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Jaka babcia, 
taka wnuczka...

• Łączą je nie tylko więzy pokrewieństwa. Obie panie ze zdjęcia 
skończyły tę samą szkołę. Babcia w 1962 roku, wnuczka 60 lat póź-
niej. W sobotę Danuta Mrózek z wnuczką Teresą spotkały się w Cze-
skim Cieszynie na Zjeździe Absolwentów Polskiego Gimnazjum. 
Więcej o tym wydarzeniu piszemy na str. 5.
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Wyrazy uznania dla Was
WYDARZENIE: Kolejnych kilkudziesięciu zasłużonych działaczy Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego wpisało 
się w piątek w Bibliotece w Karwinie-Mizerowie do Złotej Księgi Zasłużonych PZKO. Akt ten jest najwyższym 
odznaczeniem związkowym przyznawanym na okoliczność okrągłych i półokrągłych jubileuszy tej założonej w 1947 
roku organizacji. 

Beata Schönwald

Z 
okazji jubileuszu 
75-lecia PZKO Wpi-
sem do Złotej Księ-
gi Zasłużonych 
uhonorowano 118 
członków. Część 
odznaczonych zło-

żyło swoje podpisy w środę w Urzę-
dzie Miasta Trzyńca w obecności 
prezydent Věry Palkowskiej oraz 
konsul generalnej Izabelli Wołłej-
ko-Chwastowicz. W czwartek za-
służeni działacze wpisywali się do 
Złotej Księgi w ratuszu w Czeskim 
Cieszynie, a w ceremonii uczest-
niczyła ustępująca burmistrz 
Gabriela Hřebačkowa. Pozostali 
nagrodzeni dokonali tego wyjątko-
wego aktu przy innych okazjach, 
np. podczas lokalnych obchodów 
jubileuszowych w swoich kołach.

– Kandydatów do Wpisu do Zło-
tej Księgi Zasłużonych wysuwają 
miejscowe koła oraz sekcje PZKO za 
co najmniej 30 lat wolontariatu na 
rzecz Związku. W tym roku koła za-
proponowały do tego odznaczenia 
116 osób, a dwie nominacje zgłosiła 
Sekcja Kobiet. Wszystkie zostały 
przyjęte – powiedziała „Głosowi” 
prezes PZKO Helena Legowicz. 

Maryla Trombik została nomino-
wana przez MK PZKO w Orłowej-Lu-
tyni. – W chórze zaczęłam śpiewać 
w wieku 15 lat. Będąc dorosłą praco-
wałam w zarządzie, angażowałam 
się w Klubie Kobiet i wszędzie tam, 
gdzie było trzeba. Jestem narodo-
wości polskiej, moja mama praco-

wała w PZKO, tatuś też, więc natu-
ralną koleją rzeczy mnie również 
ciągnęło do tej pracy – przyznała. 

Zanim do Złotej Księgi Zasłużo-
nych PZKO podeszła pierwsza oso-
ba, konsul Wołłejko-Chwastowicz 
przeczytała list gratulacyjny wy-
stosowany przez sekretarza stanu 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
Piotra Wawrzyka.– Składam na ręce 
pani prezes słowa szczerego uzna-
nia za działania na rzecz utrzyma-
nia polskości w Republice Czeskiej 
wszystkim członkom PZKO – napi-
sał wiceminister, doceniając „po-
święcenie, trud i wysiłek włożony 
w utrzymanie każdego miejsco-

wego koła czy domu polskiego”. 
Wyraził w nim też wdzięczność 
„za zaangażowanie w staraniach o 
utrzymanie wśród kolejnych poko-
leń umiłowania do Polski i szacun-
ku do tradycji przodków”. 

– Te słowa uznania są przede 
wszystkim właśnie dla Was. Za to 
poświęcenie, za to, że nigdy nie 
mieliście żadnego problemu z pod-
jęciem decyzji, co jest ważne. To 
nie jest tak, że wasza praca nie jest 
widoczna – powiedziała do siedzą-
cych na sali działaczy konsul RP.

Helena Legowicz zwróciła z kolei 
uwagę na różnorodność działań, 
które odznaczeni członkowie PZKO 

wykonują w swo-
ich miejscowych 
kołach. Prowadzą 
zespoły, śpiewają 
w chórach, orga-
nizują imprezy 
kulturalne, pracu-
ją w kuchni i przy 
remontach. – Ten 
wpis do Złotej 
Księgi Zasłużo-
nych PZKO jest 
tylko symbolem 
docenienia pań-
stwa działalności. 
Myślę, że najważ-
niejsze jest to, 
że sprawiała ona 
państwu przyjem-
ność i przynosiła 
radość – pod-
kreśliła prezes 
Związku, po czym 
przeczytała list 
sekretarza Stanu, 

pełnomocnika rządu ds. Polonii i 
Polaków za Granicą Jana Dziedzi-
czaka. – Ten list z okazji 75-lecia 
PZKO jest kwintesencją tego, jak 
ocenia naszą działalność Polska – 
dodała. 

Do złożenia podpisu w Złotej 
Księdze Zasłużonych PZKO laure-
aci byli wzywani imiennie. Każdy 
z nich otrzymał z rąk wiceprezesa 
Piotra Chroboczka słonecznik. Pre-
zesi niektórych miejscowych kół 
dodatkowo uhonorowali swoich 
członków kwiatami i pamiątkowy-
mi upominkami. Dla wszystkich 
zagrał na fortepianie i zaśpiewał 
Przemysław Orszulik. 

• Prezes PZKO Helena Legowicz przekazuje Władysławowi Łukoszowi z Karwiny-Starego Mia-
sta dyplom Zasłużony dla Związku z Wpisem do Złotej Księgi PZKO. Fot. BEATA SCHÖNWALD

Wpisani 
do »Złotej Księgi«
Boconowice: Helena Słowiaczek, Jan 
Szkandera, Maria Szkandera; Bogu-
min-Skrzeczoń: Franciszek Bałon, 
Gerhard Brzeźniak, Bronisław Sebera, 
Danuta Guziur; Bukowiec: Tadeusz 
Lipowski, Anna Łysek, Jan Niedoba 
– in memoriam, Antoni Sikora – in me-
moriam, Marta Waszut, Józef Wojtyła 
– in memoriam, Władysław Zoń; By-
strzyca: Anna Kocian, Jan Kubeczka, 
Marian Roszka – in memoriam, Zbi-
gniew Szewczyk, Anna Wałach; Cier-
licko-Kościelec: Jan Przywara, Józef 
Przywara; Czeski Cieszyn-Centrum: 
Danuta Siderek, Ewa Sikora, Bronisław 
Wachtarczyk, Danuta Wachtarczyk, 
Wiesława Branna; Czeski Cieszyn-
-Sibica: Andrzej Kluza, Ludomiła 
Iwanuszek; Czeski Cieszyn-Osiedle: 
Maria Chraścina, Michalina Wantulok; 
Gnojnik: Maria Cieślar, Józef Lipow-
ski; Gródek: Stanisław Wolny, Paweł 
Pilch; Hawierzów-Błędowice: Marie 
Bystroniowa, Halina Chmiel, Irena 
Dvořákowa, Lidia Nowak, Daniela 
Staś, Otokar Wigłasz; Karwina-Dar-
ków: Irena Mucha, Piotr Sztuła; Kar-
wina-Frysztat: Zofi a Badošek, Maria 
Běhan, Bronislav Labuda; Karwina-
-Raj: Daniela Chmiel, Bolesław Fukała, 
Janina Fukała, Jarmila Karolczyk, Ewa 
Malirz, Władysław Malirz, Eugeniusz 
Monczka, Bronisława Mrózek, Bro-
nisław Siwek, Halina Siwek, Renata 
Siwek, Wiesław Staniowski, Ksenia 
Stuchlik, Marie Švecowa, Janina Szwe-
da, Andrzej Tomanek, Piotr Tomanek, 
Irena Waleczek, Helena Wierzgoń, 
Józef Wierzgoń, Danuta Wróblewska, 
Andrzej Wróblewski; Karwina-Stare 
Miasto: Władysław Łukosz, Jadwiga 
Pastuszek, Maria Pawlas; Kocobędz: 
Władysław Martynek, Tadeusz Wacła-
wik; Kocobędz-Ligota: Edward Bran-
ny, Janina Kajfosz, Krystyna Ostrusz-
ka; Leszna Dolna: Beata Bartnicka, 
Bronisława Pindor, Michał Rokowski, 
Jadwiga Sikora; Ligotka Kameralna: 
Paweł Kubica, Józef Szpyrc; Milików-
-Pasieki: Anna Rusz.

Ciąg dalszy na str. 3
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W OBIEKTYWIE...

klimaniec@glos.live

Obyś cudze dzieci uczył – mówi stare polskie powiedzenie 
traktowane jako przekleństwo, czyli życzenie komuś czegoś 
złego. W końcu nie ma nic gorszego niż praca nauczyciela, 
prawda? Ale, ale! Przecież oni mają tyle wolnego, wakacje, 

ferie zimowe i nie przemęczają się specjalnie. Doprawdy? Zapraszam 
państwa na wycieczkę szkolną w roli nauczyciela-opiekuna. Pomoże 
zweryfi kować takie powszechne myślenie o tym zawodzie. 
Syn wyjechał z klasą do Warszawy na trzydniową wycieczkę, by zoba-
czyć ważne miejsca dla polskiej historii i kultury. Drugiego dnia poby-
tu, wieczorem, okazało się, że odczuwa dolegliwości po dość silnym 
kuksańcu w brzuch, jaki w żartach trzy godziny wcześniej wymierzył 
mu kolega. Jako rodzic i urodzony fatalista rysowałem przed oczami 
czarny scenariusz. Nauczycielki, które opiekowały się grupą, stanęły 
na wysokości zadania zapewniając dziecku profesjonalne wsparcie 
i organizując pomoc medyczną, a jednocześnie pozostając z nami w 
kontakcie i informując na bieżąco, co się dzieje („wzywamy karetkę”, 
„teraz badania USG”, „czekamy na wyniki”). Wszystko skończyło się 
szczęśliwie, choć każdy z nas najadł się strachu. Wychodząc o go-
dzinie 2.30 z izby przyjęć warszawskiego szpitala i mając przed sobą 
do pokonania 360-kilometrową drogę do domu i tak wiedziałem, że 
jestem w lepszej sytuacji, niż nauczycielka, która ostatnie kilka godzin 
spędziła z moim dzieckiem w szpitalu, a którą teraz czekają raptem 
2-3 godziny snu, by następnie zająć się grupą dzieciaków, za których 
wzięła odpowiedzialność. Dopilnować, by wszyscy się spakowali, 
opuścili ośrodek, nie zgubili w mieście odwiedzając kolejne punkty 
wycieczki i cało i zdrowo wrócili do domów.
Łatwo krytykować, narzekać, wytykać, wymagać. Trudniej pochwa-
lić, docenić, podziękować. Powiedzenie „obyś cudze dzieci uczył” 
nie wzięło się znikąd i – mimo upływu lat – nie traci na aktualności. 
Zwłaszcza we współczesnych czasach, gdy nauczyciele muszą zma-
gać się z coraz większymi wyzwaniami w szkole i poza nią, w pracy z 
uczniami, a także w kontaktach z ich rodzicami. Jako mąż nauczyciel-
ki widzę to na co dzień.  

ZDANIEM... Łukasza Klimańca

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

wtorek

środa

czwartek

dzień: 15 do 17ºC 
noc: 14 do 10ºC 
wiatr: 3-5 m/s

dzień: 15 do 17ºC 
noc: 10 do 7ºC 
wiatr: 1-2 m/s

dzień: 14 do 17ºC 
noc: 12 do 8ºC 
wiatr: 1-2 m/s

POGODA

Za pierwszym razem 
łudziłam się, że to może 
jednak chuligański, 
pojedynczy wybryk. 
Teraz nie mam 
już wątpliwości – 
powiedziała „Głosowi” 
Halina Twardzik, prezes 
Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Sportowego 
„Beskid Śląski”, po tym, 
jak na tablicy na szczycie 
Jaworowego pojawił się 
nowy napis, o jeszcze 
gorszej wymowie niż 
poprzedni. Słowa 
„Poloki na hoki” mówią 
same za siebie i można 
potraktować je jako 
groźbę.

Tomasz Wolff 

O 
z d a r z e n i u 
p o i n f o r m o -
wał nas jeden 
z  członków 
„Beskidu Ślą-
skiego”, który 
wybrał się ze 

znajomymi na popularny szczyt 
w Beskidzie Śląsko-Morawskim. 
Wszyscy zdębieli, kiedy zoba-
czyli nowy napis. Pojawił się w 
sąsiedztwie słów „Kur… polské”, 
które zostały zauważone na pa-
miątkowej tablicy na początku 
października.

– 4 listopada minie miesiąc od 
złożenia zawiadomienia na po-
licji. Mieliśmy poczekać do tego 
czasu i dopiero wtedy zdjąć tabli-
cę. Wypadki potoczyły się jednak 
inaczej. Teraz widzę, że to było 
celowe działanie, a nie pojedyn-
czy chuligański wybryk – przy-
znała w rozmowie z „Głosem” 
Halina Twardzik, prezes „BŚ”. 
Wczoraj ponownie skontaktowa-
ła się z policją. Na miejsce udali 

się funkcjonariusze, którzy wy-
konali dokumentację fotografi cz-
ną. Władze obchodzącego 100 lat 
„Beskidu Śląskiego” postanowiły 
nie czekać, aż na tablicy pojawią 
się kolejne napisy, czego nie moż-
na wykluczyć. – Poczekamy na 
ładną pogodę i prawdopodobnie 
w tym tygodniu zdejmiemy tę 
tablicę. Nie wiem, co będzie da-
lej. Być może pomyślimy o czymś 
bardziej trwałym, ale nie stanie 
się to prędko. Najwcześniej na 
wiosnę – dodała Twardzik.

Kiedy na Jaworowym pojawił 
się pierwszy napis „Kur… pol-
ské”, na łamach „Głosu” pisa-
liśmy, że nie jest przesądzone, 
czy wyrycie napisu obrażającego 
Polaków zostanie uznane za na-
ruszenie artykułu 355 czeskiego 
Kodeksu Karnego („Zniesławie-
nie narodu, rasy lub innej grupy 
etnicznej”). Grozi za to do dwóch 
lat pozbawienia wolności, a jeśli 
czyn został dokonany w grupie z 
co najmniej dwiema innymi oso-
bami, do trzech lat więzienia. Na 
naszych łamach prawnik Dariusz 
Branny przekonywał jednak, że 
to, co stało się na Jaworowym, 
można spokojnie podpiąć pod 
ten paragraf.

Po słowach „Poloki na hoki” 
już chyba nikt nie powinien mieć 
wątpliwości. 

»Poloki na hoki«. Groźby na Jaworowym

Drodzy czytelnicy
Kolejny numer „Głosu” ukaże się 
za tydzień, we wtorek 1 listopa-
da. Zachęcamy do śledzenia na 
bieżąco naszej strony interneto-
wej www.glos.live oraz naszego 
profi lu na Facebooku. Jeżeli w 
regionie zdarzy się coś ważnego, 
na pewno o tym poinformujemy.

•••
W tym tygodniu sekretariat 
redakcji będzie nieczynny. Za-
praszamy w poniedziałek 31 
października.

Redakcja

......................................................
Nominowany do nagrody

......................................................
Imię i nazwisko głosującego

......................................................
Telefon

KUPON

Po kuchni 
kolej na cały dom 

Miejscowe Koło Pol-
skiego Związku Kul-
turalno-Oświatowe-
go w Karwinie-Raju 

zakończyło remont kuchni Domu 
Polskiego PZKO w ramach zada-
nia publicznego współfi nansowa-
nego przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych RP za pośrednic-
twem Fundacji „Pomoc Polakom 
na Wschodzie”. Teraz przymierza 
się do gruntownej przebudowy 
swojej siedziby, która jest koniecz-
na m.in. ze względu na złą staty-
kę ścian i dachu. W budynku nie 
mogą się obecnie odbywać więk-
sze imprezy. 

Efekty remontu kuchni, wspar-
tego przez Polskę, przyjechała 
obejrzeć w piątek delegacja De-
partamentu Współpracy z Polonią 
i Polakami za Granicą Minister-
stwa Spraw Zagranicznych RP. 
Anna Czerska, Wojciech Słowi-
kowski i towarzyszący im konsul 
Stanisław Bogowski z Konsulatu 
Generalnego RP w Ostrawie zapo-
znali się także z dalszymi planami 
remontowymi koła. Wniosek o 
dofi nansowanie na przyszły rok 
już wpłynął do Fundacji „Pomoc 
Polakom na Wschodzie”. 

– Te projekty są ograniczone 
kwotą 500 tys. złotych w skali 
roku. Cały nasz remont opiewa na 
półtora miliona. Dlatego musimy 
podzielić go na części – wyjaśniła 
„Głosowi” Ksenia Stuchlik, prezes 
MK PZKO w Karwinie-Raju. 

Prace rozpoczną się w przy-
szłym roku od wybudowania fun-
damentów pod nowe, murowane 
ściany obwodowe, które otoczą 
budynek. W ramach tego etapu 
zostaną wzniesione nowe mury i 

wykonane okna. W następnej ko-
lejności trzeba będzie zdjąć stary 
dach i na nowych murach osadzić 
nowy. Kiedy to wszystko będzie 
gotowe, stare ściany zostaną roze-
brane. 

Remont jest konieczny przede 
wszystkim ze względu na naru-
szoną statykę ścian i dachu. Pro-
blem pogłębił się do tego stopnia, 
że sufi t w sali podpierają stemple. 
Statyk zabronił organizowania w 
Domu PZKO większych imprez. 

– Obecnie odbywają się tu tylko 
spotkania Klubu Seniora, Klubu 
Kobiet oraz próby chóru „Dźwięk”. 
Większe imprezy będziemy orga-
nizowali w innych miejscach. Na 
przykład 19 listopada odbędzie 
się Święto Niepodległości, które 

urządzimy w Domu PZKO w Pio-
trowicach, natomiast w bibliotece 
we Frysztacie odbędzie się spo-
tkanie z aktorami Sceny Polskiej – 
powiedziała Ksenia Stuchlik. 

Delegacja ministerialna z War-
szawy przyjechała z trzydniową 
wizytą. Jej zadaniem było spraw-
dzenie nie tylko karwińskiego 
projektu, ale także remontów 
przeprowadzonych w Domach 
PZKO w Trzyńcu-Lesznej Dolnej i 
Wędryni oraz w „Fasalówce” – sie-
dzibie Zarządu Głównego PZKO 
w Czeskim Cieszynie. Wszystkie 
wymienione remonty są dofi -
nansowane w ramach konkursu 
„Współpraca z Polonią i Polakami 
za Granicą – Infrastruktura Polo-
nijna”.  (dc)

• Prezes MK PZKO Ksenia Stuchlik (z lewej) rozmawia w wyremontowanej 
kuchni z przedstawicielami MSZ i konsulem. Fot. DANUTA CHLUP

Celem regularne, 
wspólne głośne czytanie 

Grupa piątoklasistów ze 
Szkoły Podstawowej z 
Polskim Językiem Na-
uczania im. Henryka 

Sienkiewicza w Jabłonkowie spę-
dziła pierwszy tydzień paździer-
nika na wschodzie Polski. Wyjazd 
był kulminacją pierwszego roku 
dwuletniego projektu „Bostońskie 
czytanie i obcego słuchanie”. Ja-
błonkowska podstawówka realizu-
je go w ramach unijnego programu 
Erasmus+ wraz ze Szkołą Podsta-
wową nr 11 im. H. Sienkiewicza w 
Puławach. 

– Projekt skupia się na posze-
rzaniu horyzontów językowych. W 
pewnym stopniu jest podobny do 
kampanii „Cała Polska czyta dzie-
ciom”, ponieważ tu również chodzi 
o regularne, wspólne głośne czy-
tanie. Rozpoczynamy dzień szkol-
ny od głośnego czytania książki i 
głośnym czytaniem go kończymy. 
Czytają i nauczyciele, i dzieci, po 
polsku i po czesku. Prócz tego od-
był się m.in. konkurs plastyczny 
nt. przeczytanych legend, konkurs 
na logo projektu, przeprowadzili-
śmy wśród rodziców ankietę o czy-
telnictwie. Otrzymaliśmy z Polski 

książki w języku polskim i angiel-
skim – dyrektorka jabłonkowskiej 
placówki Urszula Czudek wymie-
nia działania projektowe, które 
odbywały się w trakcie pierwszego 
roku jego trwania. 

Podczas wyjazdu do Polski 
uczniowie i towarzyszące im na-
uczycielki zwiedzili Puławy, Ka-
zimierz Dolny wraz z Wąwozem 
Korzeniowym, wyjechali na wy-
cieczkę do Parku Jurajskiego i 
Oceanarium w Bałtowie, zwiedzili 
zagrodę alpak, skansen Muzeum 
Wsi Lubelskiej, zawitali do Lubli-
na. Uczestniczyli w różnorodnych 
warsztatach kreatywnych i zaję-
ciach edukacyjnych. Spotkali się 
z ilustratorką książek dla dzieci, 
mieli zajęcia z emisji głosu, pod-
czas których uczyli się mówić i czy-
tać „jak aktorzy”. Jednym z punk-
tów programu było głośne czytanie 
legend. Jabłonkowianie przeczyta-
li, po polsku i po czesku, legendy z 
książki Józefa Ondrusza. 

Projekt potrwa do przyszłego 
roku, na przełomie maja i czerwca 
grupa uczniów i nauczycieli z Pu-
ław ma przyjechać do Jabłonkowa.

 (dc)

• Dzieci z Jabłonkowa i Puław na wycieczce w Kazimierzu Dolnym. Fot. ARC

• Nowy napis na tablicy został 
wyryty w ostatnich dniach. Zdjęcie 
otrzymaliśmy od jednego z turystów 
„Beskidu Śląskiego”. Fot. ARC

Wpisani 
do »Złotej Księgi«
Dokończenie ze str. 1

Nawsie: Stanisław Lisztwan, Ma-
rian Waszut; Orłowa-Lutynia: 
Urszula Odstrčil, Maria Trombik; 
Piosek: Karol Kurzisz, Karol Sku-
pień, Aloiz Wocławek; Piotrowice: 
Tadeusz Toman, Helena Zolich, 
Otmar Zolich, Franti šek Żywczok; 
Rzeka: Władysław Kostka, Andrzej 
Brzezek; Stanisłowice: Aloizy Glac, 
Barbara Glac, Janina Glac, Broni-
sław Postuwka, Krystyna Szymanik; 
Stonawa: Emilia Łukoszowa; Sucha 
Górna: Erwin Mikula, Barbara We-
iser, ZPiT „Suszanie”; Trzanowice: 
Barbara Filipiec, Stefania Jochymek; 
Trzyniec-Osiedle: Ferdynand Kraus; 
Trzyniec-Wieś: Helena Musiołowa, 
Zdzisław Wania – in memoriam; 
Wędrynia: Bronisław Cieńciała, Ka-
rol Roszka, Marta Roszka, Stanisław 
Samek, Wanda Samek; Wędrynia-
-Zaolzie: Bronisław Zawada, Gustaw 
Broda; Sekcja Kobiet PZKO: Helena 
Niedoba, Ewa Brozda. 
 Opr. (dc)

Nowe władze 
w kolejnych 
miejscowościach 

Marian Waszut, aktyw-
ny działacz i były 
prezes Miejscowego 
Koła PZKO w Nawsiu, 

stanął na czele gminnego samorzą-
du. Do Rady Gminy został wybrany 
z listy KDU-ČSL. Jego zastępcą zo-
stał Libor Herman z ANO. W Zarzą-
dzie Gminy zasiądą także przedsta-
wiciele Niezależnych, Coexistentii 
i Zielonych. 

– Nie dzielimy się na koalicję i 
opozycję, położyliśmy fundamenty 
szerokiej współpracy – powiedział 
Waszut naszej gazecie. 

Także jabłonkowski ratusz po-
prowadzi chrześcijański demo-
krata. Burmistrzem ponownie 
wybrano Jiřego Hamroziego, jego 
zastępcą Luboša Čmiela z listy ODS 
i Niezależni Jabłonkowianie. 

Orłowa będzie miała po raz 
pierwszy w historii burmistrzy-
nię. Na czele miasta stanęła Lenka 
Brzyszkowská z  ANO (władzę w 
mieście objęła koalicja ANO, SPD i 
ČSSD). Na dalszej sesji Rady Mia-
sta zostanie rozpatrzony wniosek 
Kongresu Polaków w RC o usta-
nowienie komisji ds. mniejszości 
narodowych. Rada Miasta nie ma 
ustawowego obowiązku jej powo-
łania, ponieważ odsetek mniejszo-
ści polskiej nie osiąga w Orłowej 10 
procent. 

 (dc)

BOGUMIN
Spółka Dorzecze Odry 
rozpoczęła prace przy 
budowie bariery prze-
ciwpowodziowej w 
Pudłowie. Jej zadaniem 
będzie ochrona blisko 
800 mieszkańców przed 
powodzią stulecia. Koszt 
inwestycji wyniesie 400 
mln koron. Wał ochronny 
dla Pudłowa, który jest 
ostatnią dzielnicą nieza-
bezpieczoną przed dzia-
łaniem żywiołu, ma mieć 
3 kilometry długości oraz 
szerokość w koronie 4 
metry. Zakończenie jego 
budowy zaplanowano na 
jesień 2025 roku.
 (sch)

JABŁONKÓW
Na prowadzącej od 
rynku ulicy Plk. Veleb-
novského będzie aż do 
końca br. obowiązywać 
nowa organizacja ruchu. 
Powodem jest budowa 
nowego domu wieloro-
dzinnego. Aby umożliwić 
pracę budowlańcom, 
środkowa część drogi 
musi zostać zamknięta, a 

dotąd 
jednokie-
runkowa ulica 
zostać podzielona na 
dwa niepołączone z 
sobą odcinki, na któ-
rych będzie dozwolona 
jazda w obu kierun-
kach. (sch)

KARWINA
Po trwającej trzy miesią-
ce modernizacji wnętrz, 
w tym również oświetle-
nia, sala kina „Centrum” 
przywitała w ub. czwar-
tek ponownie swoich 
wiernych widzów. Z 
okazji jej otwarcia Miejski 
Dom Kultury ufundował 
miłośnikom srebrnego 
ekranu atrakcyjny pre-
zent w postaci trwającej 
do niedzieli czterodnio-
wej oferty, która objęła 
11 fi lmów w cenie 60 
koron za bilet. Do obej-
rzenia były zarówno 
krajowe, jak i zagraniczne 
produkcje, fi lmy dla doro-
słych i dla dzieci. (sch)

MILIKÓW
W tym tygodniu rusza 
remont dachu na bu-
dynku Urzędu Gminy. 
Stare pokrycie dachowe, 
uszkodzone m.in. przez 
silny wiatr, przestało już 
spełniać swoje zadanie 
i do mieszkań znajdują-
cych się na górze zaczęła 
przeciekać woda. Teraz 
robotnicy muszą uwinąć 
się z pracą, żeby skoń-
czyć przed nadejściem 
zimy. Gmina fi nansuje 
naprawę dachu z wła-
snych środków. Koszt 
tego przedsięwzięcia 
przekroczy 2 mln koron 
bez VAT. 
 (sch)

MILIKÓW

BOGUMIN

KARWINA

JABŁONKÓW

DZIŚ...

25
października 2022

Imieniny obchodzą: 
Daria, Inga, Kryspin
Wschód słońca: 7.17
Zachód słońca: 17.22
Do końca roku: 67 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Szewca,
Światowy Dzień Opery
Przysłowia: 
„Jaki październik, taki 
marzec, doznał tego 
niejeden starzec”

JUTRO...

26
października 2022

Imieniny obchodzą: 
Dymitr, Łucjan
Wschód słońca: 7.19
Zachód słońca: 17.20
Do końca roku: 66 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień 
Donacji i Transplantacji
Przysłowia:
„Na świętego Szymona 
i Judy spodziewają się 
śniegu i grudy”

POJUTRZE...

27
października 2022

Imieniny obchodzą: 
Iwona, Manfred, Sabina
Wschód słońca: 7.21
Zachód słońca: 17.18
Do końca roku: 65 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień 
Dziedzictwa 
Audiowizualnego
Przysłowie:
„Jesień bezdeszczowa to 
zima wiatrowa”

• Eva Šeinerowa, założycielka Chóru „Permonik” z Karwiny oraz Viktor 
Kolář, jeden z najbardziej znanych czeskich fotografów, odsłonili gwiazdy 
ze swoimi nazwiskami na Bursztynowych Schodach Sławy w ostrawskich 
Witkowicach Dolnych. Obecnie na schodach widnieje już osiem metalo-
wych gwiazd z wygrawerowanymi nazwiskami osobistości kultury woje-
wództwa morawsko-śląskiego. – Viktor Kolář jest wzorem dla kilku po-
koleń fotografów, o Evie Šeinerowej jest głośno w świecie muzyki. Chór 
koncertowy „Permoník” należy bezsprzecznie do najlepszych dziecięcych 
chórów nie tylko w Europie, czego świadectwem są międzynarodowe 
nagrody, które przywozi co roku do Karwiny – powiedział wicehetman 
województwa ds. kultury Lukáš Curylo.  (dc)
Fot. ARC
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Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

Zjazd Absolwentów Gimnazjum

Sobotni wieczór dla absol-
wentów Polskiego Gimna-
zjum im. Juliusza Słowac-
kiego w Czeskim Cieszynie 

oznaczał jedno – spotkanie na 2. 
Zjeździe Absolwentów. Pierwsze ak-
centy tego wydarzenia miały miejsce 
w szkole, zabawa była kontynuowa-
na w Ośrodku Kultury „Strzelnica”.

Miała to być już 3. edycja tej im-
prezy, lecz przerwa covidowa nie 
pozwoliła na organizację pierwszej. 
W tym roku spotkali się uczniowie 

roczników kończących się na …2 i 
…7. W sumie chętnych do zabawy 
dotarło około 400 osób. 

Jaka była atmosfera, zobaczycie 
na zdjęciach na naszej stronie inter-
netowej www.glos.live.  (endy)

Od dziś co tydzień będziemy publi-
kowali fotografi e roczników czy klas, 
jakie wykonywane były w trakcie 
pierwszej części imprezy w obrębie 
budynku szkoły.

Ich działalność wychodzi z serca
Dom PZKO w Milikowie-Centrum gościł w sobotę prawie sto pań z całego Zaolzia. Na Spotkanie Jesienne Klubów 
Kobiet przyjechały działaczki zaangażowane na rzecz miejscowych kół PZKO, by porozmawiać, wymienić się 
doświadczeniami, czegoś nowego się nauczyć, a także spędzić mile czas.

Beata Schönwald

P
anie z Milikowa-
Centrum po raz 
pierwszy organi-
zowały spotkanie 
klubów kobiet 
PZKO przed trzy-
nastu laty. Ewa 

Brózda doskonale to pamięta, bo 
już wtedy była kierowniczką miej-
scowego Klubu Kobiet. Prowadzi 
go bowiem od 23 lat. 

Zarówno wiosenne, jak i jesien-
ne spotkania są swoistą wizytów-
ką przygotowujących je klubów 
kobiet. Dlatego panie z Milikowa 
już od poniedziałku dwoiły się i 
troiły, by w sobotę wszystko było 
dopięte na ostatni guzik. – Na 
śniadanie podałyśmy kanapkę 
dietetyczną i kanapkę góralską z 
salcesonem, a do tego na słodko 
rogalik z nadzieniem z jabłek. Na 
obiad będzie zupa, sznycel z sałat-
ką ziemniaczaną, a na deser ptasie 
mleczko – zdradziła jeszcze przed 
ofi cjalnym rozpoczęciem imprezy 
pani Ewa. 

Milikowianki zadbały również o 
program kulturalny. W rezultacie 
uczestniczki spotkania obejrzały 
aż dwa spektakle – pierwszy, baśń 
o ziarnku kwiatu paproci, w wyko-

naniu wszystkich dzieci z miejsco-
wej polskiej szkoły i przedszkola, 
drugi, komedię „W sieci” Izabeli 
Kraus-Żur, wystawił miejscowy te-
atr amatorski.

Zwieńczeniem spotkania były 
warsztaty, na których panie mo-
gły nauczyć się robienia kwiatów 
i stroików z takich materiałów, 
jak resztki tkanin czy opakowania 
po jajkach. Dowiedziały się także 

co nieco o samym Milikowie od 
uczestniczącej w spotkaniu wójt 
gminy Ewy Kawulok.

– Te spotkania to bardzo dobry 
pomysł, bo pozwalają nam wza-
jemnie się poznać, dowiedzieć się, 
gdzie co się dzieje, przekazać sobie 
ważne informacje – przyznała w 
rozmowie z „Głosem” Irena Nagy 
z Piosku. Kierowniczką Klubu Ko-
biet jest od niedawna, na początku 

roku przejęła pałeczkę po zmarłej 
mamie. We wspólne działania or-
ganizowane przez Sekcję Kobiet 
PZKO zdążyła się już jednak zaan-
gażować. Latem wzięła udział w 
wycieczce, a w sobotę po raz drugi 
w spotkaniu pań.

O tym, że również w przyszłym 
roku członkinie klubów kobiet 
będą mogły spędzać razem czas, 
poinformowała przewodnicząca 

Sekcji Kobiet PZKO, Anna Piszkie-
wicz. W planach na przyszły rok 
znalazły się m.in. zebranie kierow-
niczek klubów kobiet, spotkania 
wiosenne w Czeskim Cieszynie-
-Mostach i jesienne w Lesznej Dol-
nej oraz wycieczka w południowo-
-wschodnie rejony Polski.

Wyrazem tego, że praca pań na 
rzecz miejscowych kół i lokalnych 
społeczności na Zaolziu jest zauwa-
żana i doceniana, była obecność na 
sobotnim spotkaniu konsula RP w 
Ostrawie Stanisława Bogowskiego, 
prezes PZKO Heleny Legowicz oraz 
wiceprezesa MK PZKO w Miliko-
wie-Centrum Kazimierza Sikory. 

– Bez kobiet by nasz Polski Zwią-
zek Kulturalno-Oświatowy nie 
działał, bo wiadomo, że chociaż 
kultura jest tym, co jako Związek 
staramy się promować, to także 
żołądki mają swoje prawa, a wy 
przede wszystkim o te żołądki 
dbacie na wszystkich imprezach. 
Druga strona, którą bardzo do-
brze znam, to wasze robótki ręcz-
ne, choć widywałam także panie 
z taczkami – powiedziała Helena 
Legowicz. Konsul Bogowski stwier-
dził z kolei, że jest pod wrażeniem 
tak wielkiej liczby pań zaangażo-
wanych w działalność na rzecz 
społeczeństwa miejscowego oraz 
kultywowania tradycji polskich.  

• Panie lubią spotykać się we własnym gronie. Fot. BEATA SCHÖNWALD

Koncert jubileuszowy, 
że »ho, ho, ho!«
Chór Męski „Gorol” świętował w sobotę w Domu PZKO w Jabłonkowie 75. urodziny. Ma to szczęście, że należy 
do tych nielicznych zespołów śpiewaczych, którym z upływającym czasem średnia wieku się obniża, a baza 
członkowska rozrasta. Liczy obecnie 52 panów.

Beata Schönwald

D
yrygentką „Go-
rola” jest Kata-
rzyna Kantor. 
Jak wspomi-
nała podczas 
j u b i l e u s z o -
wej imprezy, 

kiedy osiemnaście lat temu jako 
młoda dziewczyna przyszła po raz 
pierwszy na próbę jabłonkowskich 
chórzystów, była pełna obaw i nie 
wiedziała, co ją czeka. Dziś już wie, 
że to była dobra decyzja. Gdyby tak 
nie było, po ostatnim urlopie ma-
cierzyńskim z pewnością nie po-
wróciłaby tutaj. 

Na Zaolziu od lat działają już tyl-
ko dwa chóry męskie. Rok temu, 

podczas jubileuszu 101-lecia „Hej-
nału-Echo” z Karwiny-Frysztatu, 
nawiązały ze sobą współpracę, która 
trwa. Jej wyrazem było zaproszenie 
karwińskich śpiewaków na sobotni 
jubileusz. Jako goście wystąpili w 
pierwszej części programu pod ba-
tutą Andrzeja Szyi. Słowem wiążą-
cym podzieliła się z publicznością 
jego żona Mariam. Druga część, po 
wspólnie odśpiewanej przez oba 
zespoły pieśni „Jaworze, jaworze”, 
należała już tylko do jubilata. 

„Gorol” po raz kolejny potwier-
dził, że tworzą go nie tylko znako-
mici śpiewacy, ale też wspaniali 
gawędziarze – Tadeusz Filipczyk, 
który przeplatał poszczególne pie-
śni dowcipnymi przypowiastka-
mi, Władek Łysek, który opowie-
dział o „kasliku, kiery zdziedził we 

werku po Maciejowi”, i Roman 
Rusz z opowiadaniem o świni. Po-
mimo to zaprosili do pomocy mło-
dych konferansjerów: Andrzeja 
Jachnickiego, Elizę Julię Skupień 
i Tianę Berenikę Skupień, którzy 
przypomnieli „co nieco” z historii 
chóru. 

Z kolei Katarzyna Kantor wyka-
zała się na tym koncercie nie tylko 
doświadczeniem w zakresie dyry-
gowania, ale także anielską cierpli-
wością, a jednocześnie zdecydowa-
niem szefa. To w sytuacjach, kiedy 
panowie próbowali przejąć scena-
riusz koncertu w swoje ręce, przy 
okazji doskonale bawiąc publicz-
ność. Były też jednak momenty 
bardziej nostalgiczne, kiedy wspo-
minano nieżyjących już członków, 
takich jak Władysław Niedoba, Lu-

dwik Cienciała, Władysław Młynek 
czy Józef Pilich. 

Koncert zakończył się gratula-
cjami. Jako pierwszy złożył je Jan 
Ryłko, prezes Miejscowego Koła 
PZKO w Jabłonkowie, w ramach 
którego chór działa. – W tym roku 
mamy bogate żniwo, jeśli chodzi 
o uroczystości: 75 lat Polskiego 
Związku Kulturalno-Oświatowe-
go, 75 lat „Gorolskich Świąt”, 75 lat 
chóru „Gorol” oraz 75-lecie nasze-
go miejscowego koła PZKO. Sobie 
i chórowi „Gorol” życzę z całego 
serca, żeby mógł jak najdłużej śpie-
wać tutaj w Domu PZKO, żeby jak 
najdłużej mógł śpiewać na „Gorol-
skim Święcie” i na wyjazdach, któ-
re organizuje, zaś wszystkim wam, 
żebyście jeszcze długo mogli słu-
chać i podziwiać te wspaniałe pie-

śni, które wyciąga z pamięci tym, 
którzy już odeszli, a które nam cały 
czas towarzyszą i będą towarzyszy-
ły – podkreślił Ryłko. 

Po nim życzenia składali przed-
stawiciele Chóru Żeńskiego „Melo-
dia” z Nawsia, chórów mieszanych 
„Dźwięk” z Karwiny-Raju i „Sucha” 
z Suchej Górnej oraz panowie z „Hej-
nału-Echo”. Wśród składających 
życzenia nie zabrakło również prof. 
Alojzego Suchanka, który zastępował 
Katarzynę Kantor podczas jej nie-
obecności i pożegnał się z chórem na 
tegorocznym „Gorolskim Święcie”. 

Na zakończenie zabrzmiało „Sto 
lat” również pod adresem obcho-
dzącej urodziny dyrygentki, były 
owacje na stojąco oraz nieodzowna 
w tych okolicznościach pieśń „Gó-
ralu, czy ci nie żal”.  

Śpiewali wszyscy razem

„Darkowska Jesień” 
to impreza mu-
zyczna, której po-
mysłodawcą, or-

ganizatorem i zarazem jednym z 
wykonawców jest chór mieszany 
„Lira” Miejscowego Koła PZKO w 
Karwinie-Darkowie. W niedzielę 
odbyła się po raz dwudziesty. 

Chociaż ub. weekend był wyjąt-
kowo bogaty w wydarzenia kultu-
ralne, sala Domu Polskiego PZKO 
w Karwinie-Frysztacie bynajmniej 
nie świeciła pustkami. Warto było 
przyjść, by posłuchać muzyki w 
najróżniejszej postaci, a także wziąć 
udział we wspólnym śpiewaniu.

Jako pierwsi wystąpili gospoda-
rze. Kierownik darkowskiego chóru 
oraz konferansjer imprezy Tadeusz 
Konieczny przypomniał wyjazdy i 
festiwale, w których „Lira” wzięła 
udział w ciągu ostatnich miesię-
cy oraz zaprezentował przyznaną 
jej przez Śląski Związek Chórów i 
Orkiestr w Katowicach Odznakę 
Honorową Stopnia Piątego Złotą z 
Wieńcem Laurowym. Chór pod ba-
tutą Beaty Pilśniak-Hojki wykonał 

kilka utworów, głównie gwarowych, 
ale też fi glarną piosenkę łacińską, 
jedną słowacką i jedną czeską.

Wspaniały recital fortepiano-
wy dały utalentowane uczennice 
Podstawowej Szkoły Artystycznej 
w Karwinie z klasy Haliny He-
inz. Przed publicznością „Dar-
kowskiej Jesieni” zagrały Agatka 
Klos, Ema Podstawkowa i Nikola 

Hamplowa. Brawa zdawały się nie 
mieć końca.

Po występie młodzieży na scenę 
powrócili chórzyści. Tym razem 
członkowie Śląskiego Chóru Gór-
niczego „Polonia Harmonia” z Pie-
kar Śląskich. – Nasz chór obchodzi 
w tym roku 110. rocznicę istnienia, 
więc zaproszenie nas tutaj jest zna-
komitym prezentem urodzinowym 

– przyznała dyrygentka prof. Iwona 
Melson. Zespół wystąpił ze śląskim 
repertuarem, przeplatając utwory 
muzyczne tekstami piosenek, do 
których nie zachowały się nuty.

Pod koniec imprezy Tadeusz 
Konieczny zaprosił wszystkich do 
wspólnego śpiewania polskich pie-
śni patriotycznych pod przewod-
nictwem dyrygentki „Liry” i przy 

akompaniamencie fortepianowym 
Wiesława Farany. – To taka próba 
generalna przed tegorocznym Świę-
tem Śląskiej Pieśni, który Zarząd 
Główny PZKO organizuje w roczni-
cę odzyskania niepodległości przez 
Polskę 11 listopada w „Strzelnicy” w  
Czeskim Cieszynie – stwierdził pół 
żartem pół serio kierownik darkow-
skiego chóru. (sch)

• Niedziel-
ną imprezę 
muzyczną 
prowadził 
kierownik 
„Liry” Ta-
deusz Ko-
nieczny.

• Na zakończenie śpiewała cała sala przy akompaniamencie Wiesława Fara-
ny. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

• „Gorolowi dać kwiotka, to jak wilkowi słómy”. Jan Ryłko zna to powiedzenie, dlatego wręczył 
chórowi „coś mocniejszego”.

• Katarzyna Kantor nie żałuje, że zdecydowała się na współpracę z „Gorolami”. 
Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD
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PRACOWNIK ADMINISTRACJI – JĘZYK POLSKI
Spółka VAMP FASHION (Oldrzychowice 869, Trzyniec) 

przyjmie pracownicę administracji 
ze znajomością języka polskiego i spełniającą wymagania: 

 � doskonała umiejętność komunikacji w języku polskim w słowie i piśmie
 � odpowiedzialność
 � samodzielność
 � znajomość języka angielskiego 
 � znajomość MS OFFICE, podstaw księgowości 
 � po wdrożeniu się do pracy możliwość bene� tów pracowniczych 
 � możliwość podjęcia pracy również na niepełny etat 

Oferty należy kierować na adres e-mailowy:
info@vampfaschion.cz, tel. 558 339 220.

Rozpoczęcie pracy możliwe od zaraz.

Lekarz jak detektyw
NASI LEKARZE

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar W ochronę mienia i życia warto inwestować

W mieszkaniu czy w 
domu lubimy czuć 
się bezpiecznie. Bo-
imy się nie tylko 

wandali i włamywaczy. Ze zrozu-
miałym niepokojem myślimy też 
o przeróżnych nieprzyjemnych 
niespodziankach, które mogą spra-
wić ogień, gaz, czad, woda... Mądre 
ubezpieczenie mienia to dziś już w 
większości rodzin oczywistość, za-
nim jednak postanowimy wykupić 
polisę, warto zastanowić się, czy 
ewentualnym szkodom po prostu 
nie można zapobiec. Na przykład 
decydując się na różnego rodzaju 
sygnalizatory, czyli czujniki, które 
poinformują nas o grożącym nie-
bezpieczeństwie.

•••
Co jakiś czas media donoszą o trage-
diach spowodowanych przez ulat-
niający się czad. Czujniki czadu, 
czyli tlenku węgla monitorujące jego 
poziom, przydadzą się w pomiesz-
czeniach, gdzie są wielofunkcyjne 
podgrzewacze wody, kotły na paliwa 
stałe, ciekłe lub gazowe, przeróżne 
kominki czy piece węglowe. Czujnik 
włączy się natychmiast, gdy tylko 
poziom czadu zacznie niebezpiecz-

nie wzrastać. Detektor wyposażony 
jest w sensor, który działa na zasa-
dzie reakcji chemicznej dzięki za-
wartości substancji reagujących z 
tlenkiem węgla. Zamontowany we-
wnątrz mikroprocesor szczegółowo 
analizuje reakcje i na tej podstawie 
określa stężenie czadu. Elementem 
niezbędnym w tym urządzeniu jest 
głośnik, uruchamiający się w mo-
mencie pojawienia się zagrożenia. 
Jeżeli postanowimy kupić czujnik 
czadu, powinniśmy zwrócić uwagę 
na to, aby miał on odpowiedni atest. 
Podróbki mogą być nieskuteczne, a 
więc niebezpieczne. Nie gwarantują 
bowiem odpowiedniej ochrony. A 
gdzie taki czujnik należy zamonto-
wać? Szczegółowe informacje znaj-
dziemy w instrukcji obsługi. Warto 
wiedzieć, że czad często nazywany 
jest cichym zabójcą i że nie ma w tym 
żadnej przesady. Jest gazem bez-
wonnym, co bardzo utrudnia jego 
wykrycie. Corocznie z jego powodu 
umierają lub ulegają zatruciu dzie-
siątki osób. Na rynku dostać można 
dziś także czujniki wielofunkcyjne, 
które łączą co najmniej dwa rodzaje 
sensorów. Najczęściej to urządzenia 
do wykrywania właśnie czadu, a tak-
że dymu lub gazu ziemnego.

•••
Jak wynika z danych statystycz-
nych, czujniki dymu są w domach 
i mieszkaniach coraz popular-
niejsze. Często można je znaleźć 
także w hotelach, pensjonatach, 
budynkach użyteczności pu-
blicznej, ośrodkach kultury. Ich 
zadaniem jest wczesne poinfor-
mowanie ludzi znajdujących się 
w pomieszczeniach o niebezpie-
czeństwie pożaru lub o zapró-
szeniu ognia. Aby czujniki dymu 
działały prawidłowo, trzeba je za-
montować w odpowiednim miej-
scu, najlepiej na wysokości ok. 2 
metrów od podłogi, w mieszka-
niach lub domach mieszkalnych 
blisko sypialni lub na korytarzu. 
Jeżeli umieścimy je w kuchni, w 
pobliżu kuchenki lub piecyka, 
możemy spodziewać się częstych 
fałszywych alarmów. Warto też 
sprawdzić, czy sygnał dźwięko-
wy wydawany przez urządzenie 
jest naprawdę słyszalny w całym 
domu czy mieszkaniu. 

•••
Jeżeli zdecydujemy się na zaku-
pienie samodzielnych czujników 
gazu, powinniśmy umieścić je 

w kuchni tuż pod sufi tem – gaz 
ziemny jest lżejszy niż powietrze. 
Nie jest trujący, ale może stworzyć 
zagrożenie wybuchem. Czujnik 
gazu kontroluje poziom stężenia 
gazu ziemnego w danym pomiesz-
czeniu. Jeśli przekroczy ono bez-
pieczny poziom, automatycznie 
uruchamiają się sygnały alarmo-
we, które pozwolą na szybką reak-
cję. Przede wszystkim więc trzeba 
jak najszybciej odciąć dopływ gazu 
i wyłączyć prąd (każda iskra może 
spowodować eksplozję), ewentu-
alnie wezwać służby ratunkowe – 
straż pożarną i pogotowie gazowe. 
Należy też pomieszczenie dokład-
nie przewietrzyć.

•••
W domu czy mieszkaniu przydadzą 
się nie tylko czujniki czadu, dymu 
czy gazu. Częstym problemem 
lokatorów mieszkań zarówno w 
blokach, jak i domach jest zalanie 
pomieszczeń wodą. Wprawdzie 
czujnik zalania nie będzie w stanie 
uchronić nas przed awarią pralki, 
ale może ograniczyć jej skutki, gdyż 
szybko poinformuje nas o przy-
krym zajściu. Detektor taki ludzie 
najczęściej umieszczają w łazien-

kach i pralniach, a także tam, gdzie 
znajduje się np. duże akwarium. 
Jeżeli na przykład ktoś zostawi w 
łazience odkręcony kran i z wanny 
zacznie przelewać się woda, czujnik 
uruchomi się i prześle nam sygnał z 
ostrzeżeniem.

•••
Warto wreszcie wspomnieć o czujni-
kach ruchu, które są w stanie uchro-
nić nasz dom przed włamaniem lub 
wizytą wandali. Takie urządzenie 
świetnie sprawdza się w nocy lub 
pod nieobecność mieszkańców bu-
dynku. Połączony z alarmem czuj-
nik reaguje natychmiast, gdy po 
posesji zacznie poruszać się niepro-
szony gość. Minusem jest tylko to, 
że sygnalizator włączy się również 
wtedy, gdy w jego zasięgu znajdzie 
się jakiś zwierzak. 

Czujniki oczywiście nie są za dar-
mo. Jeżeli potrzebujemy ich więcej, 
musimy sięgnąć głębiej do kieszeni 
(jeden detektor gazu to wydatek kil-
kuset koron). Ale wystarczy uświa-
domić sobie, że dzięki czujnikom 
możemy uratować nie tylko mają-
tek, ale często to, co najważniejsze – 
zdrowie i życie swoje i innych ludzi.
 

K
rystyna Kadłubiec naj-
pierw myślała o pediatrii, 
potem zdecydowała się 
na neurologię. W rezulta-
cie została neurologiem 
dziecięcym. – Neurologia 
to fascynujący dział me-

dycyny. Dochodzenie przyczyny występują-
cych u pacjenta objawów przypomina pracę 
detektywa – przekonuje. 

Jaka jest różnica między neurologią dziecię-
cą a neurologią pacjentów dorosłych?
– Ogólnie można powiedzieć, że neurolog 
dziecięcy zajmuje się problemami specyfi cz-
nymi dla wieku dziecięcego, które są często 
związane z poszczególnymi etapami rozwo-
ju dziecka, natomiast neurologia dorosłych 
skupia się głównie na chorobach neurolo-
gicznych typowych dla wieku dorosłego i 
późnego. To nie znaczy jednak, że dolegliwo-
ści neurologiczne, które zostały wykryte w 
wieku dziecięcym, nie występują już w doro-
słości. Różnica polega też na tym, że choroby 
wspólne dla wszystkich grup wiekowych, jak 
np. migrena, przejawiają sią inaczej u dzieci, 
a inaczej u ludzi dorosłych i nieraz wymagają 
innego sposobu leczenia. 

Z jakimi dolegliwościami spotyka się pani na 
co dzień w swoim gabinecie?
– U niemowląt chodzi o opóźnienia w rozwo-
ju psychomotorycznym, które może rozwią-
zać rehabilitacja. Mogą też one sygnalizować 
poważniejszy problem, który należy zdia-
gnozować. Może np. chodzić o różne choro-
by metaboliczne o podłożu genetycznym, 
których są tysiące i jakie leżą w centrum za-
interesowań nowoczesnej neurologii. U star-
szych dzieci mamy do czynienia z różnymi 
formami autyzmu, zaburzeniami w rozwoju 
mowy, małej motoryki czy ze specyfi czny-
mi trudnościami w uczeniu się. W okresie 
dorastania chodzi z kolei o bóle głowy, na-
głą utratę przytomności, ale też np. tetanię, 

która ostatnia stała się bardzo „popularna”, 
choć moim zdaniem chodzi tylko o symptom 
doraźnego braku magnezu w organizmie na 
podłożu psychicznym. Dużą grupę pacjen-
tów obejmującą wszystkie kategorie wiekowe 
stanowią osoby z padaczką, która na każdym 
etapie rozwoju dziecka przejawia się w nieco 
inny sposób. Epilepsja jest często kojarzona z 
dramatycznym przebiegiem. Na jej istnienie 
mogą wskazywać jednak dużo lżejsze objawy. 
Natomiast jeśli chodzi o ostatnie miesiące, 
to odnotowaliśmy więcej niż kiedykolwiek 
wcześniej przypadków kleszczowego zapa-
lenia opon mózgowych oraz neuroboreliozy 
połączonej z porażeniem nerwu twarzowego. 

Neurologia dziecięca dzięki dynamicznemu 
rozwojowi potrafi  wiele chorób zdiagno-
zować. Ale czy potrafi  też je skutecznie 
leczyć?
– Neurologia dziecięca nie jest takim ponu-
rym działem, jak niektórym mogłoby się wy-
dawać. W większości przypadków problemy 
neurologiczne da się rozwiązać. Wielu na-
szych małych pacjentów leczy się u nas tylko 
przez pewien czas. To dotyczy np. padaczki 
wieku dziecięcego, która nie występuje już 
w dorosłości. Z drugiej strony nawet te do-
legliwości neurologiczne, które towarzyszą 
człowiekowi przez całe życie, udaje się sku-
tecznie kompensować lekami. Taki pacjent 
cierpiący od dzieciństwa na epilepsję może 
prowadzić normalne życie, pracować, a na-
wet zostać profesjonalnym kierowcą. W cią-
gu ostatnich 20 lat mamy także do czynienia 
z ogromnym postępem w zakresie leczenia 
stwardnienia rozsianego. Niektóre jego for-
my udaje się zatrzymać czy na tyle przyha-
mować ich rozwój, że progresja jest praktycz-
nie niezauważalna. 

Dlaczego, pani zdaniem, brakuje neurolo-
gów dziecięcych?
– To ogólnoświatowy problem, który wiąże 
się z jednej strony z tym, że neurologia dzięki 

coraz bardziej nowocze-
snym metodom potrafi  
coraz skuteczniej docho-
dzić do sedna różnych 
dolegliwości. Z drugiej 
strony nowoczesna me-
dycyna „produkuje” dużo 
pacjentów neurologicz-
nych. Dawniej dzieci uro-
dzone ok. 25 tygodnia od 
razu umierały. Dziś udaje 
się je uratować. Wcześnia-
kom towarzyszy jednak 
zwykle szereg dolegliwo-
ści neurologicznych, któ-
re lekarze starają się roz-
wiązać lub przynajmniej 
złagodzić. 

Jak wygląda sytuacja na 
oddziale neurologii w 
Szpitalu Trzyniec?
– Na pierwszy rzut oka 
może się wydawać, że na-
szą neurologię dziecięcą 
omija problem braku wy-
kwalifi kowanych lekarzy. 
W naszej placówce pracuje trzech neurolo-
gów dziecięcych w sytuacji, kiedy inne szpi-
tale wojewódzkie nie mają nawet jednego. 
Myślę, że dzieje się tak dlatego, że nasza neu-
rologia pracuje na bardzo wysokim poziomie 
i ma wiele do zaoferowania. Nasze specjali-
styczne centrum leczenia pacjentów z  uda-
rem mózgu może pochwalić się platynowym 
certyfi katem ESO, pracujemy na najlepszym 
sprzęcie oraz na bieżąco poprawiamy meto-
dy diagnostyczne. W przypadku epilepsji, 
która leży w centrum moich zainteresowań, 
wprowadziliśmy np. możliwość całodobo-
wego przeprowadzania badań EEG, co uła-
twia postawienie szybkiej i trafnej diagnozy. 
Nasz oddział ma duży potencjał, zachęcamy 
więc młodych lekarzy, żeby dołączyli do nas.
 (sch)

Kwesti onariusz

Uczelnia: Wydział Lekarski Uniwersytetu 
Masaryka w Brnie

Specjalizacja: neurologia dziecięca 
Rok rozpoczęcia praktyki: 2011
Praktyka zawodowa: 

Oddział Neurologii Szpitala Trzyniec, 
w latach 2020-2021 Oddział neurologii 
Dziecięcej w Ostrawie 

Kontakt: 
tel. 558 309 514, 
e-mail: krystyna.kadlubiec@nemtr.cz

• Neurolog dziecięcy Krystyna 
Kadłubiec w swoim gabinecie 
w Szpitalu Trzyniec. 
Fot. BEATA SCHÖNWALD

Ród Pomykaczów mieszka na Śląsku 
Cieszyńskim co najmniej od początku XVIII 
wieku, chociaż wiele wskazuje na to, że uda 
się znaleźć jeszcze starszych przedstawicieli 
tej familii.

N
a j s t a r s z a 
znana mi in-
formacja o 
rodzie Pomy-
kaczów po-
chodzi z 20 
marca 1705 

roku, kiedy to Jerzy (Jurek) Po-
mykacz kupił grunt w Gutach. W 
tym samym czasie Pomykaczowie 
mieszkali już w Oldrzychowicach. 
W 1718 roku w kościele ewange-
lickim w Cieszynie Adam Pomy-
kacz, syn również Adama Pomy-
kacza z Oldrzychowic, poślubił 
Marię Rucką (Rudzką).

I Guty, i Oldrzychowice były 
wioskami książęcymi. Najpierw 
należały do Piastów cieszyńskich, 
a po 1653 roku zostały przejęte 
przez Habsburgów, tytułujących 
się książętami cieszyńskimi. Aku-
rat dla wiosek książęcych księgi 
gruntowe zaprowadzono dość 
wcześnie – dla Gutów sięgają 1597 
roku, a dla Oldrzychowic 1588 
roku (wg danych z inwentarza). 
Księgi gruntowe obu wiosek są 
dostępne online na stronie Archi-
wum Krajowego w Opawie i tam 
należałoby szukać informacji o 
pierwszych przedstawicielach 
rodu Pomykaczów na Śląsku Cie-
szyńskim.

Dziewiętnaście ślubów
Podstawowym źródłem do odtwo-
rzenia genealogii rodu Pomyka-
czów w XVIII wieku są księgi me-
trykalne parafi i rzymskokatolickiej 
w Trzycieżu. Wprawdzie była to 
zasadniczo rodzina ewangelicka, 
ale do 1848 roku luteranie byli obo-
wiązkowo rejestrowani w metry-
kach katolickich.

W najstarszej księdze ślubów 
parafi i w Trzycieżu, obejmującej 
lata 1725-1784, odnotowano dzie-
więtnaście ślubów osób o nazwi-
sku Pomykacz. Licząca prawie 
pół tysiąca stron księga nie jest 
indeksowana, więc namiary na te 
małżeństwa zaoszczędzą zaintere-
sowanym sporo pracy.

Imiona odnotowanych Pomy-
kaczów (w nawiasie rok ślubu) to: 
Ewa (1729), Jerzy (1741), Jan (1746), 
Ewa (1746), Adam (1750), Andrzej 
(1752), Maria (1753), Zuzanna 
(1759), Jan (1760), Jan (1766), Elż-
bieta (1768), Maria (1773), Adam 
(1773), Maria (1773), Zuzanna 
(1775), Maria (1775), Anna (1777) 
i Anna (1779). Ich miejscem za-
mieszkania były Guty, Oldrzycho-
wice, Rzeka i Śmiłowice.

Nauczyciel i wójt
Jednym z godnych odnotowania 
przedstawicieli rodu był Jerzy Pomy-
kacz (1830-1877), syn Pawła, chałup-
nika w Gutach nr 72, i Anny z domu 
Brzeżek. W 1841 roku został uczniem 
gimnazjum ewangelickiego w Cie-
szynie. Później zdaje się skończył 
kurs przygotowawczy dla nauczy-
cieli, bo w 1846 roku podjął pracę 
w szkole ewangelickiej w Koszarzy-
skach. W 1852 roku został nauczycie-
lem w szkole ewangelickiej w Haż-
lachu, gdzie pracował do 1863 roku. 
Wtedy to porzucił karierę w szkolnic-
twie, nabywając grunt w Gumnach.

Szanowany obywatel wsi, peł-
nił funkcję przełożonego gminy. 
W 1866 roku znalazł się w Komi-
tecie Patriotycznym, który zbierał 
w powiecie cieszyńskim datki na 
armie austriacką, walczącą w tym 
czasie z Prusami. Oprócz tego Je-

rzy Pomykacz był prezbiterem 
zboru w Cieszynie, z kolei w 1869 
roku zapisał się do Czytelni Lu-
dowej w Cieszynie. Po 1871 roku 
przeprowadził się do Cieszyna, 
gdzie zmarł w stosunkowo mło-
dym wieku.

Żoną Jerzego była Zuzanna 
Krzywoń, córka siedlaka z Haż-
lacha. Zuzanna przeżyła męża. 
Była właścicielką domu w Cieszy-
nie przy ulicy Bobreckiej, zmarła 
2 sierpnia 1909 roku w Karwinie.

Z małżeństwa Zuzanny i Jerze-
go Pomykaczów pochodzili: Anna 
I (1858-1858), Anna II (ur. 1859), 
Jan (1863-1866), Anna III (1866-
1946, po mężu Flamme) i Paweł 
(ur. 1869).

Pastor ze Lwowa
Paweł Pomykacz (ur. 1869), syn Je-
rzego, ukończył studia teologiczne 
w Wiedniu. Od 1892 roku był wika-
rym w Innsbrucku, a od 1896 roku 
w Bruntalu, gdzie w 1898 roku wy-
brano go pastorem. Jesienią 1901 
roku wystartował w wyborach na 
pastora we Lwowie. Konkurencja 
była ogromna: zgłosiło się 47 kan-
dydatów! Ostatecznie wygrał wła-
śnie Pomykacz. „Przyjaciel Ludu”, 
wydawany przez pastora Francisz-
ka Michejdę z Nawsia, pisał o nim, 
że „raczej ma ponoć zachcianki 
germanizacyjne”.

Okazało się, że pomylono się z 
oceną. 30 października 1904 roku 
pastor Paweł Pomykacz brał udział 
w uroczystościach odsłonięcia po-
mnika ku czci Adama Mickiewicza, 
a we wszystkich oknach szkoły 
ewangelickiej we Lwowie umiesz-
czono portrety polskiego wieszcza, 
czym austriackie władze – delikat-
nie mówiąc – nie były zachwycone. 
W 1912 roku obronił na Uniwersyte-
cie Wiedeńskim doktorat poświę-
cony Mikołajowi Rejowi.

Największą zasługą Pawła Pomy-
kacza było założenie ewangelickie-
go alumnatu we Lwowie. Kiedy ze 
względu na chorobę serca musiał 
zrezygnować z funkcji pastora, ob-
jął kierownictwo wspomnianej pla-
cówki. Zmarł w sierpniu 1922 roku.

I jeszcze inni 
warci opisania
Opisać warto byłoby też innych 
przedstawicieli rodu. Jan (ur. 1850), 
syn rolnika w Oldrzychowicach, 
od 1862 roku uczył się w gimna-
zjum ewangelickim w Cieszynie. 
Na listach członków Towarzystwa 

Ewangelickiej Oświaty Ludowej z 
1889 roku pojawia się dwóch Pawłów 
Pomykaczów: rolnik w Łyżbicach i 
robotnik w Trzyńcu. W 1900 roku 
w Ustroniu goście na weselu Józefa 
Holeksy i Zuzanny Pomykacz zebra-
li składkę na rzecz budowy kościoła 
ewangelickiego we Frydku. A pewnie 
wzmianek o Pomykaczach w dawnej 
prasie znalazłoby się jeszcze więcej, 
nie mówiąc o innych źródłach.

Podsumowując, materiałów do 
opracowania dziejów rodu Pomyka-
czów jest całkiem sporo – wystarcza-
jąco, by mogła powstać opasła mo-
nografi a. 

NASZE RODY /138/

Michael Morys-Twarowski Pomykaczowie
Skąd ten ród?
Analizując rozmieszczenie nazwiska Pomykacz na terenie dzisiejszej 
Polski, uderza wyjątkowa duża liczba Pomykaczów w Tarnowie i jego 
najbliższych okolicach. Na pewno jest to kierunek, który warto byłoby 
sprawdzić. Może stamtąd pochodził protoplasta śląskich Pomykaczów?

Gdzie doczytać?
 � Dietmar Neß, „Schlesisches Pfarrerbuch. T.5”, Leipzig 2015, s. 500 

(biogram pastora Pawła Pomykacza).

Skąd to 
nazwisko?
Nazwisko Pomykacz 
zaliczane jest do nazwisk 
przezwiskowych, 
językoznawcy zwykle 
wywodzą je od 
czasownika „pomykać”. 
Pojawia się też 
propozycja, by wywieść 
nazwisko od gwarowego 
słowa „pomykacz”. 

• Wpis w księdze gruntowej Gutów z 1705 roku, dotyczący nabycia gruntu przez Jerzego (Jurka) Pomykacza. Źródło: 
Archiwum Krajowe w Opawie.

• Metryka ślubu Adama Pomykacza i Marii Ruckiej (Rudzkiej) z 1718 roku. 
Źródło: Biblioteka i Archiwum im. B.R. Tschammera w Cieszynie.

• Notatka prasowa o śmierci pastora Pawła Pomykacza. Źródło: „Poseł Ewan-
gelicki”, 1922 nr 35.



Głos   |   wtorek   |   25 października 20228   ♩ ♩    9 Głos   |   wtorek   |  25 października 2022

Fot. ARC

S P O R T

S P O R T Robert Lewandowski, 
napastnik FC Barcelona, po zwycięstwie 4:0 z Athleti kiem Bilbao

Lubię zdobywać bramki i jestem tu po to, 
żeby pokazać swoją najlepszą wydajność 

Orły pod Tatrami

Klub piłkarski oldbojów 
Orły Zaolzia w ubiegłym 
tygodniu odbył zgrupo-
wanie w Szafl arach nie-

opodal Zakopanego. Był już to trze-
ci wyjazd Orłów do tej malowniczej 
miejscowości, piękne widoki na 
Tatry nie obniżyły jednak poziomu 
treningowego zaangażowania całej 
drużyny. Organizatorem wyjazdu 
był Roman Konderla. 

– W zgrupowaniu wzięło udział 
22 piłkarzy, większość zabrała ze 
sobą żony z dziećmi – poinformo-
wał „Głos” Piotr Twardzik, członek 

zespołu. Orły zregenerowały siły w 
basenach termalnych Gorący Po-
tok i Termy Podhalańskie, treningi 
i mecz sparingowy zostały rozegra-
ne na miejskim boisku z widokiem 
na zaśnieżone szczyty Tatr. 

Wzajemny pojedynek Orłów za-
kończył się zwycięstwem ekipy w 
czarnych koszulkach 7:5. – Wartością 
dodaną tego sparingu był fakt, że ra-
zem z etatowymi zawodnikami Or-
łów zagrali też synowie niektórych 
z piłkarzy, Artur Kantor, Sebastian 
Goryl oraz Filip i Benjamin Hulbojo-
wie – zdradził Twardzik.  (jb) 

WEEKENDOWY 
SERWIS PIŁKARSKI
Kolejna przegrana Banika w Fortuna Lidze, triumfy drugoligowych zespołów Karwiny i Trzyńca, a także siódme 
w sezonie zwycięstwo dywizyjnego Bogumina –  radość i smutek są częścią składową piłkarskiej codzienności. 

Janusz Bitt mar

FORTUNA LIGA

PILZNO – 
OSTRAWA 3:1
Do przerwy: 2:0. Bramki: 8. 
Kalvach, 20. Kliment, 78. Mosqu-
era – 61. Almási. Ostrawa: Laštůvka 
– Juroška (46. Smékal), Frydrych, 
Pojezný, Fleišman – Boula (84. Ti-
jani) – Ndefe, Kuzmanović, Tetour 
(65. Mišković), Plavšić – Almási (71. 
Klíma). 

Do tej pory Banik w aktualnym 
sezonie FL w meczach wyjazdowych 
wyłącznie remisował. Z mistrzowską 
Viktorią było inaczej. Gospodarze, 
zgodnie z nazwą klubu, sięgnęli po 
zwycięstwo, grając oszczędny, de-
fensywny futbol nastawiony na kon-
try. Podopiecznym Michala Bílka w 
sukurs przyszły też tradycyjne kik-
sy Banika w defensywie, które po-
grążyły gości w pierwszej połowie. 
Kontaktowy gol Almásiego po ładnej 
akcji Frydrycha dał podopiecznym 
Pavla Hapala fałszywą nadzieję, że 
w Pilźnie można zdobyć co najmniej 
punkt. Ostrawskie urojenia podbu-
dowane były statystykami – zwłasz-
cza posiadaniem piłki w korzystnym 
stosunku 61:39, niemniej efektyw-
ność była domeną Pilzna, co udo-
wodnił w 78. minucie Mosquera. 

Ostrawskim piłkarzom nie moż-
na na pewno odmówić waleczności. 
Hapal wprowadził też ład do druży-
ny – mniej nerwówki, a więcej kon-
kretów na boisku. Piętą Achillesową 
Banika wciąż pozostaje jednak dziu-
rawa obrona, z którą jak na razie nie 
można marzyć o wielkich wynikach. 
Pożar pociągu, którym ostrawianie 
podróżowali na zachód Czech, był 
błahostką w porównaniu z gorącymi 
chwilami, jakie zgotowali obrońcy 
swojemu bramkarzowi.  

– Pozytywnym sygnałem jest po-
wolny powrót do dawnej formy Al-
másiego. Chłopak potrzebuje tylko 
czasu, żeby poprawić kondycję po 
kontuzji – stwierdził trener Banika 
Hapal. 

W innych meczach 13. kolejki: 
Ołomuniec – Zlin 2:1, Pardubice – 
Brno 1:3, Liberec – Jablonec 2:0, 
Cz. Budziejowice – Hradec Kr. 0:3, 
Slovácko – Teplice 2:1, Ml. Bole-
sław – Bohemians 4:3, Slavia Praga 
– Sparta Praga 4:0. Lokaty: 1. Pil-
zno 32, 2. Slavia 28, 3. Sparta 23,… 
12. Ostrawa 14 pkt. W następnej 
kolejce: Ostrawa – Ml. Bolesław 
(sob., 15.00). 

FNL

MFK KARWINA – 
DUKLA PRAGA 5:0
Do przerwy: 3:0. Bramki: 8. 
Mikuš, 22. Memić, 27. Málek, 54. 
Budínský, 90. Boháč. Karwina: 
Neuman – Mikuš, Soukeník, Šin-
delář, Žídek (33. Cienciala) – Žák 
(77. Boháč), Budínský – Memić (64. 
Rezek), Málek, Bartl (76. A. Krčík) – 
Durosinmi (76. Papadopulos).

To był prawdziwy koncert Kar-
winy, zdaniem trenera Tomáša 
Hejduška najlepszy mecz w wyko-
naniu jego podopiecznych w sezo-
nie. – Wszystko wypaliło idealnie, 
a kiedy sporadycznie wpadaliśmy 
w tarapaty, ratował nas świetny 
Neuman – ocenił pokazówkę swo-
jej drużyny Hejdušek. Depresję 
tymczasem złapała po weekendzie 
ekipa Dukli pasowana na drugiego 
(po Karwinie) najpoważniejszego 
faworyta rozgrywek. Futbol bywa 
bezlitosny. 

SPARTA PRAGA B – 
TRZYNIEC 0:1
Do przerwy: 0:1. Bramka: 28. Ma-
chuča. Trzyniec: Hasalík – Jursa, 

Foltyn, Straňák, Hýbl – Habusta, 
Machuča – Holík (89. Brak), Ka-
teřiňák (93. Tandara), Kania (93. 
Szewieczek) – Samiec (84. Gembic-
ký).

Majstersztyk udał się piłkarzom 
Trzyńca, którzy wygrali w Pradze 
po bramce Machučy, przerywając 
swoją czarną passę sześciu spotkań 
bez zwycięstwa. – Kluczem do suk-
cesu była uważna gra w defensy-
wie. W naszej trudnej sytuacji wła-
śnie taka taktyka na obcym boisku 
była najodpowiedniejsza – sko-
mentował wygraną trener Trzyńca 
Martin Zbončák. 

W innych meczach 13. kolej-
ki: Jihlawa – Slavia Praga B 1:0, 
Opawa – Przybram 0:1, Chrudzim 
– Ołomuniec B 0:0, Wyszków – 
Vlašim 1:1, Líšeň – Prościejów 2:3, 
Táborsko – Varnsdorf 1:1. Lokaty: 
1. Przybram 24, 2. Líšeň 24, 3. Varn-
sdorf 23,… 5. Karwina 22, 11. Trzy-
niec 16 pkt. W następnej kolejce: 
Trzyniec – Líšeň (sob., 10.15), Slavia 
B – Karwina (niedz., 10.15). 

DYWIZJA F
Břidlišná – Bogumin 1:4 (35. Dydo-
wicz – 14. Halaška, 38. Bloksch, 51. 
i 64. Palej), Karwina B – N. Jiczyn 
0:3 (23. Byrtus, 32. Nieslanik, 35. 
Zagol), Bilowec – Hawierzów 2:2 
(37. Limanovský, 64. Dresler – 16. 
Piękoś, 45. Heller), Rymarzów – 
Bruntal 2:2, Opawa B – Polanka 2:0, 
Frensztat p. R. – Wałaskie Między-
rzecze 3:1, Karniów – Hlubina 1:1. 
Lokaty: 1. Opawa B 23, 2. Bilowec 
23, 3. Karwina B 23, 4. Bogumin 
22,… 9. Hawierzów 13 pkt. 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
Slavia Orłowa – Herzmanice 4:1 
(Jatagandzidis 2, Renta, Hanusek 
– Opata), Cz. Cieszyn – Bolatice 
4:0 (D. Maceček 3, M. Sostřonek), 
Wracimów – Datynie Dolne 2:0 
(Teplý, Smilowski), Jakubczowice 

– Koberzyce 1:0, Rzepiszcze – Haj 
6:2, Petřvald n. M. – P. Polom 0:1, 
Beneszów D. – Wrzesina 5:2, Ol-
drzyszów – Bruszperk 0:1. Lokaty: 
1. Rzepiszcze 34, 2. Cz. Cieszyn 28, 
3. Wracimów 28,… 9. Sl. Orłowa 16, 
11. Datynie D. 15 pkt. 

IA KLASA – gr. B
Sucha Górna – Czeladna 8:1 (Ko-
vács 3, Kubjat, Janovský, Kux, Pa-
stušek, Kulich – Adamčík), Jabłon-
ków – L. Piotrowice 3:0 (Raszka, 
Petružálek, Borski), Bystrzyca – 
Luczina 4:1 (Baron, Zoubek, Zaby-
strzan, Buryan – Tomiček), Raszko-
wice – Olbrachcice 5:1 (Vojkovský 
3, Koloničný, Birčák – Chumchal), 
Śmiłowice – Stonawa 1:1 (Przyczko 
– Uher), Dobratice – St. Miasto 3:2, 
Libhošť – Ticha 2:1. Lokaty: 1. Sto-
nawa 26, 2. Śmiłowice 22, 3. Rasz-
kowice 21 pkt. 

IB KLASA – gr. C
Oldrzychowice – Sedliszcze 0:4, 
Żuków G. – B. Orłowa 2:5, Wędry-

nia – Nydek 1:2, Pietwałd – Lisko-
wiec 4:2, I. Piotrowice – Dziećmo-
rowice 4:1, Wierzniowice – Gnojnik 
2:1, Baszka – Dobra 1:2. Lokaty: 1. 
Oldrzychowice 25, 2. Sedliszcze 21, 
3. Wierzniowice 20 pkt. 

MP KARWIŃSKIEGO
Sucha Górna B – G. Hawierzów 2:3, 
Łąki – Lutynia D. 4:0, V. Bogumin 
– G. Błędowice 0:7, Sn Hawierzów 
– Hawierzów B 2:2, Sj Pietwałd – 
Cierlicko 2022 1:5, FK Cierlicko – 
Dąbrowa 2:2. Lokaty: 1. Cierlicko 
2022 25, 2. Sn Hawierzów 19, 3. Dą-
browa 17 pkt. 

MP FRYDEK-MISTEK
Prżno – Gródek 5:0, Mosty k. J. – 
Śmiłowice B 4:0, Niebory – Jano-
wice 2:0, Metylowice – Milików 
1:5, Nawsie – Toszonowice 2:5, 
Bukowiec – Chlebowice 5:1, Pio-
sek – Noszowice 3:0, Wojkowice – 
Hukwaldy 1:3. Lokaty: 1. Niebory 
39, 2. Bukowiec 27, 3. Janowice 27 
pkt.  

Skład Orłów w meczu kontrolnym
„Czarni”: Filip Hulboj, Mariuisz Szlauer, Marian Górniok, Roman Konderla, Janusz Dąbrowski, Marian Zuczek, 
Piotr Twardzik. 
„Czerwoni”: Bogdan Hulboj, Benjamin Hulboj, Alesz Kantor, Iwo Goryl, Bronisław Schimke, Robert Schimke, 
Adrian Junga, Andrzej Bizoń, Artur Kantor, Sebasti an Goryl.

• Karwiniacy w euforii. Jaroslav Málek przyjmuje gratulacje od Rajmunda Mi-
kuša. Fot. mfk karvina

REKLAMA

 GŁ-115
GŁ-172

NA TAFLI 
MALOWANE
Ekstraliga hokeja przyodziała jesienne szaty. Kolorowo i rześko jest również za sprawą 
naszych zespołów. 

Janusz Bitt mar

TIPSPORT EKSTRALIGA

CZ. BUDZIEJOWICE 
– TRZYNIEC 3:2 (k)
Tercje: 0:0, 1:1, 1:1 - 0:0. Bramki i 
asysty: 38. Bindulis (Pech), 52. Šten-
cel (Pech, Kachyňa), decydujący 
karny: Štencel – 25. Marcinko (Ne-
strašil, J. Jeřábek), 55. M. Růžička (J. 
Jeřábek, Nestrašil). Trzyniec:  Ma-
zanec – M. Doudera, Marinčin, 
Čukste, J. Jeřábek, Zahradníček, 
Jaroměřský, Ročák – Voženílek, 
Marcinko, M. Růžička – Nestrašil, 
Hudáček, Daňo – Chmielewski, 
Hrehorčák, Hrňa – Buček, Łyszczar-
czyk, Kurovský.

Każda seria kiedyś się kończy. 
Stalownicy po czterech zwycię-
stwach z rzędu przegrali na tafl i 
Czeskich Budziejowic w karnych. 
Jak mawiał były golkiper Trzyńca, 
Martin Vojtek, „karne to zawsze 
loteria”. I miał rację, o czym prze-
konali się podopieczni Zdeňka 
Motáka w niedzielę. Zręcznościowy 
pokaz dobrnął do dziewiątej serii, w 
której drugi punkt wystrzelił gospo-
darzom Štencel. Wcześniej nie dał 
rady Hudáček. 

W regulaminowym czasie gry 
Stalownicy dwukrotnie uderzyli w 
przewagach liczebnych. Marcinko 
w 25. minucie z podania Nestraši-
la potężnym uderzeniem z okolicy 
bulika nie dał szans golkiperowi, 
z kolei Růžička profi tował z akcji 
Jeřábka i Nestrašila. – Dobrze, że 
udało nam się zdobyć dwie bram-
ki w stałych fragmentach gry, ale 
ważne, żeby trafi ać też w układzie 
sił 5 na 5 – skomentował spotkanie 

Vladimír Országh, drugi trener HC 
Stalownicy Trzyniec. 

WITKOWICE – 
LITWINÓW 5:3
Tercje: 1:1, 3:1, 1:1. Bramki i asy-
sty: 20. Lakatoš (Mikuš), 22. Chlán 
(Fridrich, Lakatoš), 35. Lindberg 
(Fridrich, Chlán), 40. Mueller 
(Krieger, Bukarts), 41. Raskob (La-
katoš, Fridrich) – 15. Estephan 
(Stránský, Hlava), 25. Wesley, 47. 
Zdráhal.  Witkowice: Stezka – J. 
Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Ge-
wiese, L. Kovář, J. Stehlík – Bu-
karts, Krieger, Mueller – Fridrich, 
Chlán, Lakatoš – Dej, Lindberg, M. 
Kalus – Lednický, Marosz, Krejsa.

Ostrawska bajka to zupełnie… 
inna bajka od tej pisanej przez braci 
Grimm. Zamiast mrocznej atmos-
fery mamy optymistyczny scena-
riusz, w którym pierwsze skrzypce 
grają – tak jak przystało – gwiazdo-

rzy drużyny. Do siatki Litwinowa 
trafi li więc m.in. napastnicy Muel-
ler i Lakatoš, których gole są moto-
rem napędowym Witkowic w tym 
sezonie. Ostrawianie przed własną 
publicznością są mocni, w Ostravar 
Arenie jeszcze nie przegrali spotka-
nia. 

– Litwinów zagrał odważnie i 
zwłaszcza w pierwszej tercji naro-
bił nam kłopotów w defensywie. 
Mamy jednak Stezkę w bramce, 
który znów wyłapał mnóstwo krąż-
ków – ocenił zwycięstwo trener 
Witkowic Miloš Holaň.  

W innych meczach 14. kolejki: 
K. Wary – K. Brno 2:3 (k), Sparta 
Praga – Ml. Bolesław 3:2 (d), Par-
dubice – Kladno 6:2, Ołomuniec – 
Pilzno 1:4, Liberec – Hradec Kr. 3:6. 
Lokaty: 1. Pardubice 29, 2. Witko-
wice 28, 3. Brno 26,… 7. Trzyniec 20 
pkt. W następnej kolejce: Sparta – 
Witkowice (środa, 18.30), Trzyniec 
– Pardubice (czwartek, 17.00).  

• Witkowice w Ostravar Arenie jeszcze 
nie przegrały w tym sezonie spotkania. 
Fot. PETR KOTALA/hc-vitkovice

Harabiš katem 
Frydka-Mistka

Derby z prawdziwego zda-
rzenia. Tak można w 
skrócie scharakteryzować 
niedzielny pojedynek w 

ramach 9. kolejki Chance Ekstraligi 
piłkarzy ręcznych. Karwiniacy w za-
ciętym spotkaniu pokonali Frydek-
Mistek na jego własnym parkiecie 
27:26. Już jutro Banik zagra u siebie 
z Nowym Veselí (18.30). 

Gola na wagę zwycięstwa zdobył 
w ostatnich sekundach spotkania 
Denis Harabiš, który nietypowo – w 
strefi e obrotowego – zaskoczył obro-
nę Frydka-Mistka. 

– Szczęście uśmiechnęło się do 
nas, bo gospodarze byli blisko wy-
granej. Wszyscy dawni zawodni-

cy Banika pokazali się w barwach 
Frydka-Mistka z korzystnej strony 
– stwierdził trener Karwiny Michal 
Brůna.  (jb)

CHANCE EKSTRALIGA

FRYDEK-MISTEK 
– KARWINA 26:27
Do przerwy: 15:14. Karwina: Bry-
chlec, Galia – Folwarczný, Čadra 1, 
J. Patzel 3, Plaček, Fulnek 3, Užek 
4, Pelák, Harabiš 5/2, Solák 2/1, 
Skalický 1, Široký 3, Nantl 2, Ptáčník 
2, Franc 1.
Lokaty: 1. Pilzno 16, 2. Lowosice 
16, 3. Karwina 15, 4. F-M 12 pkt.

Szansa na Katar

Czesław Michniewicz ogło-
sił nazwiska 47 piłkarzy, 
którzy znaleźli się w sze-
rokim składzie Polski na 

zbliżające się mistrzostwa świata w 
Katarze (20. 11. – 18. 12.). 

Bramkarze: Bartłomiej Drągow-
ski (Spezia Calcio), Kamil Grabara 
(FC Kopenhaga), Radosław Majecki 
(Cercle Brugge), Łukasz Skorupski 
(Bologna FC), Wojciech Szczęsny 
(Juventus FC)

Obrońcy:  Jan Bednarek (Aston 
Villa), Bartosz Bereszyński (UC 
Sampdoria), Paweł Bochniewicz 
(SC Heerenveen), Matty Cash 
(Aston Villa), Paweł Dawidowicz 
(Hellas Werona), Kamil Glik (Be-
nevento Calcio), Robert Gum-
ny (FC Augsburg), Michał Helik 
(Huddersfi eld Town AFC), Artur 
Jędrzejczyk (Legia Warszawa), To-
masz Kędziora (Dynamo Kijów), 
Jakub Kiwior (Spezia Calcio), Maik 
Nawrocki (Legia Warszawa), Ty-
moteusz Puchacz (1.FC Union Ber-
lin), Arkadiusz Reca (Spezia Cal-
cio), Mateusz Wieteska (Clermont 
Foot 63)

Pomocnicy:  Krystian Bielik 
(Birmingham City FC), Patryk Dzi-
czek (Piast Gliwice), Przemysław 
Frankowski (RC Lens), Jacek Góral-
ski (VfL Bochum), Kamil Grosicki 
(Pogoń Szczecin), Kamil Jóźwiak 
(Charlotte FC), Jakub Kamiński (VfL 
Wolfsburg), Michał Karbownik (For-
tuna Düsseldorf), Mateusz Klich 
(Leeds United), Kacper Kozłowski 
(SBV Vitesse), Grzegorz Krychowiak 
(Al-Shabab), Patryk Kun (Raków 
Częstochowa), Karol Linetty (Tori-
no FC), Mateusz Łęgowski (Pogoń 
Szczecin), Jakub Piotrowski (Łu-
dogorec Razgrad), Michał Skóraś 
(Lech Poznań), Damian Szymański 
(AEK Ateny), Sebastian Szymański 
(Feyenoord Rotterdam), Nicola Za-
lewski (AS Roma), Piotr Zieliński 
(SSC Napoli), Szymon Żurkowski 
(ACF Fiorentina)

Napastnicy:  Adam Buksa (RC 
Lens), Dawid Kownacki (Fortuna 
Düsseldorf), Robert Lewandowski 
(FC Barcelona), Arkadiusz Milik 
(Juventus FC), Krzysztof Piątek 
(US Salernitana), Karol Świderski 
(Charlotte FC) (jb)
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CO W TEATRZE

SCENA POLSKA – CZ. CIESZYN: 
Krzywy kościół (25, godz. 19.00; 29, 
30, godz. 17.30);
 ORŁOWA: Krzywy kościół (26, 
godz. 19.00);
SCENA BAJKA – CZ. CIESZYN: 
Barvy/Barwy (25, 31, godz. 10.00);
 20 000 mil pod mořem (25, godz. 
14.00);
SCENA CZESKA – HAWIERZÓW: 
Miluji tě, ale... (25, godz. 19.00);
 CZ. CIESZYN: Divá Bára (27, godz. 
19.00).

CO W KINACH

BYSTRZYCA: Jurassic World: Domi-
nion (29, godz. 18.05); Pan Wilk i spół-
ka (30, godz. 16.05); JABŁONKÓW: 
Cesta do dvojzemí (25, godz. 18.00); 
TRZYNIEC – Kosmos: Můj otec, 
kníže (25, godz. 17.30); Gdzie śpiewają 
raki (25, godz. 19.30); Spolu (26, godz. 
17.30); W trójkącie (26, godz. 20.00); Il 
Boemo (27, godz. 17.30); Black Adam 
(27, godz. 20.00; 30, godz. 17.00); Princ 
Mamánek (28, godz. 17.30; 30, godz. 
15.00); Za vším hledej ženu (28, godz. 
20.00); Wielki zielony krokodyl do-
mowy (29, godz. 15.00); Bilet do raju 
(29, godz. 17.30); Egzorcyzmy siostry 
Ann (29, godz. 20.00); Patrz jak kręcą 
(30, godz. 20.00); Adam Ondra. Po-
sunout hranice (31, godz. 20.00); CZ. 
CIESZYN – Central: Tři přání pro Po-
pelku (26, godz. 10.00); Cliff ord. Wiel-
ki czerwony pies (26, godz. 16.30); To 
nie wypada (27, godz. 10.00); Wielki 
zielony krokodyl domowy (27, 28, 
godz. 16.30); Adam Ondra. Posunout 
hranice (27, 28, godz. 19.00); Rodzin-
ka rządzi 2 (28, godz. 10.00); Princ 
Mamánek (29, 30, godz. 16.30); Black 
Adam (29, 30, godz. 17.30); Egzorcy-
zmy siostry Ann (29, 30, godz. 20.00); 
KARWINA – Centrum: Wielki zielo-
ny krokodyl domowy (26, godz. 15.00; 
29, godz. 14.00); Cirkus Maximum (26, 
godz. 17.30); Spolu (26, godz. 20.00); 
Princ Mamánek (27, 28, 30, godz. 
15.00); Black Adam (27, 30, godz. 17.30; 
28, godz. 20.00); Egzorcyzmy siostry 
Ann (27, godz. 20.00); Patrz jak kręcą 
(28, godz. 17.30; 30, godz. 20.00); Za 
vším hledej ženu (29, godz. 16.30); 
HAWIERZÓW – Centrum: Řekni 
to psem (25, 26, godz. 17.00); Utama 
(25, godz. 18.00); Black Adam (25, 26, 
godz. 19.30); Prezidentka (25, godz. 
9.30); Szef roku (26, godz. 18.00); En-
nio (27, godz. 17.00); Patrz jak kręcą 
(27, 28, godz. 18.00); Jan Žižka (27-
30, godz. 19.30); Princ Mamánek (28, 
29, godz. 17.00); Spolu (29, 30, godz. 
18.00); Myši patří do nebe (30, godz. 
10.00); Wielki zielony krokodyl do-
mowy(31, godz. 17.00); After (31, godz. 
18.00), Elvis (31, godz. 19.30); CIE-
SZYN – Piast: Kopciuszek i kamień 
życia (25-27, godz. 15.45); Gdzie dia-

beł nie może, baby pośle (25-27, godz. 
17.30); Orzeł. Ostatni patrol (25, 26, 
godz. 19.45); Johnny (29, godz. 19.45).

CO W TERENIE

CZ. CIESZYN – MK PZKO w Czeskim 
Cieszynie-Centrum oraz Osiedlu za-
praszają na obchody 75. rocznicy za-
łożenia PZKO w Czeskim Cieszynie w 
niedzielę 6. 11. o godz. 16.00 w Domu 
Polskim przy ul. Bożka. W programie 
wernisaż wystawy pt. „MK PZKO w 
Cz. Cieszynie w latach 1947-1974”, 
występ chóru „Godulan-Ropica” oraz 
zespołu „TA Grupa”, spotkanie towa-
rzyskie.
HAWIERZÓW-BŁĘDOWICE – MK 
PZKO zaprasza na Spotkanie z folk-
lorem Śląska Cieszyńskiego 4. 11. 
od godz. 18.00 do Domu PZKO. W 
programie: wykład prof. Kadłubca o 
pieśniach ludowych; wykład M. Ko-
chaniewicza o warzeniu i roli piwa 
na Śląsku Cieszyńskim, potańcówka 
z kapelą ludową, bufet z lokalnymi 
przysmakami zapewniony. Wstęp 
wolny.
LESZNA DOLNA – MK PZKO zapra-
sza na unikatową wystawę koronki 
koniakowskiej, która będzie prezen-
towana w Domu PZKO w dniach 28. 

10.-2. 11. W piątek 28. 10. o godz. 14.00 
odbędzie się wernisaż z przeglądem 
mody. Wystawa w tym dniu czynna 
do godz. 19.00. W sobotę 29. 10. i nie-
dzielę 30. 10. czynna będzie w godz. 
9.00-17.00. W niedzielę ponadto od 
godz. 15.00 odbędą się dla zainte-
resowanych pań warsztaty – pokaz 
szydełkowania prowadzony przez 
koronczarki koniakowskie. W sobotę 
i niedzielę można zjeść na miejscu 
smaczny obiad, domowe ciastka, 
kawa i herbata też zapewnione. W 
dniach roboczych od 31. 10. do 2. 11. 
można odwiedzić wystawę w godz. 
popołudniowych 13.00-17.00.
LUTYNIA DOLNA – MK PZKO za-
prasza na Spotkanie podróżnicze we 
wtorek 25. 10. o godz. 16.00 do małej 
sali Domu Kultury w Lutyni Dolnej. 
W programie: Marcel Balcarek – 
Gwarowa mapa Wierzniowic; Alek-
sandra Sładeczek-Marrec – Bretania 
oczami Zaolzianki.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 26. 10. na 
spacer po Bystrzycy z Jankiem Mi-
chalikiem. Zwiedzimy bystrzyckie 
muzeum oraz ciekawostki przyrod-
nicze najbliższej okolicy. Spotkamy 
się w Bystrzycy przed dworcem kole-
jowym o godz. 9.40 (odjazd pociągu z 
Cz. Cieszyna o godz. 9.20). Informa-
cje: 777 746 320.
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I N F O R M A T O R 

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

I N F O R M AT O R

MK PZKO w Czeskim Cieszynie-Centrum zaprasza na spacer tematyczny. Spotykamy się 
w środę 26. 10. przy Strzelnicy,  skąd wyruszymy wzdłuż Olzy, dalej przez kładkę sportową 
i wzdłuż Młynówki. Celem będzie Muzeum Śląska Cieszyńskiego i wysłuchanie wykładu 
o Jerzym Trzanowskim w ramach Spotkań Szersznikowskich. Kto nie ma ochoty na 
spacer, może przyjść bezpośrednio do muzeum na 17.00.

Klub Seniora MK PZKO w Wędryni zaprasza członków na spotkanie, które odbędzie 
się we wtorek 8. 11. o godz. 15.00 w „Czytelni”. Zainteresowani wezmą udział 
w marszu niepodległości do pieców wapiennych. Od godz. 16.00 dalszy program 
w „Czytelni” – zobaczenie odnowionych pomieszczeń na I i II piętrze.

WTOREK 25 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba 
(s.) 10.05 Chłopaki w akcji 10.30 Pa-
noptikum miasta Pragi (fi lm) 11.30 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Wszystko, 
co lubię 14.30 Hercule Poirot (s.) 15.25 
Gdzie mieszkały księżniczki 15.45 O 
krok od nieba (s.) 16.40 Podróżomania 
17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Kochankowie 
i mordercy (fi lm) 22.00 Hercule Poirot 
(s.) 23.30 Komisarz Moulin (s.) 1.05 AZ 
kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Kurort w ruchu 
8.40 Cudowna planeta 9.35 Mauthau-
sen – utajnione egzekucje Czechów 
10.30 Duże maszyny 11.15 Z kucharzem 
dookoła świata 12.10 Nie poddawaj się 
plus 12.35 Nie poddawaj się 13.05 Kurs 
Wyspy Karaibskie 13.45 Samoloty 
myśliwskie 14.35 Królestwo pustkowi 
15.00 Z rodziną pumy 15.45 Zagranicz-
ne misje 16.40 Piękno północnej Euro-
py 17.35 Jan Špáta 17.50 Jiřina Bohda-
lowa 18.10 Odkrywanie świata 19.00 
Na rowerze 19.15 Magazyn chrześci-
jański 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Świry (fi lm) 21.35 Ruś 
Podkarpacka 22.35 Lotnicze katastrofy 
23.20 Benito Mussolini: moc słów i moc 
kija 0.15 Fargo (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica 
(s.) 9.50 Spece (s.) 10.55 Pościg 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Ubez-
pieczalnia Szczęście (s.) 13.40 Dr House 
(s.) 15.35 Zamieńmy się żonami 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Po-
ścig 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 MasterChef Cze-
chy 21.40 Pojedynek na talerzu 22.40 
Weekend 23.35 Dr House (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 9.20 Pálava (s.) 10.30 
Strażnik Teksasu (s.) 11.30 Rizzoli & 
Isles (s.) 12.30 Komisarz Rex (s.) 13.35 
Agenci NCIS (s.) 14.40 Tak jest, szefi e! 
15.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto do 
stołu! 18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 
Showtime 20.15 Zoo (s.) 21.35 7 przy-
padków Honzy Dědka 23.55 Tak jest, 
szefi e! 1.00 Policja w akcji. 

ŚRODA 26 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba (s.) 
10.00 Kamera na szlaku 10.30 Obiek-
tyw 11.00 Bez pracy nie ma kołaczy 
(bajka) 11.30 AZ kwiz 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Narzeczona 
diabła (bajka) 13.45 Cudowne zioła 
14.15 Dylematy kucharza Svatopluka 
(s.) 15.25 O krok od nieba (s.) 16.20 
Łopatologicznie 16.45 Podróżomania 
17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Żandarmskie 
humoreski (s.) 21.40 13. komnata Mar-
tina Huba 22.10 Ja, Mattoni (s.) 23.10 
Maigret się broni (fi lm) 0.35 Gdzie 
mieszkały księżniczki. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zapachy serb-
skiej kuchni z Miroslavem Donutilem 
8.55 Najwspanialsze dzieła ludzkich 
rąk 9.50 Z rodziną pumy 10.35 Walka 
o przeżycie 11.30 Marokańskie miasta 
12.25 Olbrzymie węzły transportowe 
13.15 Dynastia Windsorów 14.00 Wia-
domość od Martina Hilskiego 14.15 
Ostatnie godziny I wojny światowej 

15.05 Rybie fermy – za i przeciw 16.00 
Telewizyjny klub niesłyszących 16.30 
Ruś Podkarpacka 17.25 Osiem dni, 
które stworzyły Rzym 18.10 Latarnie 
18.20 Tajemnice migracji w naturze 
19.15 Babel 19.50 Wiadomości w cze-
skim j. migowym 20.00 Kamera w 
podróży 20.55 Świat na talerzu 21.25 
Bedeker 21.55 Jak się troszczyć o duszę 
22.25 Miejsca (fi lm) 0.10 Balthazar (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 
(s.) 9.45 Spece (s.) 10.50 Pościg 12.00 
Południowe wiadomości, sport, pogo-
da 12.30 Ubezpieczalnia Szczęście (s.) 
13.40 Dr House (s.) 15.35 Zamieńmy 
się żonami 16.57 Popołudniowe wiado-
mości 17.25 Pościg 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Ma-
sterChef Czechy 21.40 Tajemniczy szef 
23.05 Dr House (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.10 M.A.S.H. (s.) 9.15 Zoo (s.) 10.30 
Strażnik Teksasu (s.) 11.30 Rizzoli & 
Isles (s.) 12.30 Komisarz Rex (s.) 13.35 
Agenci NCIS (s.) 14.40 Tak jest, szefi e! 
15.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto do 
stołu! 18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 
Showtime 20.15 Dobre wiadomości (s.) 
21.50 Show Jana Krausa 0.05 Tak jest, 
szefi e! 

CZWARTEK 27 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba (s.) 
9.55 O leniwej Nitce i pierścionku z ru-
binem (bajka) 10.30 Co umiały nasze 
babcie 11.00 Wszystko, co lubię 11.30 
AZ kwiz 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Czarnowłosa (bajka) 13.00 O 
wysokiej wieży (bajka) 14.15 Pieczenie 
na niedzielę 14.55 F.L. Věk (s.) 15.50 O 
krok od nieba (s.) 16.45 Wszystko, co 
lubię 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.10 In-
spektor Max (s.) 21.10 Wędrówki po 
Czechach przyszłości 21.35 Program 
dyskusyjny 22.35 Na tropie 23.00 De-
tektyw Endeavour Morse (s.) 0.35 AZ 
kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Znanie i niezna-
ne historie czeskich zamków 8.55 Świat 
zwierząt 9.50 Odkrywanie świata 
10.45 Rybie fermy – za i przeciw 11.40 
Samoloty myśliwskie 12.25 Królestwo 
pustkowi 13.00 Stulecie natury 13.55 
Cudowna planeta 14.50 Na grzyby 
15.15 Piechotą po Czechach 15.35 Eu-
ropa dziś 16.05 Legendarne olbrzymie 
budowle Francji 17.00 Historia czeskiej 
żywności 17.25 Dzikie pustkowia Chin 
18.15 Zielnik 18.45 Auto Moto Świat 
19.15 Przez ucho igielne 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym 20.00 Z 
kucharzem dookoła świata 21.05 Ma-
giczne otchłanie 21.35 Manu i Matěj 
podróżują do Apulii 22.00 Rodzina (s.) 
22.50 Besa (s.) 23.50 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica 
(s.) 9.50 Pojedynek na talerzu 10.55 
Pościg 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Ubezpieczalnia Szczęście (s.) 
13.40 Dr House (s.) 15.35 Zamieńmy 
się żonami 16.57 Popołudniowe wiado-
mości 17.25 Pościg 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Pan 
Profesor (s.) 21.30 Comeback (s.) 22.40 
Gwiezdne życie 23.15 Dr House (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 8.15 
M.A.S.H. (s.) 8.50 Dobre wiadomości 
(s.) 10.30 Strażnik Teksasu (s.) 11.30 
Rizzoli & Isles (s.) 12.30 Komisarz Rex 
(s.) 13.35 Agenci NCIS (s.) 14.40 Tak 

jest, szefi e! 15.50 Policja w akcji 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
pogoda 19.55 Showtime 20.15 Zoo (s.) 
21.35 Incognito 23.50 Tak jest, szefi e! 
1.00 Policja w akcji. 

PIĄTEK 28 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
6.00 Karkonoska bajka 6.40 Biedna 
muzyka (bajka) 7.45 Dziadek (fi lm) 
9.40 But Melichar (fi lm) 10.50 Krzesi-
wo (bajka) 11.50 O najmądrzejszej kró-
lewnie (bajka) 13.15 O mądrej Sorfarinie 
(bajka) 14.25 Królewskie igraszki (fi lm) 
16.05 O Janie i niesamowitym przyja-
cielu (bajka) 17.35 Trzy serca (bajka) 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Wręczanie nagród pań-
stwowych prezydenta republiki 21.05 
Głos dla rzymskiego króla (fi lm) 22.50 
Powrót Sherlocka Holmesa (s.) 0.45 AZ 
kwiz. 
TVC 2 
6.00 Duże maszyny 6.45 Olbrzymie 
węzły transportowe 7.35 Brytyjska 
twierdza przeciw Hitlerowi 8.20 Ży-
cie w pampie 8.35 Wilcza odysea 9.30 
Walka o przeżycie 10.25 Bedeker 10.55 
Cypr, wyspa bogini Afrodyty 11.50 
GEN – Galeria elity narodu 12.05 Jak się 
niszczy monarchię 13.00 Modlitwa za 
dom 2022 14.5 Tomáš Garrigue Masa-
ryk 14.45 Rodzina Aloisa Rašína 15.40 
Wiadomość od J. Stránskiego 15.55 Hi-
storie patriotów 17.00 Na grzyby 17.40 
Najwspanialsze dzieła ludzkich rąk 
18.30 Świat na talerzu 19.00 Historia 
czeskiej żywności 19.20 Piechotą po 
Czechach 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Klan Sycylijczyków 
(fi lm) 22.05 MR 73 (fi lm) 0.05 Baltha-
zar (s.). 
NOVA 
5.45 Looney Tunes znowu w akcji (fi lm 
anim.) 7.30 Król złodziei (bajka) 8.45 
Rumburak (bajka) 10.45 Pod Pięcioma 
Wiewiórkami (fi lm) 12.25 Teść (fi lm) 
14.10 Gru, Dru i minionki (fi lm anim.) 
15.55 Rodzinne rewolucje (fi lm) 18.25 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.20 Szybcy i wściekli: Hobbs i 
Shaw (fi lm) 22.55 47 roninów (fi lm) 1.15 
Firewall (fi lm). 
PRIMA 
6.05 Pinokio (fi lm) 8.25 Zoo (s.) 9.50 
Dziewczyna w błękicie (fi lm) 11.45 Za-
wiadowca stacji (fi lm) 13.45 Titanic 
(fi lm) 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wia-
domości, pogoda 19.55 Showtime 20.15 
Mój mąż sobie z tym poradzi 21.35 Ko-
chamy Czechy 23.30 Jak to było, szefi e? 
0.10 Zawiadowca stacji (fi lm). 

SOBOTA 29 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
6.00 Pieczenie na niedzielę 6.35 Ło-
patologicznie 7.30 Jak kalif został 
bocianem (bajka) 8.00 Proszę się 
uśmiechać (fi lm) 8.45 Bez pracy nie 
ma kołaczy (bajka) 9.10 Uśmiechy 
Theodora Pištěka mł. 9.50 Wędrówki 
po Czechach przyszłości 10.20 Spra-
wy siostry Bonifacji (s.) 11.05 Wszyst-
ko-party 12.00 Z metropolii, Tydzień 
w regionach 12.25 Nasze hobby 13.00 
Wiadomości 13.05 Zachýsek, zvaný 
Rumělka (bajka) 14.15 Siedem sio-
strzyczek (bajka) 14.55 Wspaniali 
mężczyćni z korbką (fi lm) 16.25 Her-
cule Poirot (s.) 17.55 Cudowne zioła 
18.25 Chłopaki w akcji 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.10 
Cuda natury 21.20 Pavel Vítek (kon-
cert) 22.40 Nocni jeźdźcy (fi lm) 0.10 
Miejsce zbrodni – Drezno (s.). 
TVC 2 
6.00 Ostatnie godziny I wojny świa-
towej 6.50 Z rodziną pumy 7.35 

Piękno północnej Europy 8.30 Na 
rowerze 8.40 Z kucharzem dookoła 
świata 9.35 Manu i Matěj podróżują 
do Apulii 10.05 Lotnicze katastrofy 
10.50 Auto Moto Świat 11.20 Ma-
giczne otchłanie 11.45 Krokodyle z 
Okawango 12.25 Babel 12.50 Szkoła 
jednoklasowa 13.45 Dramat w głębi-
nach (fi lm) 15.20 Kamera w podróży 
16.05 Świat na talerzu 16.35 Stulecie 
natury 17.25 Cudowna planeta 18.25 
Świat zwierząt 19.20 Na grzyby 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Trzy dni Kondora (fi lm) 22.00 
Elser (fi lm) 23.55 Rodzina (s.). 
NOVA 
6.05 Tom & Jerry Show (s. anim.) 
7.00 Scooby-Doo: Brygada detek-
tywów (s. anim.) 7.55 Weekendowe 
Śniadanie 12.30 MasterChef Czechy 
14.00 Poradnik domowy 15.05 Le-
genda Zorro (fi lm) 17.40 Faceci w 
czerni II (fi lm) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Pościg – wyda-
nie specjalne 21.50 Battleship: Bitwa 
o Ziemię (fi lm) 0.20 Faceci w czerni 
II (fi lm). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.50 Cyklosalon.tv 
8.25 Ojciec w podróży 9.00 Autosa-
lon.tv 10.10 Czechy i Słowacja mają 
talent 11.50 Mój mąż sobie z tym po-
radzi 13.15 Lato na Mazurach (fi lm) 
15.15 Copak je to za vojáka… (fi lm) 
17.05 Biała spinka (fi lm) 18.55 Wiado-
mości, pogoda 19.55 Showtime 20.15 
Czechy i Słowacja mają talent 21.50 
Mroczny Kraj (s.) 23.15 Komando 
(fi lm) 1.05 Inspektor Rebus (fi lm). 

NIEDZIELA 30 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 
Wspaniali mężczyźni z korbką (fi lm) 
7.50 Wyroki sędziego Ooki (bajka) 
8.10 Pieczenie na niedzielę 8.50 
Łopatologicznie 9.45 Kalendarium 
10.00 Kamera na szlaku 10.30 Obiek-
tyw 11.05 F.L. Věk (s.) 12.00 Pytania 
Vaclava Moravca 13.00 Wiadomo-
ści 13.05 O mirtowej pannie (bajka) 
14.05 Poszukiwania księżycowej nitki 
(bajka) 14.55 Pocztowa bajka (bajka) 
15.30 Typowo kobieca reakcja (fi lm) 
16.40 Dylematy kucharza Svatoplu-
ka (s.) 17.55 Zielnik 18.25 Co umiały 
nasze babcie 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Z pieśnią na 
ustach (fi lm) 21.10 168 godzin 21.45 
Jak stracić życie (fi lm) 23.05 Sprawy 
detektywa Murdocha (s.). 
TVC 2 
6.00 Ślady, fakty, tajemnice 6.25 
Dynastia Windsorów 7.10 Legen-
darne olbrzymie budowle Francji 
8.10 Latarnie 8.20 Czechosłowacki 
tygodnik fi lmowy 8.30 Poszukiwa-
nia utraconego czasu 8.50 Brytyjska 
twierdza przeciw Hitlerowi 9.40 
Duże maszyny 10.35 Dzikie pustko-
wia Chin 11.25 Nie poddawaj się plus 
11.50 Nie poddawaj się 12.20 Przez 
ucho igielne 12.50 Słowo na nie-
dzielę 12.55 Magazyn chrześcijański 
13.20 Magazyn religijny 13.50 Histo-
rie czeskiej żywności 14.10 Na pły-
walni z  Mahanem Esfahanim 14.40 
Osiem dni, które stworzyły Rzym 
15.25 Awanturnik 15.55 Rzadkie 
zwierzęta chińskich pustkowi 16.50 
Znane i nieznane historie czeskich 
zamków 17.15 Dynastia Windsorów 
18.00 Bedeker 18.30 Najwspanialsze 
dzieła ludzkich rąk 19.20 Ciekawost-
ki z regionów 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym (fi lm) 20.00 Od 
południa do trzeciej (fi lm) 21.45 Ty-
siąc miliardów dolarów (fi lm) 23.55 
Nauka o miłości. 

NOVA 
6.10 Tom & Jerry Show (s. anim.) 7.00 
Scooby-Doo: Brygada detektywów (s. 
anim.) 7.55 Weekendowe Śniadanie 
12.05 MasterChef Czechy 13.30 Pu-
łapka (fi lm) 15.50 Piątek nie świątek 
(fi lm) 17.40 Niech żyją duchy! (fi lm) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Policja Modrava (s.) 21.30 Po-
licja kryminalna Anděl (s.) 22.50 Od-
pryski 23.25 Eskorta (fi lm). 
PRIMA 
6.15 Bolek i Lolek na Dzikim Zacho-
dzie (s. anim.) 6.30 M.A.S.H. (s.) 9.15 
Prima świat 9.50 Prima Czechy 10.15 
Jak to było, szefi e? 11.00 Program 
dyskusyjny 11.50 Poradnik domowy 
12.45 Poradnik Pepy Libickiego 13.05 
Poradnik Ládi Hruški 14.00 Pála-
va (s.) 15.05 Mroczny Kraj (s.) 16.25 
Wszystko albo nic (fi lm) 18.55 Wiado-
mości, pogoda 19.55 Showtime 20.15 
Kobiety biegną (fi lm) 22.25 Copak je 
to za vojáka… (fi lm) 0.20 W sieci pa-
jąka (fi lm). 

PONIEDZIAŁEK 31 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Sprawy siostry 
Bonifacji (s.) 9.45 Dywanik 10.00 
168 godzin 10.35 Śladami gwiazd 
11.05 Hercule Piorot (s.) 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Spotkanie absolwentów 
14.25 Jak stracić życie (fi lm) 15.45 O 
krok od nieba (s.) 16.45 Podróżoma-
nia 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.10 
Sprawy I wydziału (s.) 21.15 Reporte-
rzy TVC 21.55 Legendy kryminalisty-
ki 22.30 Miejsce zbrodni – Drezno (s.) 
0.10 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Gwatemala 
9.25 Stulecie natury 10.20 Dzikie pust-
kowia Chin 11.10 Babel 11.40 Czeskie 
wsie 12.00 Odkrywanie świata 12.50 
Telewizyjny klub niesłyszących 13.20 
Świat zwierząt 14.15 Magazyn religij-
ny 14.40 Cypr, wyspa bogini Afrodyty 
15.40 Jak się troszczyć o duszę 16.05 
Przygody nauki i techniki 16.35 Au-
stria na żelaznej kurtynie 17.20 Lot-
nicze katastrofy 18.05 Manu i Matěj 
podróżują do Apulii 18.35 Jak fabryki 
zmieniły świat 19.30 Czechosłowacki 
tygodnik fi lmowy 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Osiem 
dni, które stworzyły Rzym 20.55 Dzie-
sięć błędów: 11 września 2001 21.40 
Zagraniczne misje 22.40 Wszyscy lu-
dzie prezydenta (fi lm) 0.55 Łódź pod-
wodna (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40 Ulica 
(s.) 9.40 Pan Profesor (s.) 10.45 Po-
licja Modrava (s.) 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Ubezpieczalnia 
Szczęście (s.) 13.40 Dr House (s.) 
15.35 Zamieńmy się żonami 16.57 Po-
południowe wiadomości 17.25 Pościg 
18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Spece (s.) 22.30 
CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas 
(s.) 23.30 Dr House (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.10 M.A.S.H. (s.) 9.50 Poradnik do-
mowy 10.35 Strażnik Teksasu (s.) 
11.30 Rizzoli & Isles (s.) 12.30 Komi-
sarz Rex (s.) 13.35 Agenci NCIS (s.) 
14.40 Tak jest, szefi e 15.50 Policja w 
akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Pálava (s.) 21.30 Dzień jak ma-
rzenie 22.40 Winogrodnicy (s.) 0.05 
Tak jest, szefi e!  

Są chwile, by działać i takie, 
kiedy należy pogodzić się z tym, co przynosi los...

      A. Einstein

W głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich krewnych, przyjaciół i zna-
jomych, że dnia 22 października 2022 zmarł w wieku 81 lat nasz Kocha-
ny Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek, Pradziadek, Brat, Szwagier i Wujek

śp. LEON CZADER
z Wędryni, 

emerytowany pracownik Energetyki Trzyniec
Ostatnie pożegnanie Drogiego Zmarłego odbędzie się 
w poniedziałek 31. 10. 2022 o godzinie 15.00 z kościoła 
katolickiego w Wędryni na miejscowy cmentarz. 
Wielkie podziękowania za opiekę ślemy MUDr. D. Szy-
meczkowi oraz całemu personelowi medycznemu na 
czele z MUDr. D. Workiem z oddziału chirurgii szpitala 
w Trzyńcu. W smutku pogrążona rodzina. GŁ-633

Pogrążeni w głębokim żalu zawiadamiamy krewnych, 
przyjaciół i znajomych, że dnia 21 października 2022 
w wieku 85 lat zmarła nasza Kochana Mama, Babcia, 
Kuzynka, Koleżanka

śp. IRENA STEC
zamieszkała w Końskiej 131, Trzyniec

Pogrzeb odbędzie sie w środę 26 października 2022 
o godz. 13.00 w sali obrzędowej w Trzyńcu obok cmen-
tarza.

Zasmucona rodzina.
 GŁ-632

Jesienne liście na groby lecą,
znicze pamięci najdroższym świecą.

Dnia 26 października minie siódma rocznica, kiedy od-
szedł z grona rodzinnego nasz Drogi Mąż, Tatuś, Dzia-
dek, Teść, Brat i Szwagier

śp. FRANCISZEK KŐNIG
z Oldrzychowic

Z miłością i szacunkiem wspominają żona Anna, córki 
Monika i Lenka oraz syn Edward z rodzinami.

 GŁ-628

Myśli nasze powracają do chwil,
kiedy byłaś z nami. 
Ty nas kochałaś, my nie zapominamy.

Dnia 28 października 2022 minie 5. rocznica, kiedy na 
zawsze odeszła nasza Kochana

śp. ANNA MORAWIEC
z Żukowa Górnego

O chwilę wspomnień proszą mąż, syn i córki z rodzi-
nami.

 GŁ-630

Upływa szybko życie, jak potok płynie czas,
za rok, za dzień, za chwilę razem nie będzie nas.

Dnia 19 października 2022 obchodzi-
łaby 90. urodziny

śp. HERTA SCHNEIDER
z Ligotki Kameralnej

oraz dnia 28 października obchodził-
by 95. urodziny Jej Mąż

śp. ROBERT SCHNEIDER
Z miłością i szacunkiem wspominają synowie z rodzinami oraz siostra 
Maria.
 GŁ-619

Kto był miłowany, nie będzie zapomniany.
Dnia 27 października minie pierwsza bolesna rocznica, 
kiedy nas na zawsze opuścił nasz Kochany

śp. LEON ŚWIDER
z Hawierzowa

O chwilę wspomnień i  cichą modlitwę proszą najbliżsi.
 GŁ-627

Jutro, 26 października, obchodziłby swe 100. urodziny nasz Ojciec

BRUNO RANOSZ
W tym roku również ubiegło 70 lat, odkąd zmarła nasza Babcia 

AMALIA NIEMCZYK 
z domu Siwa

i 55 lat od śmierci Dziadka

JANA NIEMCZYKA
z Łazów

Z miłością wspominają córki i wnuczki Halina i Bronia.
 GŁ-631

WSPOMNIENIA

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

www.glos.live
Aktualizowany serwis 
o Polakach na Zaolziu
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P O S T  S C R I P T U M 

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie 
rozlosowana nagroda. Rozwiązania prosimy 

przysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsy-
łania upływa w piątek 4 listopada 2022 r. Nagrodę z 11 
października otrzymuje Jan Stebel z Gnojnika. Autorem 
dzisiejszych łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie rozetki z 11 października: 
GŁUPOTĘ 
Rozwiązanie minikwadratu I z 11 października: 
1. LUKA 2. USTĘP 3. KĘPKI 4. APIS 
Rozwiązanie minikwadratu II z 11 października: 
1. SŁUP 2. ŁYDKA 3. UKWAP 4. PAPA
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 11 października: ŻYCIEM 

UŚMIECHNIJ SIĘ ROZETKA

MINIKWADRAT MAGICZNY I LOGOGRYF ŁAMANY

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Rozwiązaniem dodatkowym jest dokończenie fraszki Jana Izydora Sztaudyngera (ur. 28 kwietnia 1904 
w Krakowie, zm. 12 września 1970 tamże) – polskiego poety, fraszkopisarza, satyryka, teoretyka lalkar-
stwa oraz tłumacza:
„Cóż pozostało cioci, jak być aniołem...”

1. naczynie na dżem, konfitury
2.  ...Feniksa – w Harrym 

Potterze
3. grupa chuliganów, gang
4. gonitwa koni trzyletnich lub 

mecz dwóch drużyn z jedne-
go miasta

5. człowiek postrzegany jako 
wcielenie zła lub innej po-
tężnej siły

6. dzień następujący po dniu 
dzisiejszym

7. gra dwóch drużyn owalną 
piłką

8. zderzak lokomotywy lub 
wagonu

9. część odzieży wykonana ze 
skór zwierzęcych posiadają-
cych sierść

10. karmi mlekiem źrebaka
11. pierwiastek chemiczny o 

symbolu F
12. jeden z krasnoludków Kró-

lewny Śnieżki
13. był nim Winnetou i Gero-

nimo
14. gruby kawał drewna.

Wyrazy trudne lub mniej 
znane: 
BUFOR, KŁODA

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. apopleksja, pora-
żenie mózgu

2. element dawnego 
żelazka lub we-
wnętrzna natura 
człowieka

3. dawny mieszka-
niec Meksyku

4. dopinane do bu-
tów alpinisty.

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: AZTEK

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. biała pokrywa 
brzozę

2. narkotyk otrzymy-
wany z maku

3. niemiecka wyspa 
na Morzu Bałtyc-
kim

4. Agencja Wywia-
du Wojskowego 
Izraela lub jeden 
z kontynentów ze 
stworzonej przez 
J.R.R. Tolkiena mi-
tologii Śródziemia.

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: AMAN
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Rozwiązaniem jest nazwa miasta w Polsce, na prawach powiatu, położonego w województwie śląskim, 
na Wyżynie Śląskiej, nad rzekami Kłodnicą i Bytomką...

1.-4. ...bursztynowy – znad 
Adriatyku nad Bałtyk

3.-6. lalka, która zrobiła 
światową karierę

5.-8. budynek będący 
pomieszczeniem dla bydła, 
głównie dla krów

7.-10. atmosfera strachu
9.-12. zaczyna po świcie
11.-2. jednogarnkowa potrawa 

z kuchni węgierskiej 
z przewagą papryki.

Wyrazy trudne lub mniej zna-
ne: GROZA


