
Wernisaż ekspozycji zatytułowanej 
„I wojna światowa z bliska i dale-
ka. Dramat wielkiej wojny oczami 
cieszyńskich Polaków” odbył się w 
czwartek w Galerii Książnicy Cie-
szyńskiej. Wzięli w nim udział m.in. 
Józef Szymeczek, prezes Kongresu 
Polaków w RC, Jan Ryłko, prezes 
Zarządu Głównego PZKO oraz wi-
ceburmistrz Cieszyna, Jan Matuszek. 

Dyrektor Książnicy Krzysztof 
Szelong przekonywał zebranych, iż 
współczesna pamięć o I wojnie świa-
towej zdominowana jest przez dwie 
narracje. Zgodnie z pierwszą wojna 
widziana jest w kategoriach kata-
strofy, bezsensownej rzezi czy wręcz 
samobójstwa, którego dokonała stara 
Europa. – Taki sposób prezentacji 
tych wydarzeń ma uzasadnienie, je-
śli pamiętamy, że spośród ponad 60 
milionów mężczyzn, którzy przy-
wdzieli wtedy mundury żołnierskie, 
8,5 mln zginęło, a ponad 20 milio-
nów odniosło rany. Jeśli pamiętamy 
o olbrzymich stratach materialnych i 
rozpadzie starego porządku europej-
skiego, takie spojrzenie jest w pełni 
uzasadnione – mówił Szelong. – Ale 
jest też druga, równoległa opowieść, 
charakterystyczna dla naszej części 
Europy – dodał. 

W naszej części Europy jest to 
bowiem przede wszystkim opowieść 
o powszechnej wojnie o wolność 
ludów, która ostatecznie przyniosła 
suwerenność wielu narodom Środ-
kowej i Wschodniej Europy, także 
Polakom – dodał.

Wystawa stara się więc odpowie-
dzieć, jak w tym kontekście należy 
postrzegać wymarsz z Cieszyna pra-
wie 400 ochotników, którzy w szere-
gach Legionów Polskich bili się nie o 
Austrię i cesarza, ale o Polskę. – Jan 
Łysek mówił wówczas wprost, że 
jest to konieczna danina krwi Śląska 
na rzecz niepodległej Polski. I rze-
czywiście m.in. dzięki ich czynowi 
zbrojnemu wolna Polska powstała. 
To było ich zwycięstwo. Żołnierze 
legionów nie byli przedmiotem hi-
storii, ale byli jej kreatorami. Na tym 
polega ich zwycięstwo i z tego powo-

du winniśmy im szacunek – mówił 
Szelong.

Wojciech Grajewski, autor eks-
pozycji, podkreślał z kolei, że 400 
młodych chłopców ze Śląska Cie-
szyńskiego poszło walczyć o Polskę, 
której nigdy nie widzieli. – Mieli 
też świadomość, że u siebie w domu 
pewnie nigdy jej nie zobaczą. W 
1914 r. nie wiedzieli przecież, jak 
za cztery lata będzie wyglądała ko-
niunktura polityczna. Nie przypusz-
czali, że Monarchia Austro-Węgier-
ska rozpadnie się, Niemcy poniosą 
klęskę, a w Rosji zapanuje rewolu-
cyjny chaos. Sądzili więc, że walczą o 
Polskę, która może powstanie gdzieś 
we Lwowie, Warszawie, Krakowie, 
ale nie w Księstwie Cieszyńskim – 
mówił Grajewski.

Przypomniał przy tym, że nie 
wszyscy chętni mogli walczyć w le-
gionach. Ci, którzy mieli więcej niż 
21 lat, wcześniej zostali bowiem po-
wołani w szeregi armii austriackiej. 
– Jedną z historii, jaką prezentuje-
my na tej wystawie, są dzieje braci 
Farnych z Nawsia. Najstarszy Al-
fred jako pierwszy został powołany 
do wojska i służył w setnym pułku 
piechoty. Jego młodszy brat Józef na 
początku 1915 r. również trafi ł na 
front. Z kolei najmłodszy brat Tade-
usz jako jeden z pierwszych zgłosił 
się do Legionu Śląskiego i walczył w 
Karpatach. W rodzinnych archiwach 
zachowało się ponad dwieście kart 
pocztowych, jakie wysłali do domu. 
Są to często dramatyczne historie. 
Niestety w marcu 1915 r. zginął Jó-
zef. Jakiś czas później nadeszła wieść 
z legionów o śmierci Tadeusza. Nie-
długo po tym nadeszła kolejna wia-
domość. Alfred zaginął i dopiero po 
kilku latach okazało się, że trafi ł do 
Taszkientu. Najstarszy z braci, któ-
remu ostatecznie udało się przeżyć 
wojnę, wrócił do domu dopiero w 
1921 roku. Nawsie było już wów-
czas częścią Czechosłowacji – mówił 
Grajewski.

WITOLD KOŻDOŃ
Więcej o czynie zbrojnym 

Legionu Śląskiego piszemy na str. 7
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Poszli walczyć za Polskę, 
której nigdy nie widzieli
WYDARZENIE: Latem 1914 roku nad Europą zawisły czarne chmury. Wojna światowa, będąca walką mocarstw o supremację 
na Starym Kontynencie, zwiastowała ogrom nieszczęść dla milionów osób. Jak ów straszny konfl ikt widzieli nasi przodkowie, cie-
szyńscy Polacy, poddani cesarza Austro-Węgier Franciszka Józefa? W jaki sposób postrzegali wojnę i swój w niej udział? Jak wyglą-
dały ich ówczesne postawy i polityczne wybory? Czy wierzyli, że walczą za cesarza i imperium, czy o wolną Rzeczpospolitą? Odpo-
wiedzi na te pytania można szukać na najnowszej wystawie przygotowanej przez Książnicę Cieszyńską.
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TACY JESTEŚMY 2014
To, co najciekawsze z życia polskiej 
mniejszości w RC, zaprezentuje po 
raz kolejny projekt TACY JESTE-
ŚMY 2014. Organizowany przez 
Kongres Polaków w RC konkurs 
wyłoni najciekawsze zdarzenia i ini-
cjatywy, nowe pomysły, wybitnych 
ludzi i wybijające się ponad prze-
ciętność sukcesy osób związanych z 
Zaolziem i nie tylko. W wyłonieniu 
kandydatur do nagrody ZŁOTY 
JESTEM może uczestniczyć każdy, 
przysyłając do kancelarii KP swoje 
propozycje sugerując, co w mijają-
cym roku uważa za godne uwagi i 
wyróżnienia. Zbieranie kandydatur 
trwa do 5 października 2014 r., na-
stępnie kapituła powołana przez pre-
zesa Kongresu Polaków wyłoni 10 
nominowanych, którzy w paździer-
niku zostaną zaprezentowani na ła-
mach „Głosu Ludu” i będą walczyć 
o głosy swoich sympatyków. Finałem 
konkursu będzie uroczysta gala, któ-
ra odbędzie się 29 listopada w Tea-
trze Cieszyńskim. Jak zwykle będzie 
ona przeglądem najciekawszych zja-
wisk i sukcesów, które miały miejsce 
na Zaolziu od ubiegłej jesieni. Pro-
pozycje do nominacji można wysyłać 
pod adresem Kancelarii Kongresu 
Polaków w RC, ul. Komeńskiego 4, 
737 01 Czeski Cieszyn lub mailem: 
kancelaria@polonica.cz

Projekt każdego roku dofi nan-
sowują Ministerstwo Kultury RC, 
Urząd Miejski w Czeskim Cieszy-
nie, Konsulat Generalny w Ostrawie, 
władze województwa morawsko-ślą-
skiego oraz sponsorzy prywatni.  (r)

Otwarcie nowej ekspozycji w Książnicy Cieszyńskiej.

REKLAMA
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Przypomnijmy, że obecnie polskie 
szkolnictwo na naszym terenie to 
2073 uczniów w 25 szkołach pod-
stawowych, 859 uczniów w dwóch 
szkołach średnich i 859 dzieci w 
przedszkolach. W trakcie posiedzenia 
stwierdzono, że po bardzo trudnych 
początkowych 90 latach, obecnie in-
stytucjonalna sytuacja naszego szkol-
nictwa jest o wiele lepsza, bowiem w 
naszym środowisku działają instytu-
cje i organizacje zajmujące się facho-
wo szkolnictwem, takie jak Polskie 
Centrum Pedagogiczne, Towarzystwo 
Nauczycieli Polskich w RC, Komi-
sja Szkolna przy Kongresie Polaków. 
Instytucje te skupiają praktycznie 
wszystkich fachowców w dziedzinie 
szkolnictwa na naszym terenie. Ra-
zem tworzą szerokie, otwarte a przede 
wszystkim w pełni profesjonalne fo-
rum do omawiania aktualnych prob-

lemów szkolnictwa, propozycji ich 
rozwiązywania i szerokiej dyskusji na 
jakiekolwiek związane z tą problema-
tyką tematy. Ponadto, ktokolwiek jest 
prawdziwie zainteresowany tą proble-
matyką, ma możliwość brać udział w 
posiedzeniach Komisji Szkolnej przy 
Kongresie Polaków, jako że posiedze-
nia te mają charakter w pełni otwarty. 

W programie omawiano prze-
de wszystkim następujące kwestie: 
1. Po ziom posługiwania się w naszych 
szkołach polskim językiem literackim, 
2. Rozwój współpracy z placówkami 
edukacyjnymi w Polsce, 3. Możliwość 
ewentualnego ujednolicenia ofi cjal-
nego nazewnictwa polskich placó-
wek szkolnych, 4. Działanie Zielonej 
Szkoły nad Bałtykiem, kolonie letnie 
w Polsce, 5. Propozycja udziału na-
uczycieli w szkoleniach oferowanych 
przez Stowarzyszenie „Wspólnota 

Polska”. W ramach posiedzenia odby-
ła się także krótka prezentacja nowej 
klasopracowni językowej w gimna-
zjum, przedstawiona przez dyrektora 
Andrzeja Bizonia. 

Podzas posiedzenia przedyskuto-
wano również pojawiające się ostatnio 
zjawisko dyletanckich prób „popra-
wiania” sytuacji i kondycji naszego 
szkolnictwa. Jednym z przejawów 
tego jest też organizacja tzw. Okrą-
głego Stołu. Sposób przygotowania 
i przebieg jego posiedzeń świadczą 
same o sobie o ich nieprofesjonaliź-
mie. Podczas posiedzeń owego stołu 
podnoszone są te same kwestie, któ-
re są w programie Komisji Szkolnej. 
Powstaje poważne pytanie, do cze-
go jest potrzebny taki Stół, skoro w 
nim nie biorą udziału osoby znające 
się na problematyce, a podnoszone 
tam problemy i zagadnienia są i tak 

profesjonalnie rozwiązywane przez 
instytucje i organizacje do tego po-
wołane (wymienione na wstępie). Tą 
drogą bowiem powinny być kierowa-
ne jakiekolwiek wnioski i propozycje 
osób zainteresowanych szkolnictwem, 
albowiem tam mają szansę być po-
traktowane ze znajomością rzeczy, 
możliwości prawnych i instytucjonal-
nych. Oczywiście każdy ma prawo do 
swobodnej dyskusji, ale jeśli chodzi o 
tak ważną sprawę jak szkolnictwo, to 
wnioski powinny być przygotowane 
profesjonalnie. 

Komisja Szkolna jest otwarta na 
jakiekolwiek racjonalne wnioski i 
propozycje i jest gotowa do ich rzetel-
nego merytorycznego potraktowania, 
włącznie ze skierowaniem do odpo-
wiednich do tego instytucji. 

Członkowie Komisji Szkolnej 
przy Kongresie Polaków w RC

Szkolne obrady
17 września 2014 w Polskim Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie odbyło się posiedzenie Komisji Szkolnej 
przy Kongresie Polaków. Na spotkanie przybyło 10 dyrektorów polskich szkół, przewodnicząca Komisji Szkolnej i prezes TNP w RC 
– Barbara Smugała, dyrektor Polskiego Centrum Pedagogicznego – Marta Kmeť, prezes Kongresu Polaków – Józef Szymeczek, in-
spektor szkolny Kazimierz Worek, członek zarządu TNP w RC – Stanisław Folwarczny oraz Małgorzata Rakowska, radna Kon-
gresu Polaków. Na prośbę prezes Komisji Szkolnej zebranie prowadził dyrektor gimnazjum Andrzej Bizoń. 

Po dwuletniej przerwie 1 paździer-
nika ponownie ożyje stara część 
Uzdrowiska Darków. Kuracjusze 
będą mogli korzystać z części kom-
pleksu zdrojowego, ponieważ głów-
ne sanatorium wynajmuje spółka 
prowadząca dom dla chorych na 
zespół Alzheimera. – Nasi klien-
ci będą zakwaterowani w trzech 
mniejszych willach, łącznie będzie-
my mogli przyjąć ok. setki gości. 
W jednej z nich – Starych Łaź-
niach – będą prowadzone również 
zabiegi lecznicze. Nasi klienci będą 
ponadto korzystali z basenu w bu-
dynku głównego sanatorium – po-
informowała naszą gazetę Romana 
Škutíková z działu handlowego. 

Ponowne otwarcie uzdrowiska 
to dobra wiadomość również dla 
mieszkańców Karwiny, którzy lu-
bili wybrać się na niedzielną kawę 
i ciastko do Domu Towarzyskiego. 
– Od października restauracja w 
tym obiekcie będzie ponownie 
czynna od poniedziałku do nie-
dzieli – zapewniła  Škutíková. 

Powodem zamknięcia darkow-
skiego kompleksu były wpro-
wadzone w 2012 roku zmiany 
w zasadach fi nansowania opieki 
uzdrowiskowej. Opieka opłacana 
przez ubezpieczalnie zdrowotne 
została ograniczona, co skompliko-
wało życie uzdrowiskom. 

 (dc)

PRZESTĘPCY 
ZATRZYMANI 

REGION (dc) – Policja kryminal-
na aresztowała dwóch mężczyzn z 
Karwiny w wieku 23 i 24 lat, którzy 
okradali salony gier. W zatrzymaniu 
przestępców pomogły kamery prze-
mysłowe oraz wypowiedzi świad-
ków. Sprawcy od końca sierpnia 
zdążyli ograbić osiem salonów – w 
Hawierzowie, Ostrawie, Pietwał-
dzie, Orłowej, ale też Opawie i Dol-
nym Beneszowie. Obsługę zmuszali 
do wydania gotówki, grożąc nożem 
lub odłamkiem szkła. Wzbogacili się 
o 118 tys. koron. Obaj przestępcy 
byli w przeszłości kilkakrotnie kara-
ni, młodszy miesiąc temu wyszedł z 
więzienia. 

*   *   *

BĘDZIE CIEPLEJ

BUKOWIEC (kor) – W tym 
tygodniu w obu szkołach i przed-
szkolach, polskich i czeskich, ruszyły 
prace związane z ich ociepleniem. 
Odbywają się one w ramach pro-
jektu dotyczącego oszczędności 
energetycznych, na który gmina 
otrzymała wsparcie z Państwowego 
Funduszu Ochrony Środowiska. 
Prace budowlane powinny zostać 
sfi nalizowane w grudniu. 

*   *   *

CZĘSTSZE KONTROLE

BYSTRZYCA (kor) – Mieszkańcy 
domów w okolicy dworca kolejowe-
go coraz częściej narzekają na hałas 
dochodzący w godzinach nocnych 
z działających tam lokali gastro-
nomicznych. Zarząd gminy zobo-
wiązał więc wójta wsi do podjęcia 
rozmów z Policją RC w sprawie 
przeprowadzania przez policjantów 
w restauracjach częstszych kontroli 
dotrzymywania godzin otwarcia.

Zginął kierowca 
Tragiczny wypadek wydarzył się w 
czwartek rano na drodze w pobliżu 
Mostów koło Jabłonkowa. Samochód 
osobowy škoda superb zderzył się z 
tirem na polskich rejestracjach. Straż 
Pożarna wyciągnęła z superba 44-let-
niego kierowcę. Dwie załogi pogo-
towia ratunkowego, z Jabłonkowa i 
Trzyńca, nie były w stanie pomóc po-
szkodowanemu, pomimo że pierwsza 
z nich dotarła na miejsce pięć minut 
po zgłoszeniu wypadku. Obrażenia 
mężczyzny były na tyle poważne, że 
zmarł na miejscu. Rzeczniczka Woje-
wódzkiej Komendy Policji w Ostra-
wie, Gabriela Holčáková, powiedziała 
wczoraj „Głosowi Ludu”, że śledztwo 
ws. przyczyn wypadku nie zostało za-
kończone.  (dc)

Po ulewnych deszczach włodarze Czeskiego Cieszyna postanowili zamknąć drew-
nianą kładkę w rozciągającym się przy ulicy Frydeckiej parku Przy Stadionie. Mo-
stek od dłuższego już czasu niszczał, nadwerężony nie tylko przez działanie wody, 
ale także przez ząb czasu. – Mostek jest w tak opłakanym stanie, że baliśmy się, 
że może tam dojść do wypadku. Teraz trzeba będzie kładkę wyremontować 
– zapowiada Lada Večeřová, referent ds. zieleni Urzędu Miasta. Koszty remontu 
miasto pokryje z własnej kasy.  (kor)

Odrodzenie uzdrowiska Zamknęli kładkę

Fo
t.

 A
R

C

Dokładnie za trzy tygodnie, w so-
botę 11 października, mury Pol-
skiego Gimnazjum im. Juliusza 
Słowackiego w Czeskim Cieszynie 
zapełnią wychowankowie szkoły, 
ich dawni profesorowie oraz cała 
społeczność gimnazjum. W tym 
dniu świętować będą wspólny jubi-
leusz – 105-lecia założenia Gimna-
zjum Realnego im. Juliusza Słowa-
ckiego w Orłowej-Obrokach oraz 
65-lecia usamodzielnienia się klas 
polskich Gimnazjum w Czeskim 
Cieszynie.

Program obchodów jubileuszo-
wych rozpocznie się o godz. 11.00 
od uroczystości wspomnieniowej 
pod pomnikiem Gimnazjum na 

Obrokach. Wezmą w niej udział 
również uczestnicy odbywającego 
się od środy XXX Jubileuszowego 
Zlotu Europejskiej Rodziny Szkół 
im. J. Słowackiego, którego gospo-
darzem jest w tym roku właśnie Pol-
skie Gimnazjum w Czeskim Cie-
szynie. Po południu, o godz. 15.00 
w Teatrze Cieszyńskim, rozpocznie 
się uroczysta gala, w ramach której 
uczniowie szkoły wystawią spektakl 
„Balladyna”. Sobota 11 października 
będzie również okazją do spotkań 
absolwentów, zwiedzenia szkoły oraz 
spędzenia czasu przy muzyce. W 
godz.11.00-20.00 w budynku Gim-
nazjum odbywać się będą spotkania 
wszystkich pokoleń wychowanków, 

a od godz. 16.00 w ośrodku kultu-
ry „Strzelnica” będzie miało miejsce 
spotkanie towarzyskie pn. „Muzyko-
wanie nad Olzą”. 

– Wielu ludzi już teraz pyta, w jaki 
sposób można będzie zdobyć bilety 
na galę w teatrze. W związku z tym 
pragnę poinformować, że nie będzie 
biletów, ale wejściówki, które będzie 
można zamawiać od 1 października 
pod szkolnymi nr. tel.: 558 731 235 
i 737 230 442. Jesteśmy świadomi 
tego, że w sobotę teatr nie zdoła po-
mieścić wszystkich chętnych. Sztukę 
wystawimy więc również w piątek, w 
przeddzień jubileuszu, specjalnie dla 
uczestników Zlotu oraz wszystkich 
zainteresowanych – wyjaśnia dy-

rektor Polskiego Gimnazjum im. J. 
Słowackiego w Czeskim Cieszynie, 
Andrzej Bizoń.

Z okazji obchodów jubileuszo-
wych dyrekcja szkoły chce również 
skompletować tabla maturalne w 
Galerii Absolwentów na korytarzu 
szkoły. W związku z tym zwraca się 
z uprzejmą prośbą do wychowan-
ków o nadsyłanie brakujących tabli 
pod specjalnie w tym celu stwo-
rzony adres e-mailowy: jubileusz@
gympol.cz.

„Głos Ludu” jako partner me-
dialny uroczystości jubileuszowych 
Gimnazjum przygotowuje na sobo-
tę 11 października czterostronicowy 
dodatek o szkole-jubilatce. (sch)

Gimnazjum zaprasza na jubileusz

Rada Miasta Karwiny wydała w śro-
dę pozytywne stanowisko do doku-
mentacji EIA, którą spółka węglo-
wa OKD przedłożyła Ministerstwu 
Środowiska Naturalnego. Dokument 
został stworzony ze względu na pla-
ny rozszerzenia wydobycia na terenie 
Karwiny i przedłużenia pracy Kopal-
ni „Karwina”. Stanowisko miasta już 

odesłano do ministerstwa. Władze 
miasta wyraziły zgodę na plany OKD 
po spełnieniu przez fi rmę pewnych 
warunków.

– Dla nas ważne jest utrzymanie 
miejsc pracy dla górników przez jak 
najdłuższy czas. Tylko w samej Kar-
winie OKD wydaje na pensje górni-
ków miliard koron rocznie, a ludzie 

wydają te pieniądze w mieście, poza 
tym od górnictwa zależne są też inne 
profesje – argumentuje prezydent 
Karwiny, Tomáš Hanzel. 

Zgodnie z żądaniem, które wysu-
nęły władze Karwiny, dokumentacja 
EIA będzie obowiązywać tylko do 
roku 2023, ograniczony jest też zasięg 
terytorialny. Obszar wydobycia na te-

renie Starego miasta jest mniejszy, niż 
OKD z początku planowało, fi rma 
zobowiązała się również, że wydoby-
cie nie dosięgnie strefy przemysłowej 
Nowe Pole ani terenów karwińskich 
stawów, które są częścią systemu NA-
TURA 2000. – Nasza zgoda uzależ-
niona jest od spełnienia jeszcze innych 
wymogów. Chcemy częstszego wyko-

nywania pomiarów wpływu wydoby-
cia na powierzchnię, żądamy ochrony 
parceli i niektórych stojących na nich 
budynków. Chodzi nie tylko o zabyt-
kowe budowle we Frysztacie, które 
wydobycie mogłoby naruszyć, ale tak-
że zabudowania w Starym Mieście 
czy ścieżkę rowerową wzdłuż Olzy 
– mówi radny Dalibor Závacký.  (ep)

»Tak« dla wydobycia w Karwinie

Samochód osobowy zderzył się z ti-
rem. 
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Kiedy żeśmy w domu zaczęli czytać 
tę książkę, od razu wiedziałem, że 
stoi za nią francuski duet – Gościn-
ny i Sempe. Nieprzypadkowo uży-
łem słowa „żeśmy”, bo w książkach 
o przygodach Mikołajka pojawiają 
się stosunkowo często („kiedy żeśmy 
stali”, „w ogóle to żeśmy się fanta-
stycznie bawili”), dodając im uroku. 
Właśnie minęło 50 lat od ukazania 
się pierwszego polskiego wydania 
przygód Mikołajka. Z tej okazji wy-
dawnictwo Nasza Księgarnia przy-
gotowało nie lada gratkę dla dzieci, 
ale i ich rodziców – wznowiło cały 
cykl. Mamy więc „Wakacje Miko-
łajka”, „Mikołajka i inne chłopaki”, 
„Mikołajka”, „Rekreacje Mikołajka” 
oraz „Mikołajek ma kłopoty”. Sam 
sięgnąłem po pierwszą z pozycji, 
choćby z racji tego, że wakacje nie-
dawno się skończyły, a w kinach 
wyświetlany jest fi lm pod tym sa-
mym tytułem. W biogramach auto-
rów Rene Goscinny, odpowiadający 
za warstwę tekstową, powiedział o 

sobie, że w szkole był błaznem, ale 
„że był także dobrym uczniem, nie 
wyrzucono go”; z kolei Jean-Jacqu-
es Sempe, bez którego dowcipnych 
rysunków książki o Mikołajku nie 
byłyby kompletne, przyznał: – Kie-
dy byłem dzieckiem, rozrabianie 
było moją rozrywką. Natura auto-
rów przejawia się na każdej stronie 
książki, a serię przygód o Mikołajku 
trzeba zaliczyć do kanonu literatury. 
No właśnie, czy aby na pewno tylko 
dziecięcej. Po książki mogą w wol-

nym czasie sięgnąć także rodzice i 
na pewno nie zostaną posądzeni o 
zdziecinnienie.

Opisując kolejne przygody Mi-
kołajka i jego kolegów Rene Go-
scinny posługuje się bardzo cha-
rakterystycznym językiem, a przy 
opisie wielu zdarzeń i sytuacji moż-
na pęknąć ze śmiechu: „Wczoraj 
przyszedł nowy nauczyciel gimna-
styki. – Nazywam się Hektor Duval 
– powiedział – a wy?. – My nie – 
odpowiedział Fabryce” czy „Bardzo 
się cieszę, że już jestem w domu, 
tylko że tu nie ma moich kolegów z 
wakacji, a moi koledzy stąd są jesz-
cze na wakacjach i jestem zupełnie 
sam”. Francuski autor nie patycz-
kuje się także ze słownictwem, bo 
pewnie wychodzi z założenia, że w 
przygodach dorastających dzieci nie 
mogą być same tylko słodycze. No 
dobrze, teraz już koniec błaznowa-
nia i biegiem marsz do księgarni po 
jedne z rozlicznych przygód Miko-
łajka.  (wot)

Drodzy młodzi 

czytelnicy!
Już wkrótce na Zaolzie zawita kolejna edycja spotkań pi-
sarzy z młodymi czytelnikami „Z książką na walizkach”. 
Joanna Jagiełło, Paweł Beręsewicz, Andrzej Marek Gra-
bowski, Joanna Olech oraz Renata Piątkowska we wtorek 
14. 10. i środę 15. 10. odwiedzą szkoły i biblioteki naszego 
regionu, a w czwartek 16 października w Teatrze Cie-
szyńskim spotkamy się z wszystkimi autorami na Biesiadzie 
Literackiej.
Na biesiadę do teatru zaprosimy 
jak co roku wszystkich uczestni-
ków konkursu czytelniczego, który 
został ogłoszony już pod koniec 
czerwca. W tym roku dla czytelni-
ków z  klas 3.-5. wybrano książkę 
Mariusza Niemyckiego „Wielki 
kudłaty łobuz”, a młodzież klas 6.-9. 
miała do wyboru dwie książki: Jo-
anny Jagiełło „Pamiętnik Czachy” 
lub Krzysztofa Petka „Zaklęcie dla 
Golema”. 

Udział w  spotkaniu z autora-
mi na Biesiadzie Literackiej za-
pewni Wam przeczytanie jednej 
z  wymienionych książek i  odpo-
wiedzenie na załączone pytania. 
Oczywiście, by zapewnić sobie 
udział w  Biesiadzie Literackiej, 

wystarczy odpowiedzieć na jeden 
zestaw pytań. 
Odpowiedzi na pytania konkur-
sowe prosimy przesyłać razem 
z odpowiednim oryginalnym ku-
ponem konkursowym (wystarczy 
jeden) pod adresem:

Regionální knihovna Karviná
Masarykovo nám. 9/7
733 01 Karviná-Fryštát
Można je również oddać w Bi-

bliotece Miejskiej przy ulicy Hav-
líčka 6 w Czeskim Cieszynie. Ter-
min nadsyłania odpowiedzi mija 
4 października 2014 (decyduje 
data stempla pocztowego). 

Powodzenia i do zobaczenia na 
Biesiadzie Literackiej w  teatrze 
w Czeskim Cieszynie. 

Pamiętnik Czachy
1.  Pani Joanna Jagiełło jest au-

torką dwóch książek dla mło-
dzieży, które w tytule mają 
przyprawy. Podaj przynaj-
mniej jeden tytuł. 

2.  Jak brzmi prawdziwe imię 
i na zwisko Czachy? 

3.  Czy można w pa miętniku 
znaleźć wpis pod tytułem 
„Dzień lenia”? 

PYTANIA 

Wielki kudłaty łobuz
1.  Jakiej rasy jest Saba, należą-

ca do rodziny Dolębów sied-
mioletnia suczka w wersji mi-
niaturowej o sierści czarnej 
jak sadza.

a)  pudel
b)  sznaucer 
a)  jamnik

2.  Kto uratował tonącego Mać-
ka i jak się nazywa? Pod-
powiedź znajdziecie w tytule książki 

a)  Siostra Basia
b)  Leśniczy Dolęba
c) Pies wodołaz – Łobuz

3.  Co znalazł Maciek w podziemnym lochu? 
a)  Grzyby
b)  Odznakę i skrzyneczkę z mapą
c) Kościotrupa

Zaklęcie dla Golema
1.  Krzysztof Petek gościł na Za-

olziu w ramach cyklu spot-
kań „Z książką na walizkach” 
organizowanego przez Sto-
warzyszenie Przyjaciół Pol-
skiej Książki. W którym roku?

2.  Podaj nazwę żydowskiej 
dzielnicy w Pradze.

3.  Kto ożywił Golema, potwora 
z piasku i gliny, żeby bronił Ży-
dów przed zagrożeniami? 

WYDANO NAD WISŁĄ

– Większość nowych biogramów przedstawia panie, któ-
re były w jakiś sposób związane z dzisiejszym Zaolziem 
– podkreśla Magiera. 

Urodzona w Orłowej, następnie mieszkająca w Cze-
skim Cieszynie Wanda Delong, przed wojną była stu-
dentką Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie, harcerką 
i akademicką mistrzynią Polski w pływaniu. W czasie 
okupacji działała w konspiracji, była łączniczką Armii 
Krajowej. Zginęła 2 października 1944 roku w Mistrzo-
wicach, zamordowana przez Niemców strzałem w tył 
głowy. 

Anna Janotówna z Sibicy, założycielka tamtejszej 
„ochronki”, czyli przedszkola, w okresie międzywojen-
nym była aktywną działaczką Macierzy Szkolnej i wy-
kładowczynią kursów dla wychowawczyń przedszkoli. W 
czasie wojny udzielała się, podobnie jak Wanda Delong, 
w ruchu oporu. Aresztowana i więziona przez gestapo, 
zginęła w Oświęcimiu w 1942 roku. 

Lekarka-okulistka Maria Kossowska-Michejda uro-
dziła się z kolei w Ligotce Kameralnej, Walburga Fójcik, 
autorka popularnej książki kucharskiej, związana była z 
Karwiną i Orłową. Natomiast Stefania Michejda, pocho-
dząca z głębi Polski, była żoną Władysława Michejdy z 
Olbrachcic. 

Elegancko wydana książka nie jest bynajmniej ostatnią 
pracą Władysławy Magiery na temat cieszyńskich kobiet. 
Historyczka zapewnia, że w przyszłości chce wziąć na 
warsztat życiorysy kolejnych pań. – Mam już kolejnych 
pięć kobiet, którymi chcę się zająć – zdradza. 

Publikacja została wydana dzięki projektowi napi-
sanemu przez Stowarzyszenie Miłośników Puńcowa i 
współfi nansowana ze środków Unii Europejskiej. Autor-
ka wykorzystała w książce fotografi e archiwalne ze zbio-
rów wielu osób prywatnych i instytucji, m.in. Ośrodka 
Dokumentacyjnego Kongresu Polaków w RC. Do po-
wstania książki przyczyniło się 10 współautorów. Projekt 
okładki, opracowanie grafi czne i skład wykonał Marian 
Siedlaczek. Okładkę zdobi fotografi a, na której znajduje 

się Maria Bernatowiczówna, pierwsza przewodnicząca 
Polskiego Ewangelickiego Stowarzyszenia Niewiast w 
Cieszynie. – Tak się składa, że w ub. niedzielę na Placu 
Kościelnym odsłoniliśmy tablicę poświęconą jej pamięci, 
ufundowaną przez prywatnego darczyńcę. To pierwsza w 
Cieszynie tablica poświęcona wyłącznie kobiecie – pod-
kreśla Magiera.  DANUTA CHLUP

Kolejne wybitne kobiety
Władysława Magiera, historyczka i przewodniczka turystyczna z Cieszyna, od kilku lat działa 
na rzecz promocji ciekawych i zasługujących na pamięć kobiet związanych ze Śląskiem Cieszyń-
skim. Czytelnicy po obu stronach Olzy mieli możliwość wziąć do ręki trzy tomiki jej „Cieszyńskiego 
Szlaku Kobiet”. Teraz biogramy znanych mieszkanek regionu zostały zebrane w jednym, elegancko 
oprawionym tomie pt. „Szlak kobiet Śląska Cieszyńskiego”. Do 33 sylwetek z poprzednich publika-
cji autorka dołączyła kolejnych dziewięć. 

Okładka książki. Na fotografi i piewsza z lewej Maria Ber-
natowicz, jedna z bohaterek książki.

Powalczą o kolejne miliardy
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Od 2007 roku Unia Europejska 
wsparła rozwój województwa mo-
rawsko-śląskiego około 20 miliar-
dami koron, które Rada Regionalna 
Moraw i Śląska rozdzieliła na różne 
podmioty. Władze województwa 
przy współpracy z przedstawiciela-
mi miast, gmin, uczelni wyższych 

i najważniejszych pracodawców 
zaczęły przygotowywać regional-
ny plan działań, którego celem jest 
uzyskanie kolejnych pieniędzy unij-
nych w okresie dotacyjnym 2014-
2023.

Hetman województwa, Miro-
slav Novák, podkreślił, że region 

morawsko-śląski najlepiej jest ze 
wszystkich województw Republiki 
Czeskiej przygotowany do czer-
pania pieniędzy z funduszy euro-
pejskich. – Wiemy o ponad 1100 
projektach, które mogłyby zostać 
realizowane dzięki zastrzykowi z 
Unii – stwierdził Novák. (kor)
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Po  zaznajomieniu się z artykułem 
red. Danuty Chlup pt. „Na pamiątkę 
nienarodzonych”, który ukazał się w 
„Głosie Ludu” 6 września br., odwie-
dziłem cmentarz, by zorientować się 
w zaistniałej sytuacji. Ze sprawą mia-
łem już do czynienia i z tego powodu 
sądzę, że należałoby ją rzetelniej po-
traktować. 

Na początku tego roku odwiedzili 
mnie przedstawiciele Ewangelickie-
go Zboru w Trzyńcu z prośbą, abym 
zbadał historię omawianego pomni-
ka, potrzebowali tych informacji do 
uzyskania od odpowiednich instytucji 
wsparcia fi nansowego na jego reno-
wację. Obiecałem i zrobiłem. Wynik 
osobiście przekazałem kancelarii zbo-

ru. Po zaznajomieniu się ze stanem 
pomnika na cmentarzu w Łyżbicach 
miałem następujące uwagi nt. jego 
stanu i przeszłości.

*   *   *
Pomnik-zabytek jest w opłakanym 
stanie i wymaga remontu. Na pomni-
ku znajdują się następujące napisy: W 
dolnej części: „1904”; W górnej części 
na tablicy: „Panie! Pomnij na mnie, 
gdy przyjdziesz do królestwa Twego. 
Łuk. 23, 42. Szuster Cz. Cieszyn”.

Moim zdaniem pomnik postawio-
no w 1904 roku w związku z jakimś 
ważnym wydarzeniem w Łyżbicach. 
Tablicę wmurowano później, po 1920 
roku. Można tak sądzić na podstawie 
jego wykonawcy z Czeskiego Cieszy-

na. Miasto Czeski Cieszyn powstało 
po podziale Cieszyna w 1920 roku. 
Ustaliłem, że 24 lipca 1904 roku To-
warzystwo Rolnicze Księstwa Cie-
szyńskiego zorganizowało w ogrodzie 
„Na Zobawie” w Łyżbicach wiec rol-
niczy z udziałem przeszło 600 osób 
z całego Śląska Cieszyńskiego. Spot-
kaniu przewodniczył „Król Polski”, 
Jerzy Cienciała z Mistrzowic, zazna-
czając w przemówieniu otwierającym 
imprezę potrzebę organizowania się 
rolników cieszyńskich. Mowy wy-
głaszali czołowi fachowcy na tematy 
nurtujące ówczesne rolnictwo w tym 
regionie. Zgromadzeni przyjęli nastę-
pujące rezolucje:

1. Wiec rolniczy w Łyżbicach, od-

byty dnia 24 lipca 1904 wzywa c.k. 
Rząd, aby przyśpieszył prace około 
zaprowadzenia powszechnej przymu-
sowej asekuracji państwowej lub kra-
jowej od ognia i gradobicia, niemniej 
około asekuracji bydła.

2. (...) Aby w seminariach nauczy-
cielskich popularyzowano abstynen-
cję w tym celu, aby nauczyciele ludowi 
uczyli dzieci o zgubnych skutkach 
alkoholu.

3. (...) Aby postarał się o prędkie 
przeprowadzenie nowej ustawy prze-
ciw pijaństwu.

4. Wiec rolniczy w Łyżbicach, 
zważywszy, iż używanie rolnika mło-
docianego obojga płci w zakładach 
fabrycznych jest zgubnym tak pod 

względem fi zycznym jak i moralnym, 
zważywszy, iż robotnik taki znalazłby 
dostateczne, jego zdrowiu i sile odpo-
wiednie zajęcie przy rolnictwie, wzy-
wa się Wysoki c. K. Rząd, aby w dro-
dze ustawy, zapobiegł tym zgubnym 
okolicznościom i zabronił używania 
robotnika młodocianego a zwłaszcza 
chłopców do 16 lat, zaś dziewcząt do 
lat 18, i aby zakazał wszelką pracę 
nocną kobiet w ogóle – we wszystkich 
zakładach fabrycznych.

Nie znalazłem żadnego innego 
ważnego wydarzenia w 1904 roku w 
Łyżbicach, dlatego można sądzić, że 
rok 1904 na pomniku ma jakiś zwią-
zek z tym wiecem.

Stanisław Zahradnik

Historia pomnika w Łyżbicach

Pochodzę z niewielkiej miejscowości 
w gminie Brzeszcze, położonej 60 ki-
lometrów od Cieszyna. W Cieszynie 
studiowała moja mama, a także dwie 
moje siostry, dlatego też stosunkowo 
często tu przyjeżdżam i spędzam w 
tym mieście sporo czasu. Sam byłem 
blisko pójścia w ślady sióstr, dostałem 
się na jeden z kierunków prowadzo-
nych na Uniwersytecie Śląskim w 
Cieszynie, ostatecznie wybrałem jed-
nak Katowice i tamtejszy Wydział 
Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Śląskiego, kierunek historia. Jedna z 
moich sióstr związała się na zawsze 
z Cieszynem. Tutaj poznała swojego 
przyszłego męża, który urodził się 
w Hawierzowie, w polskiej rodzinie. 
Wzięli ślub i mieszkają teraz w Cie-
szynie. Z tym miastem wiążą swoją 
przyszłość. Dodam jeszcze, że siostra 
pracuje w Czeskim Cieszynie, jej mąż 
natomiast jest przewodnikiem.

*   *   *
Dość często przyjeżdżam z żoną i 
córką do Cieszyna, do mojej siostry, 
co roku gościmy na przykład na fe-
stiwalu fi lmowym Kino Na Granicy, 
który bardzo wysoko oceniamy. Czę-
sto również rozmawiam ze szwagrem 
na temat Zaolzia, jego rodzinnych 
stron, a także w ogóle na temat jego 
rodziny i ich stosunku do Polski, 
Czech, swojej tożsamości narodowej 
i przynależności państwowej. Często 
też urządzamy wycieczki po Zaolziu. 
Staram się, aby przynajmniej raz w 
roku zorganizować taki wyjazd, naj-
częściej przy okazji majowego pobytu 
na festiwalu fi lmowym. Dzięki tym 
wyjazdom poznałem wiele miejsc, 
które często były punktem wyjścia dla 
głębszego zainteresowania się histo-
rią tego regionu. Wśród miejsc, które 
odwiedziliśmy były Radwanice, gdzie 
oglądaliśmy jedną z robotniczych 
kolonii, a także świątynie katolicką 
i husycką. W Stonawie, na jednym z 
cmentarzy, trafi liśmy na pomnik upa-
miętniający żołnierzy wadowickiego 
12. pułku piechoty, zamordowanych 
przez czeską armię w 1919 r. Wcześ-
niej nic nie słyszałem o tym wyda-
rzeniu. Pierwszy raz widziałem też 
Ostrawę, a także Karwinę. Niezwy-
kle sugestywnie podziałała na mnie 
Karwina-Solca, zdewastowana przez 
szkody górnicze, z której ocalał tylko 

przekrzywiony kościół. Smutny widok 
przedstawiała także Karwina-Kopal-
nie z opuszczonymi domami popada-
jącymi w ruinę, a także opuszczony i 
zaniedbany cmentarz. Bardzo piękny 
jest natomiast Frysztat. Miałem rów-
nież okazję być w Cierlicku i zobaczyć 
miejsce śmierci Żwirki i Wigury. W 
każdej z miejscowości staram się zo-
baczyć cmentarze, na których poszu-
kuję ciekawych, starych nagrobków z 
polskimi nazwiskami. Byłem również 
w Orłowej, w miejscu, gdzie stało 
polskie gimnazjum, a gdzie teraz stoi 
pomnik upamiętniający to miejsce. 
W samej Orłowej zwiedziliśmy m.in. 
cmentarze, gdzie uderzyły mnie wiel-
kie i zadbane pomniki wdzięczności 
dla Armii Czerwonej. Przy okazji 
wspomnianej wizyty w Ostrawie zo-
baczyłem m.in. radziecki czołg, który 
miał jako pierwszy wjechać do tego 
miasta. Na postumencie umieszczone 
są ciekawe płaskorzeźby, dotyczące 
wyzwalania Czechosłowacji w 1945 
r. W samym mieście dostrzegłem 
również socrealistyczne płaskorzeźby 
dotyczące socjalistycznego etosu pra-
cy. Widząc te zabytki minionej epoki, 
przekonałem się, w jak różny sposób 
Polacy i Czesi podchodzą do epoki 
komunizmu.

*   *   *
Ostatnim „nowym” miejscem, które 
zobaczyłem, były Aleje Masaryka w 
Czeskim Cieszynie. Posłużyłem się 
cudzysłowem, ponieważ w Czeskim 

Cieszynie byłem wiele razy, jednak 
przeważnie mój pobyt ograniczał się 
do spacerów nad Olzą (m.in. Park 
Sikory), a także do rejonów na lewo 
od ul. Głównej. Natomiast przy oka-
zji ostatniej wizyty u siostry, poszli-
śmy na polską mszę do kościoła przy 
Alejach Masaryka. Z dużym zain-
teresowaniem przechadzałem się po 
tamtym parku, oglądając fi gurę Jana 
Nepomucena, pomnik ofi ar I wojny 
światowej, dawną niemiecką szkołę 
oraz inne zabytkowe budynki, a także 
czytając informacje umieszczone przy 
tych zabytkach.

*   *   *
Zaolziem zainteresowałem się rów-
nież ze względu na badania gene-
alogiczne, które od jakiegoś czasu 
prowadzę. Motyw Zaolzia pojawia 
się w dwóch miejscach, jeśli chodzi o 
historię mojej rodziny. Otóż moi pra-
prapradziadkowie – Jan i Katarzyna 
Jarnotowie – mieli czwórkę dzieci: 
Stefana – mojego prapradziadka, Ju-
stynę, Emilię oraz Albinę. To właśnie 
Albina wyszła za mąż za Andrzeja 
Tomalę, który urodził się w 1895 r. w 
Muglinowie, niedaleko Ostrawy. Nie 
był on jednak mieszkańcem Śląska 
Cieszyńskiego z dziada pradziada. 
Jego ojciec – Andrzej – urodził się 
w 1866 r. w Jaworniku koło Myśle-
nic, matka z kolei – Franciszka z d. 
Gawin – pochodziła z Czułowa, nie-
daleko Krakowa. Osiedlili się oni na 
Śląsku Cieszyńskim w końcu XIX 

w., mieszkali m.in. w Muglinowie 
oraz Gruszowie. Na Śląsku Cieszyń-
skim urodzili się wszyscy ich synowie 
(Andrzej, Wilhelm, Józef, Franciszek 
i Ludwik). Po podziale Śląska Cie-
szyńskiego w 1920 r. Andrzej Tomala 
zdecydował się wyjechać do Polski. 
Nie znam dokładnych przyczyn tej 
decyzji, prawdopodobnie było to 
związane z trudnościami z uzyska-
niem czechosłowackiego obywatel-
stwa, jak już wspomniałem, jego ojciec 
pochodził z Jawornika i tam przynale-
żał również Andrzej. Ani on, ani jego 
synowie nie zabiegali o zmianę przy-
należności (obywatelstwo czecho-
słowackie otrzymywali z urzędu ci, 
którzy przynależeli do miejscowości 
Śląska Cieszyńskiego, które przypad-
ły Czechosłowacji). W związku z tym 
Andrzej Tomala mógł mieć problemy 
z utrzymaniem pracy. W 1922 r. wy-
jechał ze swoich rodzinnych stron – 
znał przecież tylko lewy brzeg Olzy, 
tu się wychował – i trafi ł do Jawiszo-
wic (obecna gmina Brzeszcze, powiat 
oświęcimski). Szybko znalazł pracę 
w kopalni węgla w Brzeszczach, po-
dobnie jak jego bracia, a także wielu 
Zaolziaków. Wielu z nich osiedliło 
się w Brzeszczach, Jawiszowicach, 
Przecieszynie, a także w Oświęcimiu 
na tzw. „Osiedlu Barakowym” (inaczej 
Oświęcim III).

W Brzeszczach Andrzej Tomala 
poznał Albinę Janot, z którą ożenił 
się 1924 r. W 1930 r. otrzymali zie-
mię w Przecieszynie. Była to część 27 
morgowego gruntu (około 13 hekta-
rów), który w 1924 r. arcyksiążę Karol 
Stefan Habsburg z Żywca darował na 
rzecz uchodźców z obecnego Zaolzia, 
aby mogli tam osiedlić się i wybudo-
wać domy. Gruntem tym dysponowa-
ło towarzystwo budowy domów dla 
uchodźców ze Śląska Cieszyńskiego, 
którego prezesem był znany w Brzesz-
czach działach PPS, pracownik kopal-
ni Jan Nosal. Z tego właśnie nadziału 
Andrzej i Albina otrzymali działkę, a 
także pożyczkę budowlaną w wysoko-
ści 500 zł. Nie zaczęli jednak wtedy 
budowy domu, być może dlatego, że 
Andrzej cały czas żywił nadzieje na 
powrót w rodzinne strony. Nadzieje 
te się ziściły, gdy w październiku 1938 
r. Zaolzie zostało zajęte przez Polskę. 
Wtedy Andrzej i Albina Tomalowie 

wraz z dziećmi przeprowadzili się do 
Łazów niedaleko Orłowej. Po wybu-
chu wojny w 1939 r. mieszkali tam 
jeszcze przez około pół roku, po czym 
powrócili do poprzedniego miejsca 
zamieszkania. W Przecieszynie na 
otrzymanej działce wybudowali dom. 
Andrzej ponownie znalazł zatrudnie-
nie w brzeszczańskiej kopalni. Ich po-
tomkowie mieszkają do dzisiaj w tych 
okolicach, z jednym z nich utrzymuję 
osobisty kontakt.

*   *   *
Drugim przykładem powiązania mo-
jej rodziny ze Śląskiem Cieszyńskim 
jest siostra wspomnianego już Jana 
Jarnota – Zofi a. Wyszła za mąż za 
Jana Włodarczyka, również pocho-
dzącego z Brzeszcz. Gdzieś w drugim 
dziesięcioleciu XX w. zdecydowali się 
wyjechać z rodzinnej miejscowości. 
Trafi li do Radwanic. Jan pracował jako 
stolarz w jednej z tamtejszych kopalni. 
Do Brzeszcz powrócili w 1928 r. W 
1930 r. otrzymali działkę w Przecie-
szynie, na tych samych zasadach, co 
rodzina Tomalów. Jednak nie osiedlili 
się w tej miejscowości. Zarówno Jan 
Włodarczyk, jak i jego synowie praco-
wali w kopalni w Brzeszczach i miesz-
kali w tamtejszej górniczej kolonii.

*   *   *
Moje zainteresowanie Zaolziem wciąż 
jest żywe i niewyczerpane. Obecnie 
myślę nad kolejną wycieczką, którą 
mam nadzieje uda się zorganizować 
tej jesieni. Nie wiem jeszcze gdzie 
się udamy, zastanawiam się m.in. nad 
Boguminem. Poza wyjazdami w teren 
– pogłębianiu wiedzy na temat Za-
olzia służą również liczne książki. 
Ponadto niezwykle pouczającą dla 
mnie lekturą była seria tekstów opub-
likowanych na łamach kwartalnika 
„Karta”, dotyczących historii Zaolzia. 
Jest to wybór fragmentów wspomnień 
oraz materiałów archiwalnych, zebra-
ny przez Grzegorza Gąsiora, urodzo-
nego w Karwinie. Czasami sięgam 
również po „Głos Ludu” w wydaniu 
internetowym.

Życzę szanownej redakcji, aby pol-
skie środowiska żyjące na Zaolziu 
chętnie sięgały po „Głos Ludu”. Mam 
również nadzieję, że nie dojdzie do 
sytuacji, w której waszej gazety nie 
będzie miał już kto czytać.

Michał Jarnot

O ZWIĄZKACH MIĘDZY ŚLĄSKIEM CIESZYŃSKIM A ZIEMIĄ OŚWIĘCIMSKĄ

60 kilometrów, a tak blisko...
Zdecydowałem się napisać do redakcji „Głosu Ludu” list, aby podzielić się własnymi doświadczeniami związanymi z Zaolziem. W pierwszej kolejności chciałbym wy-
jaśnić moje związki z Cieszynem, a w dalszej kolejności z lewym brzegiem Olzy.

Poznawanie nowych miejsc ma wymiar nie tylko geografi czny, ale i duchowy...
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We wtorek 16 września odbyło się 
spotkanie Klubu Propozycji, działa-
jącego pod kierownictwem Tadeu-
sza Tomana przy Miejscowym Kole 
PZKO w Piotrowicach. Jego goś-
ciem był Władysław Drong, działacz 
ruchu politycznego Wspólnota-
Coexistentia, który wygłosił prelek-
cję na temat matematyki wyborczej, 
koncentrując się na modelach wy-
borczych dotyczących wyborów 
komunalnych. Temat ten obecnie 
w okresie kampanii przedwybor-
czej jest bardzo aktualny. Słuchaczy 
interesowało zwłaszcza, jak należy 
głosować, aby przeforsować swego 
kandydata. Prelegent przygotował 
przykłady wyników w poprzednich 

wyborach komunalnych w niektó-
rych gminach. Przedstawił liczbę 
głosów brakujących do zdobycia 
kolejnego mandatu przez partię wy-
borczą. Potwierdzał tym samym, jak 
ważny jest udział w wyborach komu-
nalnych każdego pojedynczego oby-
watela gminy.

W wyborach komunalnych, któ-
re odbędą się 10 i 11 października 
w Piotrowicach koło Karwiny za-
rejestrowano sześć list wyborczych: 
1. Soužití-Wspólnota, 2. ČSSD, 3. 
TOP 09, 4. KDU-ČSL, 5. Starosto-
vé a nezávislí, 6. KSČM. Liderem 
listy wyborczej Soužití-Wspólnota 
popieranej przez polskie organizacje 
w Piotrowicach, która wylosowała 

numer 1, jest Jaroslav Mira („GL” 
przedstawił jego sylwetkę w nume-
rze z  12. 8. br.), z kolejnych miejsc 
kandydują 2. Zdzisław Mikula, 3. 
Helena Michalska, 4. Jerzy Wac-
ławik, 5. Czesław Guziur, 6. Maria 
Feichtinger, 7. Jadwiga Karolczyk. 
Liderem listy TOP 09 jest kandy-
dat narodowości polskiej, Stanisław 
Konkolski.

    Podkreślono, że aby popierany 
przez nas kandydat odniósł sukces, 
należy głosować na całą listę wybor-
czą i wykorzystać 21 głosów wybor-
czych. Wyborca może wykorzystać 
też głos preferencyjny dla kandydata 
innej partii wyborczej. 

Tadeusz Toman

Klub Propozycji 
o wyborach komunalnych

Obecni na ostatnim spotkaniu Klubu Propozycji.
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Co z tym programem?
Od kilku lat trwa dyskusja na temat programu telewizyjnego w „Głosie Ludu”. Głosy w tej 
sprawie są różne, z likwidacją programu włącznie. Przed podjęciem decyzji w tej sprawie re-
dakcja chce zasięgnąć języka. Od dziś do połowy października będziemy publikować ankietę. 
Prosimy o jej wypełnienie i wysłanie do redakcji.

Czy jest Pani/Pan za pozostawieniem programu telewizyjnego w obecnej formie (kanały polskie: 
TVP 1, TVP 2, TVP Polonia, TV Katowice, Polsat; czeskie: TVC 1, TVC 2, Nova, Prima)?

a) Tak

b) Nie

Jakich zmian oczekuje Pani/Pan od programu? (dla osób, które odpowiedziały przecząco na pierw-
sze pytanie)

a) Pozostawienie tylko kanałów polskich

b) Pozostawienie tylko kanałów czeskich

c)  Wprowadzenie nowych kanałów, kosztem innych (proszę wymienić konkretnie o które chodzi):

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

d)  Prezentowanie na łamach gazety najciekawszych pozycji w programach różnych stacji

e) Zastąpienie programu telewizyjnego nową rubryką

Na wypełnione ankiety oraz wszelkie uwagi czekamy do połowy października pod adresem e-mailowym: 
wolff @glosludu.cz oraz tradycyjnym, ul. Komeńskiego 4, 737 01 Czeski Cieszyn. Państwa uwagi będziemy publi-
kować na bieżąco na łamach gazety, portalu internetowego www.glosludu.cz oraz na naszym profi lu na Facebooku.

Zdecydowałam się dołączyć swój 
głos do dyskusji na temat przyszło-
ści programu telewizyjnego w „Gło-
sie Ludu”. Nie zgadzam się z opinią 
czytelnika, która została opubliko-
wana w „GL” we wtorek 16 września, 
że wystarczą tylko zajawki ciekawych 
programów. Uważam, że większość 
czytelników korzysta z programów 
polskich telewizji, bo nie tak łatwo 
im zdobyć o nich informacje z innych 
źródeł. Niewielu starszych czytelni-
ków dysponuje przecież dostępem 
do internetu, niewielu ma możliwość 
(z różnych względów) korzystać z 
prasy polskiej. Opowiadam się więc 
za pozostawieniem programów te-
lewizji polskich co najmniej w tym 
składzie, jak dotychczas.

Inną kwestią jest program cze-
skich telewizji. Tu dostęp do progra-
mów jest raczej prosty, istnieje masa 
czasopism tego typu, nawet niedro-
gich, które dają oprócz programów 

szereg dalszych informacji na temat 
nadawanych audycji czy ich autorów, 
aktorów itp. Widzę tutaj dwie moż-
liwości, rozstrzygną zapewne czytel-
nicy: pierwsza to pozostawienie tyl-
ko kanałów polskich; druga – jeżeli 
redakcja chciałaby także zamiesz-
czać dalej kanały czeskie, absolutnie 
nie należy tłumaczyć programów na 
język polski. Przecież każdy, kto in-
teresuje się nimi, posługuje się języ-
kiem czeskim.

Mam natomiast wielką prośbę w 
temacie prezentacji programu. Na 
pewno wielu, szczególnie starszym 
czytelnikom, trudno jest zoriento-
wać się w tak ściśniętym tekście. O 
wiele lepiej byłoby, gdyby każda au-
dycja była umieszczona w nowym 
rzędzie. Zdaję sobie sprawę, że jest 
mało miejsca, ale może dałoby się to 
jakoś zrobić. Zwłaszcza, gdyby zo-
stały tylko kanały polskie.

Alina Motyka

Przy źródle Olzy odbyło się w ubie-
głym tygodniu kolejne spotkanie. 
Zorganizowano je jak zwykle 9 
września, bo dziewiątki, jak od daw-
na powtarzają organizatorzy tej ini-
cjatywy, są nieodłącznie związane z 
Olzą: rzeka ta ma 49 dopływów, 99 
kilometrów długości, Gańczorka ma 
wysokość 909 metrów, w 1999 roku 
grupa zapaleńców po raz pierwszy 
odwiedziła źródło Olzy, a pieśń Jana 
Kubisza „Płyniesz Olzo” liczy dzie-
więć zwrotek.

– 9 września, jak tradycja każe, 
wyruszyliśmy do źródełka. Na Gań-
czorkę wyjechał autokar oraz kilka 
samochodów, część uczestników 
spod Koczego Zamku przeszła do 
Gańczorki piechotą, reszta poje-

chała autokarem – opowiada po-
mysłodawca i organizator imprezy, 
Władysław Kristen. Jak dodaje, naj-
starszą uczestniczką wyprawy była 
licząca 91 lat pani Jadwiga Oszelda. 
U źródła spotkało się w sumie po-
nad 50 osób. Tradycją stało się już, 
że uczestnicy na miejscu odśpiewali 
„Płyniesz Olzo” – wszystkie dziewięć 
zwrotek.

– Gospodarz tego terenu, nadleś-
niczy Andrzej Kudełka, zapewnił 
nas, że wspólnie będziemy troszczyć 
sie o źródełko. To miejsce jest trochę 
zaniedbane, zarosło trawą, trzeba się 
zająć najbliższą okolicą. Leśnicy z 
tego terenu wiedzą, że to miejsce jest 
dla nas bardzo ważne – dodaje Wła-
dysław Kristen.  (ep)

Źródło z dziewiątkami

HYDE PARK
W rubryce tej publikujemy materiały nadesłane przez czytelników, 
wyrażające ich opinie, poglądy i przekonania. Redakcja zastrzega 
sobie prawo do dokonywania skrótów.

W niedzielę we frysztackim zamku 
otwarto Galerię im. Jindřicha Wiel-
gusa, wybitnego artysty, który urodził 
się w dawnej Karwinie, co  odzwier-
ciedlało się również  w dużej części 
jego twórczości. W galerii znajdują się 
prace, które ofi arował miastu, wcześ-
niej ozdabiały biura Urzędu Miasta. 
Po wielu latach ojcom miasta udało 
się chociaż w ten skromny sposób 
uczcić twórcę, który wprawdzie pra-
cował i mieszkał w Pradze, ale zawsze 
bardzo chętnie wracał w rodzinne 
strony. W późniejszych latach chętnie 
leczył się w darkowskim kurorcie, a 
zwłaszcza w sanatorium rehabilita-
cyjnym w Karwinie-Granicach. Tu 
spotykał się nie tylko z rodziną, ale i 
przyjaciółmi. Powstało tu wiele jego 
rysunków i grafi k.

Wielgus pochodzi z górniczej ro-
dziny, bo urodził się w 1910 roku 

w kolonii „Na szóstym” w rodzinie 
górnika, który przybył do Karwiny 
za pracą z Galicji. Tu niejako czekała 
go, podobnie jak jego ojca, braci, czy 
też kolegów z kolonii, praca w ko-
palni. Nieszczęśliwy wypadek ukie-
runkował jednak jego drogę życiową 
w stronę sztuki. Po podstawowych 
studiach rzeźbiarskich w Brnie, Pra-
dze i w Rzymie, gdzie otrzymał sty-
pendium, rozpoczął niełatwą drogę 
artysty. Jego twórczość poświęcona 
była w dużym stopniu motywom 
socjalnym, właśnie dzięki wpływowi 
stron rodzinnych.

Ekspozycja we frysztackim zam ku 
to ponad 20 prac – rzeźb oraz rysun-
ków i grafi k. Jest to – jak podkre-
ślano – zalążek większej ekspozycji, 
gdyż wiele prac Jindřicha Wielgusa 
znajduje się w prywatnych zbiorach 
mieszkańców Karwiny.  (o)

Zalążek ekspozycji...
Otwarcie Galerii im. Jindřicha Wielgusa we frysztackim zamku.
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PKolej Koszycko-Bogumińska była 
pierwotnie nazwą spółki, która w 
drugiej połowie XIX wieku wybu-
dowała linię kolejową między Bo-
guminem a Koszycami. Jak sama 
nazwa wskazuje, budowa miała się 
rozpocząć w Koszycach. Ze względu 
na nacisk właścicieli kopalń i hut na 
Śląsku rozpoczęto prace w Bogumi-
nie. Budowę otwarto w październiku 
1867 roku, pierwszy odcinek pro-
wadzący do Cieszyna był gotowy 
pod koniec 1868 roku. Początkowo 
realizowano tylko próbne przewozy 
towarowe, 1 lutego 1869 roku wy-
ruszył na trasę pierwszy pociąg wio-
zący również pasażerów. Przejazd z 
Karwiny do Cieszyna trwał półtorej 
godziny. Z danych pochodzących z 

1873 roku wynika, że wagony pasa-
żerskie dzieliły się, w zależności od 
standardu, aż na cztery klasy, przy 
czym wagony czwartej klasy niewiele 
się różniły od zadaszonych wagonów 
towarowych. 

W 1871 roku kolej dotarła do 
Huty Trzynieckiej. Dla zakładu było 
to bardzo ważne wydarzenie. Cała 
kolej z Bogumina do Koszyc o łącz-
nej długości 368 km została dokoń-
czona w marcu 1872 roku, a więc po 
4 latach i sześciu miesiącach od roz-
poczęcia budowy. 

GRANICĘ 
PRZECIĘŁA KOLEJ 

Linii kolejowej Sucha – Cieszyn, o 
której również opowiada wystawa, 

nie można mylić z dzisiejszą trasą 
między Hawierzowem a Czeskim 
Cieszynem. Stara kolej została zli-
kwidowana w 1961 roku. Począt-
kowo, od 1914 roku, prowadziła z 
dzisiejszej Suchej Średniej do Su-
chej Górnej, stamtąd do Olbrach-
cic (obecnie w obu miejscowościach 
dworce znajdują się w innym miej-
scu), dalej przez Łąki do Marklowic i 
dalej do Cieszyna. Po podziale Śląska 
Cieszyńskiego część trasy została na 
terenie Polski. Dlatego na przełomie 
lat 20. i 30. ub. wieku wybudowano 
zastępczy odcinek prowadzący przez 
Podoborę (dziś Kocobędz). 

Na wystawie w ostrawskim mu-
zeum zobaczymy historyczne do-
kumenty, fotografi e, dowiemy się 
wiele ciekawostek związanych z 
budową obu linii kolejowych oraz 
z historią niektórych stacji i przy-
stanków, m.in. w Czeskim Cieszy-
nie, Bystrzycy, Boguminie i Suchej 
Górnej. Możemy porównać, jak z 
powodu burzliwej historii XX wie-
ku co kilka lat zmieniały się ich 
ofi cjalne nazwy. – Na uwagę zasłu-
guje stacja w Czeskim Cieszynie. 
W przyszłości chcielibyśmy wydać 
publikację o jej historii – zapowiada 
dyrektor muzeum, Vojtěch Her-
mann. 

JAK PRZERZUCIĆ 
ZWROTNICĘ 

Muzeum Kolejowe w Ostrawie jest 
dziełem grupy zapaleńców, emeryto-
wanych kolejarzy. Tym bardziej za-
sługuje na podziw rozwój placówki, 
która od swojego otwarcia jesienią 
ub. roku została znacznie poszerzo-
na. Prócz nowej wystawy tematycz-
nej od ubiegłej soboty można oglą-
dać również sporo nowych stałych 
eksponatów – dawnych maszyn i 
urządzeń stosowanych na kolei. Jo-
sef Juřínek, który przed odejściem 
na emeryturę był kierownikiem 
stacji Ostrawa-Dworzec Główny, 
chętnie demonstruje starą centralę 
telefoniczną oraz jednostkę steru-
jącą z epoki „przedkomputerowej”, 
sprzężoną z nastawnią zwrotnic. 
Szczegółowo tłumaczy, w jaki spo-
sób mechaniczne urządzenia blo-
kujące zapewniały bezpieczeństwo, 
pokazuje, jak za pomocą lewarów 
przestawiano zwrotnice. – Jednostka 
sterująca i jej połączenie z nastawnią 
były bardzo dobrze przemyślane, 
dyspozytor dzięki elementom zabez-
pieczającym miał pewność, że dwa 
pociągi nie wjadą na ten sam tor – 
przekonuje kolejarz. Muzealnicy nie 
zapomnieli też o dzieciach. Przede 
wszystkim z myślą o nich zainstalo-

wano w jednej z sal duży model kolei 
wkomponowany w różnorodny kra-
jobraz, z trzema równocześnie poru-
szającymi się pociągami. 

DANUTA CHLUP

O ciekawe fakty związane z prze-
szłością i współczesnością Kolei 
Koszycko-Bogumińskiej zapy-
taliśmy Pavla Schreiera, autora 
kilku książek o historii kolei w 
Czechach, na Morawach i Śląsku. 

KKB została wybudowana 
przede wszystkim z myślą o 
transporcie towarowym. Kiedy 
w większej mierze zaczęli z niej 
korzystać podróżni?

Przewozy osobowe były na Kolei 
Koszycko-Bogumińskiej całko-
wicie w cieniu transportu towaro-
wego. W 1872 roku spółka miała 
dla pokrycia zapotrzebowania na 
transport osobowy na całej linii 
sześć lokomotyw i 70 wagonów, 
tymczasem do przewozu towa-
rów służyło 45 lokomotyw i 800 
wagonów. W pierwszym rozkła-
dzie jazdy znajdowały się dwa 

pociągi osobowe – i to wystarcza-
ło, by zaspokoić potrzeby i wyma-
gania podróżnych. O dojeżdżaniu 
pociągami do szkół i do pracy na 
dużą skalę można mówić dopiero 
po skończeniu II wojny świato-
wej. 

Jaką prędkość osiągały pierw-
sze pociągi?

W rozkładzie jazdy z 1871 roku 
znajdziemy pociąg kombinowany 
(a więc towarowy z wagonami dla 
pasażerów) z  odjazdem z  Bogu-
mina o godz. 10.45. Do Żyliny 
docierał po pięciu godzinach i 32 
minutach, co odpowiada średniej 
prędkości ok. 20 km na godz. To 
z pewnością nie jest żadna osza-
łamiająca szybkość, lecz trzeba 
brać pod uwagę długie postoje na  
stacjach, konieczne ze względu na 
manipulację z wagonami towaro-

wymi. Prędkość z  upływem cza-
su rosła, a po elektryfi kacji kolei 
(na odcinku Bogumin – Żylina w 
1963 roku) czas jazdy znacząco 
się skrócił. Przede wszystkim na 
podtatrzańskim odcinku trakcja 
elektryczna przyniosła prawdzi-
wą rewolucję w rozkładzie jazdy. 

Kolej Koszycko–Bogumińska 
odegrała też znaczącą rolę na 
tle wydarzeń historycznych. 
Może pan przytoczyć kilka ta-
kich momentów?

Znaczenie KKB w pełni od-
zwierciedlało aktualną sytuację 
polityczną. Tak było przed stu 
laty i tak jest dzisiaj. Po rozpadzie 
Austro-Węgier, kiedy pomię-
dzy rodzącą się Czechosłowacją 
a Polską wybuchł spór o Śląsk 
Cieszyński, kolej między Bogu-
minem a Żyliną była największą 

kością niezgody. Sytuacja uspo-
koiła się dopiero po wytyczeniu 
granicy, lecz po wydarzeniach w 
Monachium znów się zaostrzyła 
i Kolej Koszycko-Bogumińska 
ponownie znalazła się w centrum 
uwagi. Na kartach historii zapisał 
się również tak zwany incydent 
jabłonkowski z  sierpnia 1939 
roku, kiedy to niemiecki zbrojny 
oddział próbował zająć strate-
gicznie ważne tunele w Mostach. 
Koniec wojny przyniósł Kolei 
Koszycko-Bogumińskiej (która 
de iure 13 marca 1943 roku jako 
podmiot gospodarczy przestała 
istnieć), znaczną dewastację. Lata 
rozkwitu przypadły dopiero na 
okres socjalizmu. W tym czasie 
kolej ta została nazwana „Trasą 
przyjaźni” i – już na całej długoś-
ci dwutorowa i zelektryfi kowana 
– stała się głównym łącznikiem 

Czechosłowacji ze Związkiem 
Radzieckim, ze wszytkimi wyni-
kającymi z tego konsekwencjami. 

Jak zmieniło się znaczenie tej 
kolei po podziale Czechosłowa-
cji w latach 90. ub. wieku?

Zasadniczo. Spora część przewo-
zów została zlikwidowana. Rów-
nież ruch pasażerski, do 1992 roku 
intensywny, po utworzeniu dwóch 
samodzielnych państw odnotował 
spadek. W przypadku  pociągów 
dalekobieżnych spadek nie jest 
aż tak bardzo widoczny, niemniej 
lokalne przewozy transgranicz-
ne wyraźnie na tym ucierpiały. 
Wystarczy pojechać do Mostów 
koło Jabłonkowa: na CityElefant 
z Ostrawy czeka tam jeden mały 
słowacki pociąg spalinowy...

Rozmawiała: 
DANUTA CHLUP

Z Bogumina do Koszyc

Historia podróżowała koleją

W Morawsko-Śląskim Muzeum Kolejowym mieszczącym się w 

budynku stacji Ostrawa-Śródmieście (Ostrava-Střed) otwarto w 

ub. tygodniu nową ekspozycję pt. „Koleje na Śląsku Cieszyńskim”. 

Poświęcona jest Kolei Koszycko-Bogumińskiej, która obchodzi 

w tym roku 145. rocznicę uruchomienia, oraz nieistniejącej już 

linii kolejowej między Cieszynem a Suchą. Od początków jej 

eksploatacji upłynęło w tym roku dokładnie 100 lat. Trzecią 

linią, na którą wystawa zwraca uwagę, jest tak zwany łącznik 

polanecki, czyli oddana do użytku przed 50 laty trasa między 

Ostrawą-Kończycami i Ostrawą-Swinowem. Wystawę można 

zwiedzać do 11 kwietnia przyszłego roku. 

Wystawa o Kolei Koszycko-Bogumińskiej i jej autor  Pavel Sládek.

Josef Juřínek demonstruje obsługę nastawni zwrotnic.

 NAZWY STACJI SIĘ 
ZMIENIAŁY 

Dzieje regionu i zmiany nazw 
miejscowości miały wpływ rów-
nież na zmiany nazw stacji i 
przystanków kolejowych. Oto 
kilka przykładów: 
Czeski Cieszyn: 1869-1921 
Teschen, 1921-1938 Český 
Těšín, 1938-1939 Cieszyn Za-
chodni, 1939-1945 Teschen 
Hauptbahnhof, od 1945 r. Český 
Těšín. 
Bystrzyca: 1871-1921 By-
stritz, 1921-1925 Bystřice ve 
Slezsku, 1925-1938 Bystřice nad 
Olzou, 1938-1939 Bystrzyca, 
1939-1945 Bystritz, 1945-1961 
Bystřice nad Olzou, 1961-2010 
Bystřice nad Olší, od 2010 r. By-
střice (Bystrzyca). 
Kocobędz: 1869-1921 Tier-
garten, 1921-1939 Podobora, 
1939-1945 Tiergarten, 1945-
1963 Podobora, od 1963 r. Cho-
těbuz.  (dc)
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Kompanii Kadrowej Józefa Piłsud-
skiego nie udało się wywołać na-
rodowego powstania w Królestwie 
Polskim, dlatego władze austriackie 
postanowiły zlikwidować tę formację 
zbrojną. Politycy galicyjscy, świado-
mi jej wartości, doprowadzili jednak 
do kompromisu. Za zgodą Wied-
nia powstały dwa legiony polskie, 
wschodni i zachodni. Ich polityczną 
reprezentacją stał się zaś utworzony 
16 sierpnia Naczelny Komitet Naro-
dowy. Za sprawą posła Józefa Buzka 
NKN zgodził się na powstanie 23 
sierpnia Sekcji Śląskiej, która miała 
sformować oddział ochotników na 
Śląsku Cieszyńskim.

W naszym regionie szkolenie woj-
skowe członków polskich organiza-
cji rozpoczęło się na szerszą skalę 
w 1913 r. Zwolennicy Polskiej Par-
tii Socjalistyczno-Demokratycznej 
Galicji i Śląska organizowali się w 
ramach „Strzelca”, natomiast zwo-
lennicy polskich partii narodowych, 
czyli Związku Śląskich Katolików i 
Polskiego Zjednoczenia Narodowe-
go, angażowali się w działalność To-
warzystwa Gimnastycznego „Sokół”. 
Pewne przygotowanie do służby 
paramilitarnej dawał także skauting, 
którego tworzenie na Śląsku Cie-
szyńskim rozpoczęło się w 1912 r.

– Liczbę przeszkolonych w tym 
czasie oblicza się na kilkaset osób. 
Niestety decyzja o tworzeniu pol-
skiego oddziału zbrojnego na Śląsku 
Cieszyńskim zapadła dopiero w dru-
giej połowie sierpnia 1914 r., w efek-
cie spora ich grupa została wcześ-
niej zmobilizowana w szeregi armii 
austro-węgierskiej i nie mogła być 
wykorzystana w momencie tworze-
nia tzw. Legionu Śląskiego – mówił 
historyk Stefan Król podczas ubie-
głotygodniowej konferencji nauko-
wej poświęconej stuleciu polskiego 
czynu legionowego.

Dodatkowo, jeszcze przed 23 
sierpnia, do Krakowa wyjechało kil-
ka oddziałów ochotników. – Wiemy, 
że udało się tam co najmniej sześć 
plutonów, trzy z Polskiej Ostrawy 
oraz po jednym z Gruszowa, Mi-
chałkowic i Bogumina. Skład oso-
bowy znany jest tylko w przypadku 
plutonu bogumińskiego, a o plutonie 
gruszowskim wiadomo, że liczył 42 
ochotników i wyjechał do Krakowa 
17 sierpnia – mówił Król.

Z »SOKOŁA«
 DO LEGIONÓW

Mimo tych trudności postanowio-
no utworzyć w Cieszynie oddział 
ochotników. Trafi li do niego człon-
kowie gniazd „Sokoła” z Bogumina, 
Cieszyna, Darkowa, Dąbrowy, Dzie-
dzic, Frysztatu, Jabłonkowa, Jawo-
rza, Karwiny, Lutyni Niemieckiej, 
Lutyni Polskiej, Łąk, Michałkowic, 
Gruszowa, Orłowej, Polskiej Ostra-
wy, Pietwałdu, Skrzeczonia, Suchej 
Górnej i Trzyńca. W żołnierskie sze-
regi zgłosiło się 420 ochotników, z 
których po rejestracji i badaniach le-
karskich pozostało 373. Dowódcami 
oddziału zostali ofi cerowie rezerwy 
armii austro-węgierskiej: Hieronim 
Przepiliński, Józef Lebiedzik, Feliks 
Hajduk i Jan Łysek.

Ochotnicy do Legionu Śląskiego 
zjeżdżali do Cieszyna w ostatnich 
dniach sierpnia. Zakwaterowano ich 

początkowo w gospodarstwach w Si-
bicy, szybko jednak urządzono woj-
skowe obozowisko w Parku Sikory. 
Legion Ślaski podzielono na dwie 
kompanie i rozpoczęło się szkolenie 
wojskowe. Wymarsz Legionu z Cie-
szyna wyznaczono na 21 września, 
a jego pożegnanie miało podniosły 
charakter. 

Niespodziewanie pierwszym 
trudnym egzaminem, przed któ-
rym stanął Legion Śląski, okazała 
się nie walka na froncie, ale kwestie 
polityczne. Cieszyniacy nie zosta-
li bowiem skierowani do Legionu 
Zachodniego w Krakowie, lecz Le-
gionu Wschodniego przebywającego 
w Mszanie Dolnej. – Pod wpływem 
agitacji politycznej Narodowej De-
mokracji i pod wrażeniem porażek 
armii austro-węgierskiej formacja ta 
była w stanie demoralizacji i rozpadu. 
Ślązacy, zdając sobie jednak sprawę, 
jak negatywne wrażenie w stronach 
rodzinnych wywołałoby porzucenie 

dopiero co podjętej służby, w więk-
szości wytrwali w szeregach – mówił 
Król.

Ostatecznie większa część Le-
gionu Śląskiego utworzyła 2. kom-
panię, I batalionu 3. pułku piechoty 
Legionów. Na przełomie września 
i października 1914 r.  3. pułk wraz 
z organizowanym w Krakowie 2. 
pułkiem piechoty Legionów oraz 
szwadronem kawalerii został wysła-
ny na Węgry do obrony przełęczy 
karpackich atakowanych przez Ro-
sjan. Oddziałom polskim przyszło 
walczyć przez całą zimę 1914/1915 
r. o utrzymanie tych strategicznie 
ważnych pozycji. Służba w trudnych 
warunkach górskich, zimą, przeciw 
będącemu w przewadze i lepiej wy-
posażonemu nieprzyjacielowi pocią-
gała duże straty zarówno bojowe, jak 
i wywoływane przez choroby, odmro-
żenia. Jednostki legionowe zdobyły 
jednak doświadczenie oraz impono-
wały wytrwałością i poświęceniem. 

WIGILIA W NAWSIU
Gdy trwały zacięte walki w Kar-
patach, mieszkańcy Ślaska Cie-
szyńskiego po raz drugi zetknęli 
się bezpośrednio z polskim czynem 
legionowym. Stało się tak za sprawą 
przybycia w drugiej dekadzie listopa-
da 1914 r. z zagrożonej przez Rosjan 
Galicji wykrwawionych w bojach 
oddziałów legionowych, głównie z 
batalionów I, IV i VI 1. pułku. Le-
gioniści zamieszkali w Jabłonko-
wie  i okolicach. Rannych i chorych 
umieszczano w naprędce zorganizo-
wanych szpitalach, a rekonwalescen-
tów w koloniach wypoczynkowych. 
Jako pierwsi przybyli w Beskidy słu-
chacze Szkoły Podchorążych, którzy 
rozlokowali się w Nawsiu. Najwięk-
szy, 1000-osobowy batalion uzupeł-
niający osiadł zaś w Bystrzycy. Wraz 
z legionistami ewakuował się Depar-
tament Wojskowy NKN na czele z 
ppłk. Władysławem Sikorskim, któ-
ry ulokował się w Nawsiu.

– Z tych przyczyn na Śląsku Cie-
szyńskim bywał w tym okresie dość 
często komendant Józef Piłsudski. 
Jego pobyt nad Olzą rozsławiło opo-
wiadanie Zofi i Kossak „Wilija w 
Nawsiu”, zamieszczone w wydanym 
w 1932 r. tomie „Nieznany kraj”. Pi-
sarka opisała w nim pierwszą wojen-
ną wigilię Piłsudskiego w najwięk-
szej ewangelickiej parafi i. Wcześniej 
komendant wizytował żołnierskie 
kolonie i szpitale, zamieszkując przy 
okazji w Jabłonkowie u rodziny Lo-
renczuków i Wrablów – referował z 
kolei historyk, Krzysztof Nowak.

Podczas jednego z przejazdów 
przez Bystrzycę w samochodzie 
komendanta wybuchł silnik, a siła 
podmuchu rzuciła Piłsudskiego do 
pobliskiego rowu. – Leczył się po-
nad tydzień w domu Wałachów, w 
którym kwaterował m.in. Edward 
Rydz-Śmigły. Dzięki zachowanym 
dokumentom wiemy również, że w 
Cieszynie Piłsudski mieszkał naj-
częściej w hotelu Austria – mówił 
Nowak.

Lokowanie rannych i chorych le-
gionistów nie było łatwe ze względu 
na przepełnienie miejscowych szpi-
tali. Biuro sanitarne NKN zmuszone 

więc było do utworzenia własnych 
szpitali, które powstały w Wędryni, 
Nydku, Łyżbicach, Boconowicach, 
Jabłonkowie i Nawsiu. W innych 
miejscach, m.in. w Milikowie, By-
strzycy i Piosku działały kolonie 
wypoczynkowe. Poza tym mniejsze 
grupki legionistów przebywały tak-
że w Zagłębiu Ostrawsko-Karwiń-
skim. Już jednak 20 grudnia 1914 r. 
ze Ślaska Cieszyńskiego wyjechało 
na front prawie 600 legionistów. W 
następnych dniach wyruszyły dalsze 
dwie kompanie. Większość trans-
portów kolejowych z legionistami 
wyjechała jednak ze Ślaska Cieszyń-
skiego do Królestwa Polskiego w 
pierwszych trzech tygodniach stycz-
nia 1915 r.

W BUKOWINIE 
I NA WOŁYNIU

W drugiej połowie kwietnia 1915 r. 
po miesięcznym odpoczynku i uzu-
pełnieniu strat II Brygadę Legionów 
skierowano do walk na pograniczu 
Bukowiny i Besarabii, później na li-
nii rzeki Prut. Walki w tej kampanii 
trwały pół roku. Od lata front usta-
bilizował się i żołnierze II Brygady 
musieli zaadaptować się do realiów 
wojny okopowej. W październiku 
1915 r. zapadła z kolei decyzja o po-
łączeniu na jednym odcinku wszyst-
kich oddziałów legionowych. Od 
tego momentu trzy brygady miały 
wspólnie walczyć na Wołyniu. I 
tak 5 listopada oddziały legionowe 
wzięły udział w krwawym i nieuda-
nym szturmie na pozycje rosyjskie w 
pobliżu Kostiuchnówki. W bitwie tej 
zginął dowódca kompani „śląskiej” 
por. Jan Łysek. W połowie listopada 
3. pułk piechoty Legionów objął po-
zycje nad rzeką Styr, gdzie na kilka 
miesięcy front się ustabilizował. Tam 
oddziały legionowe przetrwały dru-
gą wojenną zimę. Latem rozpoczęła 
się rosyjska ofensywa Brusiłowa i w 
jej trakcie legiony stoczyły lipcową, 
niezwykle zaciętą, kilkudniową bi-
twę pod Kostiuchnówką. Poniosły 
duże straty, a ponieważ sąsiadujące 
oddziały austro-węgierskie i niemie-
ckie zostały szybciej pobite, jednost-
ki legionowe musiały się przebijać z 
okrążenia.

Na początku listopada 1916 r. 
oddziały legionowe zakończyły swe 
ponad dwuletnie walki frontowe. Po 
wycofaniu do Baranowicz, a w grud-
niu 1916 r. do Warszawy, rozpoczęła 
się polityczna rozgrywka wokół ich 
dalszego istnienia. Niestety powo-
jenne losy cieszyńskich legionistów 
ułożyły się w sposób bardziej skom-
plikowany niż w innych częściach 
Polski. Większość z nich pochodzi-
ła z lewego brzego Olzy i doznała 
gorzkiego losu uchodźców. Wielu 
znalazło schronienie w Dziedzicach, 
zabrakło jednak dawnych dowód-
ców. Ofi cerowie legionowi, o ile nie 
zginęli w czasie wojny, pozostali w 
zawodowej służbie poza Cieszynem. 
Inni, jak H. Przepiliński, F. Hajduk 
czy J. Lebiedzik, zmarli wkrótce po 
zakończeniu I wojny światowej. Tu 
kryją się powody, dla których kwe-
stia wkładu cieszyńskich Ślązaków w 
czyn legionowy ciągle jeszcze pozo-
staje niedostatecznie udokumento-
wana i rozpoznana.

WITOLD KOŻDOŃ

Zapomniana ofi ara krwi
6 sierpnia 1914 r. na czele Pierwszej Kompanii Kadrowej Józef Piłsudski wyruszył z krakowskich Oleandrów do walki o niepodległe państwo polskie. W ciągu następ-
nych dwóch lat w niemal wszystkich legionowych jednostkach walczyło ponad 600 cieszyniaków. Ich losy w znacznej części pozostają jednak nieznane. „Ofi ara krwi”, 
jaką cieszyńscy Ślązacy złożyli Polsce, nie stała się trwałym elementem świadomości historycznej mieszkańców naszego regionu.

Legioniści – akwarela J. Swirysza-Ryszkiewicza.

Grupa legionistów podczas przerwy w walkach na froncie wschodnim.
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SECTRON s.r.o., czeska firma działająca w branży komunikacji 
bezprzewodowej dla przemysłu, 

zatrudni pracownika na stanowisko

JUNIOR INTERNATIONAL SALES REPRESENTATIVE
Wymagamy wykształcenie średnie lub wyższe, 

reprezentacyjne zachowanie, ochotę do uczenia się 
nowych produktów, praca na PC i orientacja w internecie, 

prawo jazdy B, język angielski na poziomie B2 lub wyższym, 
język polski mile widziany.

Proponujemy 22.000 Kč, ubezpieczenie, notebook, 
telefon komórkowy i inne benefity.

Szczegóły na www.sectron.cz
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Ogłoszenia do 

»Głosu Ludu« 
przyjmowane są w dni powszednie:

W redakcji „Głosu Ludu“ przy ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn 
w godz. 8.30-15.30, tel. 558 731 766 e-mail: ogloszenia@glosludu.cz

W firmie Hudeczek Service, sp. z o.o. – Studio Graficzne, Hudeczek 
Service sp. z o.o., Olbrachcice, Stonawska 340, w godz. 8.00-15.00. 
e-mail: ad.servis@hudeczek.cz.

W Odd. Literatury Polskiej Biblioteki w Karwinie-Frysztacie (przy rynku) 
w po, wt: 8.00-12.30, 13.00-18.00, czw: 13.00-18.00, pt: 8.00-12.30, 
13.00-17.00, tel.: 596 312 477, e-mail: knih-k1pl@rkka.cz

MK PZKO na Mostach pospołu z Powiatym Cieszyń-
skim pozywajóm pieknie na tradycyjne  górolski po-
siady.

TEMAT POSIADÓW:
„Tradycje scyniczne polsko-czeskigo pograniczo“

Kiedy:
niedziela 21. 9. 2014, 16.00-20.00.

Kany: 
sala Dómu PZKO na Mostach

Program: 
1.  Zagrajóm górolski muzyki: Górole, Jackové 
2.  Po naszimu wóm zagrajóm amatorski zespoły z 

Nydku, Mostów, Jasiynio a górole z polskij stróny
3.  Prelekcjym na temat „Tradycje scyniczne polsko-

czeskigo pograniczo“  wygłosi Karol Suszka – dy-
rektor Teatru Cieszyńskiego 

4.  Ku tymu kosztowani górolskigo jedzynio – tema-
tym bedóm śliwki.

Eszcze roz serdecznie pozywómy, be co jeść a śmiy-
chu be kupa, bo wszecki przedstawiynia to sóm 
kómedyja. Wszecko za darmo, nic sie nie płaci!

Zarzónd MK PZKO

DALSZI POSIADY:
4. 10. 2014 – GÓROLSKI STRÓJ – ŁODMIANA CIE-
SZIŃSKIGO STROJU U GÓROLI

25. 10. 2014 – RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE – IN-
STRUMYNTY MUZYCZNE, SNYCERKA, TRÓWŁY, 
PASY GÓROLSKI.

Toto setkání jsou organizovány w rámci projektu 
“Živé lekce tradic – zachování společného kultur-
ního dědictví slezských horalů v polsko – českém 
pohraničí”, který je spolufinancován z prostředků 
evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) 
v rámci Operačního programu přeshraniční spo-
lupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 
2013.  Artykuą sponsorowany, GL-555

GÓROLSKI POSIADY 2014
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Wilgoć w domu, 
mokre piwnice?
Pojawia się pleśń, grzyb 
i nieprzyjemny zapach?
Straszą wysokie koszty 

ogrzewania?

Mamy dla Państwa 
skuteczne rozwiązanie!

Wizyta rzeczoznawcy z dokładną 
analizą przyczyn zawilgocenia 
oraz oferta cenowa – gratis!

Stosujemy wyłącznie najlepsze 
materiały z gwarancją producenta 
– to gwarantowana jakość usługi!

www.ajesucho.cz
e-mail: ajesucho@seznam.cz

tel.: 608 772 213

ELMAX STORE a.s. ogłasza konkurs dla absolwentów szkół 
średnich i wyższych w ramach programu praktyk dla osob do 
lat 30 i krótszym stażem zawodowym niż 2 lata. Wymagana 
dobra znajomość języka polskiego. Jednoroczna płatna prak-
tyka w zakresie marketingu i zarządzania w sklepie interne-
towym ELMAXSHOP.CZ umożliwi kandydatowi zdobycie do-
świadczenia zawodowego w branży AGD RTV i dalszej pracy 
w tej dziedzinie.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie zgłoszeń wraz CV 
do środy 24 września na profi@elmax.cz
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Zareklamuj się w

»GŁOSIE LUDU«
Na Twój telefon czeka

BEATA 
SCHÖNWALD

doradca ds. reklamy 
Tel. 775 700 896

CZYTAJ NAS 
CODZIENNIE!
www.glosludu.cz
Aktualizowany 

serwis o Polakach 
na Zaolziu

CO W TERENIE
CZ. CIESZYN – Biblioteka Miej-
ska przy ul. Havlíčka zaprasza na 
spotkanie z cyklu „Podróże bliskie 
i dalekie” we wtorek 23. 9. o godz. 
17.00. „Tit sembilan bulan di In-
donesia czyli sikorka dziewięć mie-
sięcy w Indonezji”. Wrażeniami z 
pobytu w kraju tysięcy wysp podzieli 
się Aleksandra Sikora. Wystawę fo-
tografi i z Indonezji pt. „Soto ayam” 
można oglądać w Czytelni i kawiarni 
Avion|Noiva do 23. 10. 
Czytelnia i kawiarnia Avion|
|Noiva zaprasza w piątek 26. 9. o 
godz. 16.00 na Salon Muzyczny. Ze-
spół „Silesian Singers” zaproponuje 
klasyczne aranżacje utworów połą-
czone z beatboxem. Wstęp wolny. 
Prosimy o rezerwację miejsc pod nr. 
558 711 961 lub adresem: noiva@
noiva-tesin.cz.
Biblioteka Miejska oraz Zamek 
Cieszyn zapraszają na kolejne spot-
kanie z cyklu „Bez stereotypów. Cze-
si i Polacy o sobie nawzajem”. Te-
mat spotkania: „Jak Wielka Wojna 
zmieniła Europę” z punktu widzenia 
polskiego historyka prof. Andrzeja 
Chwalby. Impreza odbędzie się w 
czwartek 25. 9. o godz. 17.00 na Za-
mku w Cieszynie.
CZ. CIESZYN-SIBICA – MK 
PZKO zaprasza na tradycyjne świę-
to ziemniaka, czyli „Kobzol Szoł” w 
sobotę 20. 9. o godz. 14.00 do Domu 
PZKO. W programie: występ dzie-
ci z sibickiego przedszkola wystawa 
obrazów J. Dronga, występ zespołu 
ludowego z Jasienicy, smaczna kuch-
nia oraz gry i zabawy zapewnione.
CIERLICKO-GRODZISZCZ
-KOŚCIELEC – Zapraszamy na 

polski „oscarowy” fi lm – Ida – do 
nowego zdigitalizowanego kina 
w Cierlicku 20. 9. o godz. 17.30. 
W ramach Cierlickiego Lata Filmo-
wego uroczysta projekcja w obecno-
ści przedstawicieli Konsulatu Gene-
ralnego RP w Ostrawie. Zapraszają 
prezesi MK PZKO.

KARWINA-RAJ – Klub Seniora 
MK PZKO zaprasza członków na 

spotkanie 23. 9. o godz. 15.30.

ORŁOWA-LUTYNIA – Zarząd 
MK PZKO oraz chór „Zaolzie” 
zapraszają na „Koncert chórów” w 
sobotę 27. 9. o godz. 15.00 do auli 
Podstawowej Szkoły Artystycznej 
w Orłowej-Porębie. W programie: 
Chór Parafi i św. Katarzyny z Cze-
chowic-Dziedzic, chór „Zaolzie” z 

Orłowej-Lutyni.

PTTS „BŚ” – Zaprasza na wy-
cieczkę W 28 – Stożek – Soszów 
w sobotę 27. 9. Odjazd autobusu z 
przystanku Cieszyn-Celma o godz. 
8.00 do Wisły-Głębiec. Zabrać do-
wód osobisty i złotówki. Inf. 602 
840 384. 

PTTS „BŚ”, TR „OLZA” oraz 
TKK PTTK „ONDRASZEK” – 
Zapraszają na wycieczkę rowerową 
pt: „VIII Rajd do ujścia Olzy im. 
W. Janika” w niedzielę 21. 9. zbiórka 
o godz. 10.00 na stacji kolejowej w 
Lutyni Dolnej. Trasa rajdu z Dolnej 
Lutyni do Olszyn to ok. 32 km, z 
Olszyn do Karwiny czy Dolnej Lu-
tyni to ok. 10 km, do Cieszyna ok. 
28 km.

ZG MACIERZY SZKOLNEJ 
– Zaprasza w sobotę 4. 10. na sta-
dionie w Bystrzycy na 9. edycję 
turnieju siatkówki o przechodni pu-
char Baginieckiego Gorola dla dru-

żyn Macierzy Szkolnej. Zgłoszenia 
przyjmuje do 1. 10. Karol Baron, tel. 
777 559 434, e-mail: baronk@cmail.
cz. Rejestracja od godz. 7.00, rozpo-
częcie o godz. 8.00.
ZG PZKO – Informujemy, że do-
chodzi do zmian dni urzędowych 
w sekretariacie ZG PZKO oraz w 
sekretariacie „Zwrotu”. Od 22. 9. br. 
sekretariat będzie otwarty w ponie-
działki, wtorki i środy w godzinach 
8.00-12.00 i 13.00-16.00, sekretariat 
„Zwrotu” będzie otwarty w godzi-
nach 8.00-12.00.
Już w najbliższą niedzielę 21. 
9. o godz. 11.30  w Parku Sikory w 
Cz. Cieszynie odbędzie się uroczy-
ste odsłonięcie i poświęcenie tablicy 
pamiątkowej ofi arowanej legioni-
stom Śląska Cieszyńskiego, którzy 
właśnie przed 100 laty z Parku Si-
kory wyruszyli by walczyć o Polskę. 
Współorganizatorem tej podniosłej 
uroczystości jest Polski Związek 
Kulturalno-Oświatowy w Republice 
Czeskiej.

KONCERTY
KARWINA FRYSZTAT – Za-
praszamy w niedzielę 21. 9. o godz. 
16.00 do kościoła pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego na 3. koncert festi-
walu „Karwińskie organy”. Na frysz-
tackich organach po raz pierwszy 
zagra artysta z Japonii – świetna or-
ganistka najmłodszej generacji, Mari 
Ohki. Na festiwalowym koncercie 
zabrzmi – obok europejskiej klasyki 
organowej również medytacja mu-
zyczna na „Akatombo” japońskiego 
kompozytora Kosaku Yamady w 
transkrypcji organowej współczes-
nego szwajcarskiego organisty Guy 
Boveta.
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–  Słyszołeś, co sie stało u Wikto-
rów?
–  Ni, a co sie stało?
–  No jak się Wiktor kąpał, baba mu 
wsypała do wanny zamiast płynu do 
kąpanio prószek „Pollena 2000”.
–  I co?
–  Straciły se ślady po wajcach!

* * *
Jónek wrócił z Afryki.
– Czy to prowda – pyto się go Józek 
– że lew nie zrobi krzywdy człowie-
kowi, kiery niesie jaki ogiyń?
– To zależy od tego, jak prędko tyn 
ogiyń niesie.

* * *
– Czym sie różni Amerykanka od 
Polki?
– Majtkami.
– Jak to?!
– Bo każda Amerykanka mo siedym 

por, na każdy dziyń tydnia jednóm. 
A Polka jyny dwie pory – jednóm na 
du… a drugóm w praniu.

* * *
– Jaki człowiek je nadgorliwy?
– Taki, kiery książki nie dość, że ku-
puje, to ich jeszcze czyto.

* * *
– Snoci twoja baba miała wypadek?
– Ja, odwieźli jóm do szpitala.
– I co?
– Na razie ji prześwietlili głowe i nic 
nie znalyźli.

* * *
–  Dowiedziołech sie, że mie zdra-
dosz. Czy to znaczy, że nie mosz 
dość?!
– Akurat na opak, kochany!

* * *
– Snoci naszóm sąsiadke odwieźli 
do szpitola – mówi Kareł swojej ba-
bie. – Czy to prowda, że sie czymsi 

zatruła?
– Prowda i domyślóm sie, co to był 
za jad; musiała się ugryźć w język!

* * *
W gospodzie:
–  Kelner, tyn kurczak to sama skóra 
i kości!
–  Szanowny pan se życzy, żebych też 
przyniós piyrzy?

* * *
– Posłóchej, czy idzie zónść w ciąże 
na odległość?
– Idzie, jeśli odległość je miynszo od 
dłógości.

* * *
Wiela godzin mo doba? – pyto 
mama synka.
– Dwacet pięć.
– Kiery cie nauczył takich gupot?
– Pani w szkole. Powiedziała, że od 
jutra dziyń bydzie dłógszy o godzi-
ne.

ROZRYWKA

Na fotografi i z lat 60. XX w. z archiwum Władysława Owczarzego widok na Plac Milicji Ludowych w Trzyńcu-Łyżbicach. Na współczesnym zdjęciu Marka Santariusa ten sam fragment placu.

Tak  było, tak  jest

POZIOMO: 1. potężne drzewo afrykańskie 7. gra na bębnie 10. słynne 
muzeum w Petersburgu 11. gruba tkanina na płaszcze zimowe 12. defensywa 
13. towar na statku 14. wrażliwy na piękno 17. utwór muzyczny o założeniach 
dydaktycznych 21. przypisek 25. imię Fronczewskiego 26. znany serbski wy-
nalazca 27. bohema 28. żydowski nauczyciel zakonu 29. odurzenie po wódce 
30. Maria Teresa 35. frywolny taniec francuski 38. okres ośmiu dni 41. utwo-
ry nieopublikowane za życia autora 42. przewiezie narciarza na stok 43. mia-
sto nad Łebą 44. chuchro 45. niebezpieczna choroba oka 46. kupalnik górski.

PIONOWO: 2. pierwszy kręg szyjny człowieka 3. Lee, fi lmowy karateka 
4. kompletny chaos 5. dwie stalowe szczęki regulowane za pomocą śruby 
6. szkodzi ziemniakom 7. zawodowo konia dosiada 8. ramiona 9. zjazd du-
chowieństwa 14. praktyk 15. instrument dla pana Zagłoby 16. deska z tar-
taku 18. rośnie przy brzegach stawów 19. dla niej Treny 20. barwna chu-
sta na szyję 22. rozebrany do rosołu 23. Carreras, Domingo czy Pavarotti 
24. rodzaj ubezpieczenia transportowego 31. słynna maszyna szyfrująca 
32. koza dla podejrzanego 33. gruby z kniei 34. przysłania twarz damy 
36. przepływa przez Weronę 37. gruby palec 39. stado koni na stepie 
40. orzeczenie sądu. ROZWIĄZANIE DODATKOWE: (Autor sentencji: 
Benjamin Franklin).  Opr. JO

Rozwiązaniem dodatkowym jest 
dokończenie fraszki Jana Sztau-
dyngera: „Młodość jest wyborną 
rzeczą, tylko młodzi temu...”.

1. owoc grochu lub fasoli 2. kłam-
ca 3. obrzędowa uczta pierwszych 
chrześcijan 4. pocztowe zawiado-
mienie o przesyłce 5. buzia, oblicze 
6. ciasto po obiedzie 7. pikantna 
potrawa z papryką 8. Leonardo da 
..., włoski malarz 9. kolarz w żółtej 
koszulce 10. poniesiony wydatek, 
cena 11. tworzą szkielet 12. tarantu-
la lub krzyżak 13. pionowe drzewce 
na statku 14. anglosaska jednostka 
długości.

Wyrazy trudne: AGAPA.  (BJK)

Rozwiązanie krzyżówki z 23 sierpnia:

Poziomo: 3. SNAJPER 9. KURCZ 10. OBRĘB 11. TRAGARZ 12. BEŁTY 13. KITEL 14. FREGATA 18. BATU-
TA 21. RZESZA 24. PRACA 25. RECHOT 26. PLEMIĘ 27. ULICE 28. NITRYL 29. ZLEWKA 30. ASTRO 
31. KONDOR 34. INTRUZ 38. SZARADA 41. ASTAT 42. RĘKAW 43. OBSTAWA 44. SKRAJ 45. DŻUMA 
46. AMNEZJA.
Pionowo: 1. SKIBOB 2. PRAŁAT 3. SZTYFT 4. AGAPE 5. PLAŻA 6. ROZKAZ 7. BRUTUS 8. OBELGA 
15. RAPTULARZ 16. GLADIATOR 17. TRAPEZOID 19. ARECIBO 20. UŻHOROD 22. ELEMENT 
23. ZWICKAU 31. KRAKSA 32. NATURA 33. OSTOJA 35. NARADA 36. REKRUT 37. ZAWIAS 39. AR-
SEN 40. APACZ. Rozwiązanie dodatkowe: KOCHA SIĘ TYLKO TO, OD CZEGO SIĘ CIERPI.

Rozwiązanie dodatkowe logogryfu łamanego z 23 sierpnia:
...TWARZY.

KRZYŻÓWKA ROZETKA

Wśród autorów poprawnych rozwią-
zań zostanie rozlosowana książka. 
Termin nadsyłania rozwiązań upły-
wa w czwartek 9. 10. br.

Nagrodę (do odbioru w redak-
cji) za rozwiązanie krzyżówek z 9. 8. 
oraz 23. 8. otrzymują Sonia Kotas 
z Wędryni oraz Władysław Szko-
pek z Hawierzowa.

ALE HECA
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TVP 1 
5.55 Bulionerzy (s.) 6.20 Ekspres Mi-
łosierdzia 6.50 Pełnosprawni 7.10 Las 
Story 7.35 Rok w ogrodzie 8.00 Dzień 
dobry w sobotę 8.30 Naszaarmia.pl 
9.00 Weekendowy magazyn fi lmowy 
9.25 Jak to działa - program popular-
nonaukowy 9.55 Wiadomości nauko-
we 10.05 Operacja Życie (s.) 10.35 
Ocalony świat 11.10 Jaka to melodia? 
(teleturniej) 11.40 Okrasa łamie prze-
pisy - Kulinarne wspomnienia z dzie-
ciństwa w PGR 12.20 W pustyni i w 
puszczy 13.20 Terra Nova (s.) 14.15 
Blondynka (s.) 15.05 Góra czarownic 
17.00 Teleexpress 17.30 Ojciec Mate-
usz (s.) 18.30 Rolnik szuka żony 19.30 
Wiadomości 20.25 Komisarz Alex 
(s.) 21.25 Hit na sobotę - Tożsamość 
Bourne’a 23.30 Żywe trupy 0.25 Puł-
kownik Kwiatkowski. 

TVP 2 
5.55 Lokatorzy (s.) 7.00 M jak miłość 
(s.) 8.00 Pytanie na śniadanie 11.15 
Sztuka życia 11.40 Barwy szczęścia 
(s.) 13.15 Bliskie i groźne spotkania 
Steve’a 14.00 Familiada (teleturniej) 
14.40 Rodzinka.pl (s.) 15.45 Czas 
honoru - Powstanie 16.50 Kabareto-
wa Scena Dwójki przedstawia - Li-
sta Przebojów 20-lecia Kabaretu pod 
Wyrwigroszem 18.00 Panorama 19.05 
Postaw na milion 20.05 Th e Voice of 
Poland 5 - Przesłuchania w ciemno 
22.05 39. Festiwal Filmowy w Gdyni - 
gala wręczania nagród 23.20 Miś. 

TV KATOWICE 
7.00 Raport z Polski 7.30 Echa dnia 
8.00 Przystanek Ziemia 8.30 Rusz się 
człowieku 9.15 Zapiski Łazęgi - Li-
piany 9.35 AgroSzansa 10.00 Nadejdą 
jeszcze chwile 11.00 Wstęp wolny - z 
kulturą 11.25 Sieci pełne zmian 11.40 
Dwa żywioły, dwie pasje 12.00 Rączka 
gotuje 12.30 Kwartet - mag. regionów 
Czwórki Wyszehradzkiej 12.55 Sieci 
pełne zmian 13.15 Parada oszustów 
14.05 Sieci pełne zmian 14.20 Euro-
sąsiedzi 14.35 Naturalnie tak 14.40 
Sieci pełne zmian 14.50 Poleski Park 
Narodowy 15.40 Sieci pełne zmian 
16.00 Ktokolwiek widział, ktokolwiek 
wie... 16.15 Reportaż 16.30 Podwodna 
Polska 17.00 Męska strefa 17.30 Rawa 
blues 18.00 Rączka gotuje 18.30 Ak-
tualności 19.30 Ratownicy (s.) 20.45 
Gramy dla Was 21.00 Naturalnie tak 
21.45 Nożem i widelcem 22.00 Aktu-
alności Wieczorne 22.45 Gramy dla 
Was 23.05 Kultowe rozmowy 23.35 
Poleski Park Narodowy 0.20 Skarby 
prowincji - Chełmno. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.45 
Jeźdźcy smoków 8.45 Scooby-Doo i 
Brygada Detektywów 10.15 Ewa go-
tuje (mag.) 10.55 Scooby-Doo Abra-
kadabra Doo 12.40 Jaś Fasola 13.15 
Must be the music - tylko muzyka 
15.15 Dancing with the Stars. Taniec 
z gwiazdami 17.15 Hell’s Kitchen - 
piekielna kuchnia 18.50 Wydarzenia 
19.30 Świat według Kiepskich (s.) 
20.00 Przygody Tintina (fi lm kopr.) 
22.15 Twoja twarz brzmi znajomo 
0.15 Pogromca wampirów (horror 
USA) 2.15 Tajemnice losu (mag.). 

TVC 1 
6.00 Bananowe rybki 6.25 Szalenie 
zakochani (s.) 7.25 Podróż po Róża-
nej Dolinie 7.55 Gejzer 8.25 Śladami 
gwiazd 8.50 Niepewny sezon (fi lm) 
10.25 Wszystko-party 11.10 Ojciec 
Brown (s.) 12.00 Tydzień w regio-
nach 12.25 Hobby naszych czasów 
12.50 Spostrzeżenia z zagranicy 13.00 
Wiadomości 13.05 Sprytny Jaś (bajka) 
14.20 Ranczo pod Zieloną Siódemką 
(s.) 14.50 Turbina (fi lm) 16.30 Pod 
ostrzałem (fi lm) 18.25 Chłopaki w ak-

cji 18.55 Prognoza pogody, wiadomo-
ści, sport 20.00 Wszystko-party 21.05 
Cartouche (fi lm) 23.00 Port lotniczy 
ʼ77 (fi lm) 0.50 Tajniacy (s.). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 
6.40 Babar 7.00 Mały Książę (s. 
anim.) 7.30 Studio Kolega 9.00 Na-
sza wieś 9.30 Wędrówki w poszuki-
waniu muzyki 9.55 Folklorika 10.30 
Magia Afryki 10.55 Tajemnice mar-
twych mężczyzn 11.40 Druga wojna 
światowa w kolorze 12.35 Nieznani 
bohaterowie 13.05 Babel 13.30 Pięk-
ne ślady 14.00 Arabeska (fi lm) 15.40 
Kamera w podróży 16.35 Bogowie 
i mity starej Europy 16.55 Cudow-
na planeta 17.45 Prawo dla każdego 
18.15 Auto Moto Rewia 18.45 Wie-
czorynka 18.55 Dr Who (s.) 19.40 
Spostrzeżenia z zagranicy 19.50 Wia-
domości w języku migowym 20.00 
Hercules Poirot (s.) 21.40 Gra o tron 
(s.) 23.25 Młot na czarownice (fi lm) 
1.10 Californication (s.). 

NOVA 
5.50 Żółwie Ninja (s. anim.) 6.15 
Powrót do przyszłości (s. anim.) 6.45 
Futrzasta kompania (s. anim.) 7.10 
Looney Tunes Show (s. anim.) 7.40 
Pingwiny z Madagaskaru (s. anim.) 
8.10 Dwóch i pół (s.) 8.35 Linia cza-
su (fi lm) 10.40 Przyprawy 11.40 Nova 
Cup Nové Město na Moravě 11.50 
Strakonicki dudziarz (fi lm) 13.45 Za-
mieńmy się żonami 15.10 Spider-Man 
(fi lm) 17.30 Poradnik domowy 18.45 
Dzwoń do TV Nova 19.30 Wiadomo-
ści 20.20 Mistrzostwa powiatu - ostat-
ni mecz Pepika Hnátka (fi lm) 22.35 
Sezon na zabijanie (fi lm) 0.30 Oszu-
kać przeznaczenie (fi lm). 

PRIMA 
6.00 Wiadomości 7.10 Marvel Aven-
gers: Zjednoczeni (s.) 7.40 Mała sy-
renka (s. anim.) 8.10 Tron: Rebelia (s. 
anim.) 8.40 Salon samochodowy 9.50 
M.A.S.H. (s.) 10.20 Długo i szczęś-
liwie (fi lm) 12.55 Strachy z lukarni 
(fi lm) 14.45 Słońce, siano, erotyka 
(fi lm) 16.45 Morderstwa w Midsomer 
(s.) 18.55 Wiadomości, wiadomości 
kryminalne, VIP wiadomości 20.15 
Kupiliśmy zoo (fi lm) 22.50 Morderczy 
występ (fi lm) 0.50 Świt żywych tru-
pów (fi lm). 

NIEDZIELA 21 września
 

TVP 1 
6.05 Bulionerzy 6.30 My Wy Oni 
7.00 Transmisja Mszy Świętej z 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 
Krakowie-Łagiewnikach 8.00 Tydzień 
8.30 Magazyn Ligi Mistrzów 8.55 
Ziarno 9.30 Nela Mała Reporterka 
9.50 Stawka większa niż życie 10.55 
Biegajmy razem 11.15 Przed Skrzy-
żowaniem Kultur w Warszawie 11.50 
Między ziemią a niebem 12.00 Anioł 
Pański 12.10 Między ziemią a niebem 
12.40 Klara i Franciszek (s.) 13.45 
Natura w Jedynce - Galapagos 14.30 
Dożynki Prezydenckie - Spała 2014 
16.00 35. Wieczory Humoru i Saty-
ry Lidzbark 2014 17.00 Teleexpress 
17.30 Komisarz Alex (s.) 18.30 Jaka 
to melodia? (teleturniej) 19.30 Wia-
domości 20.25 Blondynka (s.) 21.30 
Rolnik szuka żony 22.25 Zakochana 
Jedynka - Debiutanci 0.10 Weekendo-
wy magazyn fi lmowy 0.40 Długi. 

TVP 2 
6.20 100% Natury 6.50 M jak miłość 
(s.) 7.50 Barwy szczęścia (s.) 8.55 Kul-
tura, głupcze 9.40 Rodzinne oglądanie 
- Walka o przetrwanie 10.45 Wojciech 
Cejrowski - boso przez świat 11.15 
Makłowicz w podróży - Morawy 
11.50 Gwiazdy w południe 14.00 Fa-
miliada (teleturniej) 14.35 Th e Voice 
of Poland 5 - Przesłuchania w ciemno 
16.25 Na dobre i na złe (s.) 17.25 Na 

sygnale (s.) 18.00 Panorama 19.05 O 
mnie się nie martw 20.05 Kabaretowa 
Scena Dwójki przedstawia - Formacja 
Chatelet 21.10 Czas honoru - Powsta-
nie 22.10 Kocham Kino - magazyn 
fi lmowy Grażyny Torbickiej 22.40 
WOK - Wszystko o Kulturze 23.25 
Kocham kino na bis - Historia Bluesa 
1.05 Magia kłamstwa. 

TV KATOWICE 
7.00 Ktokolwiek widział, ktokolwiek 
wie... 7.15 Reportaż 7.35 Raport 
z Polski 8.05 Rok w ogrodzie 8.35 
Rączka gotuje 9.20 Mój pies i inne 
zwierzaki 9.30 Co u nas? 9.35 Pobaw 
się ze mną 10.00 Za miastem 10.15 
Olimpiada Bolka i Lolka 10.30 Rącz-
ka gotuje 11.00 Glob - Magazyn No-
wości Naukowych 11.30 Kultowe roz-
mow 12.05 Głos Regionów 12.55 Co 
u nas? 13.05 Powrót do przeszłości (s.) 
13.20 Echa tygodnia - kraj 13.35 Żu-
żel - Nice Polska Liga 16.00 Młodzież 
kontra 17.00 Było, nie minęło - kroni-
ka zwiadowców historii 17.30 Z Tele-
wizją Katowice dookoła świata 18.00 
Męska strefa 18.30 Aktualności 18.50 
Czas na jazdę 19.25 Koncert życzeń 
20.10 A życie toczy się dalej... 21.00 
Echa tygodnia - kraj 21.45 Ktokol-
wiek widział, ktokolwiek wie... 22.00 
Aktualności Wieczorne 22.45 Gramy 
dla Was 23.35 Roztoczański Park Na-
rodowy 0.20 Superman - człowiek ze 
Strykowa. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.45 
Jeźdźcy smoków 8.45 Scooby-Doo. 
Epoka pantozaura (fi lm USA) 10.15 
Przygody Tintina 12.45 Jak rozpęta-
łem II wojnę światową 14.15 Top chef 
3 15.45 Twoja twarz brzmi znajomo 
17.45 Nasz nowy dom 18.50 Wy-
darzenia 19.30 Państwo w państwie 
20.05 Must be the music - tylko mu-
zyka 22.05 Kości (s.) 23.05 Na linii 
ognia (fi lm USA). 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 
Szalenie zakochani (s.) 7.20 Turbina 
(fi lm) 9.00 Łopatologicznie 9.45 Ka-
lendarium 10.00 Kamera na szlaku 
10.30 Obiektyw 10.55 Sprawy biura 
detektywistycznego Ostrowidz (s.) 
12.00 Pytania Václava Moravca 13.00 
Wiadomości 13.05 O Radkowi i Mi-
lenie (bajka) 14.10 Bajka 15.10 Ro-
dzina Špačków w otchłani czasu (s.) 
15.40 Jak oszukać adwokata (bajka) 
17.00 Znak konia (s.) 17.55 List do 
ciebie 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.00 Niewinne kłamstwa 
(fi lm) 21.20 168 godzin 21.55 Szczęś-
cie (fi lm) 23.40 Komisarz Moulin (s.) 
1.15 13. komnata P. Urbana. 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwie-
rząt 6.40 Babar 7.00 Mały Książę (s. 
anim.) 7.30 Studio Kolega 9.00 Cze-
chosłowacki tygodnik fi lmowy 9.15 
Poszukiwania czasu utraconego 9.35 
Kobiety Hitlera 10.25 Nie poddawaj 
się 11.20 Chcesz mnie? 11.50 Króle-
stwo natury 12.20 Rzymskie wraki w 
pobliżu wyspy Ventotene 13.10 Słowo 
na niedzielę 13.15 Magazyn chrześci-
jański 13.45 Przez ucho igielne 14.10 
Magazyn religijny 14.40 Bitwy sta-
rożytności 15.25 Podróż w kierunku 
zwrotnika Koziorożca 16.25 Planeta 
Ziemia 17.20 Nasze tradycje 17.45 
Domek z kart 18.15 Na pływalni z L. 
Pincem 18.45 Wieczorynka 19.00 Dr 
Who (s.) 19.45 Spostrzeżenia z zagra-
nicy 19.50 Wiadomości w języku mi-
gowym 20.00 Rifi fi  w Panamie (fi lm) 
21.40 Małżeństwo po włosku (fi lm) 
23.20 Fenomen Underground 0.20 
Odkrywanie planety Ocean. 

NOVA 
6.00 Żółwie Ninja (s. anim.) 6.30 Po-
wrót do przyszłości (s. anim.) 6.55 Fu-

trzasta kompania (s. anim.) 7.20 Wilk 
i zając (s. anim.) 7.45 Jak wytresować 
smoki (s. anim.) 8.15 Ubezpieczal-
nia Szczęście (s.) 9.35 Na skróty do 
szczęścia (fi lm) 11.35 Trzecie piętro 
(s.) 13.00 Zniszczone w ciągu sekun-
dy 13.30 Grand Prix Singapur 16.10 
Agenci NCIS (s.) 17.05 Przyjaciel na 
niepogodę II (fi lm) 18.50 Gospoda (s.) 
19.30 Wiadomości 20.20 Policja kry-
minalna Anděl (s.) 21.35 Comeback 
(s.) 22.10 Odłamki 22.50 Po zacho-
dzie słońca (fi lm) 0.45 Kryminalne 
zagadki Miami (s.). 

PRIMA 
6.40 Marvel Avengers: Zjednoczeni 
(s.) 7.10 Niesamowity Spider-Man (s. 
anim.) 7.40 Tron: Rebelia (s. anim.) 
8.10 Apokalipsa II wojny światowej 
9.20 Prima Zoom Świat 9.55 Ro-
semary & Th yme (s.) 11.00 Partia 
11.40 Lato z Włochem 12.20 Porad-
nik domowy 13.50 Big Ben (s.) 15.50 
Morderstwa w Midsomer (s.) 18.00 
Pr. kulinarny 18.55 Wiadomości, wia-
domości kryminalne, VIP wiadomo-
ści 20.15 Miłośnicy wina (s.) 21.30 
TGM: talk-show 22.40 Deja Vu (fi lm) 
1.25 NYC 22 (s.).

PONIEDZIAŁEK 22 września
 

TVP 1 
5.55 TVP Info w TVP 1 8.00 Wiado-
mości 8.10 Polityka przy kawie 8.35 
Moda na sukces 9.05 MacGyver (s.) 
10.05 Ojciec Mateusz (s.) 11.00 Świat 
się kręci 12.00 Wiadomości 12.10 
Agrobiznes 12.40 Przepis dnia 12.45 
Relacja z uroczystości Grekokatoli-
ckich - Święto Narodzenia Przenaj-
świętszej Bogurodzicy 13.45 Jaka to 
melodia? (teleturniej) 14.40 Lidzbark 
2014 - Neo-Nówka i goście 15.00 
Wiadomości 15.25 Okrasa łamie prze-
pisy - Kulinarne wspomnienia z dzie-
ciństwa w PGR 15.55 MacGyver (s.) 
17.00 Teleexpress 17.25 Jaka to melo-
dia? (teleturniej) 17.55 Klan (s.) 18.30 
Świat się kręci 19.15 Przepis dnia (s.) 
19.30 Wiadomości 20.25 Teatr Tele-
wizji - Boulevard Voltaire 21.50 Kuli-
sy II Wojny Światowej 22.55 Th e Box. 
Pułapka. 1.00 Debiutanci. 

TVP 2 

6.35 Coś dla Ciebie 7.05 M jak mi-
łość (s.) 8.00 Pytanie na śniadanie 
11.10 Barwy szczęścia (s.) 11.45 Na 
dobre i na złe (s.) 12.45 Sztuka ży-
cia 13.15 Wojciech Cejrowski - boso 
przez świat - Azja 13.45 Ja to mam 
szczęście! 14.25 Czego nie wiemy o 
zwierzętach 15.25 Rodzinka.pl (s.) 
16.00 Panorama Kraj 16.30 O mnie 
się nie martw 17.25 Reporter Polski 
18.00 Panorama 18.50 Jeden z dzie-
sięciu 19.25 Barwy szczęścia (s.) 20.40 
M jak miłość (s.) 21.50 Tomasz Lis na 
żywo 22.55 Czy świat oszalał? - Pus-
sy kontra Putin 0.05 Magia kłamstwa 
0.55 Instynkt. 

TV KATOWICE 

6.30 Naturalnie tak 6.35 Co u nas? 
6.45 Echa tygodnia - kraj 7.00 Raport 
z Polski 7.20 Przechodzień codzien-
ny 7.30 Aktualności Flesz Poranne 
7.40 Poranek z TVP Katowice 8.30 
Co u nas? 8.35 Przystanek Ziemia 
9.05 Święta wojna - EkoBercik 10.05 
AgroSzansa 10.30 Młodzież kontra 
11.30 Małe ojczyzny - Wojna sie skoń-
czyła 12.05 U - rzeczenie 12.50 Dąb 
dla Agnieszki 13.15 Agrobiznes 13.40 
Raport z Polski 14.05 Przedszkolandia 
(s.) 14.30 Dziennik regionów - tematy 
dnia 14.35 Co u nas? 14.35 Przecho-
dzień codzienny 14.45 niepoKOR-
ni 16.00 Raport z Polski OPP 16.20 
Dziennik regionów - tematy dnia 
16.30 Czas na Pracę! Praca na Czasie! 
17.00 Łódź kreatywna 17.30 Aktu-
alności Flesz 17.40 Forum Regionu 
18.30 Aktualności 20.00 Mama, tata 

równi w pracy 20.20 Schlesien Journal 
20.35 Co, gdzie, kiedy? 20.50 Gramy 
dla Was 21.00 Echa dnia 22.00 Ak-
tualności Wieczorne 22.40 Telekurier 
23.15 niepoKORni 0.25 Święta wojna 
- EkoBercik 0.55 Echa dnia. 

POLSAT 
6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.00 
Pielęgniarki (s.) 9.00 Malanowski i 
Partnerzy 10.00 Dzień, który zmie-
nił moje życie (s.) 11.00 Dlaczego ja? 
12.00 Pielęgniarki (s.) 13.00 Trud-
ne sprawy 14.00 Pierwsza miłość (s.) 
14.45 Dzień, który zmienił moje ży-
cie (s.) 15.50 Wydarzenia 16.15 In-
terwencja (mag.) 16.30 Malanowski 
i Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 
Pierwsza miłość (s.) 18.50 Wydarze-
nia 19.30 Świat według Kiepskich (s.) 
20.10 Pamięć absolutna (fi lm USA) 
22.40 Snajper. Kolejne starcie (fi lm 
RPA) 0.40 S.I.S.. Specjalna Grupa 
Dochodzeniowa (fi lm USA).

TVC 1 
5.59 Studio 6 8.45 Wszystko o go-
towaniu 9.00 13. komnata P. Urbana 
9.30 Wszystko-party 10.30 168 go-
dzin 11.00 Niewidzialni (s.) 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Wszystko o gotowaniu 
14.15 Zauroczenie (s.) 15.10 Down-
ton Abbey (s.) 16.00 Pr. rozrywkowy 
17.10 Podróżomania 17.40 Czarne 
owce 17.55 Wiadomości regionalne 
18.25 AZ kwiz 18.55 Prognoza po-
gody, wiadomości, sport 20.00 Życie 
i czasy sędziego A.K. (s.) 21.00 Pie-
czony bałwan 21.30 Reporterzy TVC 
22.10 Zawodowcy (s.) 23.05 Hercules 
Poirot (s.) 0.40 Kalendarium. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Zaczarowane 
przedszkole 9.00 Kamera w podró-
ży 9.55 Planeta Ziemia 10.45 Babel 
11.15 Magazyn religijny 11.40 Te-
lewizyjny klub niesłyszących 12.10 
Domek z kart 12.50 Czechosłowacki 
tygodnik fi lmowy 13.05 Poszukiwa-
nia zaginionych statków 13.50 Ge-
nerał Patton 14.35 Nauka na własnej 
skórze 15.30 Starożytne bitwy 16.15 
Interpol 17.15 Odkrywanie prawdy 
18.00 Walka z klimatem 18.15 Moja 
rodzina 18.45 Wieczorynka 18.55 Dr 
Who (s.) 19.40 Spostrzeżenia z zagra-
nicy 19.50 Wiadomości w j. migowym 
20.00 II wojna światowa w kolorze 
20.55 Jak zbudować silnik dla odrzu-
towca 21.50 Dotyk miłości (fi lm) 0.00 
Gracz (fi lm) 1.35 Queer. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 Ulica 
(s.) 10.05 Policja kryminalna Anděl 
(s.) 11.20 Odłamki 11.50 Tescoma ze 
smakiem 12.00 Południowe wiado-
mości 12.25 Wzór (s.) 13.20 Dowody 
zbrodni (s.) 14.20 Dr House (s.) 15.20 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
16.35 Dwóch i pół (s.) 17.00 Popołu-
dniowe wiadomości 17.25 Mentalista 
(s.) 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości 
20.20 Lekarze z Początków (s.) 21.35 
Mentalista (s.) 22.35 Kryminalne za-
gadki Miami (s.) 23.25 Prawo i porzą-
dek: Sekcja specjalna (s.) 0.20 Menta-
lista (s.). 

PRIMA 
6.35 Gormiti I - Władcy natury (s. 
anim.) 7.05 Jewelpet Tinkle (s. anim.) 
7.40 Alf (s.) 8.25 M.A.S.H. (s.) 9.20 
Napisała: morderstwo (s.) 10.20 Straż-
nik Teksasu (s.) 11.25 Miejsce zbrodni: 
Kolonia (s.) 13.25 Obwód Wolff a (s.) 
14.25 Lekarz z gór (s.) 15.25 Partner-
ki (s.) 16.25 Komisarz Rex (s.) 17.30 
Popołudniowe wiadomości 18.00 Na-
kryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
wiadomości kryminalne 19.55 VIP 
wiadomości 20.15 Powroty do domu 
(s.) 21.30 Top Star magazyn 22.40 Fe-
rajna 23.25 Ognisty podmuch (fi lm) 
2.15 Morderstwa w Kitzbuhel (s.).

PROGRAM TV
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CO W TEATRZE
SCENA POLSKA – CZ. CIE-
SZYN: Amadeusz (21, godz. 17.30, 
22, godz. 16.30);

SCENA CZESKA – CZ. CIE-
SZYN: Pension pro svobodné pány 
(20, godz. 17.30).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Jak 
wytresować smoka 2 (20-22, godz. 
15.30); Wojownicze żółwie ninja 
(20-22, godz. 17.45); Nimfomanka, 
cz. 2 (20, 21, godz. 18.00); Labirynt 
(20, 21, godz. 20.00); Zanim zasnę 
(22, godz. 20.00); KARWINA – 
Centrum: Listonosz Pat i wielki 
świat (20, 21, godz. 15.45); Zanim 
zasnę (20, 21, godz. 17.45); Labi-
rynt (20, 21, godz. 20.00); Podróż 
na sto stóp (22, godz. 17.30); Sin 
City: Damulka warta grzechu (22, 
godz. 20.00); KARWINA – Ex: 
Samoloty 2 (20, godz. 16.45); Straż-
nicy Galaktyki (20, godz. 19.00); 
TRZYNIEC – Kosmos: Rodzinka 
nie z tej ziemi (20, 21, godz. 15.30); 
Sin City: Damulka warta grzechu 
(20, 21, godz. 17.30); Podróż na 
sto stóp (20, 21, godz. 20.00); Choć 
goni nas czas (21, godz. 13.00); Let’s 
dance (22, godz. 17.30); Sekstaśma 
(22, godz. 20.00); BYSTRZYCA: 
Piękna i bestia (20, godz. 19.00); 
JABŁONKÓW: Stulatek, który 
wylazł z  okna i zniknął (21, godz. 
17.00, 19.30); CZ. CIESZYN – 
Central: Jak wytresować smoka 2 
(20, 21, godz. 15.45); Pozostań ze 
mną (20, 21, godz. 17.45); Labirynt 
(20, 21, godz. 20.00).

OFERTY
WYNAJMĘ MIESZKANIE w 
Trzyńcu 2+1. Blisko dworca Cen-
trum, 1. piętro z balkonem po re-
moncie. Dogodny czynsz. Tel. 736 
137 123.  GL-561

SPRZEDAM DRZWI DREW-
NIANE zaszklone 80 cm, 4 sztu-
ki: 3 prawe, 1 lewe, tanio. Tel. 
736 137 123.  GL-561

PIORUNOCHRONY, MON-
TAŻ, naprawy, rewizje, projekty. 
Kalkulacja ceny gratis. Tel. 604 685 
765, 604 679 452, www.bleskosvody.
com. GL-560

WYCINANIE I PIELĘGNA-
CJA drzew. Tel. +48 602 716 518. 
 GL-526

CZYSZCZENIE STUDNI, tel. 
+420 605 929 616.  GL-420

KUCHNIE, ZABUDOWY 
WNĘK i pozostałe meble, atrakcyj-
ne ceny, pomiar i projekt gratis. Tel. 
+48 501 097 953.  GL-388 

ANTYKI KUPIĘ – meble przed-
wojenne, obrazy, zegary, odznacze-
nia, srebra, militaria, stare zdjęcia, 
pocztówki i wiele innych, tel. 0048 
605 255 770.  GL-308

ETERNITOVÉ STŘECHY – 
ruční nátěry nebo strojové stříkání 
střech. Plech, eternit, pálené tašky, 
šindel. Profi barvy, profi přístup. 
Záruka až 5 let.www.stresnirekon-
strukce.cz, tel. 775 524 815.  GL-282

ŽALUZIE S MONTÁŽÍ, tel. 
604 192 092.  GL-292

PRZECIEKA CI DACH, ka-
pie Ci do domu – zadzwoń: 
+48 609 852 057. Uszczelniamy 
wszystkie rodzaje dachów.  GL-517
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Serdeczne wyrazy współczucia i szczerego żalu całej rodzinie z powodu 
zgonu 

śp. IRENY KLIMSZY

długoletniej ofi arnej chórzystki i prezeski chóru żeńskiego składa Polski 
Zespół Śpiewaczy „Hutnik”.  GL-553

Wyrazy szczerego, głębokiego współczucia koledze Bogusławowi Bujo-
kowi z rodziną z powodu zgonu Żony 

śp. BEDŘIŠKI BUJOKOWEJ

składa Polski Zespół Śpiewaczy „Hutnik”.  GL-552

W głębokim smutku pogrążeni i z żalem w sercu zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych i znajomych, iż dnia 14 września 2014 w wieku 74 lat 
odeszła od nas na zawsze nasza Kochana Żona, Siostra i Ciocia

śp. KRYSTYNA DOLEŽALOVÁ

z domu Mołdrzyk, zamieszkała w Prościejowie. Pożegnanie Drogiej 
Zmarłej odbędzie się w wąskim kręgu rodzinnym. Zasmucona rodzina. 
 GL-558

Żyć to najzacniejsza rzecz na świecie,

bowiem większość ludzi tylko istnieje.
     O. Wilde

Z okazji jubileuszowych urodzin

pani MUDr DANUCIE CHWAJOL

najserdeczniejsze życzenia, błogosławieństwa Boże-
go, zdrowia, szczęścia, pociechy z wnuków i spełnienia 
wszystkich swoich marzeń składają mąż Bogusław, syn 
Marek i córka Joanna z rodziną.  GL-533

Dnia 20. 9. obchodzi piękne okrągłe urodziny nasza Kochana Siostra

pani OLGA STARZYK

z Bystrzycy. Dużo radości z najdrobniejszych przyjemności i zdrowia co naj-
mniej do 100 lat życzą siostry z rodzinami.  GL-548

Z serca płyną te życzenia,

w datę Twego urodzenia,

zdrowia, szczęścia, pomyślności,

sto lat życia i dużo radości.

Dnia 24 września obchodzi zacny jubileusz – 90. urodziny

pani ALOJZJA TURKOWA
z Mostów koło Jabłonkowa. Najserdeczniejsze życzenia 
składają córka Halina i syn Erwin z rodzinami.  GL-550

Kto w sercach żyje, których opuścił, 

ten nie odszedł.

Dnia 22. 9. 2014 obchodziłby setne urodziny nasz Ko-
chany Ojciec, Dziadek, Pradziadek, Teść i Wujek

śp. KAROL WOJNAR
z Żukowa Dolnego.  Z miłością wspominają najbliżsi. 
 GL-554

Dnia 20. 9. 2014 przypada 113. rocznica urodzin

śp. FRANCISZKA GRUSZKI

z Karwiny-Kopalni 

Zaś w poniedziałek 22 września mija 40 lat, kiedy odszedł od nas do wiecz-
ności. O naszym Ojcu i Dziadku z niegasnącą miłością i szacunkiem pamię-
tają córka i synowie z rodzinami.  GL-559

Dziś, 20 września, przypomnimy sobie 95. rocznicę uro-
dzin naszego Kochanego

śp. FRANCISZKA PRYMUSA

z Karwiny

O chwilę wspomnień proszą żona, synowie oraz córki z 
rodzinami.  RK-132

W sercach naszych żyjesz stale.

Dnia 24. 9. 2014 minie 10. rocznica zgonu 

śp. LEONA MARYNIOKA

z Karwiny Łąk – Kemp. O chwilę wspomnień i zadumy 
nad przemijaniem czasu proszą najbliżsi.  RK-126

Ci, których kochamy nie umierają nigdy,

bo miłość to nieśmiertelność.

Dnia 24. 9. 2014 obchodziłby 100. rocznicę urodzin 

pan BRONISŁAW TOMASZEK

z Olbrachcic, który zmarł w grudniu 2002. Wszystkich, 
którzy znali Jego ciche i pogodne serce, prosimy o chwilę 
wspomnień i modlitwę. Córka i syn z rodzinami.  GL-531

Dnia 22. 9. 2014 minie pięć lat, jak odszedł 

śp. WŁADYSŁAW MATUSZEK

nauczyciel

z Cielicka-Kościelca. Kto znał, niechaj wspomni wraz z 
żoną.  GL-557

Miłość wszystko znosi, 

wszystkiemu wierzy, 

we wszystkim pokłada nadzieję, 

wszystko przetrzyma. 

Miłość nigdy nie ustaje. 
    (1 Kor 13)

Dnia 19. 9. 2014 obchodziłaby 31. urodziny nasza Ko-
chana Córka 

ANNA SZYMECZEK

z Czeskiego Cieszyna. Dnia 30. 11. 2014 minie trzecia rocznica Jej tragicz-
nej śmierci. Wszystkich, którzy Ją znali i kochali, o chwilę wspomnień i 
modlitwę proszą najbliżsi.  GL-515
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Kamieniarstwo WRZOS
Z SERCA WIELKIE RZECZY

Zapraszamy Was do naszego nowoczesnego zakładu
będącego centrum usług kamieniarskich na Ziemi Cieszyńskiej

W OFERCIE JESIENNE PROMOCJE -30%
Przyjeżdżamy także do klienta

Filia: Cisownica, ul. Ustrońska

5 km od przejścia granicznego
w Górnej Lesznej

Siedziba firmy:
Hażlach, ul. Cieszyńska 20B
Tel. +48 606 452 479,  
+48 338 567 377
www.kamieniarstwo-wrzos.pl
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Polska firma z branży poligraficznej z siedzibą w Ostrawie,
działająca na rynku e-commerce poszukuje kandydatów na stanowiska:

Konsultant/ka Biura Obsługi Klienta
Miejsce Pracy: Ostrawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za aktyw-
ne pozyskiwanie klientów, budowanie pozytywnego wizerunku firmy, po-
moc klientom w zapoznaniu się z naszą ofertą oraz wspomaganie proce-
su składnia zamówień.

WYMAGANIA:
Język czeski – język ojczysty
Znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie umożliwiająca komu-

nikację
Operatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki
Umiejętność pracy w zespole
Entuzjazm, optymizm, kreatywność i otwartość
Dobra obsługa MS Office
Znajomość programów graficznych będzie dodatkowym atutem
Doświadczenie w telefonicznej obsłudze klienta będzie dodatkowym 

atutem

OFERUJEMY:
Pełną wyzwań pracę w firmie o silnej pozycji na rynku
Szkolenie w Polsce
Atrakcyjne wynagrodzenie
Wsparcie całego zespołu
Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego w międzynarodo-

wym środowisku

Jeżeli jesteś zainteresowany/a naszą ofertą prosimy o przesłanie aplikacji
(CV i Listu Motywacyjnego) na adres monika.semczuk@justprint.cz

z dopiskiem w tytule: praca

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Zgadzam się na wykorzystanie moich
danych osobowych w celach rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującą
Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (nr 101/2000 Sb.)”.



sobota   |   20 września 201412 SPORT

W SKRÓCIE

NASZA OFERTA

LIGA EUROPY: WYGRANA 
LEGII. Piłkarze Legii Warsza-
wa pokonali u siebie w pierwszym 
meczu fazy grupowej Ligi Euro-
pejskiej belgijskie Lokeren 1:0. 
Bramkę na wagę zwycięstwa zdo-
był Miroslav Radović. Legia nie 
przegrała ósmego meczu z rzędu 
w europejskich rozgrywkach. War-
szawiacy do uboższej siostry Ligi 
Mistrzów trafi li po walkowerze z 
Celtikiem Glasgow w eliminacjach 
Champions League. – Lokeren za-
prezentowało się lepiej niż Celtic. 
To był wyrównany mecz, w któ-
rym decydowały detale – stwierdził 
Radović. Serb wystrzelił wygraną 
w 58. minucie. – W tym sezonie 
gramy zdecydowanie lepiej niż w 
poprzednim. Widać pewność w 
drużynie i to wykorzystujemy na 
boisku – dodał. W 1. kolejce fazy 
grupowej LE doszło też do starcia 
Sparty Praga z Neapolem. Pod-
opieczni trenera Vitězslava Lavički 
polegli na wyjeździe 1:3. Jedynego 
gola dla Sparty zdobył w pierwszej 
połowie Josef Hušbauer. 

*   *   *

MIARCZYŃSKI ZE SREBR-
NYM MEDALEM. Przemysław 
Miarczyński (SKŻ Ergo Hestia 
Sopot) wywalczył w hiszpańskim 
Santander srebrny medal żeglar-
skich mistrzostw świata w win-
dsurfi ngowej klasie RS:X. Tuż za 
podium, na czwartym miejscu, 
uplasował się Piotr Myszka (AZS 
AWFiS Gdańsk). Regaty, w któ-
rych startowało 98 zawodników, 
wygrał Francuz Julien Bontemps, a 
jego rodak Th omas Goyard wywal-
czył brązowy medal. Dla Polski to 
pierwsze trofeum w tych mistrzo-
stwach. Miarczyński nawiązał do 
swojego udanego startu podczas 
ostatnich igrzysk olimpijskich w 
Londynie 2012. 

*   *   *
WTA SEUL: RADWAŃSKA 
NIE OBRONI PUNKTÓW. Ag-
nieszka Radwańska odpadła wczo-
raj z tenisowego turnieju WTA 
Tour na twardych kortach w Seulu 
(pula nagród 500 tysięcy dolarów). 
Najwyżej rozstawiona zawodniczka 
nie sprostała Varvarze Lepczenko 
(USA), przegrywając w trzech se-
tach 7:6 (7:4), 2:6, 2:6. Polka nie 
obroni zatem punktów zdobytych 
w Seulu w ubiegłym roku, kiedy to 
w fi nale pokonała Rosjankę Ana-
stazję Pawliuczenkową 6:7 (6:8), 
6:3, 6:4. (jb)

Wygrana zapewni polskim siatka-
rzom prawie nieśmiertelność, prze-
grana traktowana będzie w katego-
riach niedosytu. Tak dobrze grającej 
polskiej drużyny dawno już bowiem 
nie oglądaliśmy. W kluczowych me-
czach 3. fazy turnieju Polacy poko-
nali dwóch gigantów – Brazylię i 
Rosję. Oba spotkania w tie breaku, 
który niejednego kibica przyprawił o 
nerwicę żołądka. W pierwszym pół-
fi nale sobotniego programu Brazylia 
zmierzy się z Francją (godz. 16.40). 
W Katowicach zagości też jutrzejszy 
mecz fi nałowy zaplanowany na godz. 
20.25. Reprezentacja Polski w półfi -
nale mistrzostw świata znalazła się 
piąty raz w historii. Złoto wywalczyli 
biało-czerwoni czterdzieści lat temu 
pod wodzą legendarnego Huberta 
Wagnera, zaś w 2006 roku zdobyli 
srebro.  

– Musieliśmy wygrać przynaj-
mniej dwa sety z Rosją, co nigdy nie 
jest proste. Ja jednak wierzyłem w 
to, że to się nam uda. Od początku 
mistrzostw graliśmy dobrą siatków-
kę, a zespół Rosji nie prezentował się 
znacznie lepiej od naszych poprzed-
nich rywali. Można więc powiedzieć, 
że wystarczyło utrzymać poziom gry 
z poprzednich spotkań. Cieszę się, 
że nam się to udało – powiedział w 
rozmowie z Polską Agencją Prasową 
trener reprezentacji Polski, Stephane 
Antiga. Polakom do awansu wystar-
czyły dwa wygrane sety z Rosją. Plan 
został wykonany z nawiązką, nie-
mniej ten naddatek kosztował go-
spodarzy sporo wysiłku. – Gdybyśmy 
tu przegrali, nasze twarze byłyby tro-
chę bardziej smutne i do następnego 
meczu trochę inaczej byśmy podcho-
dzili, a tak jest zwycięstwo, cieszymy 
się i pędzimy dalej – stwierdził w po-
niekąd indiańskiej stylistyce środko-
wy reprezentacji Polski, Karol Kłos. 
– Szatnia zareagowała podobnie jak 
cała hala. Wszyscy cieszyli się, że 
mamy upragniony awans do czwór-
ki. Niemcy to solidny zespół. Na tym 
etapie już nie ma wymarzonych ry-

wali. Może być trochę łatwiej niż z 
utytułowaną Brazylią, ale jak nakręci 
się Grozer, tak jak z Iranem, to bę-
dzie bardzo ciężko – zakończył Kłos.

W Łodzi zabrakło tego, czego 
obawiano się najmocniej – wrogiej 
atmosfery wobec rosyjskich siatka-
rzy. Większość kibiców stanęła na 
wysokości zadania, w dużym stopniu 
organizatorom pomogły też same 
wydarzenia na parkiecie. Po wygra-
nym przez gospodarzy drugim secie 
z kibiców zeszło ciśnienie. Awans był 
w kieszeni, pozostało tylko pytanie, w 
jakim stylu biało-czerwoni zakończą 
całe spotkanie z Rosją. – Z Rosją nikt 
nie chciał przegrać. Po czwartym se-
cie na szczęście wróciliśmy do nasze-
go sprawdzonego grania i w tie-bre-
aku wywalczyliśmy pierwsze miejsce 
– ocenił libero polskiej ekipy, Paweł 
Zatorski. Rosjanie po przegranej z 
Brazylią (0:3) koniecznie musieli 

wygrać te zawody najlepszym możli-
wym stosunkiem setów. Polacy oba-
wiali się głównie świetnej zagrywki 
rywala, w końcu jednak nawet ten 
element rosyjskiej gry wykruszył się 
w trakcie pierwszych dwóch setów. 

Nie lubimy się powtarzać, ale w 
tym przypadku miło nam poinfor-
mować, iż ponownie najlepszym 
siatkarzem meczu z Rosją był Ma-
riusz Wlazły. Trener Stephane Anti-
ga po raz kolejny mógł liczyć na jego 
instynkt „killera”, ataki w wykonaniu 
Wlazłego to prawdziwe mistrzostwo 
świata. Atakującemu klubu Skra 
Bełchatów marzy się mistrzostwo 
świata, ale zdobyte z całą drużyną. 
- Najważniejsze jest to, że gramy w 
miarę dobrze i staramy się popeł-
niać jak najmniej błędów własnych. 
Zawsze chcemy grać o zwycięstwo 
i cieszyć się z tego, co robimy. Naj-
ważniejsze, że to wszystko widać na 

boisku. W końcu nie codziennie gra 
się o mistrzostwo świata – stwierdził 
gwiazdor polskiej drużyny. Wlazły 
na łamach Polskiego Związku Piłki 
Siatkowej podkreślił, iż do meczu z 
Niemcami trzeba podejść ze spoko-
jem. – Na odprawie technicznej war-
to poznać słabe strony rywala, żeby 
odpowiednio przygotować się do 
meczu – dodał. 

JANUSZ BITTMAR

Bliskie spotkania 
siatkarskiego stopnia
Polscy siatkarze idą jak burza. Dziś o godz. 20.25 cały katowicki Spodek eksploduje emocjami, pytanie tylko, jakiego charakteru. 
Biało-czerwoni w półfi nale mistrzostw świata zmierzą się z Niemcami. 

Jeden z naszych czytelników, zde-
sperowany brakiem darmowych 
transmisji z siatkarskich mistrzostw 
świata w Polsce, wpadł wczoraj do 
naszej redakcji z prostym, a zara-
zem bardzo trudnym pytaniem – „w 
której stacji mogę obejrzeć sobotnie 
mecze półfi nałowe oraz niedzielny 
fi nał, bez grzebania w internecie w 
poszukiwaniu pirackich streamów?”. 

Spieszymy zatem z odpowiedzią, 
która zadowoli wyłącznie abonen-
tów cyfrowego Polsatu. Nie ma le-
galnej metody obejrzenia dzisiejsze-
go meczu Polska – Niemcy. Według 
wczorajszego oświadczenia (stan do 
godz. 16.00), otwarty kanał Polsatu 
nie będzie transmitował sobotnich 
półfi nałów, a wszystko wskazuje na 
to, że włodarze stacji zakodują rów-
nież jutrzejszy mecz o złoty medal. 
Światełkiem w tunelu może się oka-
zać tylko wygrana biało-czerwonych 

z Niemcami, wtedy bowiem istnieje 
szansa, iż Zygmunt Solorz zlituje się 
nad kibicami i wyemituje mecz fi na-
łowy w otwartym kanale Polsatu. 

Siatkarskie mistrzostwa świata z 
przyczyn nam nieznanych nie poka-
zuje żadna z czeskich telewizji. Po-
wodem może być słaba popularność 
siatkówki w RC, która w naszym 
kraju przegrywa z... baseballem i 
unihokejem. Ostatnią deską ratunku, 
przynajmniej w fazie grupowej siat-
karskiego mundialu, były stacje sa-
telitarne, takie jak włoska Rai Sport 
1 czy arabska beIN Sports. Według 
ostatnich informacji, także Włosi 
zakodowali już jednak mecze półfi -
nałowe. Z kolei arabską beIn Sports 
można oglądać wyłącznie za pośred-
nictwem satelity Badr 4. Popular-
na w Polsce platforma cyfrowa nc+ 
udostępniła abonentom możliwość 
oglądania spotkań w cenie 81 zł.  (jb)

Czy Polsat się zlituje?

Mecze Polaków wyprzedane są do ostatniego miejsca. Atmosfera przypomina wielki, rodzinny piknik.

POLSKA – ROSJA  3:2
Sety: 25:22, 25:22, 21:25, 22:25, 
15:11. Polska: Fabian Drzyzga, 
Mateusz Mika, Piotr Nowa-
kowski, Mariusz Wlazły, Mi-
chał Winiarski, Karol Kłos oraz 
Paweł Zatorski (libero), Michał 
Kubiak, Paweł Zagumny, Da-
wid Konarski, Rafał Buszek.

PIŁKA NOŻNA – FNL: Trzyniec – Sigma Ołomuniec, 
Karwina – Zlin (dziś, 10.15). MŚLF: Prościejów – Or-
łowa (dziś, 10.15). DYWIZJA: Piotrowice – Hawierzów 
(dziś, 16.00). MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA: 

Polanka – Dziećmorowice (dziś, 10.15), Břídličná – Wę-
drynia, Czeski Cieszyn – Pusta Polom (dziś, 16.00), Bo-
gumin – Markwartowice (jutro, 16.00). I A KLASA – gr. 
B: Stonawa – Petřvald n. M., Sedliszcze – Olbrachcice, 
Wracimów – Bystrzyca, Datynie Dolne – Lutynia Dolna. 
I B KLASA – gr. C: Żuków Górny – Gnojnik, Dobra – 
Mosty, Luczina – Piosek, Sn Orłowa – Nydek, ČSAD 
Hawierzów – Sucha Górna (dziś, 16.00), Inter Piotro-
wice – St. Miasto, Jabłonków – Śmiłowice (jutro, 16.00). 
MISTRZOSTWA POWIATU KARWIŃSKIEGO: 
Slavia Orłowa B – G. Błędowice, TJ Pietwałd – L. Łąki, 
Sn Hawierzów – Zabłocie, Bogumin B – Sj Rychwałd, 
B. Rychwałd – Cierlicko, Dąbrowa – F. Orłowa (dziś, 
16.00), L. Piotrowice B – Sj Pietwałd, Wierzniowice 
– V. Bogumin (jutro, 16.00). MISTRZOSTWA PO-
WIATU FRYDEK-MISTEK: Hukwaldy – Niebory, 
Oldrzychowice – Toszonowice (dziś, 16.00), Gródek – 
Ostrawica (jutro, 16.00). ROZGRYWKI POWIATU 
FRYDEK-MISTEK: Nawsie – Bukowiec (dziś, 16.00), 
Milików – Wędrynia B (jutro, 16.00). 

*   *   *
HOKEJ NA LODZIE – EKSTRALIGA: Witkowice 
– Zlin (jutro, 17.00). 

*   *   *
PIŁKA RĘCZNA – EKSTRALIGA MĘŻCZYZN: 
Litowel – Karwina (dziś, 17.00).  (jb)Piłkarze Karwiny podejmują dziś Zlin.
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