILOWEC – 
DZIEĆMOROWICE 
2:1
Do przerwy: 1:1. Bramki: 41. Dluhoš, 
60. Krayzel – 25. Řapek. Dziećmoro-
wice: Majerczyk – Mensah, Leibl, K. 
Skoupý, Hrtánek – Ciku (88. Hvoj-
ník), Hamrozi, Stawicki (67. Staško), 
Lech – Řapek, Jež.  

Goście na boisku wicelidera tabeli 
mogli tylko sprawić niespodziankę 
i z takimi właśnie założeniami pod-
opieczni trenera Jozefa Jadrnego 
rozpoczęli całe spotkanie. Odważ-
nie, nastawiając się na dobrą defen-
sywę i kontrataki. Bramka Řapka 
na 0:1 sprowokowała jednak zespół 
Bilowca do włączenia czwartego bie-
gu. Jeszcze do przerwy wyrównał 
Dluhoš, a szalę spotkania na stronę 
faworyta przechylił w drugiej poło-
wie Krayzel. 

HERZMANICE – 
HAWIERZÓW 2:2
Do przerwy: 0:0. Bramki: 66. Opata, 
90. Půda – 60. i 87. Wojnar. Hawie-
rzów: Kubala – Podešva, Kisza (88. 
Draxler), Matušovič (8. Zbavitel), L: 
Skoupý, Velčovský, Bajzath, Heller, 
Malcharek, Wojnar, Zupko. 

W spotkaniu na dnie tabeli worek 
z  bramkami rozwiązał się w Ostra-
wie w drugiej połowie. Wtedy goście 
grali już bez swojego trenera Mirosla-
va Matušoviča, który w 8. minucie 
zmuszony był opuścić boisko. Dwie 
bramki najlepszego strzelca Indian, 
Tomáša Wojnara, nie zapewniły jed-
nak przyjezdnym kompletu punk-
tów. W ostatniej minucie wyrówna-
nego, ale chaotycznego spotkania 

„remisowym katem Indian” został 
Půda. 

W innych meczach 1. kolejki: 
Frensztat p. R. – N. Jiczyn 0:3, Polan-
ka – Frydlant 0:2, Rymarzów – Opa-
wa B 2:2. Lokaty: 1. Frydlant 28, 2. Bi-
lowec 26, 3. Polanka 26,... 9. Bogumin 
19, 10. Karwina B 15, 12. Dziećmoro-
wice 10, 13. Hawierzów 7 pkt.  

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
Czeladna – Slavia Orłowa 1:5 (Hyrnik 
– Renta 2, Jatagandzidis, Kadlíček, 
Zach), Hlubina – L. Piotrowice 4:1 
(Sasko, Frébort, Förster, Podraza – 
Filipek), Fulnek – Datynie Dolne 
0:3 (Cileček, Rozsíval, Kodenko), P. 
Polom – Bruszperk 1:1, Karniów – 
Břidlična 1:3, Haj – Oldrzyszów 4:0, 
Petřvald n. M. – Koberzyce 4:2. Loka-
ty: 1. Karniów 39,… 6. Sl. Orłowa 23, 
12. Datynie Dolne 12, 13. L. Piotrowi-
ce 12, 15. Cz. Cieszyn 7 pkt. 

IA KLASA – gr. B
Olbrachcice – Dobratice 2:0 (Żyła, 
Vagner), Rzepiszcze – Bystrzyca 
3:0, Dobra – Stonawa 1:3 (Gryžboň 
– Timp, Sittek, Folwarczny), St. Mia-
sto – Śmiłowice 3:3 (dla gości: Vla-
chovič 3), Wracimów B – Jistebnik 
11:3, Luczina – Libhošť 0:5. Lokaty: 
1. Rzepiszcze 27, 2. Wracimów B 24, 
3. Bystrzyca 24, 4. Olbrachcice 21, 5. 
Stonawa 20,… 10. Jabłonków 11, 11. 
Śmiłowice 11 pkt. 

IB KLASA – gr. C
Nydek – I. Piotrowice 2:3, L. Pio-
trowice B – Gnojnik 1:2, Sedliszcze 
– Wierzniowice 1:4, Sucha Górna – 
Starzicz 2:0, Wędrynia – Mosty k. J. 
5:1, Pietwałd – Oldrzychowice 1:0, 
Raszkowice – Baszka 4:2. Lokaty: 1. 
Wędrynia 31, 2. Raszkowice 30, 3. Su-
cha Górna 30 pkt. 

MP KARWIŃSKIEGO
Hawierzów B – Żuków G. 3:4, Sn 
Hawierzów – G. Błędowice 2:1, Łąki 
– Dąbrowa 1:1, G. Hawierzów – Sj Pie-
twałd 1:1, B. Rychwałd – F. Orłowa 
2:4. Lokaty: 1. F. Orłowa 33, 2. Żuków 
G. 26, 3. B. Rychwałd 23 pkt. 

MP FRYDEK-MISTEK
Piosek – Śmiłowice B 1:1, Metylowice 
– Bukowiec 1:2, Niebory – Hukwaldy 
1:0, Toszonowice – Nawsie 1:0, Gró-
dek – Prżno 2:3, Chlebowice – Mili-
ków 0:3, Palkowice – Wojkowice 4:0, 
Noszowice – Janowice 2:1. Lokaty: 1. 
Palkowice 35, 2. Prżno 34, 3. Niebory 
33 pkt.  

• Pomocnik Banika Nemanja Kuzma-
nović właśnie zmarnował czystą oka-
zję. Fot. fcb.cz

Tak wygląda  
hartowanie stali!
W hokejowej Tipsport Ekstralidze idą jak burza zespoły Trzyńca i Witkowic. Stalownicy Trzyniec na tafli Komety 
Brno sięgnęli w niedzielę po siódmą wygraną z rzędu (2:3), zespół Witkowic po czwarte zwycięstwo z rzędu (4:1) – 
pokonując u siebie Pardubice. 

Janusz Bittmar

Pierwszy gol Šedivego
Pod brneńską twierdzą Szpilberk 
trzy punkty zapewnił Stalowni-
kom w ostatnich sekundach re-
gulaminowego czasu gry Ondrej 
Šedivý. Dla 32-letniego napastni-
ka było to premierowe trafienie w 
barwach podbeskidzkiego klubu, 
w dodatku bardzo efektowne. Še-
divý uwolnił się na niebieskiej li-
nii spod opieki obrońców, w dużej 
szybkości dobrze zgasił podanie 
od Kofronia, a następnie już tyl-
ko hipnotyzował bramkę Kome-
ty strzeżoną przez Klimeša. Co 
ważne, czując na swoich plecach 
oddech brneńskich obrońców nie 
spanikował. 

– To ważna bramka zarówno 
dla Trzyńca, bo dała nam komplet 
punktów w meczu z ambitnym 
rywalem, ale również dla mnie. 
Wierzę, iż przełamanie strzeleckie 
wpłynie korzystnie na moją psychi-
kę w następnych kolejkach – stwier-
dził Šedivý, który do Trzyńca został 
wypożyczony z partnerskiego klubu 
we Frydku-Mistku. – W trzynieckim 
zespole panuje duża konkurencja, 
a więc moje myśli kręcą się wokół 
najbliższego meczu. Co będzie da-
lej, czy wrócę do Frydka, czy też nie, 
o tym decydują trenerzy – dodał na-
pastnik. 

Trzyńczanie ruszyli na Kometę z 
impetem, prowadząc od 4. minu-
ty z kija Petra Vrány. Druga tercja 
należała jednak do Brna i dopie-
ro w trzeciej odsłonie Stalownicy 
znów wzięli sprawy w swoje ręce. 

– Zwłaszcza trzecia tercja stała pod 
znakiem uporczywej walki. Cieszę 
się, że to my wracamy z kompletem 
punktów – zaznaczył szkolenio-
wiec Trzyńca Václav Varaďa.

Sensacja w Ostrawie
Witkowice, które raczej nie są ze-
społem gwiazd, a bardziej druży-
ną grającą według zasad Trzech 
Muszkieterów, czyli „jeden za 
wszystkich, wszyscy za jednego”, 
rozbiły w Ostravar Arenie świetnie 
prezentujące się w całym sezonie 
Pardubice 4:1. Kluczowa dla losów 
spotkania była trzecia tercja, w 
której gospodarze nie panikowa-
li, ale konsekwentnie grali swoje. 
– Po raz kolejny muszę pochwalić 
bramkarza Stezkę. Bronił znakomi-
cie – stwierdził zadowolony trener 
Witkowic Miloš Holaň.  

TIPSPORT EKSTRALIGA

K. BRNO – TRZYNIEC 2:3
Tercje: 0:1, 2:1, 0:1. Bramki i asysty: 22. Haščák (Horký), 34. Kollár (Ďaloga, 
Mueller) – 4. P. Vrána (Miloš Roman), 39. Martin Růžička (Jaroměřský, Miloš 
Roman), 60. Šedivý (D. Kofroň, M. Adámek). Trzyniec: Kacetl – Kundrátek, D. 
Musil, M. Adámek, M. Doudera, Zahradníček, Jaroměřský – Martin Růžička, P. 
Vrána, Miloš Roman – O. Kovařčík, A. Nestrašil, Hrehorčák – D. Kofroň, Mar-
cinko, Šedivý – Dravecký, Szturc, Martynek.

WITKOWICE – PARDUBICE 4:1
Tercje: 1:0, 1:1, 2:0. Bramki i asysty: 7. Kalus (Stehlík, Plášil), 29. Bernovský 
(Kovář, Krenželok), 52. Dej (Kovář, Bondra), 58. Kalus (Bondra, Polák) – 40. 
Blümel (Košťálek, Kousal). Witkowice: Stezka – Solovjev, R. Polák, Galvinš, 
Plášil, Koch, J. Stehlík, L. Kovář – M. Kalus, Dej, Bondra – Svačina, J. Hruška, 
Illéš – Lednický, Marosz, Fridrich – Bernovský, L. Krenželok, Krejsa. 
Lokaty: 1. Trzyniec 46, 2. Hradec Kr. 39, 3. Pardubice 35,… 11. Witkowice 25 
pkt. W następnej kolejce: Trzyniec – Hradec Kralowej (dziś, 17.00), Ołomuniec 
– Witkowice (dziś, 18.00). 

CHANCE LIGA

HAWIERZÓW – LITOMIERZYCE 1:3
Tercje: 1:1, 0:0, 0:2. Bramki i asysty: 9. Pechanec (L. Bednář, Severa) – 7. Si-
hvonen (R. Přikryl, Válek), 51. J. Jícha (O. Procházka, T. Urban), 59. Koláček (M. 
Kadlec). Hawierzów: Fučík – Groch, Chroboček, T. Pastor, M. Hlaváč, Mrowiec, 
Korím – L. Bednář, Pechanec, J. Doktor – Š. Kratochvil, Hudeček, Dostálek – 
Severa, Maruna, Handl – M. Hrubec, Paś, Mrva. 

FRYDEK-MISTEK – LITOMIERZYCE 4:3
Tercje: 2:0, 1:2, 1:1. Bramki i asysty: 6. Christov (Łyszczarczyk, Matyáš), 11. 
Christov (Peterek, Šlahař), 30. Łyszczarczyk (Šlahař, Teper), 42. Matiaško 
(Matyáš, Łyszczarczyk) – 24. Sihvonen (Válek, J. Holý), 33. T. Urban (Koláček, 
Válek), 45. R. Přikryl (Jebavý, Černohorský). F-M: Šimboch – Ciura, Teper, 
Krzak, Matyáš, J. Adámek, Z. Malík – Ta. Král, Peterek, Šlahař – Christov, Ko-
morski, Łyszczarczyk – Klimša, Křivohlávek, Goiš – Blaško, Matiaško, Geidl.
Lokaty: 1. Trzebicz 43, 2. Litomierzyce 36, 3. Wsecin 32,… 12. Frydek-Mistek 
21, 16. Hawierzów 15 pkt. W następnej kolejce: Hawierzów – Slavia Praga 
(jutro, 17.30).

• W natarciu na bramkę Komety napastnik Patrik 
Hrehorčák. Fot. ROMAN KANTOR/HC Kometa Brno
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CO W TEATRZE

SCENA POLSKA – TRZYNIEC: 
Prywatna klinika (2, godz. 19.00);
 KARWINA: Balladyna (3, godz. 
18.00).

CO W KINACH

CZ. CIESZYN – Central: Matky (4, 
godz,. 16.30); Diuna (4, godz. 18.00); 
TRZYNIEC – Kosmos: Kurz manžel-
ské touhy (2, godz. 17.30); Diuna (2, 

godz. 20.00); Venom 2: Carnage (3, 
godz. 17.30); Nie czas umierać (3, 
godz. 20.00); Karel (4, godz. 17.30); 
Eternals (4, godz. 20.00); KARWINA 
– Centrum: Ostatni pojedynek (2, 
godz. 17.30); Poroże (2, godz. 20.00); 
Królik Piotruś (3, godz. 17.30); Láska 
na špičkách (3, godz. 20.00); Eter-
nals (4, godz. 18.00); HAWIERZÓW 
– Centrum: Rodzina Addamsów (2, 
3, godz. 17.00); Karel (2, godz. 19.30); 
Kurz manželské touhy (3, godz. 
19.30); Seal Team (4, godz. 17.00); 
Ztraceni v ráji (4, godz. 18.00); CIE-
SZYN – Piast: Rodzina Addamsów 
(3, 4, godz. 15.00).

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 – Kluby Kobiet i Senio-
ra MK PZKO zapraszają na spotkanie 
3. 11. o godz. 15.00 do Domu PZKO. W 
programie śpiewanie z Czerwonymi 
Gitarami.
CZ. CIESZYN – Pierwszy listopado-
wy wykład MUR-u odbędzie się tym 
razem w czwartek 4. 11. o godz. 17.00 
w Centrum Polskim. Michał Przywa-
ra mówić będzie o Adamie Wawroszu 
trochę inaczej. Wykład zatytułował 
„Adam Wawrosz – smutny żartow-
niś”. Fragmenty tekstów Wawrosza 
czytać będzie kierownik Sceny Pol-
skiej TC Bogdan Kokotek. Ze względu 
na ograniczoną liczbę miejsc prosi-
my o rezerwację pod adresem mur.
pzko@gmail.com lub pod numerem 
+420 705 114 048.

 Grupa plastyków „Ósemka” zapra-
sza na wernisaż wystawy „Salon 21”, 
który odbędzie się 10. 11. o godz. 17.00 
w Minigalerii „Na płocie” w Miejskiej 
Bibliotece w Cz. Cieszynie-Sibicy.
FOTOKLUB JABŁONKÓW – Zapra-
sza na wernisaż wystawy „Na pero-
nie”. Odbędzie się on 5. 11. o godz. 
17.00 na peronie dworca kolejowego 
w Nawsiu.
KARWINA – Oddział Literatury Pol-
skiej Biblioteki Regionalnej zaprasza 
na spotkanie z architektem krajobra-
zu Rudolfem Klusem we wtorek 2. 11. 
o godz. 17.00 w budynku biblioteki na 
Rynku Masaryka w Karwinie-Fryszta-
cie. Wejściówki w cenie 50 kc można 
zamawiać pod nr. tel. 596 312 477, 558 
849 501 lub mailowo: polske@rkka.cz. 
KARWINA-RAJ – W związku z przy-
gotowywaną przez Miejscowe Koło 
PZKO w Karwinie-Raju i Ośrodek Do-
kumentacyjny Kongresu Polaków w 
RC wystawą z okazji przypadającej w 
przyszłym roku 150. rocznicy otwar-
cia i 40. rocznicy zamknięcia szkoły 
polskiej w Karwinie-Raju, prosimy 
uprzejmie czytelników „Głosu”, któ-
rzy w swych archiwach rodzinnych 
posiadają jakieś fotografie, świadec-
twa i inne pamiątki, o ich łaskawe 
udostępnienie do zeskanowania. 
Kontakt: Marian Steffek, Ośrodek 
Dokumentacyjny Kongresu Polaków 
w RC, ul. Grabińska 33, 737 01 Czeski 
Cieszyn, tel.+420 602 265 474, e-mail: 
osrodek@polonica.cz. Z góry uprzej-
mie dziękujemy. Organizatorzy.

KLUB SENIORA „PRZYJAŹŃ” – 
wraz z Klubem Seniora Karwina-Raj 
zapraszają swoich członków i przy-
jaciół na spotkanie w poniedziałek 
8. 11. o godz. 17.00 do Domu Polskiego 
PZKO Karwina-Frysztat.
PTTS „BŚ” – 3. 11. zapraszamy na 
spacer zboczami Girowej – z Marko-
wa przez Studzieniczne na Półgróń. 
Długość trasy około 5 km, przewyż-
szenie 170 m. Dojazd: pociągiem z Cz. 
Cieszyna o godz. 10.26, przesiadka w 
Mostach k. Jabłonkowa do autobusu 
kierunek Herczawa o godz. 11.16.
 9. 11. (wtorek) zapraszamy na wy-
cieczkę na najwyższy szczyt Beski-
du Śląsko-Morawskiego, Łysą Górę. 
Miejsce startu: Papežov, zejście do 
Ostrawicy, bliższe informacje na 
www.ptts-beskidslaski.cz. Długość 
trasy 14,2 km, przewyższenie około 
700 m. Prowadzi Laďa Michalík, tel. 
602 840 384. Dojazd autobusem: z 
Karwiny, Obch. dům o godz. 6.21, 
przesiadka w Cz. Cieszynie o godz. 
6.50, dalej przesiadka we Frydku, Na 
Veselé o godz. 7.39. Z Trzyńca – dwo-
rzec aut. o godz. 6.55, przesiadka we 
Frydku, Na Veselé o godz. 7.39; z Ha-
wierzowa-Podlesia o godz. 7.05, prze-
siadka we Frydku, dworzec kolejowy 
o godz. 7.36.
WĘDRYNIA – Klub Seniora MK 
PZKO zaprasza członków na spotka-
nie, które odbędzie się we wtorek 
9.  11. o godz. 15.00 w „Czytelni”. W 
programie wystąpi SZ.K.A.P.A z Pol-
skiego Gimnazjum w Cz. Cieszynie.

Przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury RC wydaje Kongres Polaków w RC, ul. Grabińska 33, 737 01 Czeski Cieszyn, IČO: 00535613, w wydawnictwie POL-PRESS, s.r.o. IČO: 
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wy: Janusz Bittmar, bittmar@glos.live • Redaktorzy terenowi: Danuta Chlup, danuta.chlup@glos.live • Witold Kożdoń, kozdon@glos.live • Szymon Brandys, brandys@glos.live • Foto-
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„Głos” nale-
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Dzienników 
Mniejszo-
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wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

I N F O R M AT O R

PROGRAM TV

Emisja programu „Przystanek Zaolzie” – poświęconego Klubom Kobiet z Zaolzia 
– odbędzie się 2 listopada o godz. 17.20. Ekipa TVP Polonia kręciła ten materiał 
na Spotkaniu Jesiennym w Rzece 16. 10.

WTOREK 2 LISTOPADA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba (s.) 
10.05 Wszystko, co lubię 10.35 Przy-
gody kryminalistyki (s.) 11.25 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Wszystko, co lu-
bię 14.30 Nadzieja ma głębokie dno 
(film) 15.50 Krok od nieba (s.) 16.45 
Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce (s.) 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.15 Najlepsze gafy 21.30 Cyrk 
Bukowsky (s.) 22.20 Losy gwiazd 
23.20 Sprawy detektywa Murdocha 
(s.) 0.05 Kryminolog (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowna pla-
neta 9.25 Najciekawsze cuda staro-
żytności 10.05 Tajemnice brytyjskiej 
rodziny królewskiej 10.50 Niesamo-
wite zwierzęce rodziny 11.45 Park 
Obelisk 12.15 Czeski Raj 12.45 Nie 
poddawaj się plus 13.10 Nie poddawaj 
się 13.40 Kostaryka – bogactwo lasu 
tropikalnego 14.05 Gułag, sowiecka 
historia 15.00 Meksyk, kolonialne 
miasta północy 15.55 Królestwo natu-
ry 16.25 Manu i Maciej podróżują po 
południowych Włoszech 16.50 Wiel-
kie wędrówki zwierząt 17.45 Konno 
po Czechach 18.10 Afryka 19.00 Na 
rowerze 19.15 Magazyn chrześcijań-
ski 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Niemy Bobesz (te-
atr) 21.35 Havlíčku, Havle! 22.35 100 
cudów świata 23.30 Ludzkość: Nasza 
wspólna historia 0.15 W imię ojczy-
zny (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica 
(s.) 9.50 Spece (s.) 10.55 Pościg 12.00 
Południowe wiadomości 12.25 Krok 
za krokiem (s.) 12.50 Ogólniak (s.) 
14.05 Dowody zbrodni (s.) 15.05 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.30 Po-
ścig 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 MasterChef 
Czechy 21.40 Pojedynek na talerzu 
22.40 Weekend 23.40 CSI: Kryminal-
ne zagadki Miami (s.) 1.25 Dowody 
zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.25 Gormiti (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.10 M.A.S.H. (s.) 9.45 Gwiazdy 
nad głową (s.) 10.00 Grubasy 12.05 
Strażnik Teksasu (s.) 13.05 Gliniarz i 
prokurator (s.) 14.05 Policja Hamburg 
(s.) 15.05 Komisarz Rex (s.) 16.15 Pri-
ma Trefa 16.50 Policja w akcji 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
pogoda 19.55 Showtime 20.15 Slu-
nečná (s.) 21.35 7 przypadków Honzy 
Dědka 23.55 Tak jest, szefie! 1.05 Poli-
cja w akcji 2.05 Komisarz Rex (s.). 

ŚRODA 3 LISTOPADA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba (s.) 
10.10 Najlepsze gafy 11.25 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 13. komnata 
Michaeli Duffkowej 14.30 StarDan-
ce XI… Kiedy gwiazdy tańczą 16.20 
Krok od nieba (s.) 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 18.00 Wiadomości re-
gionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.15 Przygody kryminalistyki 
(s.) 21.05 Cyrk Bukowsky (s.) 22.00 
Bilans: przyszłość jedzenia i jedze-
nie przyszłości 22.30 Hercule Poirot 

(s.) 23.25 Komicy na piątkę 0.15 AZ 
kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Wspaniały 
Grand Canyon 9.35 Wielkie wędrów-
ki zwierząt 10.25 Ludzkość – nasza 
wspólna historia 11.10 Itinerariusz 
Hitlera 12.05 Wielka wojna ojczyź-
niana 13.00 Tajemnice II wojny świa-
towej 13.55 Wędrówki wodniaków 
14.10 Olbrzymie pożary 15.05 Z ku-
charzem dookoła świata 16.00 Klucz 
16.30 Szalony świat zimnej wojny 
17.25 Havlíčku, Havle! 18.20 Starożyt-
ne budowle 19.15 Babel 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym 20.00 
Błękitna krew 21.00 Strony rodzinne 
21.30 Manu i Maciej podróżują po 
południowych Włoszech 22.00 Indu-
strie 22.30 Wielka wojna ojczyźniana 
23.20 Lotnicze katastrofy 0.05 Dzie-
sięć grzechów (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40 Ulica 
(s.) 9.40 MasterChef Czechy 10.55 

Pościg 12.00 Południowe wiadomo-
ści, sport, pogoda 12.25 Krok za kro-
kiem (s.) 12.45 Love Island (reality 
show) 15.00 CSI: Kryminalne zagad-
ki Miami (s.) 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.30 Pościg 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 MasterChef Czechy 21.40 Love 
Island (reality show) 22.45 Agenci 
NCIS: Nowy Orlean (s.) 23.40 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami (s.) 1.30 
Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.25 Gormiti (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.20 M.A.S.H. (s.) 9.20 Slu-
nečná (s.) 10.50 7 przypadków Hon-
zy Dedka 12.00 Strażnik Teksasu (s.) 
13.00 Gliniarz i prokurator (s.) 14.00 
Policja Hamburg (s.) 15.05 Komisarz 
Rex (s.) 16.15 Prima Trefa 16.50 Po-
licja w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 Sho-
wtime 20.15 1. misja (s.) 21.35 Show 
Jana Krausa 23.50 Tak jest, szefie! 
0.55 Policja w akcji. 

CZWARTEK 4 LISTOPADA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba (s.) 
10.10 Dach nad głową (film) 11.00 
Wszystko, co lubię 11.25 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Pieczenie na 
niedzielę 14.30 Zawodowcy (s.) 15.25 
Krok od nieba (s.) 16.15 Podróżoma-
nia 16.45 Wszystko, co lubię 17.15 AZ 
kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wiado-
mości regionalne 18.25 Gdzie jest mój 
dom? 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.15 Szkoda miłości 
21.40 Pr. dyskusyjny 22.35 Gejzer 
23.10 Na tropie 23.35 Komisarz Mon-
talbano (s.) 1.20 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Siedem świa-
tów – jedna planeta 9.25 Afryka 10.15 
Przeżyli rok 2000 10.25 Olbrzymie 
pożary 11.20 Tajemnice II wojny 
światowej 12.15 Duże maszyny 13.05 
Cudowna planeta 13.55 Komunikacja 
z delfinami 14.50 Historie XX wieku 
15.15 Kwartet 15.45 Industrie 16.15 
Wielka Brytania z lotu ptaka 17.05 
Jan Tříska 17.20 Zielnik 17.50 Auto 
Moto Świat 18.20 Piłka nożna: Olym-
pique Lyon – AC Sparta Praha (trans-
misja) 21.05 Konno po Czechach 
21.35 Bedeker 22.05 Nowy papież (s.) 
23.10 Itinerariusz Hitlera 0.05 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40 Ulica 
(s.) 9.35 MasterChef Czechy 10.55 Po-
ścig 12.00 Południowe wiadomości 
12.40 Ogólniak (s.) 13.55 Love Island 
(reality-show) 15.00 CSI: Kryminalne 
zagadki Miami (s.) 16.57 Popołudnio-
we wiadomości 17.35 Pościg 18.25 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Pan profesor (s.) 21.25 
Ślub od pierwszego spojrzenia 22.50 
Gwiezdne życie 23.25 CSI: Kryminal-
ne zagadki Miami (s.) 1.10 Dowody 
zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.25 Gormiti (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.10 M.A.S.H. (s.) 9.45 1. misja 
(s.) 11.00 Show Jana Krausa 12.05 
Strażnik Teksasu (s.) 13.05 Gliniarz i 
prokurator (s.) 14.05 Policja Hamburg 
(s.) 15.05 Komisarz Rex (s.) 16.15 Pri-
ma Trefa 16.50 Policja w akcji 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
pogoda 19.55 Showtime 20.15 Slu-
nečná (s.) 21.35 Inkognito 22.45 Gafy 
(s.) 23.55 Tak jest, szefie! 

POLECAMY

• Gułag, sowiecka historia
Wtorek 2 listopada, 
godz. 14.05  
TVC 2

• Auto Moto Świat
Czwartek 4 listopada, 
godz. 17.50  
TVC 2

• Wspaniały Grand Canyon
Środa 3 listopada, 
godz. 8.30  
TVC 2

Życie pełne szczęścia i radości miał, 
Pan pokój swój w jego serce wlał. 
Gdy spojrzał wstecz na wszystko co przeżył tam, 
to wiedział, 
że Jezus mu prawdziwe szczęście dał.

Pogrążeni w głębokim żalu zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 26 
października 2021 w wieku 93 lat zmarł nasz Kochany 
Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek, Pradziadek, Brat, Wujek, 
Kuzyn, Kolega i Sąsiad

śp. KAROL FIEDOR
zamieszkały w Trzyńcu na Kamionce

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się we wtorek 2 listopada 2021 
o godzinie 14.00 w kościele ewangelickim w Trzyńcu. Po obrzędzie uda-
my się na cmentarz w Łyżbicach.

W smutku pogrążona rodzina. GŁ-653

Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciał swym odejściem smucić,
tak, jakbyś wierzył w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.

   Ks. Jan Twardowski

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych, przyjaciół i znajomych, że zmarł 
w wieku 93 lat nasz Ukochany Mąż, Tatuś, Teść, Dzia-
dek, Szwagier, Wujek i Sąsiad

śp. mgr STANISŁAW ŁUPIŃSKI
były nauczyciel i społecznik,

zamieszkały w Nawsiu-Kostkowie pod nr. 694
Liturgia pogrzebowa Drogiego Zmarłego odbędzie się w środę dnia 
3. 11. 2021 o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Jabłonkowie.

Żona Gertruda i syn Leszek z rodziną. GŁ-654

U Pana jest zbawienie
    Psalm 3,9

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 29. 10. 
2021 zmarła w wieku niespełna 88 lat nasza Kochana 
Mamusia, Babcia, Prababcia, Szwagierka i Ciocia

śp. ANNA KNIEZKOWA
zamieszkała w Czeskim Cieszynie, 

wcześniej w Stonawie
Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w środę 3. 11. 2021 o godz. 14.00 
w kościele ewangelickim Na Niwach w Czeskim Cieszynie. Zasmucona 
rodzina. GŁ-652

Żegnaj!
Niby jedno słowo,
a czasem tak trudno go wypowiedzieć…

Dotknięci bolesną stratą zawiadamiamy, że dnia 27 
października 2021 w wieku 88 lat na zawsze opuścił 
nas nasz Kochany Mąż, Ojciec, Dziadek, Teść, Brat, 
Szwagier i Wujek

śp. LEON ŚWIDER
zamieszkały w Hawierzowie

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w czwartek 4 listopada 2021 
o godz. 14.30 w kościele ewangelickim w Hawierzowie-Błędowicach na 
miejscowy cmentarz. Pogrążona w smutku rodzina. GŁ-648

Z bólem w sercach przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. BOGUSŁAWA SZKUTY
długoletniego członka Zarządu MK PZKO w Nieborach, skarbnika, 

budowniczego Domu PZKO im. Pawła Oszeldy
Wszystkim bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia

Zarząd Miejscowego Koła PZKO w Nieborach. GŁ-659

Nie umarł, kto był kochany...
W czwartek 4 listopada minie 40. rocznica śmierci na-
szej Kochanej 

śp. KAZIMIERY BAJER
z Suchej Górnej

Z miłością i szacunkiem wspomina oraz o modlitwę za 
Mamę prosi córka z rodziną.
 GŁ-655

Nie umiera ten, kto żyje w pamięci i sercach bliskich.
Dnia 4 listopada obchodziłby 90. urodziny nasz Drogi 
Tata

śp. inż. LUDWIK BRUDNY
z Trzyńca

Zaś 7 stycznia minie 32 lat, kiedy odszedł do wieczno-
ści.
Wszystkim, którzy zachowali Go w pamięci serdecznie 
dziękujemy. Z miłością, szacunkiem i tęsknotą wspo-
minają córka i syn z rodzinami. GŁ-651

Dnia 2 listopada mija piąta rocznica śmierci naszej Ko-
chanej Żony, Mamy, Babci i Córki

śp. MARII KNOLL
Z miłością i szacunkiem wspominają najbliżsi.
 GŁ-657

W dniu 3 listopada 2021 minie 20 lat od dnia, kiedy od nas odszedł na 
zawsze

śp. STANISŁAW RAKOWSKI 
z Trzyńca (wcześniej Gnojnika)

Z zadumą nad tak szybko płynącym czasem wspominają Go córka i syn 
z rodzinami.
 GŁ-658

WSPOMNIENIA

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

 GŁ-594

 GŁ-558
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UŚMIECHNIJ SIĘ KRZYŻÓWKA SYLABOWA

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

MINIKWADRAT MAGICZNY I LOGOGRYF ŁUKOWATY

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zo-
stanie rozlosowana książka. Rozwiązania 

prosimy przesyłać na e-mail: info@glos.live. Termin 
ich nadsyłania upływa w piątek 12 listopada 2021 r. 
Nagrodę z 19 października otrzymuje Krystyna  
Hampel z Olbrachcic. Autorem dzisiejszych łamigłó-
wek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie logogryfu z 19 października: KRZESZOWICE
Rozwiązanie minikwadratu magicznego I  
19 października: 1. KURS 2. URODA 3. RDEST 4. SATI 
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II  
z 19 października: 1. PIKA 2. IBERT 3. KREDO 4. ATOM
Rozwiązanie logogryfu łamanego z 19 października: SUSZEC

POZIOMO: A. zapaśnik z „Quo Vadis ”  lub roślina z rodziny wilczomleczowatych B. godło górnicze, czyli skrzy-
żowane ze sobą młot i kilof – Gadu-... znany komunikator internetowy C. arystokrata niższy rangą od hrabiego 
– miasto w Arabii Saudyjskiej D. dwadzieścia cztery godziny
PIONOWO: 1. kraj z Hawaną 2. w morzu potrzeb, to coś niewystarczającego – brzeg kapelusza lub bezkolizyjne 
skrzyżowanie 3. państwo w Polinezji – szwedzki zespół, który wylansował przeboje „Waterloo”, „Voulez-vous” 
4. tęcza po czesku

Wyrazy trudne lub mniej znane: ABHA, KUPLA

A

1 2 3 4

B

C

D

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. ...Dakar, impreza, 
w której uczestni-
czył wielokrotnie 
Jacek Czachor

2. artysta sceniczny 
lub filmowy

3. James, autor po-
wieści „Ulisses”

4. rurka odprowa-
dzająca płyny, 
sączek

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: DREN

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. N dla chemika
2. Diego de la Vega 

w czarnej masce
3. część organizmu 

ludzkiego lub in-
stytucja

4.  ...Halik, z Elż-
bietą Dzikowską 
prowadził pro-
gram TV „Pieprz i 
wanilia”

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: TONY

1 2 3 4

1

2

3

4

1 2 3 4

1

2

3

4

Rozwiązaniem logogryfu jest dokończenie myśli, której autorem jest Stanisław Jerzy Lec (ur. 6 marca 
1909 we Lwowie, zm. 7 maja 1966 w Warszawie), pseudonim literacki Stach, właściwie baron Stanisław 
Jerzy de Tusch-Letz  – polski poeta, satyryk i aforysta: 
„Perfidni! Sprzymierzają się z diabłem, by ich nie wpuszczono do...”

1.-4. bezczynność, beznadzieja, drętwota, 
brak chęci do życia

3.-6. interes, dochodowa działalność 
przedsiębiorcza

5.-8. dzieło bednarza
7.-10. kwaskowaty, kwaśnawy
9.-12. kraulista lub żabkarz
11.-2. leniowi służy ten mebel przez cały 

dzień

Wyrazy trudne lub mniej znane: SKISŁY


