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Pozostało ośmiu kandydatów
WYBORY: Już tylko trzy dni dzielą nas od wyborów prezydenckich w RC. W dniach 13 i 14 bm. pójdziemy 
do urn, żeby wybrać następcę Miloša Zemana na kolejne pięć lat. Chociaż w kopertach mamy karty wyborcze 
z dziewięcioma nazwiskami, głosować będziemy mogli tylko na ośmiu z nich. W niedzielę wieczorem zrzekł się 
kandydatury Josef Středula.

Beata Schönwald

L
okale wyborcze 
zostaną otwarte 
w piątek o godz. 
14.00 i czynne 
będą do godz. 
22.00. W sobotę 
można będzie gło-

sować w godz. 8.00-14.00. Wyniki 
poznamy wieczorem jeszcze tego 
samego dnia. Jeśli nikt z kandyda-
tów nie uzyska większości głosów 
– na co jak na razie wskazują przed-
wyborcze sondaże – druga tura gło-
sowania odbędzie się 27 i 28 bm.

Na chwilę obecną o miejsce w 
Zamku Praskim walczy siedmiu 
mężczyzn i jedna kobieta. Według 
kolejności wylosowanych nume-
rów są to: 57-letni senator Pavel Fi-
scher, 74-letni poseł Jaroslav Bašta, 
61-letni generał w stanie spoczynku 
Petr Pavel, 56-letni profesor uczel-
ni, lekarz Tomáš Zima, 44-letnia 
ekonomistka Danuše Nerudowa, 
68-letni poseł Andrej Babiš, 46-let-
ni dyrektor wykonawczy fi rmy IT 
Karel Diviš oraz 46-letni nauczyciel 
akademicki i senator Marek Hilšer. 

Podczas niedzielnej „Super-
debaty” prezydenckiej Telewizji 
Czeskiej wyborcy mogli skonfron-
tować ich wizje, doświadczenia i 
poglądy. Spotkanie miało miejsce 
w historycznym budynku Mu-
zeum Narodowego. Z wyjątkiem 
Andreja Babiša, który odmówił 
udziału, zaproszenie do rozmowy 
przyjęli wszyscy kandydaci, łącz-
nie ze Středulą, który dopiero pod 
koniec dyskusji ogłosił swoją re-
zygnację. Przywódca czesko-mo-
rawskich związkowców cieszył się 
według sondaży zaledwie kilku-
procentowym poparciem. Kandy-
datury zrzekł się na rzecz Danušy 
Nerudowej z  obawy, że – jak za-
znaczył – zwycięstwo mogą od-
nieść kandydaci z komunistyczną 
przeszłością – osoba, wobec której 
toczy się obecnie sprawa sądowa, 
oraz człowiek będący niegdyś na 
usługach proreżimowego wywia-
du wojskowego. Babiš i Pavel mają 
bowiem realną szansę przejść do 
drugiej tury głosowania, a jedy-

ną osobą, która według sondaży 
może przynajmniej jednemu z 
nich w tym przeszkodzić, jest wła-
śnie była rektorka Uniwersytetu 
Mendela w Brnie. 

Telewizyjną „Superdebatę” pro-
wadził prezenter „Wydarzeń” TC1 
Martin Řezníček. Pytania kierował 
w pierwszej części do wszystkich 
uczestników. Później jednak skupił 
się na poglądach trzech kandyda-
tów wiodących prym w przedwy-
borczych sondażach. W praktyce, 
z  powodu nieobecności Babiša, 
chodziło o pojedynek Pavla i Ne-
rudowej. Takie podejście mediów 
publicznych ostro skrytykowali 
Hilšer i Bašta, którzy oznaczyli to 
za „segregację” kandydatów i nie-
równe ich traktowanie. Prezydenc-
kie debaty często mają bowiem 
istotny wpływ na ostateczną decy-
zję wyborców. Tej ostatniej przy-
słuchiwało się 1,54 mln telewidzów 
powyżej 15. roku życia, czyli o 624 
tys. więcej niż pięć lat temu przed 
pierwszą turą wyborów. 

W niedzielę odnośnie swojego 
następcy wypowiedział się również 
urzędujący od 2013 roku prezydent 
Miloš Zeman. W programie stacji 
radiowej Frekvence 1 stwierdził, że 

prezydent Republiki Czeskiej po-
winien mieć polityczne doświad-
czenie, zaś jedynym kandydatem, 
który jego zdaniem spośród trzech 
faworyzowanych kandydatów 

spełnia ten warunek, jest Andrej 
Babiš. Przyznał również, że rozu-
mie, dlaczego były premier odmó-
wił udziału w telewizyjnej debacie. 
– To logiczne, że ma być dyskusja 

jeden przeciwko jednemu, a nie 
jeden przeciw ośmiu – zauważył 
urzędujący prezydent, dodając, że 
sytuacja będzie wyglądać inaczej 
przed drugą turą.  

Andrej Babiš uniewinniony
Andrej Babiš i Jana Nagyowa zostali uniewinnieni. Taki wy-
rok ogłosił w poniedziałek praski sąd. Chodzi o nadużycia 
dotyczące dotacji unijnej w wysokości 50 mln koron na 
budowę kompleksu rekreacyjno-konferencyjnego „Bo-
cianie Gniazdo” w Olbramovicach pod Pragą. Wyrok jest 
nieprawomocny. 
Oboje oskarżeni, były premier i aktualny kandydat na sta-
nowisko prezydenta Republiki Czeskiej Andrej Babiš oraz 
jego doradczyni Jana Nagyowa, od początku nie przyzna-
wali się do winy. Babiš wielokrotnie przekonywał, że jego 
przeciwnicy sfabrykowali sprawę „Bocianiego Gniazda”, 
aby usunąć go z polityki. 
Nagyowa została oskarżona o oszustwo dotacyjne ze 
szkodą dla interesów fi nansowych Unii Europejskiej, Babiš 
z kolei o pomocnictwo przy popełnieniu tego przestęp-
stwa. 
Po ogłoszeniu wyroku Andrej Babiš napisał na Twitt erze: 
„Bardzo się cieszę, że mamy niezawisłe sądy i że sąd po-
twierdził to, co twierdziłem od początku. Że jestem nie-
winny i nie zrobiłem nic nielegalnego”. 
Z aktu oskarżenia wynika, że   Babiš na przełomie 2007 i 
2008 roku doprowadził do wystąpienia Farmy Čapí hnízdo 
z Agrofertu (czeski konglomerat, którego założycielem 
jest były premier) i sprzedaży udziałów swoim dzieciom 

i partnerce. Zdaniem prokuratury zrobił to celowo, aby 
gospodarstwo wyglądało na spełniające warunki do 
otrzymania dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw. 
Zgodnie z aktem oskarżenia Nagyowa złożyła wniosek o 
dotację, który został rozpatrzony pozytywnie. Dotacja, jak 
stwierdziła prokuratura, spowodowała szkodę dla Rady 
Regionalnej Województwa Środkowoczeskiego w wysoko-
ści prawie 50 milionów koron. Akta sprawy obejmują 35 
tysięcy stron.
Nieprawomocny wyrok został odczytany przez sędziego 
Jana Šott a w Sądzie Miejskim w Pradze pod nieobecność 
oskarżonych. Na sali sądowej porządek zakłócił mężczy-
zna, który krzykiem chciał wymusić zgłoszenie sprzeciwu. 
Wyprowadziła go policja sądowa.
W sądzie pojawili się prokurator Jaroslav Šaroch, obrońca 
Jany Nagyowej Josef Bartončík i obrońca Andreja Babiša 
Eduard Bruna. Prokuratura może się odwołać od ponie-
działkowej decyzji do Sądu Najwyższego w Pradze. 
Prokurator wnioskował o warunkowe zawieszenie wyko-
nania kary na 3 lata z 5-letnim okresem próbnym dla oboj-
ga oskarżonych. Ponadto groziły im kary grzywny w wyso-
kości 10 mln koron dla Babiša i pół mln dla Nagyowej. 
 (szb)

• Kandydaci (od lewej) wylosowali kolejno numery: 1. Fischer, 2. Bašta, 4. Pavel, 5. Zima, 6. Nerudowa, 7. Babiš, 8. Diviš, 9. Hilšer. Zdjęcia: ARC
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Zbigniew Rau, minister spraw zagranicznych 
RP o decyzji rządów USA i Niemiec, które ogłosiły, że 
przekażą Ukrainie bojowe wozy piechoty Bradley (USA) i 
bojowe wozy piechoty Marder z baterią systemu obrony 
powietrznej Patriot (Niemcy)

CYTAT NA DZIŚ

•••
Z satysfakcją przyjąłem decyzję rządu Niemiec 
o przekazaniu Ukrainie systemu obrony 
powietrznej Patriot zgodną z polską sugestią 
sformułowaną pod koniec listopada ubiegłego 
roku. Ukraina, która broni się przed rosyjską 
agresją, potrzebuje naszego wsparcia

W I A D O M O Ś C I

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

Fot. ARC

klimaniec@glos.live

Sala gimnastyczna w szkole mojego dziecka, w której wy-
stawiono jasełka tuż przed świętem Trzech Króli, pękała w 
szwach. Tylu widzów – rodziców, dziadków i babci – dyrek-
cja szkoły się nie spodziewała. Ale co się dziwić, ostatnie ta-
kie jasełka wystawiano w 2019 r. przed pandemią. Podobnie 

było na 44. Balu Gorolskim w Mostach k. Jabłonkowa, gdzie bilety 
zostały wyprzedane tydzień przed imprezą, a stęskniona za tą wspa-
niałą zabawą publiczność po dwóch latach przerwy licznie wypełniła 
Dom PZKO „Kasowy”. Jeśli dodamy do tego jeszcze rekord frekwencji 
w ostrawskim zoo (600 tys. zwiedzających w ciągu roku!) wyjdzie na to, 
że jest nieźle i powoli wracamy na dobre tory. 

Uczestnicząc w ubiegłym roku w wielu wydarzeniach organizo-
wanych na Zaolziu, tu i ówdzie słyszałem, że po okresie pandemii 
„wszystko powoli się rozkręca”, choć „nie jest to jeszcze to, co było”. 
Chodziło głównie o frekwencję na imprezach, spotkaniach, czy pre-
lekcjach przygotowywanych przez miejscowe koła. Niemal dwuletni 
brak jakichkolwiek wydarzeń i ciągnące się miesiącami obostrzenia 
oraz lęk przed złapaniem wirusa mogły w końcu wpłynąć na przyzwy-
czajenia wychodzenia z domu na różnorakie wydarzenia. Ostatnie 
tygodnie dają jednak nadzieję, że jest i będzie coraz lepiej. W końcu 
wyjście z domu, spotkanie się z drugim człowiekiem, ze znajomymi, 
rozmowa z nimi i czas spędzony na wspólnej zabawie to najlepszy 
sposób na utrzymanie dobrego stanu ducha.

Wraz z nowym rokiem warto podjąć kolejne postanowienia. Choć z 
humorystycznego obrazku, jaki znalazł się na styczniowej stronie ka-
lendarza „Głosu” dowiadujemy się, że „postanowienia noworoczne są 
po to, żeby je mieć, a nie, żeby je realizować…”, to jednak warto spró-
bować zrealizować choć to jedno: częściej wychodzić z domu i być 
między ludźmi. I zanucić za Wojciechem Młynarskim: 

„Gdybym miał powiedzieć wam
Dokąd gonię, dokąd gnam
Ja odpowiedź jedną mam
Gnam do ludzi
Raz na objazd, raz na skrót
Bo chodź się trafi ają wśród
Ludzi często nieźli trut...
Nieźli trutnie
Choć mnie nieraz wkurzą i
Zdrowo mi napsują krwi
W sumie z nimi fajnie mi
Absolutnie” 

ZDANIEM... Łukasza Klimańca

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BOGUMIN
Budowa kolejnego domu 
dla seniorów, mieszkań dla 
osób niepełnosprawnych 
czy pozbawionego barier 
architektonicznych dojazdu 
do niektórych kamienic 
– to niektóre inwestycje 
w sferze socjalnej, jakie 
postawiło sobie miasto do 
2026 roku. W pierwszej ko-
lejności władze zamierzają 
wybudować ośrodek lecz-
niczy dla seniorów. – Nie 
możemy być obojętni na to, 
że naszym mieszkańcom 
brakuje fachowych lekarzy. 
W tym roku priorytetem 
jest dla nas budowa i 
prowadzenie kliniki den-
tystycznej – zapowiedział 
burmistrz miasta Petr Vícha.
 (klm)

TRZYNIEC
Prezydent miasta Věra 
Palkovská w ramach nowo-
rocznego spotkania gościła 
jedenastu przedstawicieli 
Kościołów działających na 
terenie Trzyńca i okolic. Du-
chowni ocenili miniony rok i 
rozmawiali o możliwościach 
współpracy w 2023 roku. 
Podczas noworocznej wizy-
ty w ratuszu goście udzielili 
błogosławieństwa miastu i 
jego władzom. W wydarze-
niu wzięli udział przedsta-

wiciele 
Śląskiego 
Kościoła Ewan-
gelickiego z Trzyńca, 
Gutów i Oldrzychowic, 
Kościoła braterskiego z 
Trzyńca-Łyżbic, Trzyńca-
Sosny i Lesznej Dolnej, 
Kościoła Adwentystów 
Dnia Siódmego w Trzyń-
cu-Łyżbicach, Kościoła 
rzymskokatolickiego w 
Trzyńcu, Kościoła apostol-
skiego z Trzyńca i Oldrzy-
chowic oraz Luterańskiego 
Ewangelickiego Kościoła 
Augsburskiego Wyznania w 
Trzyńcu. (klm)

NYDEK 
Od nowego roku w gminie 
obowiązują wyższe opłaty 
związane z gospodarką 
odpadami  komunalnymi. 
Roczna opłata od osoby 
wzrosła z 500 koron na 700 
koron, a dla emerytów (po-
wyżej 80. roku życia) i stu-
dentów z 250 koron na 350 
koron. Więcej trzeba wydać 
też na podatek od posiada-
nia psa – opłata za pierw-
szego czworonoga wzrosła 
ze 150 koron na 200 koron 
rocznie, a za drugiego i 

następnego właściciel za-
płaci 300 koron rocznie. 
Bez zmian pozostaje opłata 
za psa dla osób powyżej 65. 
roku życia (100 koron za 
pierwszego psa i 150 koron 
za drugiego i kolejnego).
 (klm)

PIOTROWICE
Ze względu na kwesti e 
techniczne i organizacyjne 
oraz zapewnienie spraw-
nego procesu wyborczego 
konieczna była zmiana 
siedzib następujących okrę-
gów wyborczych. Okręg 1 
(pierwotnie w TJ Lokomoty-
wa Zawada) swoją siedzibę 
będzie miał w budynku 
szkoły podstawowej w 
Zawadzie (nr 90), a okręg 3 
(pierwotnie w Centrum Kul-
tury) znajdzie się w budynku 
szkoły podstawowej. (klm)

wtorek

środa

czwartek

dzień: 4 do 5ºC 
noc: 4 do 3ºC 
wiatr: 4-6 m/s

dzień: 4 do 6ºC 
noc: 3 do 2ºC 
wiatr: 2-4 m/s

dzień: 4 do 5ºC 
noc: 2 do 1ºC 
wiatr: 4-6 m/s

DZIŚ...

10
stycznia 2023

Imieniny obchodzą: 
Agaton, Jan, Wilhelm
Wschód słońca: 7.39
Zachód słońca: 15.48
Do końca roku: 355 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Obniżania Kosztów 
Energii
Przysłowia: 
„Gdy słońce przygrzewa 
na Jana Dobrego 
spodziewać się można 
lata pogodnego”

JUTRO...
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Imieniny obchodzą: 
Honorata, Krzesimir, 
Mechtylda
Wschód słońca: 7.38
Zachód słońca: 15.49
Do końca roku: 354 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Wegetarian
Przysłowia:
„Święta Honorata 
fi gle płata”

POJUTRZE...
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Imieniny obchodzą: 
Arkadiusz, Bernard, Greta
Wschód słońca: 7.37
Zachód słońca: 15.51
Do końca roku: 353 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Całowania 
Złotowłosych
Przysłowie:
„Kiedy w styczniu rosną 
trawy lipiec dla nas 
niełaskawy”

POGODA

BOGUMIN

NYDEK

Bezdomni też mogą sami zarabiać na chleb. 
Wynika to z projektu „Stravenka” (bon 
żywieniowy), który rusza dziś w Czeskim 
Cieszynie. Realizacja 
tego pilotażowego 
przedsięwzięcia ma 
potrwać do końca 
czerwca. Osoby, które 
nie mają dachu nad 
głową, będą mogły 
w zamian za sprzątanie 
miejskiej przestrzeni 
publicznej otrzymać 
bony żywieniowe.

Beata Schönwald 

C
zeskocieszyński pro-
jekt, którego realiza-
cji podjęło się miasto 
wspólnie z Diakonią 
Śląską, został zain-
spirowany podobną 
inicjatywą, która 

• Na zdjęciu formacja z Węgier – „Fitos Dezső Társulat” w trakcie występu na 
„Balu Gorolskim” w Mostach koło Jabłonkowa. Więcej na str. 4. 
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

miała miejsce rok temu w Ostra-
wie-Witkowicach. 

– Projekt pomoże w aktywiza-
cji i motywacji bezdomnych do 
zmiany dotychczasowego sposobu 

życia. Ludziom bez dachu nad gło-
wą da szansę na włączenie się do 
społeczeństwa większościowego 
poprzez swoją pracę oraz na przy-
swojenie sobie zdrowych nawyków 

pracy, co w efekcie przełoży się na 
zmianę postrzegania danej grupy 
społecznej – wyjaśnia kierownicz-
ka Wydziału Spraw Socjalnych 
Jana Rodákowa. 

Dziś osoby bezdomne za-
interesowane tym rodzajem 
współpracy wyruszą w te-
ren pod nadzorem pracow-
nika Diakonii Śląskiej. Do 
udziału w projekcie zostały 
zaproszone dziesiątki bez-
domnych klientów progra-
mów Diakonii Śląskiej oraz 
miejskiego Wydziału Spraw 
Socjalnych. Sprzątanie 
miasta będzie się odbywać 
zawsze we wtorki w godz. 
9.00-11.00 w najwyżej czte-
roosobowej grupie. –  Oso-
ba bezdomna będzie na 
dokładnie ustalonych wa-
runkach dobrowolnie wy-
konywać prace porządkowe 
w określonych częściach 
miasta i otrzymywać za nie 
bony żywieniowe – precy-
zuje Rodákowa. 

Miasto Czeski Cieszyn 
przeznaczy na realizację 
projektu 50 tys. koron. Suma 
ta obejmuje koszty związane 
z zakupem bonów żywienio-
wych, narzędzi pracy oraz z 
udziałem pracownika Dia-
konii Śląskiej. 

Czy zechcą sprzątać miasto?

TRZYNIEC

PIOTROWICE

Aplikacja pomoże 
po udarze 

Chorzy po udarach mózgu 
oraz ich rodziny mogą 
korzystać z nowej aplika-
cji internetowej, która do-

starczy im praktycznych rad i po-
może rozwiać różne wątpliwości. 
Aplikacja CMP RÁDCE powstała 
dzięki połączeniu sił województwa 
morawsko-śląskiego, Uniwersytetu 
Ostrawskiego, Wyższej Szkoły Gór-
niczej – Uniwersytetu Techniczne-
go oraz Stowarzyszenia Rehabilita-
cji Osób po Udarze z Pragi. 

– Udar mózgu potrafi  całym ro-
dzinom wywrócić życie do góry no-
gami. Różni ludzie w różny sposób 
wracają do zdrowia. Szczęśliwcy 
wrócą do normalnego życia. Nie-
stety są także chorzy, którzy już na 
stałe zostaną skazani na pomoc oto-
czenia. Właśnie im oraz ich bliskim 
może pomóc CMP RÁDCE. W apli-
kacji zostało zawarte wszystko, cze-

go mogą potrzebować opiekunowie 
lub pacjenci. Są tam najróżniejsze 
propozycje, rady, informacje o usłu-
gach ułatwiających opiekę i grupach 
wsparcia w regionie, a także linki, ar-
tykuły oraz historie osób po udarze. 
Ludzie mogą tu nie tylko wyszuki-
wać informacji, ale także dzielić się 
doświadczeniami i wzajemnie się 
wspierać – przedstawił projekt Jiří 
Navrátil, wicehetman województwa 
morawsko-śląskiego ds. socjalnych. 

Twórcy aplikacji koncentrują 
się teraz na tym, aby informacja o 
jej istnieniu i użyteczności dotar-
ła do docelowej grupy odbiorców. 
Poinformowali o jej powstaniu Sto-
warzyszenie Lekarzy Rodzinnych, 
samorządy gminne, urzędy woje-
wódzkie w całym kraju oraz Mini-
sterstwo Zdrowia. 

Więcej na www.cmp-radce.cz. 
 (dc)

214
złotych – tyle ma wynosić od jutra cena bazowa biletu w drugiej klasie na po-
ciąg Pendolino z Katowic do Gdańska. Bilety z Warszawy do Krakowa, Wrocła-
wia czy Trójmiasta będą kosztowały (bez promocji) 199 złotych. Podrożeją także 
pociągi ekspresowe (kategoria EIC). Nadal niższe będą bilety na pociągi Intercity. 
Przypominamy, że posiadacze Karty Polaka korzystają z 37-procentowej zniżki, 
dlatego podwyżki nie będą dla nich tak dotkliwe.  (dc)

Ostrawskie zoo 
ma nowy rekord

Choć wyda-
wało się to 
trudne do 
w y k o n a -

nia, to jednak liczby 
nie kłamią – koń-
cem grudnia 2022 
roku ogród zoolo-
giczny w Ostrawie 
ustanowił nowy 
rekord frekwencji 
przekraczając 600 
tys. zwiedzających 
w ciągu roku. Tym samym został 
poprawiony rezultat z 2019 roku, 
kiedy ostrawskie zoo odwiedziło 
dokładnie 580 091 osób, co wów-
czas było historycznym wynikiem. 
W ciągu następnych dwóch lat, któ-
re upłynęły pod znakiem pandemii 
i związanych z nią obostrzeń, fre-
kwencja spadła poniżej pół miliona. 
Ale 2022 rok rozpoczął się obiecują-
co. Już w styczniu do zoo przybyła 
rekordowa jak na ten okres liczba 
osób – ponad 12 tysięcy. Kolejne 
miesięczne rekordy padły w marcu 
oraz w maju. Latem, kiedy frekwen-
cja nie była wprawdzie rekordowa, 
ale liczba zwiedzających i tak utrzy-
mywała się na wysokim poziomie, 
pracownicy ogrodu zoologicznego 
zaczęli wierzyć, że uda się pobić 
wynik z 2019 roku. 

– Po rekordowym październiku 
zaczęliśmy nawet myśleć o prze-
kroczeniu granicy 600 tysięcy 
osób. A kiedy na początku listopa-

da liczba odwiedzających przekro-
czyła rekordowy rok 2019, stało się 
jasne, że łączna liczba odwiedza-
jących może przekroczyć ten ma-
giczny próg. I to się naprawdę wy-
darzyło – przyznają w ostrawskim 
zoo.

600-tysięcznym gościem okazał 
się mieszkaniec miejscowości Ra-
duń koło Opawy, który 28 grudnia 
przybył do ogrodu zoologicznego 
wraz z rodziną. Otrzymał pamiąt-
kowy dyplom i upominki.

Przedstawiciele ogrodu zoolo-
gicznego przypominają, że zwie-
dzający kupując bilety wspierają 
prowadzenie zoo oraz hodowlę 
rzadkich i zagrożonych gatunków 
zwierząt i roślin. Jednocześnie bio-
rą udział w ratowaniu najbardziej 
zagrożonych gatunków – w ramach 
programu trzy korony z każdego 
wstępu przeznaczane są na pro-
jekty ochrony przyrody w różnych 
zakątkach globu. (klm) 

Węgiel na cały rok 
sprzedany 

Spółka węglowa OKD ma już 
sprzedaną całą zaplanowa-
ną na rozpoczynający się 
rok produkcję węgla. 

– Chodzi o 1,1 mln ton czystego 
węgla. W ok. 90 proc. mamy sprze-
dany także węgiel na 2024 rok i 
przygotowujemy się do rozmów 
handlowych dotyczących 2025 
roku – poinformował już w grud-
niu prezes zarządu OKD Roman 
Sikora. 

Według oczekiwań zysk spół-
ki za ub. rok będzie wynosił ok. 6 
mld koron, z wyłączeniem operacji 
księgowych związanych z tworze-
niem rezerw. 

– Decyzja o kontynuacji wydo-
bycia do końca 2023 roku, którą 
podjęliśmy w lipcu, była kluczowa 
dla opanowania aktualnego kryzy-
su energetycznego – przypomniał 
Sikora. – Cena ciepła dla przeszło 
100 tys. gospodarstw domowych 
w województwie morawsko-ślą-
skim co prawda w nowym roku 
wzrośnie, ale znacząco mniej, niż 

gdybyśmy nie mieli do dyspozycji 
węgla z OKD. 

Wydobycie zostało przedłużone 
do końca 2025 roku. Plan średnio-
okresowy spółki zatwierdził jej wła-
ściciel, którym jest należąca w 100 
proc. do państwa spółka PRISKO. 
Warunkiem kontynuacji wydoby-

cia w latach 2024-2025 będzie po-
myślny przebieg analizy wpływów 
na środowisko (EIA), która już się 
rozpoczęła. 

OKD zatrudnia obecnie ok. 3,3 
tys. osób. Ostatnią czynną kopalnią 
jest ČSM w Stonawie.

 (dc)

Grypa dalej w natarciu

W województwie mo-
rawsko-śląskim gry-
pa i choroby grypo-
podobne nie dają za 

wygraną. W ub. tygodniu liczba za-
chorowań na infekcje górnych dróg 
oddechowych utrzymywała się na 
poziomie z końca minionego roku i 
wynosiła 2494 przypadków na 100 
tys. mieszkańców. Najgorszy pod 
tym względem był tydzień bez-
pośrednio przed Bożym Narodze-

niem, kiedy chorych było powyżej 
3 tys. 

Sytuacja różni się w zależności 
od powiatu. W opawskim było ich 
zdecydowanie najwięcej, a z kolei 
w nowojiczyńskim ich liczba rosła 
najszybszym tempem. Wojewódz-
ka Stacja Sanitarno-Epidemiolo-
giczna w Ostrawie poinformowała 
również, że w ub. tygodniu odnoto-
wano poważne przypadki grypy w 
powiecie bruntalskim, karwińskim 

i ostrawskim. Wszyscy trzej pacjen-
ci – 5-letni chłopczyk i dwóch do-
rosłych – trafi ło na oddział inten-
sywnej opieki szpitala. U każdego z 
nich potwierdzono grypę A H3N2. 
Nikt z chorych nie był wcześniej 
szczepiony przeciw grypie. 

Ostrawski sanepid nadal ocenia 
sytuację w regionie jako stan epi-
demii chorób górnych dróg odde-
chowych.

 (sch)

• Klimaty tundry kanadyjskiej w ostrawskim ogrodzie 
zoologicznym. Fot. JANUSZ BITTMAR

• Bezdomni też mogą wziąć sprawy 
w swoje ręce. Fot. pixabay
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Cieszyński orszak przyciągnął tłumy

Jeden z nielicznych, jeśli nie 
jedyny w Polsce, Ekume-
niczny Orszak Trzech Króli 
przeszedł w piątek ulicami 

Cieszyna przyciągając kilkaset osób 
z ubranymi na głowach papierowy-
mi koronami w kolorach złotym, 
niebieskim, czerwonym i zielonym. 
Tegoroczny orszak był wyjątkowy – 
tym razem prowadzone przez każ-
dego z królów orszaki, które wyszły 
z różnych stron miasta, spotkały się 
bowiem nie na Rynku, który od kil-
ku miesięcy jest w remoncie, ale na 
dziedzińcu sióstr Boromeuszek.

– To kolejne miejsce w Cieszynie, 
które przez zamknięcie pewnych 
przestrzeni pokazuje nam, że moż-
na je wykorzystać. Niby jesteśmy w 
centrum miasta, a jednak gdzieś na 
uboczu. Jest tu pięknie, klimatycz-
nie i cieszyniacy miło spędzają czas. 
To też okazja do wsparcia sióstr Bo-
romeuszek, bo kwestujemy na rzecz 
Domu Opieki Społecznej, który sio-
stry prowadzą – wyjaśniał Adam 
Cieślar, dyrektor Cieszyńskiego 
Ośrodka Kultury „Dom Narodowy”.

Wydarzenie przyciągnęło mnó-
stwo osób. Dość powiedzieć, że 
wydrukowanych specjalnie na tę 
okazję kilkaset śpiewników roze-

szło się w mgnieniu oka. W gronie 
kolędujących była m.in. burmistrz 
Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, 
która dziękując siostrom Borome-
uszkom za udostępnienie dzie-
dzińca zapewniła, że cieszyński 
Rynek będzie znów dostępny dla 
mieszkańców w 2023 roku.

Cieszyński orszak jest jednym 
z nielicznych, jeśli nie jedynym w 
Polsce o charakterze ekumenicz-
nym i – co warte podkreślenia – 
przymiotnik ekumeniczny nie jest 

pustym frazesem. Uczestnikami 
są bowiem luteranie z cieszyńskiej 
parafi i ewangelicko-augsburskiej, 
która wspólnie z katolickimi pa-
rafi ami włącza się w organizację 
tego wydarzenia. W orszaku wzięli 
udział proboszcz parafi i rzymsko-
katolickiej pw. św. Marii Magdale-
ny ks. Jacek Gracz oraz ks. Marcin 
Brzóska, proboszcz parafi i ewange-
licko-augsburskiej w Cieszynie. 

 – Wiele osób zastanawiało się, czy 
w tej nowej polskiej rzeczywistości 

ludzie będą jeszcze chcieli chodzić 
na takie orszaki. Życie pokazuje, że 
w tych dużych miastach w orsza-
kach biorą udział tłumy ludzi. To 
nowy sposób przeżywania tego świę-
ta. Nasz orszak jest wyjątkowy, bo 
biorą w nim udział wszystkie parafi e 
katolickie, których jest siedem oraz 
przedstawiciele Kościoła ewangelic-
kiego – mówił ks. Jacek Gracz.

Adam Cieślar przypomniał, że 
pierwszy ekumeniczny orszak poja-
wił się w Cieszynie cztery lata temu, 

kiedy został dyrektorem COK. – Ten 
pomysł od dawna kiełkował w gło-
wie. Świetnie, że możemy przy oka-
zji święta Epifanii, Objawienia Pań-
skiego spotkać się razem i wspólnie 
świętować – przyznał.

W tym roku w rolę królów wcielili 
się dyrektorzy cieszyńskich szkół – 
Dariusz Niemiec z SP nr 1, Grzegorz 
Konieczny, dyrektor SP nr 6 oraz 
Marek Skark, dyrektor SP 7. Świętą 
rodzinę odgrywały dzieci z SP nr 6.

 (klm)

• Na dziedzińcu sióstr Boromeuszek królowie oddali pokłon Nowonarodzonemu 
ofi arując mu złoto, kadzidło i mirrę. 

• Orszak przyciągnął kilkaset osób z ubranymi na głowach papierowymi koronami 
w kolorach złotym, niebieskim, czerwonym i zielonym. Zdjęcia: ŁUKASZ KLIMANIEC

Kolędowanie 
w święto Trzech Króli 
W ciepłej atmosferze, przy dźwiękach kolęd, pastorałek i i piosenek świątecznych, spędzili piątkowy wieczór 
słuchacze X Koncertu Kolęd w Jabłonkowie. Na muzyczną ucztę zaprosił ich Chór Męski „Gorol” z Miejscowego 
Koła PZKO oraz chóry działające w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania. 
Publiczność szczelnie wypełniła kościół parafi alny pw. Bożego Ciała. 

Danuta Chlup

W
icedyrektor szko-
ły Michaela Pu-
czok przywitała 
gości, wśród któ-
rych szczególne 
miejsce mieli 
niepełnosprawni 

podopieczni stowarzyszenia „Nigdy 
nie jesteś sam” oraz ich asystenci. 
Dochód z koncertu zostanie przezna-
czony na ich potrzeby. 

Pierwsza część wieczoru Trzech 
Króli należała do chórów szkol-
nych „Jabłoneczka” (dyrygowane-
go przez Katarzynę Kantor) i „Mała 
Jabłoneczka” (dyr. Monika Łysek). 
Dzieci zaśpiewały szereg znanych i 
nieznanych piosenek świątecznych, 
kolęd i pastorałek. Śpiew przepla-
tany był recytacją wierszy i słowem 
wiążącym w wykonaniu uczniów – 
konferansjerów: Steli Niedoby, Ka-
tarzyny Jansy i Krystiana Dąbkow-
skiego. 

– Ciągle jeszcze istnieją wśród nas 
anioły. Nie mają wprawdzie żadnych 
skrzydeł, lecz ich serca są bezpiecz-
nym portem dla wszystkich, któ-
rzy są w potrzebie. Dziś każdy z nas 
może stać się aniołem – przekonywał 
uczeń, przypominając o dobroczyn-
nym wymiarze imprezy. 

Niespodzianką dla publiczności 
był występ instrumentalny z dzwon-
kami do melodii znanych kolęd w 
wykonaniu podopiecznych „Nigdy 

nie jesteś sam”. Przygotowała go i 
prowadziła prezes stowarzyszenia 
Renata Czader. 

– Przybyliśmy dzisiaj do was nie 
tylko podziękować wam za wasze 
wielkie serce, ale przygotowaliśmy 
także mały program. Muszę wam 
powiedzieć, że te dzieci, które siedzą 
tu w pierwszych rzędach ze swoimi 
asystentami, bardzo lubią śpiewać 
i lubią się bawić. I tak właśnie spę-
dzamy czas na obozach, które dzięki 
waszym darom możemy organizo-
wać – powiedziała Czader przed wy-
stępem. 

Zwieńczeniem koncertu było pa-
smo kolęd w wykonaniu „Gorola” 
pod dyr. Katarzyny Kantor. Chórzy-
ści rozpoczęli występ piękną kolę-
dą „O błogosławiony”. Zabrzmiały 
także m.in. „Bracia, patrzcie jeno”, 
„Triumfy króla niebieskiego”, „W 
żłobie leży”. W fi nale wszystkie trzy 
chóry odśpiewały razem „Pastusz-
kowie, bracia mili” (dyrygowała 
Monika Łysek), a następnie, wraz z 
publicznością, pierwszą i ostatnią 
zwrotkę najpiękniejszej polskiej ko-
lędy „Bóg się rodzi”, prosząc w niej 
Boże Dziecię o błogosławieństwo 
dla Ojczyzny. 

Wicedyrektorka szkoły Michaela 
Puczok, burmistrz Jiří Hamrozi i 
przedstawiciele „Gorola” podzięko-
wali kwiatami dyrygentkom i na-
uczycielkom, które przyczyniły się 
do przygotowania koncertu oraz zło-
żyli życzenia noworoczne publiczno-
ści.  

• Wszystkie trzy chóry dały pokaz swoich umiejętności, tu podczas wspólnego występu. 

• Podopieczni „Nigdy nie jesteś sam”. 
Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

Na ludowo – z folklorem 
słowackim, węgierskim i śląskim
Po góralsku, w rytm śląskich, słowackich i węgierskich melodii ludowych, bawiono się w sobotę na 
44. „Międzynarodowym przeglądzie kapel ludowych oraz zespołów folklorystycznych” i  „Balu Gorolskim” w Domu 
PZKO „Kasowym” w Mostach koło Jabłonkowa. Największa impreza Miejscowego Koła PZKO o zasięgu daleko 
wykraczającym poza miejscowość odbyła się po dwóch latach przerwy w tradycyjnej formule. 

Danuta Chlup

O
statni „Bal Gorolski” 
odbył się w styczniu 
2020 roku, później 
przyszedł covid i w 
2021 roku nie zor-
ganizowaliśmy balu 
ze względu na ogra-

niczenia. W zeszłym roku z tego 
samego powodu go nie było, lecz w 
maju odbył się przegląd w formie 
koncertu. Zainteresowanie dzisiej-
szym balem jest duże, miejsca w 
sali od ponad tygodnia są sprzeda-
ne. Ile ostatecznie będzie ludzi, to 
się dopiero okaże, ponieważ sporo 
osób przychodzi na bal, lecz nie ku-
pują miejscówki – powiedział „Gło-
sowi” przed rozpoczęciem imprezy 
Alojzy Martynek, który tradycyjnie 
prowadził bal w duecie z Andrze-
jem Niedobą. Niedoba podkreślił, 
że gdyby nie wspomniane ograni-
czenia, w tym roku odbyłaby się 
półokrągła, 45. edycja imprezy. 

Przegląd rozpoczął się występem 
nawiązującym do kończącego się 
okresu świąt Bożego Narodzenia. 
„Górole” z Mostów zaśpiewali i za-
grali kantyczki Adama Sikory z Ja-
błonkowa, z którymi objeżdżali wieś 
po kolędzie w dzień św. Szczepana. 

Później przyszła już kolej na ze-
społy z Ostrawy i Słowacji. Tak się 
złożyło, że i jedne, i drugie prezen-
towały słowacki folklor – z różnych 
regionów tego kraju. 

Ostrawska „Šmykňa” przedstawi-
ła nowy program z regionu Geme-
ru, zajmującego część południowej 
Słowacji. Kapela cymbałowa „Friš”, 
również z Ostrawy, towarzyszyła 
Jánowi Ambrózowi, słowackiemu 
śpiewakowi ludowemu z najwyższej 
półki, który po raz drugi w krótkim 
czasie gościł w Mostach. Podobnie 
jak na zeszłorocznym majowym 
koncercie, również tym razem za-
chwycił publiczność swoim głosem 
i poderwał z krzeseł. W zaimprowi-
zowanym popisie tanecznym, do 
którego „porwał” spod sceny tan-
cerkę „Olzy”, Ambróz udowodnił, 
że pomimo starszego wieku jest na-
dal w świetnej kondycji tanecznej. 

Kolejnym oklaskiwanym gościem 
była Ľudová hudba Stana Baláža 
z  triem żeńskim „Krasotky” i zespo-
łem folklorystycznym „Raslavičan” 
z Raslavic. W fi nale przeglądu tem-
peratura sięgnęła zenitu, kiedy na 
parkiecie pojawił się węgierski zespół  
„Fitos Dezsö Társulat” z  Budapesz-
tu. Do Mostów przyjechał dzięki Mi-
chalowi Kupcowi, przedstawicielowi 
węgierskiej mniejszości na Słowacji, 
który współpracuje z organizatora-
mi „Balu Gorolskigo”. Okazało się, że 
choć tańce słowackie są dynamiczne, 
to węgierskie jeszcze dynamiczniej-
sze. Nogi i ręce tancerzy tak szybko 
śmigały w rytm muzyki, że widzowie 
niemal nie nadążali za nimi wzro-
kiem. Nic dziwnego, że również bu-
dapesztanie zebrali owacje na stojąco.

Przerywnikiem między folklorem 
słowackim a węgierskim był występ 
kapeli „Wałasi” pod kierownictwem 
Zbigniewa Wałacha z Istebnej, która 
zaprezentowała wysoki poziom i róż-
norodność gatunkową repertuaru, 
opierającego się na folklorze cieszyń-
skim, okraszonym autorskimi utwo-
rami.

Po trwającym blisko trzy godziny 
przeglądzie szybko dostosowano salę 

na potrzeby balu, który tradycyjnie 
rozpoczęto chodzonym. Na imprezie 
bawiła się w strojach ludowych pu-
bliczność z różnych stron Zaolzia, z 
Cieszyna, Istebnej, Podhala, z sąsied-
nich słowackich miejscowości. Wśród 
gości było wiele znanych osobistości 
regionu – samorządowców (w tym 
nowa wójt Mostów Zuzana Sikorowa), 
polityków, biznesmenów. Premierę 
w stroju cieszyńskim miała na balu 

konsul generalna RP w Ostrawie Iza-
bella Wołłejko-Chwastowicz. 

– Wypożyczyłam strój cieszyński 
w Suchej Górnej, od „Suszan”, a Bar-
bara Mračna pomagała mi się w to 
„wbić”. Czuję się w tym trochę skrę-
powana – przyznała konsul z uśmie-
chem. W rozmowie z „Głosem” zdra-
dziła, że urodziła się w Chorzowie, 
dlatego jej regionem ojczystym jest 
Śląsk, natomiast rodzina jej matki 

pochodziła spod Bielska, z cieszyń-
skiej części Śląska. 

Dyplomatce towarzyszyła córka 
Gabriela Wołłejko, która pojawiła 
się w stroju krakowskim, ponieważ 
urodziła się w Krakowie. 

Hucznie bawiono się przy dźwię-
kach kapel ludowych, które muzy-
kowały nie tylko w głównej sali, ale 
także w innych lokalach „Kasowego”.
 

• Goście zapełnili salę w „Kasowym” po brzegi. 

• „Wałasi” jak zwykle poka-
zali klasę. 

• Na uśmiech obsługi zawsze można było 
liczyć. 

• Sława balu przyciągnęła też Alipio z Peru, któremu 
towarzyszą koleżanki z Krakowa.

• Ján Ambróz nie omieszkał zaprosić do tańca tan-
cerkę „Olzy”.

• W trakcie „chodzonego” można było spotkać niejednego znajomego. 
Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI
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Biblioteka Gminna w Wędryni 
NASZE BIBLIOTEKI

Historia Terliców dobrze ilustruje związki 
rodzinne między pastorskimi rodzinami 
w Księstwie Cieszyńskim. Protoplasta 
cieszyńskiej linii Terliców sam był pastorem, 
ożenił się z córką pastora, a jego zięciami 
byli również pastorzy.

K
orzenie Terli-
ców prowadzą 
do morawskiego 
miasta Wsetin 
(Vsetín), gdzie 
w 1810 roku uro-
dził się Paweł 

Terlica. Był synem Pawła, sukien-
nika, i Katarzyny z domu Rudolph. 
Uczył się w Gimnazjum Ewangelic-
kim w Cieszynie w latach 1821-1824, 
później w Liceum Ewangelickim 
w Preszburgu (Bratysławie), a od 
1831 roku w Protestanckim Insty-
tucie Teologicznym w Wiedniu. Po 
studiach przez jakiś czas pracował 
jako prywatny nauczyciel w Trie-
ście i Gorycji. Szukając stabilizacji, 
zgłosił swoją kandydaturę do kon-
kursu na pastora w Goleszowie.

Zbór w Goleszowie miał historię 
sięgającą końca XVIII wieku, ale 
pozostawał w unii personalnej z 
Ustroniem i odczuwał dużą potrze-
bę odzyskania pełnej samodziel-
ności. W 1837 roku do konkursu na 
pastora przystąpiło dwóch kandy-
datów: Paweł Kajzar, rodem z Koń-
skiej, i właśnie Paweł Terlica. W 
przypadku Terlicy problemem była 
jego nieznajomość języka polskie-
go, a tymczasem w takim języku 
mówili mieszkańcy wsi należących 
do parafi i ewangelicko-augsbur-
skiej w Goleszowie.

Jednak morawski kandydat oka-
zał się na tyle ujmujący, że wybra-
no go pod warunkiem nadrobienia 
zaległości językowych – bo też nie 
było tak, że Terlica polskiego zu-
pełnie nie znał, wszak kilka lat spę-
dził w Cieszynie. W każdym razie w 
1838 roku dwóch chłopów z wozami 
przyjechało do Wsetina, by zabrać 
nowego pastora do Goleszowa.

»…panna Ludwika 
w istocie mu się 
podobała…«
Paweł Terlica w chwili, gdy za-
mieszkał w Goleszowie, miał 28 lat 
i był kawalerem. Był dobrą partią, 
co od razu zauważył pastor Karol 
Koczy z Ustronia. 

Tak o początkach małżeństwa 
pastora Terlicy pisał w swoim pa-
miętniku Jan Pindór, który urodził 
się w 1852 roku w Lesznej Górnej 
(wieś należała do parafi i ewange-
licko-augsburskiej w Goleszowie) i 
znał tę historię z drugiej ręki: „No-
wopowołany pastor goleszowski 
przybył i do Ustronia, by odwie-
dzić swego starszego sąsiada. Gdy 
zasiedli do stołu w poważnej roz-
mowie, Koczy woła niespodziewa-
nie swą córkę. Ledwie, że weszła do 
izby, gdy Koczy wstaje i zupełnie 
poważnie oświadcza jej: »Oto pa-
stor Terlitza, przyszedł, by prosić 
o twą rękę«. To rzekłszy, wyszedł i 
na domiar zamknął drzwi na klucz. 
Młodzi ludzie widzieli się po raz 
pierwszy w życiu i z pewnością ani 
jeden, ani drugi nie myślał o zarę-
czynach. W godzinę później zjawia 
się ojciec i pyta: »Czyście się już po-
rozumieli?«. Ks. Terlitza potwier-
dził pytanie, gdyż panna Ludwika 
w istocie mu się podobała i była 
dziewczyną nie tylko piękną, ale i 
bardzo szlachetną”.

Cytat długi, ale też historia po-
czątków małżeństwa dość nietypo-
wa. Sam związek okazał się udany, a 

Ludwika – bo takie imię nosiła cór-
ka Koczego i żona Terlicy – szybko 
zyskała sympatię zborowników.

Paweł Terlica z czasem stał się 
ważną personą w środowisku pro-
testantów. Najpierw wybrano go 
zastępcą seniora śląskiego, a od 
1883 roku pełnił funkcję seniora 
śląskiego. W kwestiach narodo-
wych nie udzielał się za bardzo. 
Zapisał się wprawdzie do Czytelni 
Ludowej w Cieszynie, ale zdecy-
dowanie bliżej mu było do stron-
nictwa niemieckiego. W 1885 roku 
zadeklarował się jako współpra-
cownik reaktywowanego „Nowego 
Czasu”, czasopisma wydawanego 
w języku polskim, ale reprezentu-
jącego opcję proniemiecką.

Terlica zmarł w 1888 roku i został 
pochowany na cmentarzu ewange-
lickim w Goleszowie. 

Szkolny inspektor
Goleszowski pastor w małżeństwie 
z Ludwiką Koczy doczekał się pię-
ciorga dzieci: córek Pauliny (ur. 
1840) i Herminy (ur. 1866) oraz 
synów Karola (1845-1870), Wiktora 
(1851-1929) i Emila (1854-1874).

Wiktor Terlica zrobił solidną ka-
rierę. Z zawodu pedagog, od 1884 
roku przez kilka kadencji był in-
spektorem szkolnym w powiecie 

bielskim. Od 1905 do 1910 roku był 
dyrektorem szkoły realnej w Biel-
sku. Po przejściu na emeryturę wy-
prowadził się do Perchtoldsdorfu 
koło Wiednia, gdzie zmarł w 1929 
roku.

Żoną Wiktora była jego kuzyn-
ka – Otylia Koczy (ur. 1859), córka 
Oskara, pastora w Bystrzycy. Ślub 
brali 4 marca 1878 roku. Jeden z 
ich synów, Jan (Hans) (ur. 1886), 
w 1918 roku na Uniwersytecie Wie-
deńskim obronił doktorat z germa-
nistyki.

Córki pastora
Obie córki pastora Pawła Terlicy 
znalazły mężów, pochodzących z 
terenów dzisiejszego Zaolzia.

Starsza córka, Paulina (ur. 1840), 
w 1859 roku poślubiła Bernarda 
Folwarcznego (ur. 1816), pastora w 
Błędowicach Dolnych. Owdowiała 
w 1894 roku. Przez kilka kolejnych 

lat mieszkała jeszcze w Błędowi-
cach Dolnych (pastorem był tam 
jej syn, Hugo Folwarczny), później 
przeniosła się do Cieszyna. Zmarła 
w 1914 roku. Jej zalety podkreślał 
autor wspomnienia pośmiertnego, 
opublikowanego na łamach „Po-
sła Ewangelickiego”: „Była to oso-
ba nadzwyczaj zacna i szlachetna, 
która swoją skromnością i prostotą, 
cichością i uprzejmością wobec 
wszystkich umiała sobie zjedny-
wać serca i szacunek ludzi. Jej sło-
wo i jej rada świadczyły zawsze o 
niezwykle bystrym umyśle, a były 
pełne mądrości i rozwagi”.

Młodsza córka, Hermina (ur. 
1866), w 1889 roku wyszła za mąż 
za Pawła Brodę, pochodzącego ze 
znanej linii rodu Brodów z Żukowa 
Górnego. Paweł Broda (1860-1930) 
był pastorem w Goleszowie i redak-
torem proniemieckiego czasopi-
sma „Nowy Czas”. 
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Michael Morys-Twarowski Terlicowie

Skąd ten ród?
Terlicowie są rodem pochodzenia morawskiego, wywodzącym się 
z Wseti na lub jego najbliższych okolic. Ich obecność na tamtych 
terenach poświadczają źródła z XVII wieku.

Gdzie doczytać?
 � Michael Morys-Twarowski, „Paweł Terlica – ostatni morawski pastor 

w Księstwie Cieszyńskim”, W: „Lekarz i duchowny na prowincji” („Lékař 
a duchovní v provincii”), red. Anna Czerniecka-Haberko, Barbara 
Szargot, Norbert Morawiec, Janusz Spyra, Częstochowa 2022

 � Rod Trliců, htt ps://www.obecusti .cz/rod-trlicu/d-1026 (materiały do 
genealogii Trliców).

Skąd to 
nazwisko?
Dawniej nazwiska 
zapisywano różnie 
w zależności od języka. 
W czasach austriackich 
w polskich publikacjach 
dominowała forma 
Terlica, a w niemieckich 
Terlitza. Wymawiało 
się je identycznie. 
Trzeba przyznać, że nie 
wszyscy autorzy byli 
konsekwentni, cytowany 
wyżej Jan Pindór 
używa formy Terlitza, 
chociaż nazwisko 
żony goleszowskiego 
pastora zapisywał jako 
Koczy, a nie Kotschy. 
Samo nazwisko Terlica 
jest pochodzenia 
morawskiego 
i morawscy Terlicowie 
używają formy Trlica. 
Przypuszcza się, że 
mogło wywodzić się od 
przezwiska Drlička.

• Paweł Terlica, pastor w Goleszowie, 
senior śląski. Źródło: „Goleszowski 
Ewangelik”, 2019 nr 7.

• Metryka ślubu Wiktora Terlicy i Otylii Koczy, którzy pobrali się w 1878 roku w 
kościele ewangelickim w Bystrzycy. Źródło: Archiwum Krajowe w Opawie. 
Zdjęcia: ARCŻycie i praca na Śląsku Cieszyńskim 

w dobie rewolucji przemysłowej
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_0001863

P
rojekt „Życie i praca na 
Śląsku Cieszyńskim w 
dobie rewolucji prze-
mysłowej” rozwija ruch 
turystyczny na Śląsku 
Cieszyńskim, czerpie 
z dziedzictwa związa-

nego z okresem rewolucji przemy-
słowej na polsko-czeskim pograni-
czu. W ramach projektu powstanie 
nowa oferta turystyczna – ścieżka 
transgraniczna „Śladami rewolucji 
przemysłowej” z uzupełniającymi 
się nawzajem ekspozycjami i infra-
strukturą dla zwiedzających. Pro-
jekt w ramach partnerstwa gmin 
Jasienica, Goleszów, Nydek i Wę-
drynia rozwija oznakowanie tury-
styczne Śląska Cieszyńskiego po 
obu stronach granicy.

Zostały stworzone następujące 
ekspozycje transgraniczne oraz za-
plecza dla turystów:

  „Ogród Tradycji na Drzewia-
rzu w Jasienicy” 

  „Makieta dawnej cementow-
ni w Goleszowie” 

  „Drzewiónka w Nydku” 
  „Piece wapienne w Wędryni” 

W celu rozpropagowania 
projektu powstanie m.in. 
gra pamięciowa oraz puzzle 
przedstawiające wszystkie 
cztery ekspozycje. Partne-
rzy projektu współpracują 
obecnie nad ich przygoto-
waniem.

  Budżet łączny pro-
jektu:  
895 322,55 EUR 
Fundusz Europejski 
Rozwoju Regionalne-
go 761 024,16 EUR

  Środki fi nansowe 
z budżetu państwa 
26 156,99 EUR

  Środki fi nansowe 
z budżetów gminnych 
108 141,40 EUR

Projekt jest współfi nanso-
wany przez Unię Europej-
ską ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Programu 
Interreg V-A Republika Cze-
ska – Polska.

(Artykuł sponsorowany GŁ-012)

REKLAMA

N
awet w małych wio-
skach na Zaolziu, w 
których nie ma już pol-
skich szkół ani przed-
szkoli, są instytucje 
oferujące polskie słowo. 
Mowa o bibliotekach. W 

nowym cyklu, który rozpoczynamy w tym 
roku,  chcemy prezentować biblioteki małe 
i duże, które posiadają także polskie księgo-
zbiory. 

Na początek przedstawiamy Bibliotekę 
Gminną w Wędryni. Mieści się w dość nie-
pozornym budynku z przeszkloną werandą, 
stojącym naprzeciwko polskiej podstawów-
ki. Pomieszczenia na parterze i piętrze wy-
pełnione są książkami po brzegi. W przy-
szłości, kiedy Urząd Gminy przeprowadzi 
się do nowego budynku, biblioteka ma zająć 
część jego obecnej siedziby. Większe impre-
zy, takie jak pasowanie pierwszoklasistów na 
czytelników, odbywają się w większej sali w  
budynku starej szkoły.  

Oprócz pasowania czytelników, organizo-
wanego osobno dla dzieci z czeskiej i polskiej 
podstawówki, przed pandemią biblioteka re-
gularnie organizowała dla dzieci popularną 
„Noc z Andersenem”. Oprócz czytania ksią-
żek odbywały się zajęcia twórcze. Podczas 
ostatniej edycji poświęcone były kozom w 
literaturze dziecięcej – czescy czytelnicy 
wykonywali zadania związane z kozłem Bo-
bešem, polscy z Koziołkiem Matołkiem. W 
bibliotece odbywają się także pogadanki dla 
dorosłych, w większości podróżnicze lub 
związane ze zdrowym stylem życia. 

Większość półek zajmują książki w języku 
czeskim, w jednym pomieszczeniu na pię-

trze stoją regały z polskimi pozycjami dla 
dzieci i dla dorosłych. Biblioteka kupuje co 
roku ok. 450-500 nowości, mniej więcej jed-
ną dziesiątą stanowią polskojęzyczne. Prócz 
tego czytelnicy mogą korzystać z księgozbio-
ru wymiennego biblioteki w Trzyńcu, skąd 
do Wędryni trafi a dwa razy w roku pakiet 
20-25 polskich książek. Ogółem w wędryń-
skiej  bibliotece znajdziemy 10,7 tys. tytułów, 
w tym 1,3 tys. w języku polskim. Czytelnicy 
mogą korzystać z on-line katalogu, a gdy nie 

znajdą książki, która ich interesuje, bibliote-
karka może ją sprowadzić z innej placówki w 
regionie. 

– W języku polskim zamawiam głównie 
tak zwaną literaturę kobiecą polskich auto-
rek, popularne są także kryminały – mówi 
bibliotekarka Jana Chlebkowa, gdy stoimy 
obok regałów, na których królują powieści 
Krystyny Mirek, Katarzyny Michalak, Remi-
giusza Mroza czy Małgorzaty Rogali i innych 
cieszących się wzięciem autorów. 

Dlaczego skupia się głównie na ofercie dla 
pań? 

– Wśród czytelników, którzy pożyczają pol-
skie książki, mam tylko jednego pana – pada 
wyjaśniająca odpowiedź. 

Do biblioteki trafi a także literatura regio-
nalna, prócz Józefa Ondrusza i innych kla-
syków tego gatunku można tu znaleźć na 
przykład zbiór opowieści gwarowych Jewki 
Trzynczanki. 

 (dc)

Kwesti onariusz

Siedziba: Wędrynia, nr 464

Godziny otwarcia: pon, wt: 
8.00-12.00, 12.30-17.00, pt 
8.00-12.00, 12.30-13.00 

Kierownik: Jana Chlebkowa

Kontakt: 
tel. 558 554 150, 
774 753 155, 
www.naseknihovna.cz/
vendryne

• Jana Chlebkowa w pomieszczeniu 
z polskim księgozbiorem. 
Fot. DANUTA CHLUP

Pamiątka po Zofi i Kossak ma już pół wieku

Znajdujące się w Górkach 
Wielkich, niespełna 
20 kilometrów od Cze-
skiego Cieszyna, Mu-

zeum Zofi i Kossak-Szatkowskiej 
obchodzi w 2023 roku 50-lecie 
swojego istnienia. Jest niezwy-
kłą biografi czną pamiątką po 
słynnej pisarce, bo przekracza-
jąc jego próg ma się wrażenie, 
że czas zatrzymał się tu w 1968 
roku, kiedy zmarła Zofi a Kossak. 
Wszystko wygląda dokładnie 
tak, jak wtedy, gdy mieszkała tu i 
tworzyła, jak gdyby wyszła z nie-
go tylko na moment i zaraz miała 
wrócić.

Muzeum znajduje się przy dwo-
rze Anny i Tadeusza Kossaków w 
służbowym mieszkaniu dawnego 
ogrodnika. Ten niewielki domek 
był jedynym możliwym miej-
scem, w którym Zofi a i Zygmunt 
Szatkowscy po powrocie z Anglii 
w 1957 roku mogli zamieszkać w 
Górkach Wielkich. Domek, który 
był usytuowany pomiędzy par-
kiem a sadem po zachodniej stro-
nie ruin dworu, wymagał remontu 
i dostosowania do potrzeb pisarki. 
Ostatecznie Szatkowscy wprowa-
dzili się do niego pod koniec 1958 
roku. Jak podkreślają przedstawi-
ciele Muzeum Śląska Cieszyńskie-

go, choć był urządzony skromnie, 
to jednak promieniował energią, 
ciepłem i życzliwością. Jego wy-
posażenie stanowiły stare cenne 
meble przywiezione przez Szat-
kowskich z Anglii, obok których 
znalazły się proste, drewniane, 
wykonane przez miejscowych 
stolarzy. A portrety rodzinne, 
książki, porcelana, pamiątki z 
egzotycznych miejsc czyniły go 
podobnym do dawnych, starych, 
wiejskich dworków. Takim nawią-
zaniem było wyjście z jadalni pro-
sto to do ogrodu pełnego słodkich 
zapachów lata i kipiącego kolora-
mi kwiatów i krzewów.

Zofi a Kossak zmarła 9 kwietnia 
1968 roku w Bielsku-Białej. Pocho-
wana została na cmentarzu para-
fi alnym w Górkach Wielkich obok 
ojca, Tadeusza Kossaka, i syna, 
Juliusza Szczuckiego. Jej mąż Zyg-
munt Szatkowski chcąc ocalić od 
zapomnienia twórczość i miejsce, 
w którym żyła i pracowała, utwo-
rzył w domku ogrodnika muzeum. 
W 1973 roku stało się oddziałem 
Muzeum w Cieszynie (dziś Mu-
zeum Śląska Cieszyńskiego).

Wyposażenie Muzeum stanowią 
w większości eksponaty przekaza-
ne przez Zygmunta Szatkowskie-
go i jego dzieci na rzecz skarbu 

państwa oraz rodzinne depozyty 
oddające otoczenie i atmosferę, 
w której pisarka spędziła swoje 
ostatnie lata. Archiwum Muzeum 
zawiera bogatą korespondencję, 
rękopisy i inne materiały, które 
stanowią nieoceniony warsztat 
pracy badawczej.

Muzeum Zofi i Kossak czynne 
jest we wtorki, czwartki i soboty 
od 9.00 do 15.00, w środy od 9.00 
do 16.00, a w niedziele od 10.00 do 
14.00. W poniedziałki nieczynne. 
Bilety w cenie 5 zł (ok. 27 koron), 
ulgowy 3 zł (ok. 16 koron). Opłata 
za przewodnika 25 zł (ok. 132 koro-
ny). (klm)
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S P O R T

RETROSKOP 

Eusébio da Silva Ferreira, 
ale w skrócie Eusébio, 
legendarny napastnik 
piłkarskiej reprezentacji 

Portugalii, znalazł się w fotogra-
fi cznej ramce 124. pytania Retro-
skopu. 

To rubryka dla wszystkich fa-
nów sportu, bez różnicy wieku i 
płci. Zabawa polegająca na roz-
szyfrowaniu sportowca na archi-
walnym zdjęciu, premiowana 
voucherem do sieci sklepów Spor-
tisimo, ruszyła w trakcie pandemii 
COVID-19 dla pokrzepienia serc 
kibiców uwięzionych w lockdow-
nie. Dzięki waszej przychylności i 

pozytywnym reakcjom, zamiesz-
czanym m.in. w listach e-mailo-
wych, rubryka ta z powodzeniem 
odnalazła się również w 2023 roku. 
A więc, do dzieła. 

PYTANIE NR 125  
Zbliżający się wielkoszlemowy tur-
niej tenisa Australian Open zawsze 
wywołuje masę wspomnień zwią-
zanych z dawnymi bohaterami 
kortu. Przy okazji tej odsłony po-
myślałem od razu o styczniowym 
poranku roku 1998 spędzonym 
przed telewizorem, oglądając na 
żywo mecz fi nałowy w męskim sin-
glu Australian Open. Proszę podać 

nazwisko tenisisty pozującego na 
zdjęciu ze zwycięskim pucharem. 

Na odpowiedzi czekam do naj-
bliższej niedzieli pod adresem: 
bittmar@glos.live. Raz na cztery od-

cinki pojawi się szansa na zdobycie 
vouchera o wartości 500 koron do 
sieci Sportisimo. Uwzględnione zo-
staną wszystkie poprawne odpowie-
dzi w klamrze pytań 123-126.  (jb)

S P O R T Bartosz Zmarzlik, żużlowiec, drugi w plebiscycie „Przeglądu Sportowego” na najlepszego 
polskiego sportowca 2022, ocenił wygraną tenisistki

Cieszę się, że Iga Świątek wygrała, 
bo panie trzeba puszczać przodem 

NA TAFLI MALOWANE
Przed zbliżającą się fazą pucharową hokejowej Tipsport Ekstraligi trwa gorączkowe zbieranie punktów. W nowym 
roku nie zwalniają tempa zwłaszcza trzy najlepsze drużyny tabeli. 

Janusz Bitt mar

TIPSPORT EKSTRALIGA

TRZYNIEC – 
PILZNO 6:1
Tercje: 3:0, 3:0, 0:1. Bramki i asy-
sty: 2. Hrehorčák (Miloš Roman), 
4. Roth (Marcinko, J. Jeřábek), 8. A. 
Nestrašil (J. Jeřábek, L. Hudáček), 
27. Chmielewski (Marinčin, A. Ne-
strašil), 30. Zahradníček (Dravec-
ký), 40. M. Daňo (J. Jeřábek, A. Ne-
strašil) – 55. Holešinský (Piskáček, 
Rekonen).

Trzyniec:  Kacetl – Marinčin, 
Havránek, Roth, J. Jeřábek, Čukste, 
Zahradníček – Martin Růžička, 
Marcinko, Voženílek – M. Daňo, L. 
Hudáček, A. Nestrašil – Hrehorčák, 
Miloš Roman, Chmielewski – Kuro-
vský, Dravecký, Buček – Hrňa.

W meczu 36. kolejki Tipsport 
Ekstraligi mistrz RC rozbił u sie-
bie drużynę Pilzna 6:1. Udany 
powrót na tafl ę Werk Areny zali-
czył trzyniecki obrońca Vladimír 
Roth. Mecz hokeja podzielony jest 
na trzy tercje, ale w niedzielnym 
spotkaniu tak na dobrą sprawę 
kurtynę można było zwinąć już 
po pierwszej odsłonie, wygranej 
przez gospodarzy 3:0. W drugiej 
tercji podopieczni Zdeňka Motáka 
jeszcze mocniej podkręcili tempo, 
zamieniając walkę z nielubianym 
przeciwnikiem w prawdziwą po-
kazówkę. Plasujące się na szóstej 
pozycji w tabeli Pilzno nie poka-
zało wielkiego hokeja. Gościom 
niemniej udało się w końcówce 
spotkania strzelić przynajmniej 
honorowego gola. 

Na listę trzynieckich strzelców 
niedzielnego spotkania wpisał się 
m.in. Aron Chmielewski. Polski 
napastnik trafi ł na 4:0, umiejęt-
nie zmieniając tor lotu krążka po 
wrzutce z kija Marinčina. Bramkę 
zdobył też Vladimír Roth, któ-
ry wrócił do Trzyńca z wojaży w 
pierwszoligowej Slavii Praga.

– Czuję się w Trzyńcu jak u sie-
bie w domu. Chciałbym pomóc 
chłopakom chociażby w play off  
– stwierdził 32-letni obrońca, któ-
rego do Trzyńca zwabił ponow-
nie dyrektor sportowy HC Sta-
lownicy Trzyniec, Jan Peterek. 
Niedzielny mecz ocenił w strefi e 
dla dziennikarzy tym razem Vla-
dimír Országh, asystent Zdeňka 
Motáka. 

– Rywal wypracował sobie w 
meczu tylko dwie czyste okazje. 
Jedną z rzutu karnego, a drugą 
w zamieszaniu podbramkowym. 
Bramkarz Kacetl stanął na wy-
sokości zadania, co dodało nam 
pewności w kolejnych partiach 
spotkania – skomentował zawo-
dy drugi trener HC Stalownicy 
Trzyniec. – Szkoda tylko stra-
conej bramki, bo nasz golkiper 
zasłużył na czyste konto – dodał 
Országh. 

Stalownicy we wtorek pauzują, 
w piątek natomiast zmierzą się u 
siebie z Kometą Brno (18.30). 

KARLOWE WARY – 
WITKOWICE 1:3
Tercje: 0:1, 0:1, 1:1. Bramki i 
asysty: 59. Gríger (Stříteský, T. 
Rachůnek) – 15. Mueller (Krieger, 
Bukarts), 36. Chlán (Gewiese), 60. 
Lakatoš. 

Witkowice: Stezka – J. Mikuš, 
Grman, Koch, Raskob, Gewiese, J. 
Stehlík – Bukarts, Krieger, Muel-
ler – Kotala, L. Krenželok, Lakatoš 
– Fridrich, Chlán, Krejsa – Půček, 
Dej, Lednický – Bernovský. 

Zespół Witkowic powoli wyrasta 
na styczniowego króla obcych bo-
isk. To drugie z rzędu wyjazdowe 
zwycięstwo podopiecznych Miloša 
Holania, a przed drużyną kolejne 
wyzwanie: dzisiejszy mecz na tafl i 
Pilzna.

– Kluczem do zwycięstwa w 
Karlowych Warach była świet-
na defensywa. Zorganizowana, 
grająca bezpardonowy hokej. Mi-
nusem meczu była tylko nasza 
niesubordynacja w końcowych 

fragmentach – stwierdził Holaň, 
nawiązując do nerwowej końców-
ki spotkania, kiedy to gospodarze 
po wykluczeniu Grmana wyczuli 
szansę. Odważna gra Karlowych 
Warów z wycofanym golkiperem 
zakończyła się jednak utratą trze-
ciej bramki. 

– Nawiązaliśmy do udanego piąt-
kowego meczu z Czeskimi Budzie-
jowicami. Mówi się do trzech razy 
sztuka, a więc wierzę, że we wtorek 
w Pilźnie też pokażemy się z ko-
rzystnej strony – zaznaczył głów-
ny szkoleniowiec wicelidera tabeli 
Tipsport Ekstraligi. 

W innych meczach 36. kolejki: 
Litwinów – Ml. Bolesław 4:3, Libe-
rec – Cz. Budziejowice 2:3 (d), Hra-
dec Kr. – Ołomuniec 5:4 (d), Sparta 
Praga – Kladno 4:0, Kometa Brno 
– Pardubice 1:4. Lokaty: 1. Pardu-
bice 74, 2. Witkowice 72, 3. Trzyniec 
64 pkt. W następnej kolejce: Pilz-
no – Witkowice (dziś, 17.30).  

Powrót Vladimíra Rotha
Doświadczenie podbudowane dobrym wyszkoleniem technicznym i znajomo-
ścią każdego centymetra lodowiska w Werk Arenie – to atrybuty Vladimíra Ro-
tha (na zdjęciu), członka mistrzowskiej drużyny Trzyńca z sezonu 2018/2019. 
32-letni obrońca, który trafi ł do Trzyńca z pierwszoligowej Slavii Praga, ma 
wzmocnić defensywę Sta-
lowników pod nieobecność 
kontuzjowanego Mariana 
Adámka. Roth po kilku tre-
ningach z drużyną włączył 
się do niedzielnego meczu 
z Pilznem. I od razu z przy-
tupem, zdobywając pierw-
szą bramkę po powrocie 
pod Jaworowy. 
– Sezon rozpocząłem w 
Slavii Praga, ale po tym, 
jak zadzwonił do mnie Jan 
Peterek z konkretną propozycją gry w Trzyńcu, postanowiłem jeszcze raz spró-
bować szczęścia w ekstralidze. Nie muszę już nikomu niczego udowadniać, po 
prostu chcę pomóc chłopakom. Oczywiście muszę uzbroić się w cierpliwość, 
bo aklimatyzacja w ekstralidze nie będzie błyskawiczna – stwierdził Roth, który 
w ekstralidze zaliczył 579 meczów z bilansem 247 punktów kanadyjskich (60 
goli, 187 asyst). Wychowanek Ujścia nad Łabą oprócz Trzyńca grał też w bar-
wach Nowosibirska czy HC Lausanne.

• W Werk Arenie do pełni szczęścia zabrakło tylko czystego konta po stronie Ondře-
ja Kacetla. Fot. ZENON KISZA

Wszystko przećwiczyli, 
pora na pokaz siły
Polscy piłkarze ręczni odliczają godziny do rozpoczęcia mistrzostw świata, które od 11 
do 29 stycznia zagoszczą w Polsce i Szwecji. Kadra trenera Patryka Rombla nie mogła 
sobie wymarzyć lepszej atmosfery na ostatniej prostej przed startem czempionatu – po 
zwycięstwie w Katowicach z Belgią (29:18) humory dopisują wszystkim. 

Janusz Bitt mar

B
iało-czerwoni w kato-
wickim Turnieju No-
worocznym pokonali 
kolejno Iran (32:27), 
Maroko (30:23) oraz 
Belgię (29:18). Ten 
ostatni mecz posłu-

żył za sprawdzian generalny przed 
startem mistrzostw świata, w któ-
rych grupowymi rywalami pod-
opiecznych trenera Patryka Rom-
bla będą Francja, Słowenia i Arabia 
Saudyjska. Selekcjoner reprezenta-
cji Polski nie krył zadowolenia z po-
stawy drużyny w Katowicach. 

– Katowicki turniej dał odpo-
wiedź na pytania dotyczące składu 
na mistrzostwa świata. Mieliśmy 
parę zadań, które sami sobie wyty-
czyliśmy. Znalezienie optymalnego 
ustawienia w obronie, przećwicze-
nie sposobu zmian i wypracowa-
nie schematów w ataku. Wszystko 
przećwiczyliśmy, wszystko poszło 
sprawnie. Dobrze, że poważne kon-
tuzje nas ominęły – powiedział pol-
skim dziennikarzom Rombel. 

Polacy tylko w sobotę mieli dzień 
wolny. Od niedzieli ruszyły ostre 
przygotowania do środowego po-
jedynku z Francją. Mecz otwarcia 
grupy B między Polską a „Trójko-
lorowymi” zaplanowano na godz. 
20.30 w Katowicach. Jak informu-
ją organizatorzy, bilety na mecze 
z udziałem gospodarzy rozchodzą 
się jak ciepłe bułeczki. Stan z ponie-
działku stwarzał jeszcze nadzieję 
na zdobycie biletów na mecz z Ara-
bią Saudyjską (16. 1.), który będzie 
ostatnim grupowym występem bia-
ło-czerwonych. Dwa dni wcześniej 
Polacy w wyprzedanym do ostat-
niego krzesełka Spodku zmierzą się 
ze Słowenią. Komu nie wystarczą 
emocje związane z występami pol-
skich szczypiornistów, może obej-
rzeć w Spodku mecze w ramach 
grupy E z udziałem reprezentacji 
Niemiec, Kataru, Serbii i Algierii. 

Wszystkie spotkania fazy gru-
powej polska kadra zaliczy w Ka-
towicach o godz. 20.30. W przy-
padku awansu do rundy głównej 
biało-czerwoni przeprowadzą się 

do Krakowa. Oprócz Katowic i Kra-
kowa gospodarzami czempionatu 
w fazie wstępnej zostały też Goete-
borg, Joenkoeping, Kristianstad i 
Malmoe. Faza główna obejmie mia-
sta Kraków, Katowice, Goeteborg i 
Malmoe, zaś od ćwierćfi nałów ry-
walizacja przeniesie się do Gdańska 
i Sztokholmu. Finał zostanie roze-
grany w stolicy Szwecji 29 stycznia.

W pierwszej rundzie mundialu 
rywalizacja będzie przebiegać w 
ośmiu czterozespołowych grupach. 
Po trzy najlepsze ekipy awansują do 
drugiej rundy z uwzględnieniem 
wyników (bez meczu z najsłabszą 
ekipą). Zespoły z czwartych miejsc 
zagrają w Płocku w Pucharze Prezy-
denta IHF o końcowe lokaty 25-32. 

W drugiej fazie utworzone zostaną 
cztery grupy po sześć drużyn. Każ-
dy zespół rozegra po trzy mecze – z 
przeciwnikami, z którymi nie zmie-
rzył się wcześniej w turnieju. Po 
dwie drużyny awansują do ćwierćfi -
nałów. Z „dzikimi kartami” przy-
znanymi przez IHF pojawią się w 
mistrzostwach świata reprezentacje 
Holandii i Słowenii. W roli obrońców 
mistrzowskiego tytułu zagra repre-
zentacja Danii.  

Ekologiczny czempionat
Organizatorzy mistrzostw świata w piłce ręcznej mężczyzn w trosce o ochronę 
środowiska naturalnego, które zwłaszcza w aglomeracji katowickiej wypada naj-
gorzej w skali całej Polski, wprowadzili kilka ciekawych innowacji dotyczących 
m.in. transportu publicznego. Szczypiorniści podróżować będą hybrydowymi i 
elektrycznymi autobusami, a wolontariusze za darmo skorzystają z komunikacji 
miejskiej.
– Działamy zgodnie z Agendą 2030 wdrażaną obecnie przez Unię Europejską. 
Koncentrujemy się na redukcji śladu węglowego mistrzostw świata. Chcemy 

pokazać, że możliwe są wielkie imprezy sportowe organizowane w sposób 
ekologiczny – powiedział wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Bogdan 
Sojkin. 
Czempionat przeprowadzony w bardziej ekologiczny sposób dotyczy też… 
dziennikarzy na miejscu wydarzeń. W biurze prasowym nie będzie żadnych 
napojów w plasti kowych butelkach. Wszyscy akredytowani (organizatorzy i 
dziennikarze) w trakcie zawodów będą mogli za darmo jeździć pociągami Kolei 
Śląskich.

Uczestnicy mistrzostw
Grupa A (Kraków): Hiszpania, Czarnogóra, Chile, Iran
Grupa B (Katowice): Francja, Polska, Arabia Saudyjska, Słowenia
Grupa C (Goeteborg): Szwecja, Brazylia, Republika Zielonego Przylądka, 

Urugwaj
Grupa D (Kristi anstad): Islandia, Portugalia, Węgry, Korea Południowa
Grupa E (Katowice): Niemcy, Katar, Serbia, Algieria
Grupa F (Kraków): Norwegia, Macedonia Północna, Argentyna, Holandia
Grupa G (Joenkoeping): Egipt, Chorwacja, Maroko, Stany Zjednoczone
Grupa H (Malmoe): Dania, Belgia, Bahrajn, Tunezja

Kadra Polski w MŚ
Bramkarze: Mateusz Kornecki (Industria Kielce), Adam Morawski (MT Melsun-

gen), Jakub Skrzyniarz (Bidasoa Irun)
Lewoskrzydłowi: Przemysław Krajewski (Orlen Wisła Płock), Jan Czuwara 

(Vardar Skopje)
Lewi rozgrywający: Piotr Chrapkowski (SC Magdeburg), Tomasz Gębala, Szy-

mon Sićko (obaj Industria Kielce), Ariel Pietrasik (TSV St. Otmar St. Gallen)
Środkowi rozgrywający: Michał Olejniczak (Industria Kielce), Piotr Jędraszczyk 

(Piotrkowianin Piotrków Trybunalski), Maciej Pilitowski (Energa MKS Kalisz)
Prawi rozgrywający: Szymon Działakiewicz (Redberglids), Michał Daszek (Or-

len Wisła Płock)
Prawoskrzydłowi: Krzysztof Komarzewski (Orlen Wisła Płock), Arkadiusz Mo-

ryto (Industria Kielce)
Obrotowi: Bartłomiej Bis (HSC 2000 Coburg), Dawid Dawydzik (Orlen Wisła 

Płock), Patryk Walczak (Sporti ng Lizbona), Maciej Gębala (SC DHfK Lipsk)

• Panowie, trzymamy kciuki! Fot. ZPRP

Echa TCS

Dawid Kubacki (na zdjęciu) zajął 
drugie miejsce w klasyfi kacji gene-
ralnej 71. Turnieju Czterech Skoczni, 
przegrywając tylko z fenomenalnie 
skaczącym Norwegiem Halvorem 
Egnerem Granerudem. Tuż za po-
dium znalazł się Piotr Żyła, a piąty 
był Kamil Stoch. Za nami efektowny 
i efektywny turniej w wykonaniu 
biało-czerwonych, co dobrze wróży 
przed Pucharem Świata w Zakopa-
nem (13-15 stycznia).  (jb)

Marek Siderek
ekspert FIS, były sędzia 
międzynarodowy, były 
dyrektor 
sportowy 
PZN ocenia 
dla „Głosu” 
zakończony 
w piątek TCS
Dawid Kubacki, jak 
wiadomo, zajął w ostatnim kon-
kursie Turnieju Czterech Skoczni 
w Bischofshofen trzecie miejsce. 
Konkurs został przeprowadzony 
w bardzo optymalnych warunkach 
pogodowych, nie było żadnych 
nieścisłości. Druga seria „leciała” 
z 10. rozbiegu, a Granerud mimo 
obniżenia belki, po pokerowej 
zagrywce trenera, oddał bardzo 
dobry skok i zasłużenie wygrał. 
Turniej w wykonaniu naszych 
zawodników był świetny. Kubacki 
nadal prowadzi w klasyfi kacji ge-
neralnej Pucharu Świata, wyprze-
dzając Słoweńca Laniska i Nor-
wega Graneruda. To dobry okres 
dla Kamila Stocha, który po TCS 
wskoczył na dziewiąte miejsce. 
I pamiętajmy, że piąty jest Piotr 
Żyła. W zaplanowanym na 13-15 
stycznia Pucharze Świata w Za-
kopanem wykorzystamy kwotę 
krajową, więc kilku zawodników z 
kadry „B” będzie mogło powalczyć 
o punkty w gronie elity. Liczę na 
młodych, że w końcu się przeła-
mią. W Zakopanem zapowiada się 
kolejna wielka uczta sportowa.

GŁOS EKSPERTA

Fot. hcocelari.cz
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CO W TEATRZE

SCENA „BAJKA” – CZ. CIESZYN: 
O 3 królewnach i 3głowym smoku 
(10 godz. 10.00);
 Velká policejní hádanka (11, 
godz. 10.00);
 Neuvěřitelná cesta levé ponožky 
(12, godz. 10.00); 
SCENA CZESKA – CZ. CIESZYN: 
Sněhurka (10, godz. 10.00).

CO W KINACH

TRZYNIEC – Kosmos: A pak 
přišla láska... (10, godz. 15.00); 
Bogdan Kaleta: Mrazivé Besky-
dy (10, godz. 16.30); Princezna 
zakletá v čase 2 (11, godz. 17.00); 
Piargy (11, godz. 20.00); Největší 
dar (12, godz. 10.00); Vánoční 
příběh (12, godz. 17.30); Avatar 
2  (12, godz. 19.30); CZ. CIESZYN 
– Central: Cesta do Tvojzemí 
(11, godz. 16.30); Největší dar 
(12, godz. 16.30); Liebesdings 
(12, godz. 19.00); KARWINA – 
Centrum: Cesty 2022 (10, godz. 
18.00); Liebesdings (10, godz. 
20.00); Spolu (11, godz. 15.00); 
Tajemství staré bambitky 2 (11, 
godz. 17.30); Gra fortuny (11, godz. 
20.00); Avatar 2 (12, godz. 17.00); 
Osm hor (12, godz. 17.30); HAWIE-
RZÓW – Centrum: Princ Mamá-
nek (10, 11, godz. 17.00); Blisko 
(10, godz. 18.00); Za vším hledej 
ženu (10, 11, godz. 19.30); W trój-
kącie (11, godz. 18.00); Wielki zie-
lony krokodyl domowy (12, godz. 
17.00); Jednym głosem (12, godz. 
18.00); M3gan (12, godz. 19.30); 
CIESZYN – Piast: Pan Zabawka 
(10-12, godz. 15.00); Wystrzałowe 
wesele (10-12, godz. 17.15); Fabel-
manowie (10, godz. 19.30).

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 
SM, niedziela, wiadomości regio-
nalne od godz. 6.00; powtórka na 
antenie ČT2, niedziela od godz. 
19.30.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: 
godz. 19.05 Ostrawa 107,3 MHz i 
Trzyniec 105,3 MHz.
RADIO KATOWICE: „U Polaków 
za Olzą” – niedz. godz. 13.05 na 
103 FM. Archiwum audycji: radio.
katowice.pl/Zaolzie.

CO W TERENIE

CZ. CIESZYN – Biblioteka Miej-
ska przy ul. Havlíčka 6 zaprasza 
w czwartek 19. 1. o godz. 17.00 na 
prelekcję Janiny Hławiczki pt. 
„Namibia – self drive” do Avio-
nu. Wejściówki 50 kc. Prosimy o 

rezerwację miejsc pod nr. tel. 558 
711 961 lub e-mail: noiva@noiva.
tesin.cz.
GRÓDEK – MK PZKO zaprasza 
swoich członków i sympatyków 
na spotkanie noworoczne, które 
odbędzie się w piątek 13. 1. o godz. 
16.00 w Domu PZKO. W progra-
mie prelekcja pana Matlocha o 
parzeniu herbaty (z degustacją), 
śpiewanie kolęd z akordeonem 
oraz poczęstunek. 
KARWINA – Oddział Literatury 
Polskiej Biblioteki Regionalnej 
zaprasza na popołudniowe spo-
tkanie w ramach klubu dyskusyj-
nego z Doc. PhDr. Ireną Bogocz, 
CSc., która wystąpi z wykładem 
pt. „Słowiańszczyzna znana i 
mniej znana”, we wtorek 17. 1. o 
godz. 17.00 w budynku biblioteki 
na Rynku Masaryka w Karwinie-
-Frysztacie. Wejściówki w cenie 
50 koron prosimy zamawiać pod 
nr. tel. 596 312 477 lub 558 849 
501, e-mail: polske@rkka.cz.
KLUB SENIORA „PRZYJAŹŃ” 
– Zaprasza swoich członków 9. 
1. o godz. 17.00 na spotkanie do 
Domu Polskiego PZKO w Karwi-
nie-Frysztacie.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 14. 1. na 
wędrówkę szlakiem czerwonym z 
Bukowca przez Girową i Studzie-
niczny do Mostów (trasa długości 
8 km). Odjazd pociągiem z Cz. 
Cieszyna o godz. 9.18 do Nawsia, 
autobusem z Nawsia do Bukowca 
o godz. 10.00. Prowadzi Marian 
Sodzawiczny, tel. 736 149 297.
SUCHA GÓRNA – MK PZKO za-
prasza na Bal PZKO 27. 1. do Domu 
Robotniczego oraz Domu PZKO. 
Orkiestra iBand. Miejscówki w 
cenie 500 kc już w sprzedaży na 
www.pzkosuchagorna.cz oraz 10. 
1. w godz. 16.30-18.00 w Domu 
PZKO. Odbiór miejscówek 10. 1. w 
godz. 16.30-18.00 w Domu PZKO 
lub od godz. 18.00 w dniu impre-
zy.

KONCERTY

SUCHA GÓRNA – MK PZKO oraz 
Gmina Sucha Górna zapraszają 
w niedzielę 15. 1. o godz. 15.00 do 
kościoła katolickiego na Koncert 
Noworoczny z okazji 30-lecia 
chóru ,,Sucha” oraz 110. rocznicy 
zorganizowanego śpiewactwa w 
gminie. W programie wystąpią 
chór „Sucha” z towarzyszeniem 
orkiestry, Natalia Uher, Beata 
Czendlik-Šelowa, zespół śpiewa-

czy „Chórek”, zespół „Šmykňa”, 
czeski chór „Slavíci” z Suchej Gór-
nej oraz „Mix Orchestra” z zaprzy-
jaźnionej Lubomii.

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, TEATR CIESZYŃ-
SKI, ul. Ostrawska 67: do 22. 1. 
wystawa pt. „Czas tworzenia mam”. 
Wystawa czynna po-pt w godz. 
9.00-15.00 po uprzednim zgłosze-
niu się na portierni oraz w trakcie 
przedstawień TC.
CZ. CIESZYN, KONGRES POLA-
KÓW, ul. Grabińska 458/33: wy-
stawy pt. „Tadeusz Rejtan, życie i 
legenda”, „1. Drużyna Harcerska 
im. Tadeusza Rejtana w Orłowej” 
oraz „Stanisław Hassewicz, lekarz 
i fi lantrop”. Czynne od wtorku do 
piątku w godz. 8.00-15.00. 
CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓWNY 
PZKO, Strzelnicza 28, galeria w 
holu na parterze: wystawa pt. 
„Miejscowe Koło PZKO w Czeskim 
Cieszynie w latach 1947-1974”. 
Czynna w godzinach otwarcia bu-
dynku. 
MUZEUM HUTY TRZYNIEC-
KIEJ i MIASTA TRZYŃCA, Sala 
wystaw, Frýdecká 387: do 31. 1. 
wystawa pt. „Fenomen Gorolski-
go Święta”. Czynna: wt-pt: w godz. 
9.00-17.00, nie: w godz. 13.00-17.00.
 GALERIA PLENEROWA 
„WERK”: do 31. 1. wystawa pt. 
„Werk, jak ho z ulice neuvidíte”. 
Czynna: wt-pt: w godz. 9.00-17.00; 
nie: w godz. 13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ 

COK, DOM NARODOWY, Galeria 
Ceglana, Rynek 112, Cieszyn: do 
29. 1. wystawa pt. „Cokowe opo-
wieści”, na której prezentowane są 
prace uczestników Pracowni Foto-
grafi i i Nowych Mediów działającej 
w Domu Narodowym pod okiem 
cieszyńskiego fotografa Bartłomie-
ja Tabaka. Czynna w po-pt w godz. 
8.00-18.00.
KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, ul. 
Mennicza 46, Cieszyn: do 28. 1. 
wystawa fi latelistyczna z kolek-
cji Edwarda Kowalczyka pt. „100. 
rocznica powrotu części Górnego 
Śląska do Polski”. Czynna wt-pt: w 
godz. 8.00-18.00, so: w godz. 9.00-
15.00.
WIEŻA PIASTOWSKA i ROTUN-
DA św. Mikołaja, Cieszyn: czyn-
ne codziennie w godz. 10.00-17.00. 
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I N F O R M A T O R 

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

I N F O R M AT O R

PROGRAM TV

WTOREK 10 STYCZNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba (s.) 
10.00 Chłopaki w akcji 10.30 Gniaz-
do (s.) 11.25 AZ kwiz 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.10 Małżeństwa z rozsądku (s.) 
15.40 O krok od nieba (s.) 16.35 Po-
dróż po północnym Altiplanie 17.05 
AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Opowiadaj 
(s.) 21.05 Jedna ręka nie klaszcze 
(fi lm) 22.50 Próba niewinności (fi lm) 
0.20 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.35 Cudowna 
planeta 9.30 Wyprawa Magellana 
dookoła świata 10.25 Cuda techniki 
11.15 Z kucharzem dookoła świata 
12.10 Karkonosze 13.10 Królestwo 
natury 13.40 Największe bitwy 
czołgowe 14.25 Tajemnice II wojny 
światowej 15.20 Nauczny budynek 
15.50 Świat zwierząt 16.45 Tajemni-
ce budowniczych piramid 17.30 Sto 
cudów świata 18.25 Magia i ryzyka 
skandynawskiej zimy 19.30 Na hu-
lajnodze 19.50 Wiadomości w cze-
skim j. migowym 20.00 Małżeńskie 
etiudy: Ivana i Pavel 20.40 Małżeń-
skie etiudy w 20 lat później: Ivana i 
Pavel 21.35 Małżeńskie etiudy w 35 
lat później: Ivana i Pavel 22.45 Czte-
rej służący i czterej muszkieterowie 
(fi lm) 0.35 Balthazar (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie 8.45 Ulica (s.) 9.45 
Spece (s.) 10.55 Pościg 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.25 Przychod-
nia w różanym ogrodzie (s.) 13.35 CSI: 
Policja kryminalna Miami (s.) 15.30 
Zamieńmy się żonami 16.57 Popo-
łudniowe wiadomości 17.30 Pościg 
18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Jedna rodzi-
na (s.) 21.35 Misja nowy dom 23.00 
CSI: Policja kryminalna Las Vegas (s.) 
0.00 CSI: Policja kryminalna Miami 
(s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.05 M.A.S.H. (s.) 9.55 Dobre wia-
domości (s.) 11.05 Strażnik Teksasu 
(s.) 12.00 Policja Hamburg (s.) 13.00 
Komisarz Rex (s.) 13.55 Agenci NCIS 
(s.) 14.55 Tak jest, szefi e! 16.00 Policja 
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Zoo (s.) 21.35 7 przypadków 
Honzy Dědka 23.50 Tak jest, szefi e! 
0.55 Policja w akcji. 

ŚRODA 11 STYCZNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba (s.) 
10.00 Śladami gwiazd 10.30 Opowia-
daj (s.) 11.25 AZ kwiz 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.10 Kot to nie pies 14.40 Jutro się 
policzymy, kochanie! (fi lm) 16.20 O 
krok od nieba (s.) 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 18.00 Wiadomości re-
gionalne 18.25 Gdzie mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Sprawa dla egzorcysty (fi lm) 
21.20 Most! (s.) 22.10 Szczęście (fi lm) 
23.55 Hercule Poirot (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.35 Planeta skar-
bów 10.25 Walka o słoni tron 11.30 
Zwierzęta – budowniczy 12.25 Wielka 
Brytania z lotu ptaka 13.25 Operacja 

Stonehenge 14.25 Hitler i klejnoty 
koronne Świętego Cesarstwa Rzym-
skiego 15.20 Lotnisko w Dubaju 16.10 
Klucz 16.35 Małżeńskie etiudy: Ivana 
i Pavel 17.15 Małżeńskie etiudy w 20 
lat później: Ivana i Pavel 18.10 Mał-
żeńskie etiudy w 35 lat później: Ivana 
i Pavel 19.15 Królestwo natury 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Jaroslav Hašek – prawdziwy i 
nieznany 21.00 Historie starych go-
spód 21.30 Na jednośladzie do Afryki 

22.00 Mistrzowie medycyny 22.30 
Panna Marple: Trup w bibliotece 
(fi lm) 0.05 Balthazar (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie 8.40 Ulica /(s.) 9.40 
Jedna rodzina (s.) 10.55 Pościg 12.00 
Południowe wiadomości, sport, po-
goda 12.20 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 13.30 CSI: Kryminalne 
zagadki Miami (s.) 15.30 Zamieńmy 
się żonami 16.57 Popołudniowe wia-
domości 17.30 Pościg 18.30 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Zamieńmy się żonami 21.35 
Tajemniczy szef 23.05 CSI: Krymi-
nane zagadki Las Vegas (s.) 0.05 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.00 M.A.S.H. (s.) 9.50 Zoo (s.) 11.05 
Strażnik Teksasu (s.) 12.00 Policja 
Hamburg (s.) 13.00 Komisarz Rex 
(s.) 13.55 Agenci NCIS (s.) 14.55 Tak 
jest, szefi e! 16.00 Policja w akcji 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
pogoda 19.55 Showtime 20.15 Deba-
ta: Poszukiwania prezydenta 21.40 
Show Jana Krausa 23.50 Tak jest, 
szefi e! 

CZWARTEK 12 STYCZNIA 

TVC 1
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nie-
ba (s.) 9.55 Jak się żyje z psem 10.15 
Maigret i starsza pani (fi lm) 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Zbrodnia na poczcie 
(fi lm) 14.50 Cyrk Humberto (s.) 15.45 
O krok od nieba (s.) 16.45 Podróż po 
Graubundenie 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 18.00 Wiadomości re-
gionalne 18.25 Gdzie mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Opowiadaj (s.) 21.00 Wołga 
taty (fi lm) 22.30 Detektyw Endeav-
our Morse (s.) 0.05 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Samce kontra 
samice 10.35 Tajemnice budowni-
czych piramid 11.20 Lotnisko w Du-
baju 12.10 Tajemnice II wojny świato-
wej 13.05 Piękne żywe zabytki 13.30 
Mysi akrobata w zbożu 14.25 Cudow-
na planeta 15.20 Kwartet 15.50 Od-
kryte skarby 16.35 Tajemnicze drze-
wa 17.25 Kamera w podróży 18.15 
Walka osłoni tron 19.10 Nauczna bu-
dowla 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Czeskie stulecie 
(fi lm) 21.25 Król Karol IV 22.20 Bal-
thazar (s.) 0.05 Fargo (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie 9.55 Ulica (s.) 9.55 
Spece (s.) 10.55 Pościg 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.25 Przychod-
nia w różanym ogrodzie (s.) 13.40 
CSI: Kryminalne zagadki Miami (s.) 
15.35 Zamieńmy się żonami 17.00 
Debata kandydatów na prezydenta 
18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Debata kandy-
datów na prezydenta 21.30 Termina-
tor III (fi lm) 23.40 CSI: Kryminalne 
zagadki Miami (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.05 M.A.S.H. (s.) 10.00 7 przypad-
ków Honzy Dědka 11.05 Strażnik 
Teksasu (s.) 12.00 Policja Hamburg 
(s.) 13.00 Komisarz Rex (s.) 13.55 
Agenci NCIS (s.) 14.55 Tak jest, szefi e! 
16.00 Policja w akcji 17.50 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości, pogoda 
19.55 Showtime 20.15 Zoo (s.) 21.35 
Incognito 23.50 Tak jest, szefi e! 

POLECAMY

• Jedna ręka nie klaszcze
Wtorek 10 stycznia, 
godz. 21.05 
TVC 1

• Tajemnicze drzewa
Czwartek 12 stycznia, 
godz. 16.35 
TVC 2

• Wyprawa Magellana dookoła 
świata
Wtorek 10 stycznia, 
godz. 9.30 
TVC 2

• Jutro się policzymy, kochanie!
Środa 11 stycznia, 
godz. 14.40 
TVC 1

Kto w sercach żyje tych, 
których opuścił, ten nie odszedł... 

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy 
wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 
5 stycznia 2023 nagle zmarł w wieku 83 lat nasz Uko-
chany Mąż, Ojciec, Brat, Teść, Dziadek, Wujek i Szwa-
gier

śp. inż. ALOIS FARNIK
zamieszkały w Cierlicku, Sedlácká 114

Pogrzeb odbędzie się dnia 12 stycznia o godz. 14.00 w kościele św. Waw-
rzyńca w Cierlicku na Kościelcu, zmarły spocznie w grobie rodzinnym 
na miejscowym cmentarzu.

W smutku pogrążona rodzina.  
 GŁ-013

Rzekł Jezus:
Jam jest zmartwychwstanie i żywot;
kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.

      Jan 11,25

W głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich krew-
nych, przyjaciół i znajomych, że dnia 7 stycznia 2023 
zmarła w wieku 93 lat nasza Kochana Mama, Babcia, 
Prababcia, Teściowa, Siostra, Szwagierka i Ciocia

śp. STANISŁAWA MICHNIKOWA
zamieszkała w Czeskim Cieszynie, 

dawniej w Mistrzowicach
Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w czwartek 12 
stycznia 2023 o godz. 10.00 w kościele rzymskokato-
lickim Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czeskim 
Cieszynie na miejscowy cmentarz.

W smutku pogrążona rodzina.
 GŁ-018

Gdyby nasza miłość mogła Cię uzdrowić a łzy wskrzesić,
byłabyś jeszcze z nami. Bóg zdecydował…

W głębokim smutku zawiadamiamy krewnych, przy-
jaciół i znajomych, że dnia 7 stycznia 2023 zmarła po 
ciężkiej chorobie w wieku 68 lat nasza Kochana Żona, 
Siostra, Matka, Babcia, Ciocia, Szwagierka, Kuzynka, 
członek zespołu Niezapominajki

śp. JADWIGA FILIPCOWA
z domu Płachta

zamieszkała w Hawierzowie-Suchej, 
pochodząca z Olbrachcic

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się dnia 13. 1. 2023 
o godz. 11.00 z kościoła św. Anny w Hawierzowie. Na-
stępnie pochówek ciała będzie w grobie rodzinnym na 
cmentarzu w Hawierzowie-Suchej. 

W smutku pogrążona rodzina.
 GŁ-017

Z  wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że od-
szedł do wieczności nasz serdeczny Przyjaciel 

MIKLÓS DURAY RNDr.
Współzałożyciel Ruchu Politycznego Coexistentia-E-
gyuttélés-Wspólnota. Działacz społeczny, polityk, 
parlamentarzysta, publicysta, profesor akademic-
ki, sygnatariusz Karty 77, więziony za działalność na 
rzecz praw mniejszości narodowych. Niezłomnie wal-
czył o prawo do samostanowienia na bazie demokra-
tycznego współistnienia Węgrów na Słowacji oraz sło-
wackiej większości. Przykładem Mu był wielki wzór 
János Esterházy. Był jednym z  głównych myślicieli 
i strategów stosunków węgiersko - węgierskich i jed-
ności narodowej Węgrów za granicą. Jego odejście jest 
wielką stratą dla idei poszukiwania prawdy, stawiania 
realnych celów dotyczących eliminacji „kompromiso-
wych” wyrzeczeń należnych praw tożsamości narodo-
wej. Pamietamy o Jego słowach, że każda społeczność 
jest warta tyle, ile jest w stanie chronić i szanować 
tradycje swoich przodków oraz zachować wyznawane 
przez nich wartości.
Jego prochy zostaną złożone na Cmentarzu Reformo-
wanym w Losonc (Lučencu).
Niech mu ziemia lekką będzie. Cześć Jego Pamięci.

Działacze Ruchu Politycznego Coexistentia-Egyut-
télés-Wspólnota.
 GŁ-016

Kto kochał nie zapomni…
Dnia 9 stycznia minęła 5. bolesna rocznica śmierci 

śp. STANISŁAWA MATUSZKA
z Żukowa Dolnego

Z szacunkiem i miłością wspominają żona i córki z ro-
dzinami.
 GŁ-014

Wszystko przemija – to przeznaczenie,
lecz jedno zostaje – wspomnienie!

Dnia 12 stycznia 2023 minie szósta rocznica, kiedy na 
zawsze umilkło serce naszego Kochanego Brata

śp. OTTO JAWORKA
z Trzanowic, długoletniego kierownika ZPiT „Olza”

O chwilę wspomnień proszą siostra Irena z rodziną 
oraz tancerze zespołu.

 GŁ-008

Nie umarli, o których pamięć trwa…
W listopadzie 2022 minęła 35. rocznica śmierci naszej Kochanej Matki

śp. MARII NAWALANEJ
z domu Krainowej

oraz 62. rocznica śmierci naszego Kochanego Ojca

śp. RUDOLFA NAWALANEGO
Wspomina najbliższa rodzina.
 RK-098

11 stycznia jest dniem urodzin naszej 
Mamy

śp. WALERII KADUROWEJ
która obchodziłaby w tym roku swoje 
100. urodziny.
Jest to zarazem dzień bardzo smut-
ny. W tym dniu bowiem przed 35 laty 
zmarł Jej Mąż

śp. JÓZEF KADURA
Oboje pochodzili z Łąk nad Olzą, później zamieszkali w Czeskim Cieszy-
nie.
O rodzicach nie zapominamy, stale są z nami.

Córki Halina i Wanda z rodzinami.
 GŁ-015

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

www.glos.live

Znajdź nas 
na YouTubie 

Zimowe Beskidy 
na zdjęciach

Pierwsza tegoroczna wystawa 
w galerii kina „Kosmos” w 
Trzyńcu pokaże nasze Beski-
dy w zimowej szacie. „Mra-

zivé Beskydy” („Mroźne Beskidy”) 
– tak brzmi nazwa cyklu fotografi i 
Bogdana Kalety z Gródka. Wernisaż 
odbędzie się dzisiaj o godz. 16.30. 
Wystawę można oglądać do 24 lute-
go. 

Kaleta urodził się w zimie i wy-
chował się w Beskidach. Być może 
dlatego pokochał tę porę roku. Już 
od piętnastu lat koncentruje się na 

najwyższym szczycie Beskidu Ży-
wieckiego – Pilsku. 

Autor następująco opisuje wy-
prawy z aparatem: – Wielokrotnie 
moje wyprawy na szczyt nie były 
udane. Często znalazłem się pod 
pułapem chmur, lecz i tak było to za-
wsze ciekawe przeżycie. Widziałem 
szczyt zasypany mnóstwem śniegu, 
przed nadejściem i pod koniec zimy. 
Raz było bezwietrznie, innym razem 
wiał zimny północny wiatr. Były 
przepiękne wschody słońca i długo 
trwające zachody.  (dc)
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UŚMIECHNIJ SIĘ ROZETKA

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

Znajdź nas 
na Twitterze



MINIKWADRAT MAGICZNY I LOGOGRYF ŁAMANY

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie 
rozlosowana nagroda. Rozwiązania prosimy 

przysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsyła-
nia upływa w piątek 20 stycznia 2023 r. Autorem dzisiej-
szych łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie 
rozlosowana nagroda. Rozwiązania prosimy 

przysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsy-

łania upływa w piątek 13 stycznia 2023 r. Nagrodę z 20 
grudnia otrzymuje Zofia Mitręgowa z Trzyńca. Autorem 
dzisiejszych łamigłówek jest Jan Kubiczek.

1. autentyczne, rzeczywiste wydarzenia
2. gatunek klonu
3. opowieść na dobranoc
4. ginie z rąk Balladyny
5. F na tablicy Mendelejewa
6. patrzeć przez…, czyli z 

pobłażliwością
7. jeden z dwunastu 

znaków zodiaku 
lub dziewczyna 
dorastająca

8. żywioł gaszo-
ny wodą

9. dawni wę-
drowni mu-
zycy, ko-
medianci

10. kolor 
kruczych 
skrzydeł

11. nastaje 
po nocy

12. wkła-
dane do 
kopert, 
zwykłe lub 
polecone

13. kłująca część 
róży, głogu; ina-
czej kolec

14. wypiek cukierniczy 
w kształcie ściętego 
stożka.

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
ALINA, IGRCE

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. kępka sierści, koł-
tun

2. imię Prus, piosen-
karki

3. jednostka podziału 
administracyjno-
-terytorialnego 
w Mongolii

4. brazylijski piłkarz 
w barwach AC 
Milan, zdobywca 
Złotej Piłki w 2007 
roku lub gatunek 
papugi.

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: AJMAK

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. czarny charakter, 
drań, łajdak, zbir

2.  ...sprawiedliwa, 
zawsze na wierzch 
wypływa

3. nie wyraża emocji 
u pokerzysty

4. bolesne baty, lanie, 
chłosta.

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: ŁOTR
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Rozwiązaniem jest miejsce niezwykłe do zimowego wypoczynku. Nie chodzi o żadną konkretną miej-
scowość czy jezioro, po prostu cały obszar. Mimo iż miejsce to kojarzy się przede wszystkim z latem, to 
zimą miejsce to także oferuje ciekawe atrakcje. Można odetchnąć tu świeżym powietrzem, co przyda 
się szczególnie mieszkańcom wielkich, zanieczyszczonych miast. Zimą można tutaj podziwiać maje-
stat przyrody – dzikie zwierzęta, które łatwo wytropić na tle białego puchu, ale także różne gatunki 
ptaków... 

1.-4. kraj lub terytorium podległe władzy 
emira

3.-6. atak, napad, agresja, napaść, 
inwazja

5.-8. człowiek dziki, nieokrzesany, 
nietowarzyski, stroniący od ludzi

7.-10. fachowiec z kielnią
9.-12. mała wiązka światła
11.-2. drużyna sportowa z Kijowa.

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
DYNAMO


