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Odliczają dni 
do wyprowadzki
PROBLEM: Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Karwinie-Nowym Mieście jest 
kolejnym z tego miasta, które musi przeprowadzić się pod nowy dach. – Jest nam smutno, bo opuszczamy lokal, 
który zajmowaliśmy grubo ponad czterdzieści lat. Niestety nie mamy innego wyjścia. Świetlicę chcemy opróżnić 
i definitywnie wyprowadzić się do końca października, tak więc to nasze ostatnie chwile w tym miejscu – mówi 
prezes Koła, Eugeniusz Herman.

Witold Kożdoń

Przed rokiem swoją dawną 
siedzibę opuścili pezetka-
owcy w Darkowie, przeno-

sząc się do zmodernizowanego 
Domu PZKO w Karwinie-Frysz-
tacie. Teraz podobna logistyczna 
operacja czeka działaczy w No-
wym Mieście. Z tym, że oni nowe 
miejsce spotkań znaleźli pod 
dachem niedalekiego domu „Ar-
cha”. Problemy Miejscowego Koła 
PZKO w karwińskim Nowym 
Mieście zaczęły się latem ubie-
głego roku, gdy prywatna spółka 
przejęła od Uniwersytetu Śląskie-
go w Opawie gmach dawnej pol-
skiej szkoły, na tyłach której MK 
PZKO od lat miało swą siedzibę. 
Krótko potem nowy właściciel 
budynku zakręcił kurek z wodą. 
– Biznesmen obiecywał nam, że 
odkręci wodę, ale na obietnicach 
się skończyło. Przez całą zimę 
nie mieliśmy tutaj ogrzewania, a 
ostrawski przedsiębiorca komu-
nikował się z nami jedynie za po-
mocą sms-ów – mówi Eugeniusz 
Herman.

Ostatnią imprezę pezetkaow-
cy z Nowego Miasta urządzili w 
swej dotychczasowej świetlicy 8 
czerwca tego roku. – To była ja-
jecznica, na której spotkało się 
około 30 osób. Przywieźliśmy tu-
taj wówczas sporo wody, ale wia-
domo, jak to jest, gdy nie można 
normalnie korzystać z toalety. 
Dlatego ostatecznie zdecydowa-
liśmy się na zmianę miejsca na-
szej działalności. A ponieważ na 
nowym miejscu dotychczasowe 
wyposażenie naszego lokalu nie 
będzie nam już potrzebne, zarząd 
zaproponował go innym Kołom 
PZKO za symboliczne ceny – 
mówi Eugeniusz Herman. 

Działacze z Nowego Miasta 

wystawili swój majątek na sprze-
daż we wrześniu, a informacja 
na ten temat widnieje na stronie 
internetowej Zarządu Głównego 
PZKO. Do sprzedaży proponują 
stoły, krzesła, szafkę kuchenną, 
kuchenkę gazową czy piekarnik 
elektryczny.

– Inne koła zainteresowały 
się naszą ofertą, bo na przykład 
Łomna Dolna zastanawia się nad 
krzesłami, a Sibica interesuje się 
butlą gazową na propan-butan. 
Natomiast nasze pianino zabie-
rzemy ze sobą – dodaje działacz z 
Nowego Miasta.

Nowe miejsce spotkań człon-
ków znajduje się niedaleko starej 
siedziby – przy ulicy Havířskiej, 
pod dachem Klubu Seniora „Ar-
cha”, który dysponuje dużą i 
nowoczesną salą z aneksem ku-
chennym. – Naszych rzeczy nie 
będziemy tam mogli trzymać, 
ale imprezy możemy organizo-
wać, ponieważ sala mieści 40 
osób. Zresztą w marcu mieliśmy 
już tam nasze walne zebranie i 
ludziom się podobało – mówi Eu-
geniusz Herman, który dodaje, 
że po przeprowadzce Koło PZKO 
zyska nawet lepsze warunki do 
spotkań niż dotychczas. – Mimo 
to, jest mi smutno, bo opuszcza-
my lokal, który zajmowaliśmy od 
1975 roku, a ja jestem z nim zwią-
zany od początku. Byłem wtedy 
młodym chłopakiem i dobrze pa-
miętam, jak go wówczas remon-
towaliśmy. Przez te wszystkie 
lata odbyła się tutaj również cała 
masa ciekawych imprez. Wynaj-
mowaliśmy też świetlicę naszym 
członkom, którzy organizowali 
w niej własne okolicznościowe 
uroczystości, W efekcie bawiono 
się tutaj nawet na jednym wese-
lu. Niestety ta historia właśnie się 
kończy – mówi Eugeniusz Her-
man. 

• Eugeniusz Herman zapowiada, że na przełomie października i listopada Miejscowe Koło PZKO w Karwinie-Nowym 
Mieście definitywnie wyprowadzi się ze swej dotychczasowej siedziby. Miejscowe Koło PZKO W Karwinie Nowym 
Mieście zostało założone we wrześniu 1952 r. Od początku swej działalności mogło korzystać z pomieszczeń tamtej-
szej polskiej szkoły podstawowej. W 1961 r. z inicjatywy rodziców i członków PZKO podstawówka w Nowym Mieście 
podjęła się wzniesienia szkolnej przybudówki. Jej otwarcie nastąpiło 1 września 1964 r., a w uznaniu wkładu pracy 
oraz wagi składek pieniężnych przydzielono PZKO jeden lokal na pierwszym piętrze nowego budynku. W 1975 r. prze-
niesiono jednak świetlicę PZKO z piętra na parter, do lokalu z osobnym wejściem i tam pezetkaowcy spotykali się do 
czerwca tego roku. Fot. WITOLD KOŻDOŃ
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• Poranek zaskoczył niejednego. Niska temperatura w nocy spowodowała 
spore przymrozki. A kierowcy mieli pełne ręce roboty, zanim wyruszyli dziś w 
trasę... Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

Witold Kożdoń 
kozdon@glos.live

Eksplozja  
ciekłego metalu
Poważny wypadek wydarzył się w 
piątek nad ranem w firmie, która 
ma siedzibę na terenie Huty Trzy-
nieckiej. Trzej pracownicy odnieśli 
obrażenia w wyniku eksplozji 
rozżarzonego ciekłego metalu. Na 
miejsce wysłano załogi ratowni-
ków z Trzyńca oraz śmigłowiec z 
Ostrawy. – W wyniku eksplozji 
poszkodowane zostały trzy osoby: 
40-letni mężczyzna miał poważ-
ne poparzenia tułowia i kończyn 
dolnych II, a nawet III stopnia – i 
to na blisko połowie powierzchni 
ciała – poinformował Lukáš Hum-
pl, rzecznik pogotowia. Po udzie-
leniu pierwszej pomocy pacjent 
trafił do Centrum Leczenia Opa-
rzeń Szpitala Uniwersyteckiego w 
Ostrawie. 
Rany odnieśli także kolejni dwaj 
mężczyźni w średnim wieku – je-
den miał poparzone ręce, drugi 
ręce i plecy. Opieką medyczną 
otoczyli ich chirurgowie w trzy-
nieckim szpitalu.  (dc)

•••
Ostatni raz  
w tym roku 

Zamek Frysztat oferuje przed 
zakończeniem głównego sezonu 
turystycznego specjalną trasę 
zwiedzania. Otwarta będzie w 
najbliższą sobotę. Zwiedzanie 
z przewodnikiem będzie się 
rozpoczynało o każdej pełnej 
godzinie, od 10.00 do 16.00. 
Trasa specjalna obejmuje zamek i 
przylegający do niego kościół pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego. 
Zwiedzający obejrzą najpierw 
siedem komnat zamkowych, a 
następnie przejdą korytarzem 
łączącym oba budynki do kościo-
ła, gdzie posłuchają informacji o 
historii kościoła i obejrzą m.in. 
średniowieczne freski. W ciągu 
roku jest tylko kilka okazji do 
zwiedzania trasy specjalnej, naj-
częściej w ramach takich imprez, 
jak „Lato w zamku” czy też „Dni 
Europejskiego Dziedzictwa Kultu-
rowego”.
Główny sezon turystyczny we 
Frysztacie zakończy się 31 paź-
dziernika. W okresie zimowym 
zamek można zwiedzać w week-
endy.  (dc)

•••
Pożegnanie Morawieckiego
W sobotę premier Republiki Cze-
skiej Andrej Babiš wziął udział w 
Warszawie w pogrzebie Kornela 
Morawieckiego, marszałka senio-
ra polskiego Sejmu, a prywatnie 
ojca premiera Mateusza Mora-
wieckiego. Ceremonia miała cha-
rakter państwowy.
Kornel Morawiecki zmarł w po-
niedziałek 30 września w wieku 
78 lat. Był założycielem „Solidar-
ności Walczącej”, legendą opozycji 
z czasów PRL. Tuż przed śmiercią 
prezydent Andrzej Duda nadał mu 
Order Orła Białego.  (wik)

W SKRÓCIE

Za tydzień nad Wisłą będzie po wyborach parlamentarnych. Do 
urn Polacy pójdą w nadchodzącą niedzielę, 13 października. A kto 

wygra? Według sondażu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych 
dla Radia ZET (przeprowadzonego 2 października) Prawo i Sprawiedli-
wość może liczyć na 42,4 procent poparcia, zaś w Sejmie znajdzie się 
miejsce jeszcze dla trzech innych ugrupowań. Koalicja Obywatelska 
(czyli Platforma Obywatelska, Nowoczesna i kilka mniejszych partii) 
cieszy się poparciem 25 procent wyborców, a Lewica może liczyć na 
13,1 proc. poparcia. Próg wyborczy przekroczy jeszcze tylko PSL z po-
parciem wynoszącym 5,8 proc.

Co ciekawe, kilka dni temu na swym kanale na YouTube przeczucia-
mi podzielił się również najbardziej znany jasnowidz w Polsce Krzysz-
tof Jackowski. Jego zdaniem PiS wygra wybory miażdżącą przewagą. 
Jasnowidz z Człuchowa podaje nawet liczby, które pojawiają się w jego 
wizjach. Według niego PiS otrzyma ponad 56 proc. poparcia. Koalicja 
Obywatelska – według Jackowskiego – zdobędzie natomiast poparcie 
niższe niż wynika z sondaży. Marnie wypadnie także Lewica. Do Sej-
mu dostaną się za to PSL oraz Konfederacja. To ostatnie ugrupowanie 
(stworzone przez narodowców i Janusza Korwina-Mikke) otrzyma 
ponoć około 7 proc. poparcia, choć sondaże wróżą, że przepadnie z 
kretesem.

Jak będzie, zobaczymy. Wracając zaś do przedwyborczych sondaży, 
faktem jest, że do tej pory regularnie zaniżały one poparcie dla PiS i 
zawyżały wynik PO. Być może więc wizja jasnowidza Jackowskiego 
wcale nie jest taka nierealna? A poważnie, to wszystkie sondaże poka-
zują, że PiS cieszy się dziś nad Wisłą poparciem dwukrotnie większym 
niż Platforma Obywatelska i całkiem możliwe, że partia Jarosława 
Kaczyńskiego zdobędzie w niedzielę więcej głosów niż wszystkie inne 
ugrupowania, jakie zasiądą w przyszłym polskim Sejmie. W praktyce 
wszystko będzie zależeć od wyborczej frekwencji. Im będzie wyższa, 
tym bowiem lepiej dla PiS-u. 

Reasumując, przedwyborcza bitwa toczy się dziś nad Wisłą nie o to, 
kto w niedzielę wygra, ale o to, jak boleśnie przegra opozycyjna Koali-
cja Obywatelska. Paradoksalnie jednak, może być i tak, że choć Prawo 
i Sprawiedliwość zwycięży przy urnach, wcale nie będzie jesienią 
tworzyło rządu. Dlatego w niedzielny wieczór z wielkim zainteresowa-
niem zasiądę przed telewizorem.  

NASZ »GŁOS«

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

CZESKI CIESZYN
W ramach Kongresu Pola-
ków działa punkt pomocy 
prawnej. Na wrześniowym 
posiedzeniu Rady Przedsta-
wicieli Kongresu Polaków w 
RC, wiceprezes KP Tomasz 
Pustówka, przekonywał, że 
polskie organizacje zrzeszo-
ne w Kongresie i borykają-
ce się z problemami praw-
nymi, mogą zwracać się o 
pomoc i poradę prawną. W 
tej sprawie wystarczy skon-
taktować się z kancelarią 
Kongresu Polaków.  (wik)

JABŁONKÓW
Caritas organizuje kolejną 
zbiórkę rowerów dla Afry-
ki. W październiku jedno-
ślady można przywozić na 
ul. Bukowiecką 479. Przyj-
mowane są tam rowery w 
każdym stanie. Zanim dotrą 
do Afryki, trafią do central-
nego magazynu w Ostra-
wie, gdzie przejdą selekcję 
i serwis. Najbardziej sfaty-
gowane jednoślady zostaną 
rozebrane na części. Obok 
rowerów podarować można 
również kaski, kamizelki 
odblaskowe, narzędzia ro-
werowe i części zamienne. 

Szczegółowe informacje 
na temat projektu 
znajdują się na stronie 
internetowej firmy: 
www.kolaproafriku.cz. 
 (wik)

KARWINA
W październikowe week-
endy mieszkańcy Nowego 
Miasta mogą pozbyć się 
niepotrzebnych rzeczy 
z piwnic i mieszkań. W 
piątki i soboty dwadzieścia 
nowych pojemników do 
segregacji odpadów będzie 
dostępnych w ośmiu wy-
branych lokalizacjach. W 
ramach akcji mieszkańcy 
otrzymają również ręka-
wice ochronne i kolorowe 
torby do sortowania plasti-
ku, papieru i szkła. Każdy, 
kto zaś dostarczy prawi-
dłowo wypełnione torby, 
może liczyć na nagrodę. 
 (wik)

WĘDRYNIA
Włodarze myślą o 
przeprowadzce Urzędu 
Gminy. Nowy gmach ma 
stanąć obok ronda w 
pobliżu Hotelu Vitality. 
Budowa obiektu ma kosz-
tować ok. 40 mln koron. 
Jego koncepcję zapre-
zentowano na ostatniej 
sesji Rady Gminy. Nowy 
budynek ma być niski, o 
nietypowym kształcie i 
ponadczasowym designie. 
Ma być również tani w 
eksploatacji oraz przyja-
zny dla środowiska.  
 (wik)

KARWINA

CZESKI CIESZYN

WĘDRYNIA

wtorek

środa

czwartek

dzień: 2 do 11 C 
noc: 10 do 9 C 
wiatr: 2-8 m/s

dzień: 9 do 12 C 
noc: 11 do 10 C 
wiatr: 5-8 m/s

dzień: 10 do 13 C 
noc: 10 do 8 C 
wiatr: 2-7 m/s

DZIŚ...
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Imieniny obchodzą:  
Laurencja, Pelagia, 
Brygida
Wschód słońca: 6.53
Zachód słońca: 18.12
Do końca roku: 84 dni
Przysłowia: 
„Po świętej Brygidzie, 
babie lato przyjdzie”

JUTRO...
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Imieniny obchodzą:  
Arnold, Dionizy
Wschód słońca: 6.55
Zachód słońca: 18.10
Do końca roku: 83 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Pisania Listów
Przysłowia: 
„Gdy październik 
z wodami, grudzień 
z wiatrami”

POJUTRZE...
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Imieniny obchodzą:  
Daniel, Franciszek, 
Paulina
Wschód słońca: 6.56
Zachód słońca: 18.07
Do końca roku: 82 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień Wzroku
Światowy Dzień Zdrowia 
Psychicznego
Przysłowia: 
„Na świętego Franciszka, 
chłop już w polu nic nie 
zyska”

POGODA
JABŁONKÓW

CZYTAJ NAS CODZIENNIE! 

 www.glos.live
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Państwowy Instytut 
Ochrony Zabytków 
nagrodził w ubiegłą 
środę w zamku 
Lemberk najważniejsze 
zeszłoroczne 
inicjatywy w obszarze 
ochrony zabytków 
w całej Republice 
Czeskiej. W kategorii 
„Odkrycie roku” 
nagrodę „Patrimonium 
pro futuro” otrzymały 
za „Cierlicką 
Madonnę” parafia 
rzymskokatolicka 
w Cierlicku oraz 
restauratorki Romana 
Balcarowa i Lenka 
Helfertowa.

Madonna       nagrodzona
Danuta Chlup

Kapituła nagrody do-
ceniła fakt, że pod-
czas prac restaura-

torskich udało się w ciągu 
czterech lat (2015-2018) od-
restaurować pierwotną, na-
malowaną na drewnianej de-
sce, gotycką warstwę obrazu, 
pochodzącą z ok. 1500 roku, 
a równocześnie wykonać ko-
pię dziewiętnastowiecznego 
obrazu wotywnego, który 
przykrywał średniowieczny 
oryginał. Z jednego dzieła 
powstały w ten sposób dwa 
obrazy. 

Nowszy obraz znajduje się 
w kościele parafialnym pod 
wezwaniem świętego Waw-
rzyńca w Cierlicku-Kościel-
cu. Gotyckie malowidło, po-
chodzące prawdopodobnie 
z warsztatu wrocławskiego 
malarza i rzeźbiarza Jakoba 
Beinharta, można oglądać 
do końca października w 
kościele pw. św. Wacława w 
Ostrawie. Prawdopodobnie 
nie od razu wróci ono jednak 
do Cierlicka. – Prowadzimy 

rozmowy z Muzeum Zie-
mi Cieszyńskiej w Czeskim 
Cieszynie. Placówka ta jest 
zainteresowana wypożycze-
niem „Cierlickiej Madonny” 
i jej wystawieniem w ramach 
pierwszej ekspozycji, która 
odbędzie się po zakończeniu 
remontu siedziby muzeum. 
Właścicielem obrazu jest na-
dal parafia cierlicka – wyja-
śnił w rozmowie z „Głosem” 
Miroslav Přikryl, kierownik 
Wydziału Projektów Dotacyj-
nych i Turystyki Kościelnej 
w Biskupstwie Ostrawsko-O-
pawskim. 

„Cierlicka Madonna” jest 
ważnym odkryciem na skalę 
całego kraju. 

– Wiedza na temat późno-
gotyckiej twórczości na te-
renie Republiki Czeskiej jest 
niepełna. Dlatego odkrycie 
Madonny z Cierlicka ma duże 
znaczenie nie tylko z punktu 
widzenia ochrony zabytków, 
ale także historii sztuki – czy-
tamy w uzasadnieniu nomi-
nacji, które znaleźliśmy na 
stronie Państwowego Insty-
tutu Ochrony Zabytków. 

 

• Odrestaurowana gotycka Madonna. Fot. mat. pras.



Ostatnia  
taka nagroda

W Bystrzycy zakończyła się 
27. edycja festiwalu Babie 

Lato Filmowe. Nagrodę dla naj-
lepszego debiutu oraz uznanie 
publiczności zyskał Piotr Sub-
botko, reżyser filmu „Dziura w 
głowie”. Sam festiwal czekają też 
organizacyjne zmiany.

Sobotni wieczór podsumował 
czterodniowe projekcje filmów, 
których zdecydowana większość 
odbywała się w kinie w Bystrzy-
cy (towarzyszące w Trzyńcu i 
Jabłonkowie). Zanim jednak za-
prezentowano festiwalowej pu-
bliczności film zamknięcia – hit 
ostatniego sezonu „Kler” w re-
żyserii Wojciecha Smarzowskie-
go, jury ogłosiło swój werdykt w 
konkursie „Złoty debiut” zorga-
nizowanego w tym roku przez 
trzyniecki Klub Kultury po raz 
25. Według regulaminu o zwycię-
ski tytuł walczyły filmy wybrane 
przez organizatorów i zrealizo-
wane w ciągu minionego albo 
bieżącego sezonu przez kinema-
tografie krajów biorących udział 
w przeglądzie, będące debiutem 
reżyserskim (z reguły fabular-
nym). W kategorii konkursowej 
można było obejrzeć sześć debiu-
tów – trzy czeskie, dwa polskie i 
jeden słowacki. Decyzję jurorów 
podzieliła publiczność. – Cieszę 

się, dziękuję za nagrody i gości-
nę. Zabiorę do domu miłe wspo-
mnienia, macie tutaj naprawdę 
piękne miejsca! – mówił po oso-
bistym odebraniu nagrody reży-
ser „Dziury w niebie”.

Film miał swoją światową pre-
mierę w konkursie głównym Gol-
den Goblet podczas 21. Shanghai 
International Film Festival. W 
Bystrzycy odbył się jego przed-
premierowy pokaz, bowiem w 
polskich kinach będzie go można 
obejrzeć dopiero od 1 listopada.

Organizatorzy festiwalu przy 
okazji jubileuszowej edycji „Zło-
tego debiutu” podjęli decyzję o 
zakończeniu historii przyzna-
wania nagród w ramach Babiego 
Lata Filmowego. – Po 25 latach 
przekazujemy ten konkurs festi-
walowi „3Kino” w Pradze – wy-
jaśniał dyrektor i pomysłodawca 
BLF, Tadeusz Wantuła. – Ale to 
nie koniec przygody z naszą im-
prezą. Zmienimy nieco formu-
łę, ale na pewno pozostaniemy 
wierni polskiemu kinu. Do zoba-
czenia za rok, a tymczasem za-
praszam na kolejne spotkania w 
ramach Klubu Filmu Polskiego, 
który zawiązał się w Bystrzycy. 
Najbliższe już 17 października o 
17.30. 

 (szb)

Nike za reportaż

Najważniejszą polską nagrodę 
literacką Nike przyznano w 

tym roku Mariuszowi Szczygłowi. 
Jury nagrodziło w niedzielę jego 
zbiór reportaży „Nie ma”. Dzień 
wcześniej ogłoszono, że pisarz zo-
stał laureatem Nike Czytelników. 
„Nie ma” to ósma książka napi-
sana przez Szczygła. Wcześniej 
autor zdobył popularność po obu 
stronach Olzy dzięki zbiorom re-
portaży poświęconym Czechom 
– „Gottland” (finalista Nike 2007 
i Nagroda Czytelników) i „Zrób 
sobie raj” (nominacja do Nike 
2011). – Przyszedł w moim życiu 
taki moment, że pomyślałem, że 
nie piszę tylko dla czytelników, 
swoich bohaterek i bohaterów, 
ale mogę pisać reportaż także dla 
siebie. Pisarze fikcji mogą różne 
swoje sprawy pozałatwiać powie-
ściami. Pomyślałem, że można 

to też robić reportażem. Opisując 
cudze życie, też coś dawać sobie – 
tłumaczył podczas gali Szczygieł. 
W tegorocznym finale do nagro-
dy głównej nominowano cztery 
powieści, dwa reportaże oraz bio-
grafie: Aleksander Kaczorowski 
– „Ota Pavel. Pod powierzchnią”, 
Marcin Kołodziejczyk – „Prymi-
tyw. Epopeja narodowa”, Małgo-
rzata Rejmer – „Błoto słodsze niż 
miód”, Zyta Rudzka – „Krótka wy-
miana ognia”, Juliusz Strachota – 
„Turysta polski w ZSRR”, Mariusz 
Szczygieł – „Nie ma” oraz Szcze-
pan Twardoch – „Królestwo”. 
Przewodniczący komisji Marek 
Zaleski określił w swojej laudacji 
książkę Szczygła jako „rozsypane 
archiwum z poszukiwań odpowie-
dzi na pytanie fundamentalne: 
dlaczego czegoś raczej nie ma niż 
jest?”.  (szb)

• Mariusz Szczygieł gościł także nad Olzą. Fot. BEATA SCHÖNWALD

500
osób weźmie udział w telefonicznej ankiecie, jaką w najbliższych tygodniach prze-
prowadzi cieszyński magistrat po tym, jak we wrześniu w sąsiedztwie Wzgórza 
Zamkowego w Cieszynie stanął maszt telefonii komórkowej. „Teraz, gdy pomimo 
naszych sprzeciwów, sieć Play postawiła konstrukcję, widzimy, że panorama miasta 
nie wygląda tak źle, jak się obawialiśmy. Jednocześnie maszt telefonii komórkowej 
jest widoczny z wielu miejsc w Cieszynie, co budzi głosy niezadowolenia. Dlatego 
poprosimy reprezentatywną grupę mieszkańców o opinię i ocenę jego rzeczywi-
stego wpływu na walory naszego miasta – stwierdza burmistrz Cieszyna, Gabriela 
Staszkiewicz, zapewniając jednocześnie, że jeśli ludzie zdecydują, iż maszt znacząco 
ingeruje w panoramę Cieszyna, gmina podejmie kolejne działania.  (wik)

• Tadeusz Wantuła (z lewej) wręcza »Złoty Debiut« reżyserowi Piotrowi 
Subbotce. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
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NASZA RECENZJA

Dla widzów od sześciu do stu sześciu lat
Scena Polska Teatru Cieszyń-

skiego wystawiła 5 paździer-
nika premierowo klasykę lite-
ratury dziecięco-młodzieżowej, 
czyli „Akademię pana Kleksa” 
Jana Brzechwy według adaptacji 
Katarzyny Deszcz. „Akademia…” 
całkiem słusznie reklamowana jest 
jako spektakl familijny skierowany 
do wszystkich widzów, niezależnie 
od wieku. 

Katarzyna Deszcz adaptując 
„Akademię pana Kleksa” na deski 
Teatru Cieszyńskiego, wybrała tyl-
ko niektóre ze scen książki Jana 
Brzechwy. Reżyserka skupiła się na 
opowiedzeniu o relacjach, jakie pa-
nują między uczniami akademii a 
panem Kleksem. Trzonem akcji fa-
bularnej uczyniła zaś pojawienie się 
w akademii sztucznego tworu, czyli 
lalki. – Spora część książki opowia-
da o rozpadzie akademii wywoła-
nym pojawieniem się nowego ele-
mentu, a mianowicie lalki Alojzego. 
Kiedy Brzechwa to pisał, myślał o 
trochę innych zagrożeniach, jednak 
dla mnie ten sztuczny twór na dziś 
to po prostu sztuczna inteligencja 
– mówiła reżyserka w wywiadzie 
udzielonym przed premierą. 

Oprócz „Akademii pana Kleksa” 
w przedstawieniu pojawiły się też 
inne teksty Jana Brzechwy, które 

między innymi zostały wykorzy-
stane w piosenkach, np. wiersze 
„Leń” lub „Zoo”. „Akademia pana 
Kleksa” Sceny Polskiej to bardzo 
dobrze zrealizowana bajka także 
od strony muzycznej i tu brawa dla 
autorki muzyki Małgorzaty Tekiel, 
a także zespołu aktorskiego, który 
poradził sobie z partiami wokal-
nymi. Muzyka dominuje w tym 
przedstawieniu i dobrze, że zadba-
no o poziom kompozycji oraz ich 
wykonanie. 

Chyba nigdy wcześniej nie wi-
działam w Teatrze Cieszyńskim 
spektaklu, który kładłby tak duży 
nacisk na interakcje aktorów z wi-
dzami. „Akademia pana Kleksa” w 
reżyserii Katarzyny Deszcz zacze-
pia i prowokuje publiczność. Od-
biorcy są wyrywani z fotelów, za-
chęcani do wspólnego śpiewania, 
klaskania, odbijania wielkiej piłki, 
a nawet tańczenia. Rodzice nie wy-
kręcą się od tych akcji, do wspól-
nej zabawy zaproszeni są bowiem 
wszyscy – i dorośli, i dzieci. Akto-
rzy często wchodzą na widownię, 
zadają pytania i zachęcają odbior-
ców do konstruowania odpowie-
dzi. Z kolei antrakt przedstawienia 
staje się zupełnie nieoczekiwanie 
momentem ciekawszych relacji 
między twórcami a widzami. 

„Akademia pana Kleksa” Sce-
ny Polskiej przypomina mi trochę 
telewizyjne programy dla dzieci i 
młodzieży z lat 90. typu „Pan Tik 
Tak”, „Teleranek” czy „5-10-15”. 
To zrozumiała dla mnie strategia 
– dzieci lubią rytmiczną muzykę, 
ruch, dynamiczne zmiany akcji i 
kolorowe scenerie, a to domino-
wało zarówno we wspomnianych 
programach, jak i najnowszym 
przedstawieniu Sceny Polskiej. In-
scenizatorzy słusznie założyli, że 

pewne upodobania wśród dziecię-
cej widowni nie starzeją się i nigdy 
nie zmieniają. Na scenie znalazła 
się kolorowa, nieskomplikowana 
scenografia autorstwa Andrzeja 
Sadowskiego złożona z gumowych 
piłek i dużych sześcianów, któ-
re przestawiane przez aktorów z 
miejsca na miejsce stwarzały nowe 
miejsca akcji. Ponadto pojawiły się 
multimedia, teatr cieni, a nawet 
akcent z animacją kukły.

Bardzo spodobały mi się cztery 

główne role uczniów akademii w 
wykonaniu Marcina Kalety, dwóch 
nowych nabytków aktorskich Sce-
ny Polskiej – Kamila Mularza i 
Łukasza Kaczmarka, a także gra-
jącego gościnnie Sebastiana Mag-
dzińskiego. Ta swoista grupowa 
rola to moim zdaniem największy 
potencjał aktorski tego przedsta-
wienia. Do przekonujących kre-
acji zaliczyłabym też Pana Kleksa 
Grzegorza Widery, a także ptaka 
Mateusza, w którego z zacięciem 
komediowym wcieliła się Barbara 
Szotek-Stonawski. Uczony szpak 
Mateusz stał się ulubieńcem dzie-
cięcej części widowni, a świadczyła 
o tym chociażby kolejka chętnych 
do pogłaskania jego czarnych piór.

„Akademia pana Kleksa” Sce-
ny Polskiej jest reklamowana jako 
spektakl familijny „dla widzów od 
sześciu do stu sześciu lat” i cał-
kiem słusznie, bowiem z pełnym 
przeświadczeniem mogę polecić to 
przedstawienie wszystkim widzom 
niezależnie od wieku. Najlepiej wy-
brać się na „Akademię...” z rodziną, 
dać porwać się wspólnej zabawie i 
przypomnieć sobie, jak sympa-
tyczna staje się rzeczywistość, gdy 
przestajemy wszystko racjonalizo-
wać i odbierać całkiem serio. 

 Małgorzata Bryl-Sikorska

● „Akademia pana Kleksa” Sceny Polskiej jest reklamowana jako spektakl fa-
milijny „dla widzów od sześciu do stu sześciu lat”. Fot. KARIN DZIADEK

Tramwajem do »nieba«
W cieszyńskim Tramwaju Cafe świętowano w piątek 15-lecie spektaklu muzycznego „Cieszyńskie nebe – Těšínské 
niebo”. Jego premiera odbyła się 15 maja 2004 roku w Teatrze Cieszyńskim. I chociaż nikt się wtedy tego nie 
spodziewał, sztuka o polsko-czeskim pograniczu znad rzeki Olzy pobiła rekordy oglądalności. 

Beata Schönwald

Spektakl wystawiono później 
jeszcze 136 razy, z tego 50 
razy poza Zaolziem, m.in. w 

Ostrawie, Pradze, Brnie, Uherskim 
Hradziszczu, Warszawie czy Ło-
dzi. Jak zauważył na piątkowym 
spotkaniu reżyser Radovan Lipus, 
na początku praca nad tym przed-
stawieniem wcale nie szła łatwo, 
a gwarowe teksty budziły opory 
zarówno wśród czeskich aktorów, 
jak i wśród tych pochodzących z 
Polski. W przekonaniu twórców, 
chodziło o rzecz o charakterze lo-
kalnym, która niebawem zejdzie z 
afiszów. – To, co stało się później, to 
był cud, coś, co otrzymaliśmy jako 
dar. Takie rzeczy zdarzają się tylko 
raz w życiu – stwierdził reżyser. 

Przez kolejnych kilka lat na „Cie-
szyńskie nebe” ciągnęły tłumy. Całe 
rodziny chodziły na ten spektakl 
nawet kilkakrotnie. Wbrew wcze-
śniejszym prognozom sztukę był 
w stanie zrozumieć zarówno widz 
znad Wisły, jak i znad Wełtawy. 

Na zorganizowanie spotkania 
wspomnieniowego nt. „Cieszyń-
skiego nebe” Tramwaj Cafe był ide-
alną lokalizacją. – To miejsce i to 
spotkanie nie są przypadkowe. Ten 
tramwaj stał się żywy dzięki temu 
spektaklowi. Myślę, że wdzięczni 
są za to nie tylko mieszkańcy pol-
skiego czy Czeskiego Cieszyna, ale 
także turyści, którzy tu przyjeżdża-

ją – stwierdziła Urszula Markow-
ska, która zaprosiła do Tramwaju 
Cieszyńskiego osoby związane z 
tym przedstawieniem. 

Zdaniem jego twórców, Rado-
vana Lipusa i autorki scenariusza, 
Renaty Putzlacher, właśnie cie-
szyński Tramwaj Cafe jest jedną z 
konsekwencji tego polsko-czeskie-
go spektaklu. – W „niebie” marzyli-
śmy o „Avionie”, o tym, żeby znik-
nęła granica, i to nam się spełniło. 
Wrócił też tramwaj, co prawda nie 
w sensie środka lokomocji, ale w 
postaci kawiarni – przekonywała. 
Co znalazłoby się w scenariuszu, 

gdyby akcja sztuki została osadzo-
na w dzisiejszych realiach mia-
sta? – Ogród dwóch brzegów by na 
pewno zaistniał w tej sztuce, bo to 
mnie cieszy. Natomiast rzeczy, któ-
re nie cieszą, by należały raczej do 
cieszyńskiego czyśćca – śmiała się 
Putzlacher.

Jak można się było przekonać 
podczas piątkowego spotkania, 
osoby, które uczestniczyły w tym 
legendarnym projekcie, do dziś 
łączą z nim same pozytywne sko-
jarzenia. – To są przemiłe wspo-
mnienia z samego przedstawienia, 
z pracy nad tą sztuką, ze wszyst-

kich wyjazdów i z tego niesamowi-
cie miłego przyjęcia publiczności 
– podsumowała aktorka Halina 
Paseka, jedyna cieszynianka w ob-
sadzie tej sztuki.

Żal natomiast, jak zauważył w 
rozmowie z „Głosem” Lipus, że 
od tego przedstawienia Teatr Cie-
szyński już nigdy więcej nie podjął 
się realizacji podobnego projektu, 
który łączyłby obie sceny. – Myślę, 
że to w pewnym sensie zmarno-
wana okazja, ponieważ ta energia 
i chęć współpracy była w obu ze-
społach ogromna – przekonywał 
reżyser.  

•••

Samo 
przedstawienie 
miało charakter 
taki jak miasto, 

o którym 
opowiada, 

poczynając od 
legend, a na 

powodzi kończąc. 
Oparte było na 

językowych 
czesko-polsko-

niemieckich 
przekomarzaniach

Urszula Markowska

• W piątek w Tramwaju Cafe wspomi-
nano „Cieszyńskie nebe” sprzed 15 lat. 
Fot. BEATA SCHÖNWALD

Fajnie jest się zobaczyć z ludźmi...
Na co dzień studiują w Pradze, 

Brnie, Ostrawie, Ołomuńcu i 
Krakowie. W sobotę powrócili jed-
nak na rodziną ziemię. Okazją do 
tego był „Sajfest”, centralna im-
preza wszystkich ośrodków Sekcji 
Akademickiej „Jedność”. Jej or-
ganizatorami były SAJ brneński i 
praski.

– Oprócz tego, że SAJ działa w 
każdym mieście akademickim we-
dług własnego planu pracy, to kilka 
razy w roku organizujemy również 
wspólne imprezy. Jesienią jest to 
„Sajfest”, zimą Bal Akademicki, 
a wiosną Śmiergustówka. Mamy 
też własne stoisko na Gorolskim 
Święcie w Jabłonkowie – wyjaśnia 
prezes brneńskiego SAJ, Ewa Mi-
chałek, obecnie studentka 5. roku 
pedagogiki specjalnej. 

Kulminacją sobotniego spotka-
nia była wieczorna impreza towa-
rzyska w wędryńskiej „Czytelni”. 
O jej muzyczną oprawę zadbali ka-
pela rockowa Dr.Ong i DJ Elo Melo. 
Na niej zostały też ogłoszone wyni-
ki przedpołudniowych turniejów 
w siatkówce i piłce nożnej. W tej 
pierwszej dyscyplinie swoje dru-
żyny wystawiły wszystkie ośrodki 
SAJ, a także weterani SAJ oraz cze-
skocieszyńcy gimnazjaliści, w tej 

drugiej rywalizowało ze sobą pięć 
drużyn – dwie ostrawskie, brneń-
ska, praska i gimnazjalna. W obu 
turniejach po laury zwycięstwa się-
gnęły reprezentacje SAJ Ostrawa.

„Sajfest” to jedno z wielu spo-
tkań, na których studenci z Zaol-
zia mają okazję spędzać czas we 
własnym, sprawdzonym gronie. 
– Fajnie jest się zobaczyć z ludź-

mi, którzy studiują w Pradze lub 
Brnie, a z którymi praktycznie nie 
mamy inaczej okazji się spotkać – 
mówi Stanisław Franek, student 3. 
roku ochrony przeciwpożarowej w 

Wyższej Szkole Górniczej-Uniwer-
sytecie Technicznym w Ostrawie. 
Jak zauważa jednak, na spotkania, 
które są regularnie organizowane 
przez SAJ w Ostrawie, mogłoby 
przychodzić więcej osób, bo poten-
cjał jest duży. 

Dla młodych ludzi, którzy studiu-
ją poza regionem, SAJ w wielkim 
mieście to kawałek domu, oaza, 
gdzie można rozmawiać z sobą gwa-
rą. – Kiedy rozpoczynamy np. stu-
dia w Pradze, to jedyną okazją, aby 
mówić „po naszymu” jest właśnie 
SAJ. Tam spotykamy osoby, który 
już wcześniej znaliśmy, i myślę, że 
właśnie dzięki temu początki stu-
diów w nowym mieście są dla nas, 
Zaolziaków, po prostu łatwiejsze – 
przekonuje prezes praskiego ośrod-
ka, student 5. roku ČVUT, Ryszard 
Marek. Zaznacza jednak, że studia 
w Pradze wybiera coraz mniej osób. 
Rocznie chodzi o ok. 8 absolwentów 
Polskiego Gimnazjum w Czeskim 
Cieszynie, którzy studiują głównie 
prawo i medycynę. 

W ciągu najbliższych dni i tygo-
dni ośrodki SAJ w poszczególnych 
miastach akademickich będą orga-
nizowały „bażantówki”, czyli im-
prezy zaadresowane dla studentów 
pierwszego roku.  (sch)

• Zgrana paczka studentów, czyli SAJ-owcy na wspólnej imprezie w wędryń-
skiej „Czytelni”. Fot. BEATA SCHÖNWALD

Nowe role Ewy Farnej
Fani Ewy Farnej ten weekend jeszcze długo będą pamiętać. Od piątku do niedzieli w mieście nad Olzą gościł „Ewa 
Fest”, druga edycja imprezy, z której dochód został przeznaczony na organizację non-profit „Borůvka” oraz Fundusz 
Rozwoju Zaolzia.

Beata Schönwald

Wydarzenia, które złoży-
ły się na weekendowe 
imprezy z Ewą Farną w 

roli głównej, odbywały się po obu 
stronach czesko-polskiej granicy. 
Pierwszą z nich była piątkowa pro-
jekcja filmu „Uzly a pomeranče”, w 
którym Ewa Farna zagrała główną 
żeńską rolę. Gwoździem sobot-
niego programu był polsko-czeski 
koncert piosenkarki w kinie „Cen-
tral” w Czeskim Cieszynie, w nie-
dzielę natomiast Ewa spotkała się 
z fanami na talk-show w Browarze 
Zamkowym Cieszyn.

Tematów, które zostały poru-
szone w czasie spotkania, była 
cała masa. Pytania padały po 
polsku, czesku i słowacku. Jedno 
z nich dotyczyło również nowej 
roli, w której znalazła się piosen-
karka, a konkretnie tego, czy emo-
cje związane z macierzyństwem 
znajdą odzwierciedlenie w jej pio-
senkach. – Na pewno tak. Jest to 
na tyle wielka zmiana, że byłoby 
dziwne, gdyby tak się nie stało. 
Jedna sprawa to strzec swojej pry-
watności i nie wrzucać na Insta-
gram każdej kupy swojego dziec-
ka, a druga udawać, że nic się nie 
wydarzyło. Wiem jednak, że mam 
fanów, którzy nie znają tego uczu-
cia lub nie chcą znać albo są jesz-
cze zbyt młodzi i nie są w stanie 
utożsamić się z takimi rzeczami. 
Dlatego będę się starać, żeby pio-
senka o miłości, nad którą obec-
nie pracuję, a którą ja jako mama 
będę śpiewała swojemu dziecku, 
mogła znaleźć odniesienie rów-

nież do innego rodzaju miłości – 
wyjaśniała artystka. 

Później przyznała także, że nowe 
obowiązki, niestety, przełożą się na 
wydanie kolejnej płyty. – Jestem 
przeszczęśliwa, że mogę połączyć 
macierzyństwo z koncertami, że 
jakoś się to udaje. Staram się praco-
wać nad piosenkami, ale bardziej 
nad piosenkami niż nad płytą. 
Skupiam się na tym, żeby w Pol-
sce udało się zrobić singla i w Cze-
chach też. Ale płyta, nie jestem w 
stanie powiedzieć, gdzie i kiedy się 
pojawi – stwierdziła Farna. Uczest-

nicy spotkania w cieszyńskim bro-
warze nie dawali jednak za wygra-
ną i dalej pytali o trasy koncertowe 
czy plany na sylwestra. 

Pochodząca z Wędryni piosen-
karka opowiadała również o spe-
cjalnym pokoju, w którym trzyma 
swoje muzyczne nagrody oraz 
prezenty i listy od swoich fanów, 
dzieliła się spostrzeżeniami nt. 
śpiewania piosenek, z którymi za-
debiutowała jako 13-latka, a także 
opowiedziała o swoim pierwszym 
spotkaniu i pierwszym zdjęciu z 
Karlem Gottem po uroczystości 

rozdania Złotych Słowików. – Karel 
Gott był już ubrany i z naręczem 
kwiatów wychodził z szatni. Pode-
szłam do niego z prośbą o wspól-
ne zdjęcie, bo nie wiedziałam, czy 
taka okazja w moim życiu jeszcze 
się powtórzy. Nie odmówił mi, ale 
powoli odłożył wszystkie bukie-
ty, zdjął wierzchnie okrycie, co 
łącznie trwało ok. pięciu minut, i 
zapozował do zdjęcia. Wcale nie 
musiał tego robić. Dla niego jednak 
śpiewanie i jego fani zawsze byli na 
pierwszym miejscu. Przekonałam 
się o tym ponownie, kiedy rok temu 

byłam na jego urodzinach w O2 
arenie. Śpiewał przez trzy godziny 
i wcale nie zamierzał schodzić ze 
sceny. Profesjonalista, pokorny 
mężczyzna – skwitowała główna 
bohaterka niedzielnego talk show. 

Farna odniosła się również do 
swojego debiutu filmowego w ob-
razie „Uzly a pomeranče”. Oceniła 
go jako nowe doświadczenie, które 
pozwoliło jej przyjrzeć się z bliska 
aktorskiemu rzemiosłu oraz było 
swoistą lekcją pokory. – Kiedy na-
grywam jakąś piosenkę, mam moż-
liwość przesłuchania jej dziesiątki 
razy, zanim wypuszczę ją w obieg. 
W filmie zagrałam swoją rolę i na 
tym kończyło się moje zadanie. Nie 
miałam żadnego dalszego wpływu 
na jego końcowy efekt. Po prostu 
musiałam to przyjąć jako fakt – 
stwierdziła.  

•••
Jedna sprawa 

to strzec swojej 
prywatności i 

nie wrzucać na 
Instagram każdej 

kupy swojego 
dziecka, a druga 

udawać, że nic się nie 
wydarzyło

Ewa Farna

• Ewa Farna odpowiadała w cieszyń-
skim browarze na pytania swoich fa-
nów. Fot. BEATA SCHÖNWALD
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Wszystko, co w domu się przyda
POLSKI BIZNES (47)

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Edukacja finansowa wciąż niedoskonała

Z badań i analiz przeprowadza-
nych zarówno przez banki, 

jak i inne instytucje finansowe, 
wynika, że poziom edukacji finan-
sowej dorosłych Czechów powoli, 
ale systematycznie rośnie. Nasi 
współobywatele coraz lepiej orien-
tują się w świecie finansów i pro-
duktów finansowych. Wiedzą sporo 
o pożyczkach, kredytach, kartach 
płatniczych, rachunkach oszczęd-
nościowych, akcjach i obligacjach. 
Niestety zdecydowanie gorzej ra-
dzą sobie z finansami w życiu co-
dziennym. Innymi słowy – wiedza 
teoretyczna nie przekłada się na 
ich praktyczne decyzje i działania. 
A nie trzeba podkreślać, że ważniej-
sza od znajomości pojęć i operacji 
odbywających się na przykład na 
giełdzie jest chociażby umiejętność 
tworzenia budżetu domowego, mą-
drego gospodarowania posiadany-
mi pieniędzmi i innymi zasobami 
finansowymi. Z tym zaś wielu doro-
słych ma ciągle spory kłopot. 

Badania zlecone przez Czeską 
Kasę Oszczędności pokazały, że 
Czesi bardzo chcą zasłużyć na mia-
no odpowiedzialnych gospodarzy. 

Lubią wiedzieć, ile pieniędzy mają 
do dyspozycji, chcieliby też w porę 
regulować rachunki i zaległości (co 
jednak bardzo często im nie wy-
chodzi). Z drugiej strony niepoko-
ić może fakt, że w ostatnich latach 
przybyło rodzin, które nie posiada-
ją żadnej lub prawie żadnej rezerwy 
finansowej. To szczególnie w okre-
sie prosperity i bardzo niskiego bez-
robocia musi skłaniać do refleksji. 
Innym dowodem na to, że edukacja 
finansowa dorosłych ciągle pozo-
stawia sporo do życzenia, może być 
ogromna liczba postępowań egze-
kucyjnych. W kraju zamieszkałym 
przez ok. 10,5 mln obywateli pro-
blem ten dotyczy ponad 800 tys. 
osób. To alarmujące dane. Z badań 
Czeskiej Kasy Oszczędności wynika 
też, że wielu młodych ludzi nawet 
po roku nieźle opłacanej pracy nie 
ma żadnych lub prawie żadnych 
oszczędności. Większość mieszka 
w tym czasie jeszcze u rodziców, tu-
dzież utrzymanie na ogół niewiele 
ich kosztuje. 

Nie ulega wątpliwości, że luki 
w edukacji finansowej osób doro-
słych skutkują bezradnością lub 

błędami popełnianymi przez ludzi 
młodych. W programach naucza-
nia tematy związane z finansami 
potraktowano raczej po macosze-
mu, chociaż trzeba dodać, że coraz 
więcej nauczycieli docenia ich zna-
czenie. Ich wysiłki to jednak ciągle 
kropla w morzu potrzeb. Dzieci 
uczą się nazw największych rzek 
w Afryce i interpretacji piętnasto-
wiecznego wiersza, w ogromnym 
gąszczu bardziej lub mniej waż-
nych informacji elementy edukacji 
finansowej wciąż jakoś nie mogą 
znaleźć sobie miejsca. Nie chodzi 
wcale o znajomość skomplikowa-
nych reguł rządzących światem fi-
nansów, ale o podstawową wiedzę, 
która ułatwi młodemu człowieko-
wi wejście w dorosłość i pozwoli 
w przyszłości uniknąć poważnych 
błędów i pułapek. Zdają sobie z 
tego doskonale sprawę twórcy pro-
gramów nauczania m.in. w krajach 
skandynawskich. 

Nie tylko jednak szkoła, ale tak-
że rodzina nie zawsze jest w stanie 
sprostać zadaniom w zakresie edu-
kacji finansowej dzieci i młodzie-
ży. A przecież to właśnie w domu 

dzieci powinny uczyć się szacunku 
dla cudzej pracy, zasad mądrego 
oszczędzania i odpowiedzialnego 
wydawania pieniędzy. Młodzi lu-
dzie słyszą i obserwują, co rodzice 
mówią o finansach i jakie decyzje 
podejmują. Nie zawsze są to decy-
zje odpowiedzialne. Jeżeli dorośli 
źle zarządzają domowym budże-
tem, ich pociechy najprawdopo-
dobniej będą powtarzać w swoim 
życiu takie właśnie zachowania. 
Innych bowiem nikt ich nie na-
uczy. Wielu dorosłych też zaczyna 
interesować się światem finansów 
dopiero wtedy, gdy znajdą się w 
kłopotach lub gdy chcą ubiegać się 
o kredyt. Lepiej jednak uczyć się 
na bieżąco, korzystając z książek, 
fachowych artykułów czy chociaż-
by edukacyjnych gier komputero-
wych. Informacji można szukać u 
niezależnych doradców finanso-
wych lub pracowników instytucji 
bankowych. Są też kursy i szkole-
nia dla dorosłych. 

Rodzicom i nauczycielom w su-
kurs próbują w ostatnich latach 
przychodzić same instytucje fi-
nansowe. Organizują spotkania z 

młodzieżą, tworzą programy, które 
mają na celu wprowadzenie mło-
dych ludzi w świat finansów. Na 
przykład Czeska Kasa Oszczędności 
zainaugurowała już trzeci cykl pro-
jektu „ABC pieniądza”. Początkowo 
projekt był skierowany głównie do 
uczniów czwartych klas szkół pod-
stawowych. Dzieci poprzez zabawę 
uczyły się, skąd biorą się pieniądze, 
jak należy je traktować, na czym po-
lega mądre oszczędzanie, jak postę-
pować, aby pieniądz (lub jego brak) 
nie stał się źródłem poważnych ży-
ciowych problemów. W obecnym 
roku szkolnym w projekcie mogą 
uczestniczyć także uczniowie dru-
gich klas szkół podstawowych. Dla 
starszych uczniów w wieku 14-18 
lat jest z kolei zaadresowana gra 
komputerowa „Droga pełna tajem-
nic” (Tajuplná cesta). Uczy ona, jak 
poruszać się w świecie finansów i 
jak rozwiązywać zaistniałe sytu-
acje. Na razie do projektu włączyło 
się ponad 260 szkół, w niedalekiej 
przyszłości powinno ich być co naj-
mniej 400. Ambicją autorów pro-
jektu jest zainteresowanie nim 25 
tys. dzieci z całej republiki. 

W sklepie Ireny Medek w centrum 
Gródka można kupić niemal 
wszystko, czego człowiek po-

trzebuje w gospodarstwie domowym. Ale też 
na przykład wypróbowane ziołowe herbatki 
oraz regionalną literaturę. Wszystko zaczęło 
się przed laty, kiedy pani Irena stanęła przed 
dylematem: iść na bezrobocie czy wziąć 
sprawy w swoje ręce?

– Po drugim urlopie macierzyńskim, w 
1999 roku, podjęłam pracę w sklepie z arty-
kułami gospodarstwa domowego. Znajdował 
się on w starym budynku obok dzisiejszej 
siedziby mojego sklepu. Firma, która prowa-
dziła sklep, wkrótce zakończyła działalność. 
Wtedy miałam do wyboru albo odkupienie 
zapasów towaru i przejęcie sklepu albo bez-
robocie – wspomina pani Irena. 

Bracia pożyczyli jej pieniądze i pod szyl-
dem ich firmy zaczęła razem z koleżanką 
prowadzić sklep. Po kilku latach, ze względu 
na niedogodne warunki panujące w sypią-
cym się obiekcie, skorzystała z oferty wła-
ścicieli sąsiedniego budynku i wynajęła w 
nim lokale. – W tym budynku jestem od 2008 
roku, a od 2012 mam własną działalność go-
spodarczą. Jest tu więcej miejsca, mogłam 
więc poszerzyć asortyment. Sama wyposaży-
łam sklep w regały i potrzebny sprzęt. Przy-
dało mi się techniczne wykształcenie, które 
zdobyłam w Technikum Maszynowym w 
Karwinie – mówi biznesmenka. 

Wystarczy rozejrzeć się po sklepie, aby 
przekonać się, że u pani Ireny można nabyć 
najróżniejszy towar – od artykułów drogeryj-
nych i papierniczych, przez skarpetki i poń-
czochy, po rzeczy przydatne w kuchni, do-
mowym warsztacie czy ogrodzie. Nie brakuje 
nawet karmy dla zwierząt. Czy jakaś część 
asortymentu jest ważniejsza od innych? Skle-
pikarka zaprzecza. – To wszystko są małe 
cząstki, które razem tworzą jedną całość. 
Wszystkie są ważne. Mam tu także bogatą 
ofertę gazet, których nikt inny w Gródku nie 
sprzedaje – prócz poczty, ale ta ograniczyła 
działalność. Mam życzenia na różne okazje, 
także z polskimi tekstami. Cieszą się dużym 

powodzeniem. Prowadzę 
kolekturę „Sportki”, jest 
u mnie punkt odbioru 
towaru dostarczanego 
przez firmę kurierską. 
Można tu także kupić wi-
dokówki Gródka, których 
produkcję sama zleciłam 
we współpracy z Chatą 
Gródek. Oferuję także 
niektóre publikacje re-
gionalne z wydawnictw 
Ireny Cichej i Bronisława 
Ondraszka. 

Sklep otwarty jest w 
dni powszednie i w so-
boty. Większość klien-
teli stanowią miejscowi 
emeryci lub osoby, któ-
re nie pracują w mie-
ście. – Większość tych, 
którzy jeżdżą do pracy 
do Trzyńca czy innych 
miast, robią zakupy w 
dużych sklepach. Tu 
wpadają tylko wtedy, kie-
dy nie udaje im się cze-
goś zdobyć. Wychodzę 
naprzeciw oczekiwaniom ludzi, zamawiam 
artykuły, które są im potrzebne – mówi Irena 
Medek. Współpracuje z miejscowymi szkoła-
mi oraz Urzędem Gminy, dostarcza im towar 
na zamówienie. Pamięta także o sezonowej 
ofercie – teraz, jesienią, przyszła pora na la-
tawce i znicze cmentarne, przed świętami 
Bożego Narodzenia będzie oferowała szeroki 
wachlarz foremek do ciastek. Stara się także 
iść z duchem czasu i wprowadzać bardziej 
ekologiczne artykuły – na przykład talerze 
i kubki jednorazowego użytku z materiałów 
przyjaznych dla środowiska. 

Oglądając się wstecz, Irena Medek nie wi-
dzi większych różnic pomiędzy dzisiejszymi 
potrzebami klientów a tym, czego szukali w 
sklepie przed kilkunastu laty. Za to wymaga-
nia urzędów państwowych są coraz większe. 
Rośnie biurokracja, po wprowadzeniu EET 

przedsiębiorcy musieli wyposażyć firmy w 
odpowiedni sprzęt i oprogramowanie, a teraz 
na bieżąco trzeba płacić za jego aktualizacje. 
Niedawno pani Irena musiała załatwić sobie 
specjalną licencję, żeby nadal mogła sprze-
dawać wyroby tytoniowe. 

Chociaż prowadzenie sklepu pochłania 
sporo czasu, Irena Medek stara się znaleźć 
czas także dla siebie, dla wnucząt oraz na 
pracę społeczną. Od dziesięciu lat jest człon-
kiem zarządu Miejscowego Koła PZKO w 
Gródku, angażuje się w przygotowanie im-
prez, piecze kołacze, pracuje w gródeckiej 
„budzie” na Gorolskim Święcie. 

– Praca drobnego przedsiębiorcy nie jest ła-
twa, ale nie potrafiłabym już robić nic innego. 
O ile zdrowie pozwoli, nadal będę się starała, 
aby mieszkańcy mieli gdzie chodzić do sklepu 
– podsumowuje Irena Medek.  (dc)
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Tel. 704 103 013

Fot. DANUTA CHLUP

Tanzania potrzebuje 
motywacji
Czwórka młodych Zaolziaków, Beniamin Kantor, Maria Taska oraz rodzeństwo Barbara 
i Adam Gaurowie, wrócili na początku września z dwumiesięcznego wolontariatu w Tanzanii. 
O ich pobycie w Lea Primary School w Dongobeshu informowaliśmy już pod koniec lipca. 
Teraz z Beniaminem i Marysią umówiłam się na rozmowę. 

Beata Schönwald 

Spotkałam się z poglądem, że lu-
dzie, którzy raz zakosztują klimatu 
Afryki, muszą tam powrócić. Czy z 
wami jest podobnie? 
– M.T.: Moja siostra, która już 
wcześniej pojechała do Tanzanii, 
po pewnym czasie znowu postano-
wiła tam powrócić. Mnie też ludzie 
o to pytają. Na razie nie znam od-
powiedzi, choć jestem pewna, że 
te dwa miesiące, które tam spędzi-
liśmy, to był błogosławiony czas. 
Bardzo przyjemny dla nas wszyst-
kich. 
– B.K.: Zgadzam się z tobą. Ta kul-
tura, ci ludzie, przeżycia z dziećmi i 
ten szacunek, jakim nas tam darzo-
no, to wszystko składa się na obraz 
Tanzanii, który noszę w sercu. Ży-
cie w tym kraju upływa w zupełnie 
innym tempie niż u nas. Ludzie się 
nie spieszą, nie gonią za pseudo-
wartościami, za pieniędzmi i ka-
rierą, nie potrzebują się przebić za 
wszelką cenę i być najlepsi. Miesz-
kańcom Tanzanii w ich mniemaniu 
niczego nie brakuje. Mogą np. przez 
cały miesiąc, a nawet przez całe ży-
cie jeść wciąż ten sam posiłek, ryż z 
fasolą, i są szczęśliwi. Chociaż mają 
inne surowce i mogliby ugotować 
coś innego, nie robią tego.

Ale czy to nie bardziej przejaw 
lenistwa niż pokory?
– M.T.: W pewnym sensie tak. 
Wydaje mi się, że gdyby tamtejsi 
ludzie chcieli, ich kraje mogłyby 
czerpać o wiele większe profity z 
tego, co mają. Ale oni nie chcą, im 
odpowiada to, co jest. Chociaż tak 
jak wszędzie, również tam są wyjąt-
ki. Poznaliśmy np. człowieka, który 
miał swoją restaurację i oprócz tego 
jeszcze gdzie indziej gotował, po-
nieważ chciał zabezpieczyć dzieci 
na przyszłość, dać im edukację.

Tak, ale my przecież słyszymy ze-
wsząd, że trzeba pomagać ludziom 
w Afryce. Zbieramy pieniądze na 
różne projekty, a tu dowiaduję się, 
że w Tanzanii mieszkańcy są po 
prostu „happy”...
– B.K.: Jeżeli chodzi o edukację 
szkolną, to sponsoring jest bar-
dzo potrzebny. Bo są dzieci, które 
nie mają szans, żeby dostać się do 
szkoły. Należy je wspierać i rozwi-
jać ich talenty, a nie ludzi, którzy 
nie mają ochoty niczego w życiu 
zmieniać. Wolontariusze nadzoru-
ją później, czy te środki są z sensem 
wykorzystane. 
– M.T.: Nasza rola w tym kraju jest 
zarówno materialna, jak i moty-
wacyjna. W Dongobeshu realizo-
waliśmy np. projekt budowy kur-
nika. Najpierw razem z kilkoma 
nauczycielami pojechaliśmy do 
innej miejscowości zobaczyć, jak 
taki kurnik funkcjonuje. Sami nie 
podjęliby się budowy, ale kiedy 

się przekonali, że chodzi o dobrą 
rzecz, zapalili się do pracy. Podob-
nie było w szkole.

Pojechaliście do Afryki, żeby dora-
dzać nauczycielom, jak prowadzić 
lekcje. Nikt z was nie jest jednak 
nauczycielem, nawet studentem 
pedagogiki…
– M.T.: Ze szkołą było tak samo jak 
z kurnikiem. Nasza rola polegała 
na tym, żeby wnieść coś nowego, 
innowacyjnego i zmotywować do 
działania. Mieliśmy tę świadomość, 
że pracujemy z nauczycielami, któ-
rzy są po studiach i tak naprawdę 
nie mamy nic do gadania. Z drugiej 
strony widzieliśmy, że w szkole są 
pomoce naukowe, których nikt na 
lekcjach nie wykorzystuje.
– B.K.: Naszym zadaniem było po-
kazanie im, że można uczyć ina-
czej, bardziej praktycznie, że za-
miast opowiadać o globusie można 
go przynieść do klasy i pokazać 
uczniom. 
– M.T.: Myślę, że brak innowacyjne-
go podejścia ze strony nauczycieli 
jest efektem systemu kształcenia, 
który kładzie nacisk na wyniki. Na-
uczyciel musi przekazać uczniom 
jak najwięcej wiedzy encyklope-
dycznej, a uczeń musi jak najwięcej 
wykuć na pamięć. W tej sytuacji 
wprowadzanie na lekcje jakichkol-
wiek nowinek może być postrzega-
ne jako niepotrzebna strata czasu.

W jakim języku rozmawialiście z 
tubylcami?
– B.K.: Po angielsku. W szkole, w 
której byliśmy, językiem naucza-
nia jest angielski. Wszystkie dzieci 
mówiły więc z nami po angielsku. 
Nawet z pięcio- lub sześciolatkiem 
potrafiliśmy się dogadać w tym ję-
zyku. Nie wszędzie jednak angielski 
jest językiem wykładowym. My pra-
cowaliśmy w szkole prywatnej, w 
państwowych szkołach podstawo-
wych nie ma obowiązkowej eduka-
cji angielskojęzycznej. Dzieci uczą 
się tam suahili. Dopiero w szkołach 
średnich wszystkie przedmioty są 
obowiązkowo wykładane po angiel-
sku. Natomiast kiedy szliśmy np. na 
targowisko, to musieliśmy radzić 
sobie z suahili i mieć opanowane w 
tym języku przynajmniej podstawo-
we słowa i zwroty.

Czy pod pojęciem szkoła prywat-
na należy rozumieć odpłatna?
– M.T.: Tak. Niektórzy rodzice sami 
płacą za szkołę, chociaż są to po-
ważne sumy. Opłata miesięczna za 
jedno dziecko wynosi w przelicze-
niu na naszą walutę 1000 koron. 
Dla porównania nauczyciel zarabia 
miesięcznie 3 tys. koron. Z drugiej 
strony uczeń w tej opłacie ma wli-
czone praktycznie wszystko – na-
ukę, wyżywienie, nocleg, ubranie. 
Jeżeli mieszka w wiosce, to płaci 
mniej. Takie dzieci stanowią jed-

nak mniejszość, bo większość w 
ciągu roku szkolnego praktycznie 
nie wraca do domu. Zdarza się, że 
nawet te dzieci, które mogą dojść 
do szkoły w 15 minut, korzystają z 
internatu. W weekend rodzice cza-
sem je odwiedzają, ale wcale to nie 
jest regułą.
– B.K.: Dla nas to jest niewyobra-
żalne, ale nawet dyrektor szkoły, 
u którego mieszkaliśmy, też zosta-
wiał dzieci w internacie, żeby przy-
zwyczaiły się do pewnego reżimu. 
W trakcie edukacji to nauczyciel i 
wychowawca w internacie przej-
mują na siebie rolę rodzica. Nie jest 
to łatwe zadanie, bo dzieci w szkole 
jest naprawdę dużo.

Mam rozumieć, że sześcioletnie 
dziecko rozpoczyna naukę w szko-
le i przez długie miesiące nie widzi 
się z mamą i tatą?
– M.T.: To jest różnica kulturo-
wa, której my nie rozumiemy. 
W Tanzanii panują inne relacje 
między rodzicami i dziećmi. Kie-
dy dziecko jest małe, mama nosi 
je wszędzie ze sobą w chuście. 
Od drugiego roku życia musi już 
jednak liczyć na siebie i pomoc 
rodzeństwa. Mama nie ma czasu, 
żeby przez cały dzień zajmować 
się dziećmi. Na co dzień nie oka-
zuje im też tyle czułości, jak robią 
to nasze mamy. To rodzeństwo 
opiekuje się sobą nawzajem.

– B.K.: To nie znaczy, że ludzie w 
Tanzanii są nieczuli, a ich relacje 
chłodne. Tak jak u nas można spo-
tkać zakochane pary, z tą jednak 
różnicą, że swojej miłości nie oka-
zują na zewnątrz w sposób fizycz-
ny. Z drugiej strony jest normalne, 
że dziewczyny, a nawet starsze pa-
nie chodzą, trzymając się za ręce. 
Podobnie mężczyźni, kiedy rozma-
wiają z sobą, mają uściśnięte dło-
nie. Publicznie przyjaciele przeja-
wiają wobec siebie więcej uczuć niż 
zakochana para.

Czy dzięki pobytowi w Tanzanii 
udało się wam przełamać jakieś 
stereotypy związane z Afryką? 
– B.K.: Zanim wyjechałem do Tan-
zanii, nie wiedziałem, czego mogę 
się spodziewać po pobycie na miej-
scu. Miałem pewne obawy np. co 
do panujących tam zasad higieny. 
Wkrótce przekonałem się o tym, 
że niepotrzebnie. W Tanzanii jest 
co prawda dużo kurzu i trudniej 
utrzymuje się porządek, z drugiej 
strony jednak widzieliśmy, że dzie-
ci w szkole muszą sprzątać. 
– M.T.: To trochę wyglądało tak, jak-
by w Dongobeshu istniały dwa róż-
ne światy. W szkole wszystko było 
zorganizowane, miało swój czas, 
ład i porządek. Natomiast poza nią 
ludzie jakby nie wiedzieli, co tak 
naprawdę mają z sobą zrobić i tylko 
od ich silnej woli zależało, czy takie 
rzeczy, jak czystość i punktualność 
zechcą stosować również w swoim 
prywatnym życiu.
– B.K.: My prowadziliśmy w Don-
gobeshu zupełnie normalne życie. 
Dzięki temu, że mieszkaliśmy w 
domu dyrektora szkoły, tak na-
prawdę niczego nam nie brako-
wało. Mieliśmy nawet dostęp do 
internetu. Wiadomo, że trzeba było 
oszczędzać wodę i zadowolić się 
zwykłą kawą, ale w sklepach były 
wszystkie podstawowe produkty. 
Nawet raz na miesiąc mieliśmy 
czekoladę. 

Adam, Barbara, Beniamin i Maria 
wyjechali do Tanzanii w ramach pro-
gramu międzynarodowego wolon-
tariatu INVYT Junior, którego part-
nerem jest m.in. Diakonia Śląska w 
Czeskim Cieszynie. Tą drogą pragną 
podziękować wszystkim sponsorom 
oraz osobom prywatnym za wspar-
cie materialne projektu – za aparaty 
cyfrowe, pendrive'y i inne potrzebne 
rzeczy. Szczególne podziękowania 
kierują do Polskiej Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Kubisza w Gnojniku za 
przekazanie placówce w Dongobe-
shu dużej liczby pomocy szkolnych. 

• Tanzania – państwo we wschod-
niej Afryce powstałe z połączenia 
dawnych kolonii brytyjskich: Tan-
ganiki (do I wojny światowej nie-
mieckiej) oraz brytyjskiego Zan-
zibaru, co symbolizowała nazwa 
utworzona z pierwszych sylab 
nazw obu krajów TAN+ZAN. Re-
publika Tanzanii od 1961 roku 
(jako Tanganika) jest członkiem 
brytyjskiej Wspólnoty Narodów. W 
wyborach powszechnych wybiera-
ny jest prezydent oraz członkowie 
jednoizbowego Zgromadzenia Na-
rodowego (Bunge) na pięcioletnią 
kadencję. Kraj zamieszkuje blisko 
60 milionów ludzi. Fot. ARC

• Beniamin Kantor w klasie z 
uczniami.

• Maria Taska przed budynkiem 
szkolnym w Dongobeshu. 
Zdjęcia: ARC
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S P O R T Marcin Krukowski, siódmy zawodnik finałowego konkursu 
rzutu oszczepem w lekkoatletycznych MŚ

Medal leżał na ziemi, a ja się po niego nie 
schyliłem 

Weekendowy serwis piłkarski
Na przemian w deszczu i słońcu walczono w weekend na boiskach piłkarskich całego kraju. Pierwszoligowa 
Karwina otrzymała baty w Pradze, Zlin z kolei w Ostrawie. W atrakcyjnych czwartoligowych derbach Bogumin 
pokonał u siebie Hawierzów. 

Janusz Bittmar

FORTUNA LIGA

SPARTA PRAGA – 
KARWINA 4:0
Do przerwy: 1:0. Bramki: 14., 52. i 
59. Kozák, 85. Kanga. CZK: 61. Pe-
tráň. Karwina: Hrdlička – Ndefe 
(46. Putyera), Kouřil, Rundić, Čon-
ka – Lingr (88. Moravec), Smrž, Ha-
nousek, Ba Loua – Steven (79. Bu-
kata), Petráň.

Hat trick Libora Kozáka i czerwo-
na kartka dla karwińskiego napast-
nika Michala Petránia. Dwa kluczo-
we momenty sobotniego meczu na 
Letnej, w którym Sparta nie pozosta-
wiła nic przypadkowi. Kozák, który 
pierwsze kroki stawiał w Opawie, a 
zahartował się we włoskiej Serie A, 
zdobył pierwszego hat tricka po po-
wrocie do czeskiej ligi. Warto jednak 
podkreślić, że karwińscy obrońcy w 
znacznym stopniu ułatwili mu za-
danie. – Zadecydował pierwszy gol 
Kozáka, po naszym błędzie. A po-
tem spadała już lawina – stwierdził 
bramkarz MFK, Libor Hrdlička. 

OSTRAWA –  
ZLIN 4:0
Do przerwy: 4:0. Bramki: 20. Diop, 
25. Jirásek, 31. Reiter, 41. Fillo. Ostra-
wa: Budinský – Fillo, Pokorný, Stro-
nati, Fleišman – Reiter (83. Lalković), 
Jirásek, Hrubý, Kuzmanović – Diop 
(73. Kaloč), Smola (67. Holzer).

W 41. minucie można było zwi-
nąć kurtynę. Przy stanie 4:0 dla 
Banika mecz w Witkowicach za-
mienił się w sielankę, czyli naj-
gorszy scenariusz dla neutralnego 
widza. Na Miejskim Stadionie po-
stronnych kibiców było jednak jak 
na lekarstwo. Pokazówce Banika 
przyglądał się m.in. wokalista gru-
py Kryštof, Richard Krajčo, a także 
6072 innych fanów piłki nożnej. 
Naiwnie grający Zlin, który pod 
wodzą trenera Josefa Csaplára 
prezentuje futbol z pogranicza pa-
rodii, w drugiej połowie już tylko 
hipnotyzował tablicę wyników. 
– W ostatnich meczach rozwiązał 
się worek z bramkami. Powód jest 
prozaiczny, mniej panikujemy w 
polu karnym – stwierdził trener 
Banika, Bohumil Páník. 

Lokaty: 1. Slavia Praga 32, 2. Pil-
zno 26, 3. Ml. Bolesław 22, 4. Ostra-
wa 21,… 12. Karwina 11 pkt. 

FNL

TRZYNIEC – 
WITKOWICE 3:2
Do przerwy: 2:1. Bramki: 10. Akuli-
nin, 23. Kubala, 72. Bedecs – 25. Stříž, 
49. Buchvaldek. Trzyniec: Adamuška 
– Kušnír, Bedecs, Gáč, Janoščín – 

Omasta (61. Arroyo), Samiec, Ma-
chalík, Hlúpik – Kubala (71. Valen-
ta), Akulinin (82. Tijani). Witkowice: 
Květon – Surzyn, Holiš, V. Cverna, 
Klusák (88. Martišiak) – Motyčka (79. 
M. Kovařík), Matěj – Buchvaldek, 
Zorvan, Stříž (79. Kania) – Chvěja. 

W derbach piłkarze Trzyńca ra-
dowali się z czwartej wygranej z rzę-
du. Gola na wagę trzech punktów 
zdobył stoper Imrich Bedecs, który 
pięknym strzałem w okienko nie 
dał szans Květoniowi. Podopieczni 
trenera Svatopluka Habanca mogą 
teraz w dobrej atmosferze przygo-
towywać się do hitu 12. kolejki, wy-
jazdowego spotkania z prowadzą-
cymi w tabeli Pardubicami (19. 10.). 

Lokaty: 1. Pardubice 26, 2. Dukla 
Praga 24, 3. Jihlawa 23,… 6. Trzy-
niec 19 pkt. 

DYWIZJA

BOGUMIN – 
HAWIERZÓW 2:0
Do przerwy: 1:0. Bramki: 7. Padých, 
62. Halaška. CZK: 27. Matušovič 
(H.). Bogumin: Švrčina – Ferenc, 
Kodeš, Košťál, Stošek – Siekiera 
(61. Fr. Hanus), Bloksch, Jesch (81. 
Richtár), Halaška (85. Kubinski) 
– Padých (79. Palej), Lišaník (75. 
Latocha). Hawierzów: Přibyl – Po-
dešva, Matušovič, Skoupý, Zbavitel 
(62. Heller) – Klejnot, Förster, Zup-
ko – Chlopek (85. Noga), Stanojko-
vić (66. Dawid), Velčovský. 

Dobry futbol można zagrać na-
wet w strugach deszczu. Dywizyjne 
derby bawiły kibiców od pierwszej 
do ostatniej minuty. Boguminiacy 
pokonali Indian z Hawierzowa po 
raz pierwszy w ramach rozgrywek 
dywizyjnych, w zamierzchłej prze-

szłości spotykali się jednak również 
w drugiej najwyższej klasie piłkar-
skiej. Mecz ustawiła szybka bramka 
Jakuba Padýcha, który po błędzie ry-
wala w sytuacji sam na sam z bram-
karzem zachował zimną krew, trafia-
jąc do siatki płaskim, technicznym 
strzałem. Grający nerwowo Indianie 
popełniali błędy. W 27. minucie czer-
woną kartkę otrzymał Miroslav Ma-
tušovič – gwiazdor hawierzowskiej 
drużyny, trener i stoper na granicy 
pola karnego podciął szarżującego 
Padýcha. Po krótkich rozmowach z 
sędzią Matušovič powędrował pod 
prysznic, a grająca w dziesiątkę ha-
wierzowska eskadra paradoksalnie 
wspięła się na swoje wyżyny. Przez 
resztę spotkania to boguminiacy się 
bronili, a goście atakiem pozycyj-
nym zdobywali pole karne. Taktyka 
kontrataków ze strony Bogumina 
zdała egzamin w 62. minucie, kiedy 
to Halaška poprawił na 2:0. Do koń-
ca meczu obraz gry nie uległ zmia-
nie. Indianie grali nieskutecznie, 
a gospodarze w szczelnym bloku 
defensywnym czekali na okazję, by 
wyprowadzić szybką akcję oskrzy-
dlającą. – Cieszymy się z wygranej, 
ale szkoda, że nie udało nam się 
rozstrzygnąć meczu wcześniej, cho-
ciażby w pierwszej połowie. Okazji z 
kontrataków było sporo – stwierdził 
Patrik Poštulka, drugi trener FK Bo-
spor Bogumin. 

OPAWA B – 
DZIEĆMOROWICE 3:1
Do przerwy: 1:0. Bramki: 34. Dar-
movzal, 64. Helebrand, 86. Hara-
zim – 78. Mičola. Dziećmorowice: 
J. Stach – Nitka, K. Skoupý, Leibl, 
R. Macko – Egri, Mičola, Škuta, M. 
Macko – Řapek, Staško. 

Drużyna rezerw Opawy z gościn-

nym udziałem piłkarzy z pierwszo-
ligowego składu zasygnalizowała, 
że mecz z Dziećmorowicami traktu-
je bardzo poważnie. Mecz ustawiła 
bramka Darmovzala, który wykorzy-
stał prosty błąd dziećmorowickiej 
defensywy. Goście po kontaktowym 
golu Mičoli rzucili wszystkie siły do 
ataku. Odważny futbol ekipy Josefa 
Jadrnego nie przyniósł jednak pożą-
danego efektu. Na 3:1 ustalił wynik 
członek pierwszoligowego opaw-
skiego składu, Štěpán Harazim. 

KARWINA B – 
RYMARZÓW 1:0
Do przerwy: 0:0. Bramka: 90. Drek-
sa. Karwina B: Neuman – Putyera, 
Dreksa, Hujo, Kaczmarczyk – We-
ber – Galuška, Vlachovský (62. 
Greguš), Seriš (62. Hejda), Puchel 
– Hladík.

Mecz na szczycie tabeli rozstrzy-
gnął na korzyść rezerw Karwiny 
powracający do zdrowia stoper 
Pavel Dreksa, który w 90. minucie 
zorientował się najlepiej w zamie-
szaniu podbramkowym. Spotkanie 
z liderem dywizyjnej grupy F za-
kończyło się zmianą warty na czele 
tabeli – po weekendzie to karwinia-
cy prowadzą. – Zagrały dwie czoło-
we drużyny w dywizyjnej stawce. 
Myślę, że kibice wracali do domu 
zadowoleni – skomentował zawody 
trener gospodarzy, Čestmír Kročil. 

TRZYNIEC B –  
N. JICZYN 1:2
Do przerwy: 0:1. Bramki: 63. 
Čelůstka – 43. Smolarčík, 53. Vo-
koun. Trzyniec B: Misiorz – Bula-
wa, Čelůstka, Šuľa, Chloň – Vaněk, 
Niemczyk – Joukl, Nieslanik, Ja-
nošík – Tijani (46. Jež). 

Trzyńczanie przegrali po raz 
pierwszy na Borku, a w sumie po 
raz trzeci w eksperymentalnym 
dywizyjnym sezonie, w którym 
rezerwy profesjonalnych klubów 
spędzają sen z powiek tradycyjnym 
uczestnikom czwartej ligi. Tym 
razem to pół-amatorzy z Nowego 
Jiczyna zaskoczyli faworyta. Przy 
stanie 0:2 iskierkę nadziei wykrze-
sał strzałem z granicy pola karnego 
doświadczony Čelůstka, na więcej 
gospodarzy nie było jednak stać. 

Lokaty: 1. Karwina B 23, 2. Ryma-
rzów 21, 3. Opawa B 21,… 6. Trzy-
niec B 16, 8. Bogumin 13, 10. Dzieć-
morowice 7, 12. Hawierzów 7 pkt. 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
Cz. Cieszyn – L. Piotrowice 2:1 (17. 
Latocha, 75. Vlachovič – 74. Al-
man), P. Polom – Bystrzyca 5:3 (27. 
Kuděla, 37. Hubeňák, 39. Rodek, 
80. Mrázek, 90. Kludka – 26. Kreże-
lok, 50. Noga, 89. Baron), Bilowec 
– Datynie Dolne 4:1 (10. Střelec, 
43. Pěla, 48. Socha, 66. Socha – 80. 
Baláž), Oldrzyszów – Fulnek 4:2, 
Szonów – Karniów 0:10, Břidličná 
– Bruszperk 6:1, Czeladna – Kobe-
rzyce 3:2, Hlubina – Haj 2:2. Lo-
katy: 1. Bilowec 28, 2. Fulnek 27, 3. 
Břidličná 24,… 9. L. Piotrowice 14, 
11. Cz. Cieszyn 13, 13. Datynie Dolne 
11, 15. Bystrzyca 6 pkt. 

IA KLASA – gr. B
Olbrachcice – Śmiłowice 4:2 (Kva-
pil 2, Hovůrka, Chumchal – Cien-
ciala, Kocur), Slavia Orłowa – 
Luczina 4:1 (Renta 3, Jatagandzidis 
– Tomíček), Dobra – Lutynia Dolna 
4:0, Dobratice – Stonawa 3:0, St. 
Miasto – Jabłonków 1:1 (Němec – T. 
Niesłanik), Wracimów – Jistebnik 
5:1, Petřvald n. M. – Libhošť 10:1. 
Lokaty: 1. Petřvald n. Morawach 25, 
2. Olbrachcice 19, 3. Stonawa 19 pkt. 

IB KLASA – gr. C
Inter Piotrowice – Wierzniowice 
2:1, Nydek – L. Piotrowice B 0:3, 
Sucha Górna – Raszkowice 8:0, 
Pietwałd – Oldrzychowice 1:1, Wę-
drynia – Zabłocie 1:3, Mosty k. J. 
– Gnojnik 1:6, Starzicz – Sedliszcze 
2:0. Lokaty: 1. Gnojnik 27, 2. Zabło-
cie 19, 3. I. Piotrowice 19 pkt. 

MP KARWIŃSKIEGO
G. Błędowice – Sn Hawierzów 3:2, 
V. Bogumin – Żuków Górny 0:17, 
Cierlicko – B. Rychwałd 0:1. Loka-
ty: 1. F. Orłowa 15, 2. Żuków Górny 
14, 3. Sn Hawierzów 10 pkt. 

MP FRYDEK-MISTEK
Bukowiec – Piosek 3:0, Niebory – 
Nawsie 4:1, Śmiłowice B – Milików 
1:7, Wojkowice – Gródek 1:4. Loka-
ty: 1. Niebory 25, 2. Gródek 15, 3. 
Piosek 15 pkt.  

• Królami derbów zostali w Boguminie 
piłkarze Bosporu (niebieskie koszulki). 
Fot. JANUSZ BITTMAR

Karlowe Wary pokonane, 
teraz pora na Lozannę
To miał być dobry trening przed środowym meczem Ligi Mistrzów z Lozanną. 
Rzeczywistość była jednak zgoła odmienna. Stalownicy dosłownie wymęczyli zwycięstwo 
nad Karlowymi Warami, warte dwóch punktów. Bez punktów wrócili natomiast ze stolicy 
czeskiego piwa, Pilzna, hokeiści Witkowic. W tabeli Tipsport Ekstraligi drużyna Trzyńca 
obroniła drugie miejsce. Prowadzą Białe Tygrysy z Liberca.  

Janusz Bittmar 

Matěj Stránský:  
Chcemy być lepsi od Filadelfii
Trzyńczanie zaprezentowali się 
w Werk Arenie już bez napastnika 
Andreja Nestrašila, który po dwóch 
meczach w barwach Stalowników 
„czmychnął” do bogatszej rosyj-
skiej ligi KHL, zwabiony przez 
Magnitogorsk. Goście z Karlowych 
Warów nie sprzedali tanio skóry, 
udowadniając, że dobre wyniki na 
starcie sezonu nie były dziełem 
przypadku. Trzyńczanie zwycięży-
li 4:3 golem z dogrywki. Bohaterem 
spotkania został Ondřej Kovařčík, 
który w 5. minucie dogrywki dobił 
do siatki krążek uderzony z kija 
Adamskiego. Rumieńcem wsty-
du oblał się karlowarski bramkarz 
Bednář, który nie zgasił łatwego 
strzału Adamskiego. Oprócz On-
dřeja Kovařčíka świetny mecz za-
liczył również zdobywca dwóch 
bramek dla gospodarzy, napastnik 
Matěj Stránský. – Karlowe Wary 
postawiły w tym sezonie na młody, 
waleczny zespół. Szybki hokej mu-
siał się podobać kibicom, a ja cie-
szę się z dwóch punktów bardziej, 
niż z dwóch zdobytych goli. Zespół 
jest najważniejszy i mam nadzieję, 
że na zwycięskiej fali pozostanie-
my również w środę w meczu Ligi 
Mistrzów z Lozanną – stwierdził 
Stránský. – Jeśli wygramy, to bę-
dziemy lepsi od Filadelfii Flyers, 
która przegrała z Lozanną ostat-
ni mecz kontrolny przed startem 
NHL – dodał z uśmiechem napast-
nik. 

Jutrzejsze spotkanie w ramach 
Champions League rozpoczyna 
się w Werk Arenie o godz. 17.00. W 
barwach gospodarzy nie powinno 
znów zabraknąć napastnika Davi-
da Květonia, który po pięciu latach 
przerwy wrócił pod Jaworowy, 
gdzie w sezonie 2010/2011 cieszył 
się ze złotego medalu dla mistrza 
RC. Stalownicy, którzy wciąż nie 
rezygnują z awansu do dalszej fazy 
rozgrywek, muszą u siebie koniecz-
nie zwyciężyć. Rewanż w Lozannie 
zaplanowano na wtorek 15 paź-
dziernika. 

Autostradą D1  
w korkach i na tarczy
Hokeiści Witkowic zafundowali 
sobie niepotrzebną jazdę po jed-
nej z najgorszych autostrad w Unii 
Europejskiej, słynnej D1. – Do Pil-
zna pojechaliśmy z dużymi ambi-
cjami, ale wróciliśmy zdołowani 
– skomentował przegraną szkole-
niowiec ostrawskiego klubu, Ja-
kub Petr. – Gospodarze wykazali 
się świetną skutecznością i zwy-
ciężyli w pełni zasłużenie.  

TIPSPORT EKSTRALIGA

TRZYNIEC – 
KARLOWE WARY 
4:3 (d)
Tercje: 2:2, 1:0, 0:1 – 1:0. Bramki i 
asysty: 7. Marcinko (Galviņš, Hrňa), 
14. M. Stránský (Hrňa, Marcinko), 
31. M. Stránský (Hrehorčák, D. Mu-
sil), 65. O. Kovařčík (Adamský) – 8. 
Koblasa (Flek), 10. Šenkeřík (Gríger, 
T. Rachůnek), 55. Stříteský (Šenkeřík, 
T. Rachůnek). Trzyniec: Kváča – 
Roth, Gernát, D. Musil, Galviņš, M. 
Doudera, Krajíček – M. Stránský, P. 
Vrána, Hrehorčák – Hrňa, Marcinko, 
Dravecký – O. Kovařčík, M. Kovařčík, 
Chmielewski – D. Květoň, Polanský, 
Adamský.

PILZNO – 
WITKOWICE 4:1
Tercje: 2:1, 1:0, 1:0. Bramki i asysty: 
11. Gulaš (Moravčík), 14. Kodýtek 
(Indrák), 32. Mertl (Kańák, Gulaš), 
59. Straka (Vráblík, Čerešňák) – 12. 
Guman (Vopelka). Witkowice: M. 
Svoboda – T. Černý, Trška, Šidlík, 
D. Krenželok, Výtisk, Kvasnička, 
Gregorc – Bukarts, Roman, Schleiss 
– Kurovský, Vopelka, Lakatoš – Dej, 
E. Němec, Mallet – Baláž, Werbik, 
Guman. 
Lokaty: 1. Liberec 19, 2. Trzyniec 18, 
3. Ml. Bolesław 17,… 7. Witkowice 
13 pkt.

• Erik Hrňa (z lewej) potrafi zagrać nawet ze złamanych kijem. 
Foto: ZENON KISZA

Banik w 3. rundzie Pucharu Challenge
31:26 i 32:29 – dwa zwycięstwa 

nad izraelskim Juvalimem Ho-
lon zapewniły szczypiornistom 
Banika Karwina awans do trzeciej 
rundy Pucharu Challenge. – Nie-
ważne, z którym przeciwnikiem 
zagramy w następnej fazie rozgry-
wek. Liczy się awans i dobra rekla-
ma Karwiny na arenie międzyna-
rodowej – powiedział szczęśliwy 
trener Banika, Marek Michalisko. 

Karwiniacy byli faworytami 
weekendowego dwumeczu, tym 
bardziej, że izraelski szczypiorniak 
nie cieszy się dużą sławą. Prognozy 
przedmeczowe szybko jednak zo-
stały zweryfikowane na parkiecie. 
Podopieczni trenera Marka Micha-

liski mieli z izraelskim rywalem 
dosyć ciężką przeprawę. – Pomógł 
nam na pewno atut własnego bo-
iska i to dwukrotnie, bo uzgodnili-
śmy z przeciwnikiem, że obie kon-
frontacje zaliczymy w Karwinie 
– stwierdził Michalisko. 

Międzynarodowa ekipa Juvalim 
Holon nawiązała z wicemistrzem 
RC wyrównaną walkę. Zadecydo-
wało doświadczenie kluczowych 
zawodników Banika, a także świet-
na dyspozycja bramkarzy. W sobot-
nim pojedynku karwińskiej bram-
ki rewelacyjnie strzegł Nemanja 
Marjanović, w niedzielę z kolei 
Petr Mokroš. – Obaj pokazali klasę. 
Mamy wyrównaną dwójkę golkipe-

rów, co daje nam duże pole do po-
pisu – podkreślił karwiński szkole-
niowiec, który dał szansę również 
zawodnikom z zaplecza „A” i „B” 
drużyny. Na parkiecie zasmakował 
więc pucharowej atmosfery m.in. 
młody polski rozgrywający Artur 
Urbański. W najważniejszych par-
tiach meczu akcje prowadził jed-
nak doświadczony Michal Brůna, 
a gole strzelali czołowi snajperzy 
Banika – Dominik Solák, Marek 
Monczka czy Miroslav Nedoma. W 
niedzielę zabłysnął także 19-letni 
Nicolas Noworyta. Młody obroto-
wy Banika czterokrotnie wpisał się 
na listę strzelców. 

W najbliższą środę Banik prze-

stawi się na tryb ekstraligowy. Kar-
winiacy o godz. 18.30 podejmują 
Brno.  (jb)

2. RUNDA PUCHARU CHAL-
LENGE

KARWINA – 
HOLON 32:29
Do przerwy: 16:14. Karwina: 
Marjanović, Mokroš – Solák 7, 
Monczka 4/2, Noworyta 4, Chosik 
3, Nantl 3, Zbránek 3, Nedoma 2, 
Skalický 2, Brůna 1, Chudoba 1, 
Urbański 1, Užek 1, Franc, Plaček.

KARWINA – 
HOLON 31:26
Do przerwy: 17:13. Karwi-
na:  Marjanović, Mokroš – Moncz-
ka 6/2, Brůna 5, Franc, Noworyta, 
Plaček 1, Chudoba, Nantl, Užek 
3, Solák 5, Skalický 2, Chosik 1, 
Urbański, Zbránek 3, Nedoma 5.

• W ofensywnym natarciu Jan Užek. 
Fot. hcbkarvina

Kosmiczny 
bieg Polek
Polscy lekkoatleci na zakończenie 
mistrzostw świata w Dosze dali 
pokaz siły. Piękne emocje do-
starczyły nam członkinie srebrnej 
sztafety 4x400 m, a także Marcin 
Lewandowski w biegu na 1500 m. 
W sumie biało-czerwoni wrócili 
z Kataru z sześcioma medalami, 
realizując plan minimum. Bez me-
dalu, ale z mnóstwem pytań, na 
które będzie trzeba znaleźć szybką 
odpowiedź (igrzyska olimpijskie 
już w przyszłym roku), zakończyli 
walkę w czempionacie lekkoatleci 
reprezentacji RC. 
Poza zasięgiem polskiej sztafety 
4x400 m były tylko amerykańskie 
sprinterki. Polki w składzie Iga 
Baumgart-Witan, Patrycja Wycisz-
kiewicz, Małgorzata Hołub-Kowalik 
i Justyna Święty-Ersetic wynikiem 
3:21,89 sek. aż o 2,6 sek. poprawiły 
po ponad czternastu latach rekord 
Polski. – Cieszę się, że trener wy-
stawił mnie na pierwszej zmianie, 
bo uznał, że tylko ja będę w stanie 
podjąć rękawicę i pobiec szybko 
na niej. Dzięki takiemu ustawieniu 
padł w końcu rekord Polski. Nie 
spodziewałyśmy się jednak, że 
poprawimy go aż tak znacznie. To 
kosmiczny wynik, a do tego mamy 
jeszcze srebrny medal mistrzostw 
świata – stwierdziła szczęśliwa Iga 
Baumgart-Witan. Klamrę za fanta-
stycznym biegiem postawiła zaś na 
ostatniej zmianie Justyna Święty-
-Ersetic. – Jeszcze trochę zabrakło 
nam do Amerykanek. Bardzo jednak 
cieszy nas ten srebrny medal. Tym 
bardziej, że w końcu poprawiłyśmy 
rekord Polski, którego długo wycze-
kiwałyśmy. Tak naprawdę do same-
go końca nie było wiadomo, jaką 
lokatę zajmiemy, bo kiedy odbiera-
łam pałeczkę, to wiedziałam, że w 
walce o medale są cztery sztafety. 
W tym także nasza – dodała. 
Powody do zadowolenia miał też 
Marcin Lewandowski, który w 
czerwcu podczas ostrawskiego 
mityngu Złote Kolce w rozmowie z 
„Głosem” obiecał, że zrobi wszyst-
ko, żeby wywalczyć w mistrzo-
stwach świata medal dla Polski. I 
dotrzymał słowa. – Jestem bardzo 
szczęśliwy. Najbardziej cieszę się z 
tego, że to nie był medal zdobyty 
boczną furtką, tylko pewnie wy-
walczony. Po prostu pokazałem, 
na co mnie stać. To był mój szósty 
finał mistrzostw świata i w końcu 
wracam z medalem. (jb)
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CO W TEATRZE

SCENA POLSKA – CZ. CIESZYN: 
Akademia Pana Kleksa (8, godz. 
19.30);
SCENA „BAJKA” – BUKOWIEC: 
Żabek i Ropuch (8, godz. 9.00);
 BUKOWIEC: Kvak i Žbluňk (8, 
godz. 10.30);
 JABŁONKÓW: Żabek i Ropuch 
(9, godz. 9.00).

CO W KINACH

HAWIERZÓW – Centrum: Angry 
Birds 2 (8, 9, godz. 16.00); Přes pr-
sty (8, 9, godz. 19.00); To. Część 2 (8, 
9, godz. 20.00); Oszustki (9, godz. 
17.30); Toy Story 4 (10, godz. 16.00); 
Parazit (10, godz. 17.30); Pražské orgie 
(10, godz. 19.00); Szczygieł (10, godz. 
20.00); KARWINA – Centrum: Ba-
ranek Shaun (8, godz. 17.45); Rambo: 
Ostatnia krew (8, godz. 20.00); Přes 
prsty (9, godz. 15.00); Hodinářův 
učeň (9, godz. 17.15); Szczygieł (10, 
godz. 18.00); Pražské orgie (10, godz. 
18.30); TRZYNIEC – Kosmos: Jo-
ker (8, 9, godz. 17.30); Národní třída 
(8, godz. 20.00); Szczygieł (10, godz. 
17.30); Bliźniak (10, godz. 20.00); 
CZ. CIESZYN – Central: Playmo-
bile Film (8, godz. 17.00); Sekretne 
życie zwierząt domowych 2 (9, godz. 
16.30); W deszczowym dniu w New 
Yorku (10, godz. 16.30) CIESZYN – 
Piast: Był sobie pies 2 (8-10, godz. 
14.00, 16.00); Joker (8, godz. 18.00, 
20.15; 9, 10, godz. 18.00).

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM, 
niedziela, wiadomości regionalne 
od godz. 6.00; powtórka na antenie 
ČT2, niedziela od godz. 19.20.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 
105,3 MHz.

RADIO KATOWICE: „U Polaków 
za Olzą” – niedz. godz. 8.10 na 103 
FM. Powtórka w poniedziałek o 
23.05.

CO W TERENIE

CIERLICKO – Kluby Kobiet i 
Seniora Cierlicko-Centrum, Ko-
ścielec, Stanisłowice i Grodziszcz 
zapraszają swych członków na spo-
tkanie klubowe w czwartek 10. 10. o 
godz. 16.00 do Domu Polskiego na 
Kościelcu.
GIMNAZJUM – 19. 10. 2019, godz. 
15.00 Teatr Cieszyński. Wstęp 
wolny. Miejscówki na galę moż-
na zarezerwować od 7. 10. telefo-
nicznie w sekretariacie szkoły lub 
za pośrednictwem formularza na 
portalu www.gympol.cz. Zarezer-
wowane bilety należy odebrać w 
sekretariacie najpóźniej do 16. 10. 
Rezerwacje nieodebrane w wyzna-
czonym terminie przepadają. Nie 
gwarantujemy możliwości wyboru 
konkretnego miejsca. Jednocze-
śnie informujemy, że spotkanie 
towarzyskie na Strzelnicy jest bez 
rezerwacji miejsc.
KARWINA-FRYSZTAT – MK 
PZKO zaprasza w sobotę 19. 10. 
o godz. 17.00 na Świniobicie do 
Domu Polskiego. Można zamówić 
domowe wyroby: jelita czarne i bia-
łe, salceson, świyczke i prdelónke. 
Do 16. 10. na e-mail: pzkokarwina@
pzkokarwina.cz.
KARWINA-RAJ – Klub Seniora 
MK PZKO zaprasza członków na 
spotkanie 8. 10. o godz. 15.30.
OLBRACHCICE – Zarząd MK 
PZKO zaprasza członków i sympa-
tyków na Święto Ziemniaka, które 
odbędzie się w sobotę 12. 10. o godz. 
16.00 w Domu PZKO. W programie 
wystąpią ZPiT „Suszanie” oraz 
przedszkolaki. Bufet zapewniony.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 12. 10. na 
ostatnią autokarową wycieczkę w 
tym roku, na Wielką Fatrę. Celem 
jest mało znany Kútnikov Kopec 

(1064 m n.p.m.). Proponowane są 
dwie trasy o długości 12,5 i 9,5 km. 
Informacje o trasach i mapki do 
pobrania zainteresowani znajdą 
na http://www.ptts-beskidslaski.
cz/wpisy/turystyka/. Odjazd auto-
busu z Karwiny o godz. 6.00, z Cz. 
Cieszyna o godz. 6.20, z Trzyńca – 
dworzec autobusowy o godz. 6.35 
i w odstępach 5-min.: Wędrynia, 
Bystrzyca, Gródek, Jabłonków. 
Kierownik: Láďa Michalík 602 
840 384.

KONCERTY

DARKÓW – MK PZKO oraz chór 
„Lira” zapraszają wszystkich 
członków i sympatyków na kon-
cert muzyczny Darkowska Jesień, 
który odbędzie się w niedzielę 
13. 10. o godz. 15.00 w Domu Pol-
skim PZKO w Karwinie-Frysztacie. 
W programie wystąpi chór „Lira” z 
Darkowa, pani Wanda Miech – for-
tepian, Orkiestra Dęta KWK „Mar-
cel” z Radlina.

OFERTY

SPRZEDAM starszą piłę tarczową na 
drewno. Tanio. Tel. 558 746 895.
 GŁ-567

DACHY, KRYCIE I REMONTY. 
Tel. +48 601 532 642. GŁ-395
CZYSZCZENIE I MALOWANIE 
DACHÓW I ELEWACJI. www.nater-
-strech.cz. Tel. 776 051 335.
 GŁ-200

PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do 
domu – zadzwoń: +48 609 852 
057. Uszczelniamy wszystkie rodzaje 
dachów.
 GŁ-036

WYSTAWY

BIBLIOTEKA REGIONALNA 
KARWINA, ODDZIAŁ LITERA-

TURY POLSKIEJ, Rynek Masary-
ka, Karwina-Frysztat (1. piętro): 
do 29. 10. wystawa przy współpracy 
z Ośrodkiem Dokumentacyjnym 
KP w RC pt. „Maria Szymanowska, 
słynna pianistka i kompozytorka”. 
Czynna w godzinach otwarcia pla-
cówki.
CZ. CIESZYN, Kawiarnia 
„Avion”, Główna 2061: do 17. 
10. wystawa Andrzeja Buchańca 
pt. „Ekslibris”. Czynna: po-pt: w 
godz. 9.00-18.00, so: w godz. 9.00-
14.00.
KONGRES POLAKÓW, CZ. CIE-
SZYN, ul. Grabińska 33: do 31. 10. 
wystawy „Polski Klub Sportowy 
Polonia Karwina” oraz „Mecenas 
Antoni Osuchowski”. Czynne od 
wtorku do piątku w godz. 8.00-
15.00.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, 
SALA WYSTAW w Jabłonkowie, 
Rynek Mariacki 14: do 29. 3. 2020 
wystawa pt. „Wałasi na Śląsku Cie-
szyńskim”; stała ekspozycja pt. „Z 
przeszłości Jabłonkowa i okolicy”. 
Czynne: po-pt: godz. 8.00-16.00; 
nie: godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Karwinie-
-Frysztacie, Rynek Masaryka 
10: do 31. 12. wystawa obrazków na 
szkle. Czynna: po-pt: godz. 8.00-
16.00; nie: godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Orłowej-Lu-
tyni, Polna 964: stała ekspozycja 
pt. „Orłowa – przeszłość i teraźniej-
szość”. Czynna: po-pt: godz. 8.00-
16.00; nie: godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Pietwał-
dzie, Do Muzeum: do 28. 2. 2020 
wystawa pt. „Obrazki z historii 
Pietwałdu”. Wystawa: po-pt: godz. 
8.00-16.00, nie: godz. 13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ

MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃ-
SKIEGO, Galeria Wystaw Czaso-
wych, T. Regera 6, Cieszyn: do 
13. 10. wystawa Lidii Sztwiertni pt. 
„Wokół metalu”.
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TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Doktor Martin (s.) 10.35 
Opowiadaj (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Wszystko, co lubię 
14.30 Telefon 15.05 Doktor Martin 
(s.) 15.55 Napisała: Morderstwo (s.) 
16.40 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomo-
ści regionalne 18.25 Gdzie jest mój 
dom? 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.00 Opowiadaj (s.) 
20.55 Przygody kryminalistyki (s.) 
21.45 Gejzer 22.15 Columbo (s.) 23.50 
Taggart (s.) 1.00 Czarne owce. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Cudowna planeta 
10.00 Błękitna krew 10.55 Jak się 
żyje kotom 11.10 Kukułka 11.35 Kró-
lestwo natury 12.00 Nie poddawaj 
się plus 12.25 Nie poddawaj się 12.55 
Chcesz je? 13.00 Made in Nature 
13.40 Królewska rewolucja Elżbiety 
14.35 Ostatnie dni Jezusa Chrystusa? 
15.35 Apokalipsa: II wojna światowa 
16.30 Najważniejsze operacje II woj-
ny światowej 17.30 Wspaniałe krainy 
18.15 Trabantem z Indii do domu 
18.45 Wieczorynka 18.55 Historie 
przyrodników 19.15 Magazyn religij-
ny 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Maszyny wojenne 
20.55 Z miłości nienawiść III 21.50 
Utracone nadzieje 22.45 Krew zagi-
nionego (film) 0.55 Grantchester (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Uli-
ca (s.) 9.55 Spece (s.) 11.00 Co o 
tym sądzą Czesi 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Krok za krokiem 
(s.) 12.50 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 14.05 Dowody zbrodni 
(s.) 15.55 Agenci NCIS (s.) 16.57 Po-
południowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
21.35 Weekend 22.40 Zabójcza broń 
(s.) 23.35 Bez śladu (s.) 0.30 Dowody 
zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.05 Max Steel (s. anim.) 6.35 Ninja-
go (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 9.20 
Policja w akcji 10.20 Ciernie w kwia-
towej dolinie (film) 12.10 Południo-
we wiadomości 12.25 Policja Ham-
burg (s.) 13.25 Ostatni gliniarz (s.) 
14.25 Komisarz Rex (s.) 16.30 Popo-
łudniowe wiadomości 16.50 Policja 
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 
Rodzina Krejzów (s.) 21.45 Marta 
22.35 Zapach zbrodni (s.) 23.45 Po-
licja w akcji. 

ŚRODA 9 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Mor-
derstwo (s.) 9.45 Cena strachu 10.10 
Wszystko, co lubię 10.35 Przygody 
kryminalistyki (s.) 11.30 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Pokusa 14.20 
Columbo (s.) 15.55 Napisała: Morder-
stwo (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 
AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.00 Świat 
pod głową (s.) 21.00 Niewidzialni (s.) 
22.00 Columbo (s.) 23.35 Sprawy de-

tektywa Murdocha (s.) 0.20 Noc pia-
nisty (film). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Stambuł, wieczne 
Bizancjum 9.55 Historia brzozy 10.10 
Hitler: Przywódca 11.00 Dwóch kon-
tra Hitler 11.55 Wielka wojna 12.50 
Nasza wieś 13.15 Na muzycznym 
szlaku 13.45 Folklorika 14.10 Wiado-
mość od Jiřiny Šiklovej 14.40 Miejsce 
zamieszkania: Wieś 15.00 Europa 
dziś 15.30 Problem z wodą 16.25 Te-
lewizyjny klub niesłyszących 16.55 
Kukułka 17.20 Z miłości nienawiść III 
18.15 Czeski Raj 18.45 Wieczorynka 
18.55 Babel 19.25 Matuzalem 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Kamera w podróży 20.55 Po-
dróż po Kanazawie 21.25 Trabantem 
z Indii do domu 21.55 Gomorra (s.) 
23.45 Okupacja (s.) 0.30 Rząd (s.). 

NOVA
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Uli-
ca (s.) 9.40 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 11.00 Co o tym sądzą 
Czesi 12.00 Południowe wiadomości, 
sport, pogoda 12.30 Krok za krokiem 
(s.) 12.50 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 14.05 Dowody zbrodni 
(s.) 15.55 Agenci NCIS: Nowy Orlean 
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 Ulica 

(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Zamieńmy się żonami 21.35 
Małe miłości 22.25 Zabójcza broń 
(s.) 23.15 Bez śladu (s.) 0.05 Dowody 
zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.05 Max Steel (s. anim.) 6.35 Ninja-
go (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 9.25 
Policja w akcji 10.25 Długa droga do 
szczęścia (film) 12.15 Południowe 
wiadomości 12.25 Policja Hamburg 
(s.) 13.25 Ostatni gliniarz (s.) 14.25 
Komisarz Rex (s.) 16.30 Popołudnio-
we wiadomości 16.50 Policja w akcji 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wia-
domości 19.55 Top Star 20.15 Błękit-
ny kod (s.) 21.35 Show Jana Krausa 
22.50 Mroczny Kraj (s.) 0.05 Policja 
w akcji. 

CZWARTEK 10 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Mor-
derstwo (s.) 9.50 Doktor Martin (s.) 
10.35 Opowiadaj (s.) 11.30 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Buty 14.20 Oj-
ciec Brown (s.) 15.10 Doktor Martin 
(s.) 15.55 Napisała: Morderstwo (s.) 
16.45 Wszystko, co lubię 17.15 AZ 
kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wia-
domości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Opowiadaj 
(s.) 20.55 Przygody kryminalistyki 
(s.) 21.45 Pr. dyskusyjny 22.45 Tag-
gart (s.) 23.35 Kryminolog (s.) 0.35 
AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.05 Wywiad w naturze 
10.00 Chiny 10.45 Problem z wodą 
11.40 Chcesz je? 11.45 Najważniejsze 
operacje II wojny światowej 12.45 
Magazyn chrześcijański 13.15 Ostat-
nie dni Jezusa Chrystusa? 14.10 Ver-
meer 15.05 Wielka wojna 15.55 Apo-
kalipsa: II wojna światowa 16.55 Jak 
powstawał helikopter Tiger 17.50 Po-
dróż po Kanazawie 18.15 Bramy 18.45 
Wieczorynka 18.50 Przygody nauki i 
techniki 19.20 Historie przyrodników 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Błękitna krew 21.00 Be-
deker 21.30 Na piwnym szlaku 22.00 
Grantchester (s.) 22.50 Lotnicze kata-
strofy 23.40 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Ulica 
(s.) 10.00 Małe miłości 11.00 Co o 
tym sądzą Czesi 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Krok za krokiem 
(s.) 12.50 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 14.05 Dowody zbrodni 
(s.) 15.55 Agenci NCIS: Nowy Orlean 
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomo-
ści 17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 21.35 Gwiezdne 
życie 22.15 Tunel (film) 0.30 Dowo-
dy zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.05 Max Steel (s. anim.) 6.35 Ninja-
go (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 9.25 
Policja w akcji 10.20 Zew przeszłości 
(film) 12.15 Południowe wiadomo-
ści 12.25 Policja Hamburg (s.) 13.25 
Ostatni gliniarz (s.) 14.25 Komisarz 
Rex (s.) 16.30 Popołudniowe wia-
domości 16.50 Policja w akcji 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 
19.55 Top Star 20.15 Rodzina Krej-
zów (s.) 21.35 Prima Partička 22.45 
Tak jest, szefie! 23.55 Policja w akcji. 

I N F O R M AT O R

PROGRAM TV

Spotkanie Klubu Seniora „Przyjaźń” w Karwinie  
odbędzie się 14 października o godz. 17.00  
w Domu Polskim PZKO we Frysztacie.I N F O R M A T O R 

Ogłoszenia do »Głosu«  
przyjmowane są w dni powszednie:

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

POLECAMY

• Wspaniałe krainy
Wtorek 8 października, godz. 17.30,  
TVC 2

• Vermeer
Czwartek 10 października, godz. 14.10,
TVC 2

• Problem z wodą
Środa 9 października, godz. 15.30,  
TVC 2

NEKROLOGI

ŻYCZENIA

ŻYCZENIA

WSPOMNIENIA
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Cicho niebieski dzwonek gwiazd
wyszeptał rozstanie...
Jak dobrze, że byłeś i będziesz trwał nadal –
w naszych sercach, w naszych myślach,
w naszej pamięci.

Z głębokim smutkiem oznajmiamy bliskim i znajo-
mym, że dnia 2. 10. zmarł w wieku 93 lat nasz Drogi 
Ojciec, Dziadek, Pradziadek, Teść, Wujek i Kuzyn

śp. inż. FRANTIŠEK GIL
były więzień nazistowskich obozów koncentracyjny 
Ravensbrück, Sachsenhausen i uczestnik pochodu 

śmierci z Sachsenhausen do Criwitz
Pożegnanie z Drogim Zmarłym odbędzie się w piątek dnia 11. 10. o godz. 
15.00 z kościoła rzymskokatolickiego w Lutyni Dolnej na miejscowy 
cmentarz do grobu rodzinnego.
Zasmucona rodzina. GŁ-592

Wyrazy głębokiego współczucia i otuchy w tych ciężkich chwilach dla 
całej Rodziny z powodu zgonu 

śp. KRYSTYNY KULOWEJ
naszej emerytowanej nauczycielki

wieloletniej Koleżanki, którą wspominać będziemy jako pogodną 
i zawsze uśmiechniętą, składa dyrekcja szkoły oraz byłe i obecne gro-
no pedagogiczne Polskiej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Przeczka 
w Trzyńcu. GŁ-595

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

śp. KRYSTYNY KULOWEJ
córce Danusi i synowi Czesławowi oraz całej rodzinie składa MK PZKO 
w Kocobędzu-Ligocie. GŁ-596

Dziękujemy wszystkim krewnym, sąsiadom, znajomym i byłym współ-
pracownikom za złożone kondolencje, kwiaty i obecność w ostatnim 
pożegnaniu naszego Drogiego

śp. PAWŁA SZLAURA
z Karwiny

Podziękowania kierujemy także do MUDr. Chlachuly i pielęgniarek 
Onkologii Karwina 6 za opiekę w czasie choroby Zmarłego. Zasmucona 
rodzina. GŁ-591

Kto stracił, kogo kochał, wie,
ile smutku i żalu zostało w naszych sercach.

Dzisiaj, 8 października, mija dziesiąta rocznica śmierci 
naszego Kochanego 

śp. inż. BOGDANA KOTASA 
z Ropicy

O chwilę wspomnień i modlitwę proszą rodzice, brat 
i dziadek.
 GŁ-594

W dniu tak pięknym i wspaniałym,
życzymy Tobie sercem całym,
zdrowia, szczęścia, pomyślności,
sto lat życia i radości.

Dziś obchodzi swój piękny jubileusz 
życiowy – 90. urodziny, nasz Kochany 
Tatuś, Dziadek i Pradziadek

pan RYSZARD KOZIEŁ
z Karwiny

Jutro zaś obchodzą Żelazne Wesele nasi Kochani Rodzice

państwo HELENA i RYSZARD KOZIEŁOWIE
Z tej okazji za wszelką pomoc, miłość i ofiarność dziękują i na dalsze lata 
życzą dużo zdrowia i szczęścia synowie Zbyszek i Tadzio z rodzinami. 
Prawnuki Nikolka, Mateuszek, Karolinka i Piotruś przesyłają Jubilatom 
słodkiego całusa. RK-098

W tym pięknym dniu 90. urodzin 

pana RYSZARDA KOZIEŁA
z Karwiny

serdeczne życzenia wspaniałego zdrowia, świetnej kondycji i nieustają-
cej radości życia przesyłają Dźwigoniowie, Witoszkowie, Bizoniowie.
 GŁ-589

W środę 9 października 2019 roku minie 8. rocznica 
śmierci

por. in m. ADRIANA WERNERA 
który 3 grudnia tego roku obchodziłby 40. urodziny

Wszystkich, którzy zachowali Go w pamięci, o chwilę 
wspomnień proszą najbliżsi.
 GŁ-590

WALUTY

BENZYNA

Ceny paliw na stacjach  
z dnia 7. 10. 2019

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,90 zł
ON  4,90 zł
LPG 1,89 zł

 Cieszyn, Circle K
E95  4,93 zł
ON  4,97 zł
LPG 1,95 zł

 Cieszyn, Shell
E95  4,92 zł
ON  4,99 zł

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

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  31,40 kc  
ON  30,20 kc  (wik)

Kursy walut w kantorach  
z dnia 7. 10. 2019

Cieszyn, ul. Zamkowa
  kupno sprzedaż
CZK  0,164 0,170
EUR  4,270 4,360
USD  3,900 4,000

Bielsko-Biała, CH Auchan
  kupno sprzedaż
CZK  0,165 0,170
EUR  4,270 4,370
USD  3,890 4,030

 Czeski Cieszyn, dworzec
  kupno sprzedaż
PLN 5,920 6,060
EUR 25,500 26,200
USD 23,200 23,900
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Fot. ARC J. Słowika





LOGOGRYF ŁUKOWATY

MINIKWADRAT MAGICZNY II

MINIKWADRAT MAGICZNY I

JÓZEF SŁOWIK 

W dziewiątej klasie szkoły podstawowej podpisałem 
zgłoszenie do PZKO i razem z innymi zostałem 

uroczyście przyjęty w szeregi Związku w Domu Kultury 
w Suchej Średniej. Później, kiedy studiowałem medycynę 
w Ołomuńcu, udzielałem się w Sekcji Akademickiej „Jed-
ność”. Po skończeniu studiów i powrocie z wojska, w 1977 
roku zostałem członkiem Klubu Medyka, który od 1974 
roku działał w ramach PZKO. W 1991 roku Klub Medyka 
przekształcił się w samodzielną organizację – Polskie To-
warzystwo Medyczne. Od dziewięciu lat jestem jego pre-
zesem. 

Niedawno obchodziliśmy 80. rocznicę śmierci doktora 
Wacława Olszaka, wspólnie z miastem Karwina zorga-
nizowaliśmy uroczystości. Rok wcześniej wydaliśmy w 
PTM kolejną publikację poświęconą jubileuszom lekarzy 
– upłynęło bowiem 150 lat od narodzin dr. Olszaka, 70 lat 
od śmierci dr. Jana Kubisza – dyrektora szpitala w Cie-
szynie oraz 50 lat od śmierci dr. Józefa Mazurka. Byłem 
inicjatorem i współautorem także poprzednich publika-
cji, które wydaliśmy, żeby upamiętnić wybitnych lekarzy 
z naszego terenu. Pierwsza z nich ukazała się w 1999 roku 
i była poświęcona lekarzom i innym pracownikom służ-
by zdrowia, studentom medycyny i farmaceutom, którzy 
zginęli podczas II wojny światowej. 

Byłem także autorem jednej z części w almanachu po-
święconego 100. rocznicy gimnazjum w Orłowej, którą 
obchodziliśmy przed dziesięciu laty. Sam jestem absol-
wentem tego gimnazjum, uczęszczałem do placówki w 
Łazach. 

W ostatnich 10 latach jestem członkiem zarządu Miej-
scowego Koła PZKO w Hawierzowie-Suchej. Uczestniczę 
w przygotowaniu imprez, zapraszam prelegentów. 

Pracuję w Karwinie jako lekarz neurolog. Moim hobby 
są dom i ogród oraz dobra książka.  (dc)

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy 
przysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsyłania upływa w piątek 18 października 

2019 r. Nagrodę książkową za rozwiązanie zadań z 24 września 2019 otrzymuje Aleksandra Macura z 
Wędryni. Autorem dzisiejszych łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie kwadratu magicznego z 24 września: CZASU
Rozwiązanie minikwadratu magicznego z 24 września: 1. WODA 2. ORDON 3. DOLNA 4. ANAA 
Rozwiązanie logogryfu łamanego z 24 września: DOSTAŁ

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. znak, nacięcie na kiju
2. satelitarna na dachu
3. w brydżu: brak kart w da-

nym kolorze
4. Badische Anilin und Soda 

Fabrik 

Wyrazy trudne lub mniej 
znane: RENONS

1 2 3 4

1

2

3

4

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. najmłodsza formacja 
węgla

2. polowanie z nagonką lub 
pościg za przestępcą 

3. miasto lub szlachecki 
herb

4. etap, stadium, okres

1 2 3 4

1

2

3

4

Rozwiązaniem dodatkowym jest dokończenie fraszki Jana Sztaudyngera:
„Niedola wielu luminarzy:
Jedni nie mają głowy, drudzy...”

1.- 4. rzeka i miasto w 
Kanadzie

3.- 6. być ostrożnym 
lub pilnować, 
baczyć

5.- 8. czeski 
odpowiednik 
grosza

7.- 10. drzewo 
liściaste o białej 
korze

9.- 12. apogeum lub 
cel alpinisty

11.- 2. ostatni napój 
Sokratesa

Wyrazy trudne 
lub mniej znane: 
CYKUTA


