
Wtorek 
17 stycznia 2023

nr 5 (LXXVIII) 
cena: 17 kč

GAZETA POLAKÓW W REPUBLICE CZESKIEJ

Pismo 
ukazuje się 
we wtorki 
i piątki

www.glos.live

KULTURA
NOWOROCZNY 
KONCERT NA 110 LAT 
STR. 4

REGION
»POBABY«, CZYLI 
ŁUSKANIE FASOLI 
STR. 5

SPORT
POWRÓT 
»BESKIDZKIEJ 
POPRZECZKI« STR. 9

Pavel stoczy pojedynek 
z Babišem
WYDARZENIE: Petr Pavel i Andrej Babiš zdobyli najwięcej głosów (35,40 oraz 34,99 proc.) w pierwszej 
turze wyborów prezydenckich w Republice Czeskiej, która zakończyła się w sobotę. Wynik ten bliski jest 
remisowi, ponieważ obu kandydatów dzieli różnica 22,8 tys. głosów. W województwie morawsko-śląskim Babiš 
zdecydowanie wyprzedził Pavla. Druga tura wyborów odbędzie się w dniach 27 i 28 stycznia. 

Danuta Chlup, (jb)

D
anuše Neru-
dowa, która 
według analiz 
p r z e d w y b o r -
czych zali-
czana była do 
„mocnej trójki” 

i miała szansę na awans do drugiej 
rundy, uplasowała się na 3. miej-
scu, daleko za Pavlem i Babišem. 
Poparło ją tylko 13,92 proc. głosu-
jących. 

Na czwartej pozycji uplasował 
się Pavel Fischer (6,75 proc.), za 
nim Jaroslav Bašta (4,45 proc.), 
Marek Hilšer (2,56 proc.), Karel Di-
viš (1,35 proc.), a na samym końcu 
Tomáš Zima (0,55 proc.). Frekwen-
cja wyborcza w skali całego kraju 
wyniosła 68,24 proc. i jest wyższa o 
prawie pięć procent w stosunku do 
poprzednich wyborów prezydenc-
kich sprzed pięciu lat. Konkretnie 
w województwie morawsko-ślą-
skim osiągnęła 63,65 procent, co 
jest niemniej trzeci najgorszy wy-
nik w skali RC. 

Babiš wygrał wybory we 
wszystkich powiatach wojewódz-
twa morawsko-śląskiego. Najle-
piej wiodło mu się w powiatach 

karwińskim, bruntalskim i Ostra-
wa-Miasto. W Orłowej wybierało 
Babiša 60 proc. głosujących, w 
Karwinie 62, w Dąbrowie nawet 
66. W powiecie frydecko-mistec-
kim poparcie dla byłego premiera 
było niższe niż w pow. karwiń-
skim, w jego trzyniecko-jabłon-
kowskiej części wynosiło od 30 do 
44 proc. (wyjątek stanowiła Her-
czawa z 58 proc.). W wielu pod-

górskich miejscowościach można 
zauważyć wyższe od przeciętnej 
krajowej poparcie dla Pavla Fi-
schera, gdzieniegdzie także dla 
kandydata SPD Jaroslava Bašty. 
Najwyższa frekwencja wyborcza 
pośród zaolziańskich gmin była w 
Wielopolu (77,03 proc.) i Trzano-
wicach (76,56 proc.), najniższa na 
Herczawie (49,27 proc.) i w Karwi-
nie (54,62 proc.).

Trochę inny krajobraz wyborczy 
nakreślili czescy obywatele miesz-
kający za granicą. Zwycięstwo od-
niósł Pavel, wyprzedzając Nerudo-
wą i Fischera. Dopiero na czwartym 
miejscu znalazł się Babiš, który 
triumfował tylko w Uzbekistanie. 
Czesi głosujący w Warszawie wybie-
rali w większości Pavla (56,96 proc.) 
i Nerudową (24,68 proc.). Babiš zy-
skał tam niespełna 6 proc. głosów. 

Przed drugą turą wyborów kandy-
daci prowadzą intensywną kampa-
nię. Babiš chce pozyskać wyborców 
m.in. bannerami, na których pod-
kreśla, że nie uwikła kraju w wojnę, 
ponieważ nie jest żołnierzem (w 
domyśle – jak jego rywal), lecz dy-
plomatą. Pavel zamierza odwiedzić 
regiony, w których miał najsłabsze 
poparcie. Dziś ma się udać do Ujścia 
nad Łabą, w czwartek do Ostrawy.  

Jak głosować 
poza domem? 
Osoby, które chciałyby głosować 
w drugiej turze wyborów prezydenc-
kich poza miejscem zameldowania, 
mogą nadal składać wnioski o legi-
tymację wyborcy. Pisemny wniosek 
musi dotrzeć do urzędu miasta 
i gminy, w której wyborca ma stałe 
zameldowanie, najpóźniej w piątek 
20 bm. o godz. 16.00. Osobiście 
można składać wnioski do środy 25 
bm. Z legitymacją można głosować 
w dowolnym lokalu wyborczym w RC 
i za granicą. Wyborcy ze stałym miej-
scem zamieszkania w RC i posiada-
jący osobistą skrzynkę danych, mogą 
skorzystać z nowości – załatwienia 
legitymacji za pośrednictwem „Por-
tálu občana”. 

Wyniki głosowania 
w województwie 
morawsko-śląskim

• Andrej Babiš 
270 373 głosy/44,86 proc.

• Petr Pavel 
167 544 głosy/27,80 proc.

• Danuše Nerudowa 
72 662 głosy/12,05 proc.

• Pavel Fischer 
35 857 głosów/5,94 proc.

• Jaroslav Bašta 
30 826 głosów/5,11 proc.

• Marek Hilšer 
14 144 głosów/2,34 proc.

• Karel Diviš 
8 155 głosów/1,35 proc.

• Tomáš Zima 
3 084 głosów/0,51 proc.

• Piątkowe głosowanie w Czeskim Cieszynie-Stanisłowicach. Fot. BEATA SCHÖNWALD

Szczegółowe wyniki w gminach 
naszego regionu na str. 3



Głos   |   wtorek   |   17 stycznia 20232   ♩ ♩    3 Głos   |   wtorek   |  17 stycznia 2023W I A D O M O Ś C I

Jana Černochowa, 
minister obrony RC w reakcji na hasło wyborcze 
Andreja Babiša: „Nie zaciągnę Czech do wojny. Jestem 
dyplomatą. Nie żołnierzem”.

CYTAT NA DZIŚ

•••

Słowa o żołnierzach ciężko będzie 

cofnąć.  Jako minister obrony proszę, 

żeby nie używać ich w kampanii

W I A D O M O Ś C I

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

Fot. twitt er.com

danuta.chlup@glos.live

W komentarzach powyborczych pisanych z perspek-
tywy Pragi województwo morawsko-śląskie jawi 
się jako homogeniczny region popierający w wy-
borach Andreja Babiša. W rzeczywistości sprawa 
jest bardziej złożona. 

Region ten składa się z kilku subregionów, a każdy z nich ma 
nieco inną sytuację ekonomiczną, inny skład ludności i poziom 
rozwoju. Różnice, czasem dosyć wyraźne, można zresztą dostrzec 
również pomiędzy poszczególnymi miastami, gminami, a nawet 
ich częściami. Na podstawie analizy wyników wyborów, nie tylko 
ostatnich, prezydenckich, ale także parlamentarnych czy woje-
wódzkich, ośmielę się twierdzić, że prócz sytuacji społeczno-eko-
nomicznej (co widać po takich miastach, jak Karwina czy Orłowa) 
mają na nie wpływ także takie czynniki, jak przywiązanie do tra-
dycji i religijność. Nie zaskakuje, że w Jabłonkowie czy Bukowcu, 
gdzie spory odsetek osób jest wierzących, w każdych wyborach po-
nadprzeciętną popularnością cieszą się kandydaci odwołujący się 
do wartości chrześcijańskich. 

Inaczej wyglądają wyniki głosowania w wioskach, w których 
mało się buduje, inaczej w tych, gdzie nowe domy rosną jak grzy-
by po deszczu, na przykład w Śmiłowicach. Można zauważyć, że  
większym poparciem niż w sąsiednich miejscowościach cieszą się 
tam prawicowi kandydaci. Ale to już ma związek ze wspomnianym 
aspektem społeczno-ekonomicznym, ponieważ nowe domy budują 
osoby w lepszej sytuacji materialnej, przywykłe same zadbać o swo-
je interesy, nie polegające na populistycznych obietnicach, że ktoś 
z „góry” zapewni im lepsze życie. 

Wspomnę jeszcze o jednej anomalii, jaką była znacząco niższa 
niż w okolicy i niższa niż w poprzednich wyborach prezydenckich 
frekwencja wyborcza na Herczawie. Uważam, że mogło mieć na nią 
wpływ rozczarowanie z jesiennych wyborów samorządowych, które 
sąd unieważnił na podstawie skarg na nieprawidłowy przebieg. Ten 
incydent mógł osłabić zaufanie mieszkańców do samej instytucji 
demokratycznych wyborów.   

ZDANIEM... Danuty Chlup

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BŁĘDOWICE GÓRNE
Mieszkańcy wioski 
podczas piątkowo-so-
botnich wyborów pre-
zydenckich głosowali 
również w referendum 
lokalnym. Decydowali 
w nim o budowie za-
kładu przetwórczego 
tworzyw sztucznych dla 
przemysłu farmaceutycz-
nego. Wynik nie budził 
wątpliwości. 942 osoby 
opowiedziały się za tym, 
by gmina nie zezwoliła 
na powstanie zakładu, 
313 było przeciwne za-
kazowi, a 9 wstrzymało 
się od głosu. Frekwencja 
w referendum wyniosła 
64,9 proc. 
 (sch) 

HAWIERZÓW
Zbliża się ostatnia faza 
remontu dworca kolejo-
wego. Będzie ona doty-
czyć peronów i przejścia 
podziemnego, które 
połączy je z halą dworco-
wą. Perony będą w pełni 
zadaszone, pojawi się na 
nich nowe wyposażenie 
oraz nowoczesne syste-
my informacji o odjaz-
dach pociągów. Zmoder-
nizowane zostanie rów-
nież przejście podziemne, 
które zostanie przedłużo-

ne 
aż na 
drugą stronę 
torowiska w kie-
runku dzielnicy Szum-
bark. W celu ułatwie-
nia dojścia na perony 
zostaną zainstalowane 
windy. Prace mają się 
rozpocząć już w tym 
roku. Przeprowadzać 
je będzie Zarząd Kolei.
 (sch)   

OSTRAWA
W niedzielę potwierdziły 
się ostrzeżenia Cze-
skiego Instytutu Hy-
drometeorologicznego 
odnośnie silnego wiatru 
w  naszym regionie. 
Pierwszą interwencję 
związaną z tym faktem 
morawsko-śląscy straża-
cy zaliczyli już krótko po 
północy. Do godz. 19.00 
wyjeżdżali aż 90 razy. 
Ich głównym zadaniem 
tego dnia było usuwanie 
z dróg i wyplątywanie 
z drutów elektrycznych 
połamanych konarów 
drzew i gałęzi oraz za-
bezpieczanie uszkodzo-
nych dachów. Wiatr nie 
spowodował większych 

szkód na mieniu, nikt nie 
został ranny. (sch)

ROPICA
Miejscową organizację 
„Sokola” nie stać już na 
utrzymywanie obiektu 
sali gimnastycznej. Dla-
tego postanowiła prze-
kazać go gminie, która 
przez długie lata fi nanso-
wo wspierała jej działal-
ność. Ponieważ budynek 
w latach 60. ub. wieku 
został wybudowany w 
czynie społecznym przez 
ówczesnych działaczy 
„Sokola”, obecne kierow-
nictwo nie chciało, żeby 
trafi ł w prywatne ręce i 
stracił swoje pierwotne 
przeznaczenie. Samorząd 
gminy odniósł się do tej 
propozycji pozytywnie.
 (sch)

wtorek

środa

czwartek

dzień: 4 do 5ºC 
noc: 2 do 0ºC 
wiatr: 4-6 m/s

dzień: 3 do 5ºC 
noc: 1 do -1ºC 
wiatr: 4-6 m/s

dzień: 0 do 1ºC 
noc: -1 do -3ºC 
wiatr: 1-3 m/s

DZIŚ...

17
stycznia 2023

Imieniny obchodzą: 
Antoni, Rozalinda
Wschód słońca: 7.33
Zachód słońca: 1558
Do końca roku: 348 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień Pizzy
Przysłowia: 
„Jak styczeń zachlapany 
to lipiec zapłakany”

JUTRO...

18
stycznia 2023

Imieniny obchodzą: 
Beatrycze, Małgorzata
Wschód słońca: 7.32
Zachód słońca: 16.00
Do końca roku: 347 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Kubusia Puchatka
Przysłowia:
„Gdy na Małgorzaty mróz, 
jeszcze długo nie pojedzie 
wóz”

POJUTRZE...

19
stycznia 2023

Imieniny obchodzą: 
Henryk, Mariusz
Wschód słońca: 7.31
Zachód słońca: 16.02
Do końca roku: 346 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Zdrowej Wagi 
Kobiet, 
Dzień Popcornu
Przysłowie:
„Gdy styczeń z zimnem 
nie chodzi, to marzec 
i kwiecień wychłodzi”

POGODA

OSTRAWA

HAWIERZÓW

ROPICA

»Tak« dla Pavla
Hetman morawsko-śląski Ivo Vondrák rozważa opuszczenie 
szeregów ruchu politycznego ANO. Nie odpowiada mu 
kierunek, jaki obrało to ugrupowanie, ani sposób, w jaki 
występuje jego lider, kandydat na prezydenta Andrej Babiš.

Beata Schönwald

V
ondrák już przed pierw-
szą turą wyborów pre-
zydenckich, która miała 
miejsce w ub. piątek i so-
botę, nie krył się ze swo-
im preferencjami. Zade-
klarował wtedy jasno, że 

nie da głosu Babišowi, ale postawi na ge-
nerała w stanie spoczynku, Petra Pavla. 
Po podliczeniu głosów z pierwszej tury, 
kiedy właśnie tych dwóch kandydatów 
uzyskało największe poparcie, hetman 
ponownie wyraził publicznie poparcie 
dla kontrkandydata ugrupowania, któ-
rego jest członkiem i z ramienia którego 
rządzi województwem. – Nie należę do 
osób, które zmieniają poglądy. Nawet 
pod presją, obstaję więc przy swoim – 
skomentował swoją decyzję.

W rozmowie z portalem Seznam 
Zprávy skrytykował również wystąpie-
nie Andreja Babiša na konferencji praso-
wej, która została zwołana po ogłoszeniu 
wyników pierwszej tury wyborów. Szef 
ANO ostro zaatakował na niej swojego 
rywala. – Uważam, że to nie jest sposób, 
w jaki należy prowadzić kampanię – 
stwierdził morawsko-śląski samorządo-

wiec, przyznając, że z pragmatycznego 
punktu widzenia właśnie taka kampania 
może pomóc Babišowi w odniesieniu 
wyborczego sukcesu. 

Decyzję Vondráka odnośnie wyborów 
prezydenckich skrytykowała przewod-
nicząca klubu poselskiego ANO Alena 
Schillerowa. Działania partyjnego kolegi 
uznała za niekolegialne i nielojalne.  

Póki co, zdaniem Vondráka, najsil-
niejszy ruch opozycyjny w Republice 
Czeskiej powinien zwołać zjazd, na 
którym jego członkowie będą głosować 
o dalszym kierunku działania. – Dosta-
łem listy od osób, które piastują funkcje 
w ruchu ANO i którzy wspierają mnie w 
tym sensie, że widzą jakieś światło na 
końcu tunelu – zaznaczył w rozmowie 
z Seznam Zprávy. Dodał jednak, że jeśli 
okaże się, że sytuacja jest beznadziejna, 
to jego zdaniem trwanie w ruchu ANO 
traci sens.  

• Kwesta Trzech Króli organizowana przez Caritas RC dobiegła końca. Pienią-
dze na cele charytatywne zbierano od początku roku. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

BŁĘDOWICE GÓRNE

Kolejny most na 
Olzie na celowniku 

Temat budowy kładki 
pieszo-rowerowej nad 
Olzą w rejonie mostu 
kolejowego pojawił się 

na wspólnym posiedzeniu burmi-
strzów i radnych Cieszyna i Cze-
skiego Cieszyna. To inwestycja, 
która ma spiąć realizowany przez 
oba miasta projekt „Ogrodu dwóch 
brzegów”. – Dla nas to będzie pod-
stawowy kierunek w celu zdobycia 
pieniędzy w ramach czesko-pol-
skiej współpracy – przyznaje Vít 
Slováček, burmistrz Czeskiego Cie-
szyna. 

Wspólne spotkanie przedstawi-
cieli obu miast, które w minionym 
tygodniu odbyło się w Cieszyń-
skim Ośrodku Kultury „Domu 
Narodowym”, było okazją do za-
poznania się ze stanem wspólnie 
realizowanych obecnie projektów 
(m.in. „Szlakiem cieszyńskiego 
tramwaju”), wymianą aktualnych 
informacji, ale i zwrócenia uwa-
gi na dokończenie trwających od 
lat przedsięwzięć. Do nich należy 
„Ogród dwóch brzegów”, jaki mia-
sta konsekwentnie realizują od 
2006 roku. W ramach tego projek-
tu powstały m.in. most sportowy 
łączący tereny rekreacyjno-spor-
towe w Parku Pod Wałką i w oko-
licach Parku Sikory, a także nagra-
dzane w prestiżowych konkursach 
architektonicznych Open Air Mu-
seum. Podczas pierwszego w tym 
roku posiedzenia radnych obu 
miast przedstawiciele Czeskiego 
Cieszyna skupili się na omówieniu 

budowy kładki pieszo-rowerowej 
nad Olzą na wysokości mostu ko-
lejowego prezentując założenia tej 
inwestycji.

– Ta kładka zamknęłaby tę pętlę 
nabrzeży Olzy, czyli ogród dwóch 
brzegów. Dla nas to będzie pod-
stawowy kierunek w celu zdobycia 
pieniędzy w ramach czesko-pol-
skiej współpracy – powiedział bur-
mistrz Vít Slováček.

Aktualnie w czeskocieszyń-
skim ratuszu przymierzają się do 
tego przedsięwzięcia. W pierwszej 
kolejności trzeba opracować do-
kumentację projektową, znaleźć 
możliwości fi nansowania, napisać 
wniosek o potrzebne fundusze, a 
po jego pozytywnym rozpatrzeniu 
wybrać fi rmę i rozpocząć budowę 
kładki. Patrząc realnie mieszkań-
cy obu miast z czwartej przeprawy 
przez Olzę (po mostach Przyjaźni, 
Wolności i sportowym) mogliby 
skorzystać za 3-4 lata.

O ile Czeski Cieszyn jest odpo-
wiedzialny za budowę kładki przy 
moście kolejowym, o tyle miasto 
Cieszyn w ramach dokończenia 
tego samego projektu zajmuje się 
budową drogi rowerowej w kierun-
ku Hażlacha i Zebrzydowic, która 
ma łączyć się z Żelaznym Szlakiem 
Rowerowym. Aktualnie rozstrzy-
gany jest przetarg na opracowanie 
dokumentacji projektowej tej dro-
gi. Do lutego 2024 roku miasto ma 
czas na opracowanie wniosków o 
dofi nasowanie z funduszy trans-
granicznych. (klm)

• W ramach wspólnego projektu obu miast powstał most sportowy, który łączy 
tereny rekreacyjno-sportowe w Parku Pod Wałką i w okolicach Parku Sikory. 
Fot. SZYMON BRANDYS

WYBORY PREZYDENCKIE W RC 
(wyniki pięciu najpopularniejszych kandydatów w naszych gminach)

Miejscowość Pavel Babiš Nerudowa Fischer Bašta Frekwencja

Ostrawa 30,01 44,71 11,54 5,11 4,72 59,68

POWIAT FRYDECKO-MISTECKI

Boconowice 27,49 33,06 19,92 12,35 5,97 67,56

Bukowiec 23,07 36,53 12,22 16,20 7,28 70,30

Bystrzyca 31,10 38,19 14,07 7,41 4,53 66,73

Gnojnik 25,09 42,87 13,61 8,82 5,04 66,06

Gródek 29,83 38,65 16,05 6,24 4,85 68,80

Herczawa 19,00 58,00 16,00 1,00 3,00 49,27

Jabłonków 28,17 34,54 14,51 12,77 5,62 62,90

Koszarzyska 22,44 43,87 14,79 7,14 8,67 66,67

Ligotka Kameralna 29,07 39,56 11,33 10,25 6,03 70,80

Łomna Dolna 30,57 34,12 16,37 7,49 6,11 67,24

Łomna Górna 18,81 41,39 15,59 11,82 5,37 61,97

Milików 26,70 42,55 12,79 10,84 2,50 67,85

Mosty k. J. 29,39 37,17 12,12 9,87 6,43 62,48

Nawsie 28,08 38,09 14,88 7,36 6,65 66,22

Nydek 25,92 38,08 15,19 9,02 8,16 64,00

Pioseczna 27,11 36,97 16,90 10,38 4,92 73,11

Piosek 25,80 41,31 12,59 9,67 5,82 64,81

Ropica 29,24 37,23 11,47 11,69 5,84 68,56

Rzeka 27,33 39,66 15,00 6,00 8,33 67,18

Śmiłowice 31,55 30,91 13,00 16,20 3,83 72,81

Trzanowice 24,96 38,86 9,79 12,79 8,21 76,56

Trzycież 28,71 39,73 12,68 9,51 5,34 74,23

Trzyniec 27,76 42,24 12,96 7,25 5,64 59,51

Wielopole 38,23 27,64 7,64 15,29 6,47 77,03

Wędrynia 29,25 37,19 13,51 9,59 5,90 70,76

POWIAT KARWIŃSKI

Bogumin 24,47 51,92 10,26 4,19 5,35 58,64

Cierlicko 27,60 46,14 10,20 7,42 4,71 71,69

Czeski Cieszyn 26,95 43,76 12,41 8,17 4,40 61,50

Dąbrowa 13,52 65,94 8,01 3,67 4,67 61,70

Dziećmorowice 23,67 51,50 10,98 3,82 5,65 69,36

Hawierzów 24,27 51,98 10,82 4,23 4,96 58,65

Karwina 19,41 61,83 7,84 3,00 4,73 54,62

Kocobędz 28,75 39,57 14,64 5,54 4,61 73,72

Lutynia Dolna 25,55 51,91 9,47 3,96 4,85 68,77

Olbrachcice 24,06 51,87 9,82 5,54 4,98 69,13

Orłowa 20,20 60,17 8,76 2,52 5,01 55,19

Pietwałd 23,79 52,74 10,43 3,40 5,79 63,03

Piotrowice 24,69 50,01 10,50 5,79 4,78 65,68

Rychwałd 25,71 48,79 11,36 4,53 5,26 66,15

Stonawa 19,36 59,15 9,41 4,44 4,55 66,99

Sucha Górna 23,57 51,15 11,13 5,30 5,44 60,26

Źródło: volby.cz. Wyniki podane są w procentach.  (dc)

15
koron zamiast dotychczasowych 12 będzie kosztować bilet jednorazowy na 
autobusy miejskiej komunikacji publicznej w Hawierzowie. Cena będzie ta 
sama, niezależnie od tego, czy podróżny będzie płacić kierowcy za przejazd go-
tówką czy kartą płatniczą. Więcej za przejazd zapłacą również osoby korzysta-
jące z tzw. portmonetki elektronicznej ODIS. W ich przypadku bilet podrożeje 
z 9 na 12 koron. Jednolita cena dla seniorów do 65 lat będzie wynosić 10 koron 
zarówno wtedy, kiedy płatność zostanie zrealizowana bezpośrednio u kierowcy, 
jak i elektronicznie. Natomiast bezpłatny przejazd nadal mają gwarantowany 
dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorzy powyżej 65. roku życia. Wyższe ceny 
zostaną wprowadzone od 1 marca br. Podwyżki, które są rezultatem wzrostu 
cen gazu ziemnego, nie odczują osoby korzystające z biletów czasowych. 
 (sch)

Ruszył proces polityczny nad Poczobutem
W Grodnie w poniedziałek rozpoczął 
się proces Andrzeja Poczobuta (na 
zdjęciu). Polski dziennikarz i dzia-
łacz polskiej mniejszości na Białorusi 
przebywa 22 miesiące w areszcie. Na 
salę nie wpuszczono polskiego dyplo-
maty. Jak podają media, początkowo 
na salę wpuszczono rodzinę i kilku 
działaczy, potem wyproszono ich na 
korytarz i ogłoszono, że rozprawa ma 
charakter zamknięty. 

Poczobuta oskarżono o „podże-
ganie do nienawiści” i „rehabilita-
cję nazizmu”, a także wzywanie do 
wprowadzenia sankcji. W obu przy-
padkach najwyższy wymiar kary to 
12 lat pozbawienia wolności. W ak-
cie oskarżenia wobec dziennikarza 
stwierdzono, że Poczobut nazwał w 
mediach atak ZSRR na Polskę w 1939 
r. agresją. Ponadto usłyszał zarzuty 
za wypowiedzi w obronie polskiej 
mniejszości na Białorusi, artykuły w 
„Gazecie Wyborczej” o białoruskich 
protestach w 2020 roku oraz tekst w 
„Magazynie Polskim” z 2006 roku i 

poświęcony Anatoli-
jowi Radziwonikowi, 
jednemu z dowódców 
polskiego podziemia w 
Grodnie. Jesienią 2021 
roku Poczobut odmó-
wił napisania prośby do 
prezydenta Łukaszenki 
o ułaskawienie. W paź-
dzierniku 2022 roku 
Poczobuta wpisano na 
białoruską „listę terro-
rystów”. Wspólne oświadczenie w 
sprawie procesu Andrzeja Poczobuta 
wydali przewodniczący Sejmowej Ko-
misji Łączności z Polakami za Grani-
cą Robert Tyszkiewicz oraz Komisji 
Spraw Emigracji i Polaków za Granicą 
Senatu RP Kazimierz Ujazdowski. 

„Domagamy się stanowczo zaprze-
stania bezprawnych działań, skiero-
wanych przeciwko Polakom na Bia-
łorusi. Będziemy czynić wszystko, by 
doprowadzić do uwolnienia Andrzeja 
Poczobuta. Represje, jakie spotka-
ły go ze strony władz na Białorusi, 

budzą nasze najwyższe oburzenie i 
sprzeciw. To ewidentny przykład ła-
mania praw człowieka, a także praw 
przysługujących polskiej mniejszości 
i prześladowania jej przedstawicieli” 
– czytamy w dokumencie.  

W chwili zamknięcia tego numeru 
nie były dostępne żadne informacje 
dotyczące wyników utajnionego pro-
cesu ani jego czasu trwania. Redakcja 
„Głosu” wyraża pełną solidarność z 
bezprawnie aresztowanym i sądzo-
nym polskim dziennikarzem.

 (szb/pai/pap)

• Ivo Vondrák. Fot ARC
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Balu Cieszyńskiego nowy rozdział 

W sobotę w dużej sali 
„Hotelu pod Bru-
natnym Jeleniem” 
w  Kamienicy Kon-

czakowskich w Cieszynie odbył się 
pierwszy popandemiczny Bal  Cie-
szyński, organizowany dawniej 
przez nieaktywne już Koło nr 6 Ma-
cierzy Ziemi Cieszyńskiej.

Był to bal wyjątkowy  – przede 
wszystkim dlatego, że po kilku la-
tach przerwy udało się reaktywo-
wać inicjatywę, która od prawie 
dwóch dekad zrzeszała miłośników 
cieszyńskiego folkloru, umożliwia-
jąc im uczestnictwo w dorocznych 
imprezach tanecznych, oprawio-
nych w dźwięki ludowej muzyki, 
góralski śpiew, a także doborowe 
towarzystwo. Wyjątkowy również 
dlatego, że po raz pierwszy został 
zorganizowany przez osoby pry-
watne – sympatycy rozwiązanego 
przed rokiem Koła nr 6 Macierzy 
Ziemi Cieszyńskiej, na czele z byłą 
prezes Jadwigą Chlebik, posta-
nowili kontynuować dzieło, które 
wiele lat temu, jeszcze jako czynni 
członkowie, powołali do życia.

Impreza rozpoczęła się od pod-
niosłego odśpiewania kolędy 
„Wśród nocnej ciszy”; muzycy, 
którzy tej nocy mieli na przemian 
uświetniać imprezę swoim śpiewem 
oraz grą na instrumentach (kapela 

„Nowina” z Jabłonkowa oraz „Mali-
niorze” z Brennej), stanęli wspólnie 
na scenie i wraz ze zgromadzonymi 
gośćmi zaintonowali bożonarodze-
niową pastorałkę.

Gdy wśród zgiełku zasuwanych 
krzeseł umilkły ostatnie dźwięki 
pieśni, głos zabrał Józef Swakoń 
– również wieloletni prezes wspo-
mnianej wcześniej organizacji. 
Powitał zgromadzonych ciepłym 
słowem, doceniając przy tym licz-
ne stroje cieszyńskie, które tej nocy 
stanowiły większość wieczoro-
wych kreacji. Podczas inauguracyj-
nej przemowy dawni członkowie 
koła – nieobecna na balu Jadwiga 
Chlebik, Jadwiga Swakoń, skarb-
nik, oraz wiceprezes Roman Rain-
da – zostali wyróżnieni za ogrom 
wysiłku, jaki włożyli w organizację 
wydarzenia, jak również za cało-

kształt wieloletniej pracy w szere-
gach macierzowców.

Kiedy części ofi cjalnej stało się 
zadość, przyszła kolej na tradycyj-
nego poloneza. Jak każe obyczaj, 
zgromadzeni na balu goście usta-
wili się parami w długim szpalerze 
i ruszyli przed siebie w  rytm cho-
dzonego. Tak rozpoczęła się długo 
wyczekiwana część taneczna, do-
prawiona przerwanymi przed trze-
ma laty rozmowami, wyśmienitym 
jedzeniem oraz kieliszkiem (czy 
dwoma) złocistej mioduli.

Większość zebranych stanowili 
dawni członkowie Koła nr 6 Ma-
cierzy Ziemi Cieszyńskiej, nie za-
brakło jednak stałych, niezrzeszo-
nych bywalców, a także zupełnie 
nowych twarzy. Swoją obecnością 
imprezę zaszczycili również wła-
ściciele restauracji.

– 

–  Nasze koło było jednym z naj-
prężniej działających kół Macierzy 
Ziemi Cieszyńskiej – wspominali 
obecni na balu Łucja Dusek, dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w  Istebnej i była wiceprezes Koła 
nr 6, oraz małżeństwo Kamień-
skich.  Z  nostalgią przywoływali 
wspomnienia przedsięwzięć, któ-
re przez wiele lat udawało im się 
współtworzyć z innymi członkami 
organizacji. Sobotnia uroczystość 
stała się zatem okazją do senty-
mentalnych podsumowań, re-
fl eksji i kilku spojrzeń „za siebie”, 
ale przede wszystkim rozpoczęła 
nowy rozdział na kartach historii 
Balu Cieszyńskiego.

Wyjątkową atmosferę imprezy 
podkreślił ponadto niesamowity 
charakter wnętrza; to historycznie 
ważne dla cieszyniaków miejsce 

doskonale dopełniło doniosłość 
balu, a  nietuzinkowe dekoracje – 
cieszyński fi ligran nie zdobił bo-
wiem jedynie bogato haftowanych 
żywotków, ale zawisł również na 
ścianach sali balowej w formie ory-
ginalnych reprodukcji – z nawiązką 
wpisały się w ogólną estetykę wy-
darzenia.

Goście bawili się do późnych 
godzin nocnych, odkładając co 
rusz porę wyjścia o  „jeszcze kil-
ka minut”. Niezależnie jednak od 
tego, o której godzinie decydowali 
się kończyć zabawę, wracali z niej 
tanecznym krokiem, a cieszyński 
rynek mógł napatrzeć się (choć 
wciąż jeszcze spod półprzymknię-
tych remontowym obwarowaniem 
powiek) na swoich mieszkańców, 
ubranych w piękne ludowe stroje.

 Barbara Skałka

»Pobaby«, czyli łuskanie fasoli
Wielu lokatorów domu opieki społecznej w Bystrzycy doskonale pamięta, jak dawniej łuskano w domach fasolę. 
W czwartkowe popołudnie mogli to sobie przypomnieć. Miejscowe Muzeum i Centrum Informacji przygotowało 
dla nich imprezę pn. „Pobaby” z fasolą w roli głównej.

Beata Schönwald

„P
obaby” to 
s p o t k a n i a 
przy pracy, 
polegające na 
wzajemności 
s ąsie dzkiej, 
na których 

razem się przędło, darło pierze lub 
łuskało fasolę. „Pobaby” były jed-
nocześnie zwieńczeniem wspólnej 
roboty, kiedy gaździna przygoto-
wała coś do jedzenia i nalała po kie-
liszku. Często towarzyszyły temu 
muzyka i taniec – przybliżył Janek 
Michalik, pomysłodawca i organi-
zator imprezy.   

Do wyłuskania przygotował po-
kaźne worki piętnastu lokalnych 
gatunków fasoli. Mieszkańcy domu 
opieki od razu ochoczo zabrali się 
do pracy. 

– Oj tak, łuskaliśmy fasolę, ale nie 
w domu przy stole, tylko gdzieś w 
stodole. Nie mieliśmy wielkiego go-
spodarstwa, ale fasola zawsze mu-
siała być. Była jednym z podstawo-
wych pokarmów, które jedliśmy raz 
na dwa tygodnie, a czasem nawet 
częściej. Na przykład taki „sałotek 
ze szpyreczką i mlyczkym” albo 
zupa fasolowa, przez którą „przele-
cioł prosioczek”, to była prawdziwa 
uczta – przywoływała dawne sma-
ki pochodząca z Wielopola Anna 
Szarzecowa. W bystrzyckim domu 

opieki mieszka już czwarty rok. Po-
mysł wspólnego łuskania bardzo jej 
się spodobał. –  Przynajmniej jest 
wesoło – dodała. 

W domu opieki społecznej 
mieszka 70 klientów. W większość 
z nich jest jeszcze w dobrej kondy-
cji. Ośrodek oferuje im na co dzień 
wiele ciekawych działań. Jednak 
te, które proponuje Janek Micha-
lik, dyrektorka Monika Kovářowa 
uważa za wyjątkowe. – Klienci cie-
szą się, że mogą brać w nich udział, 
chociaż często ich decyzjom to-
warzyszą pewne opory. Mówią na 
przykład: „Po co mi to? Już dość się 
w życiu narobiłam”. Jednak kiedy 
przyjdą, widać, że są szczęśliwi – 
stwierdziła.

W celu stworzenia autentyczne-
go klimatu „pobabów”, seniorki 
łuskały w czepcach i chustach na 
głowie. W nagrodę za wykonaną 
pracę mogły posmakować sałatki 
z fasoli z chrzanem, babki orzecho-
wej i herbaty z rumem. 

Z zaproszenia do wspólnego łu-
skania mogły skorzystać również 
osoby z zewnątrz. Panie Jarmila, 
Marie i Halina znają się z widze-
nia. Tu zasiadły przy wspólnym 
stoliku. – Po świętach nudzimy się 
trochę w domu, poza tym uzna-
łyśmy, że trzeba wyjść do ludzi, 
porozmawiać i wspomnieć stare 
obyczaje – stwierdziła Halina Kale-
towa. Przyznała, że w czasach, kie-
dy w ogrodach wiodą prym krzewy 

ozdobne i kwiaty, dobrze przypo-
mnieć sobie takie zajęcia jak łuska-
nie fasoli. Pani Jarmila stwierdziła 
z kolei, że u niej w domu łuska się 
fasolę jesienią, krótko po zbiorach 
i nie zostawia do zimy. – Ja sadzę 
i zbieram, a mąż zajmuje się łuska-
niem – zdradziła. 

– Dzisiejsze „Pobaby”, na których 
wspominamy, jak się dawniej żyło i 
co się robiło, są pierwszą imprezą, 
która odbywa się w tym roku z oka-
zji 600-lecia Bystrzycy. Pierwszy 
zapis o jej istnieniu w urbarzach 
Księstwa Cieszyńskiego pochodzi 
bowiem z 4 maja 1423 roku – za-
znaczył Janek Michalik, dodając że 
centralne obchody gminne zapla-
nowano na 20 maja br. 

• Janek Michalik z mieszkankami bystrzyckiego domu opieki społecznej. • Panie Jarmila, Marie i Halina przy łuskaniu mile spędziły czas. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

Powitali rok przy akordeonie i herbacie

Miejscowe Koło PZKO 
w Gródku już zorga-
nizowało pierwszą 
w tym roku imprezę. 

W piątek po południu w Domu 
PZKO odbyło się Spotkanie No-
woroczne. W programie było 
wspólne śpiewanie kolęd oraz 
odkrywanie tajemnic chińskiej 
herbaty.

– W wielu kołach PZKO i innych 
organizacjach panuje zwyczaj 
urządzania spotkań świątecznych 
w okresie przed Bożym Narodze-
niem. Wiadomo jednak, że ludzie 
mają wtedy najmniej czasu, bo pie-
ką ciasteczka i przygotowują swoje 
domy na święta. My też tak kiedyś 
robiliśmy, ale od ub. roku organi-
zujemy spotkania noworoczne. 
To dobra okazja, żeby zatrzymać 
świąteczny nastrój i zaśpiewać ko-

lędy – powiedział prezes MK PZKO 
Stanisław Wolny.

Kolędy śpiewano tego popołu-
dnia z towarzyszeniem akordeonu, 
na którym grał Kazimierz Cieślar. 
Rozpoczął od utworu, który – jak 
zaznaczył – rozpoczyna każdą pa-
sterkę, czyli „Wśród nocnej ciszy”. 
Po nim zaintonował cały szereg 
tych najbardziej znanych i lubia-
nych polskich kolęd. Kto nie znał 
dokładnie tekstu, mógł skorzystać 
ze śpiewników. 

O herbacie, jej gatunkach i pa-
rzeniu tego napoju mówił Antoni 
Matloch, który nieraz podróżo-
wał do Chin. – Miałem możliwość 
podjęcia pracy w Chinach i tam 
zafascynowała mnie kultura pi-
cia herbaty. Zacząłem studiować 
ten temat, jeździć po plantacjach 
herbacianych, zbierać tę roślinę, 

przyglądać się temu, jak w różnych 
regionach herbata jest przygotowy-
wana, i uczyć się tego – powiedział 
na wstępie. 

Uczestnicy spotkania mogli 
skosztować prawdziwej herbaty, 
zupełnie innej w smaku od tej, 
którą na co dzień kupujemy w 
sklepach. O tym dlaczego herbata 
herbacie nierówna, napiszemy w 
piątkowym wydaniu naszej gazety.

Piątkowe Spotkanie Noworoczne 
było pierwszą z wielu imprez, które 
gródeckie koło PZKO zaplanowało 
na 2023 rok. Stanisław Wolny nie 
był nawet w stanie wymienić je 
wszystkie z pamięci. – Najbliższe 
imprezy to 17 lutego bal ostatko-
wy, 5 marca walne zebranie, potem 
kwiz… Weźmiemy też, oczywiście, 
udział w Festiwalu PZKO i Gorol-
skim Święcie – powiedział. Koło 

będzie ponadto realizować dal-
szy etap naprawy dachu na Domu 
PZKO. – Remont dachu przeprowa-

dzamy po częściach, tak jak tego 
wymaga ich aktualny stan tech-
niczny – dodał.     (sch)

• Na akordeonie grał Kazimierz Cieślar. Fot. BEATA SCHÖNWALD

Noworoczny koncert na 110 lat
W Suchej Górnej śpiew chóralny brzmi już sto dziesięć lat. W niedzielę występujące w kościele katolickim chóry 
i zespoły wokalne pokazały, że długo będzie jeszcze trwać. Kiedy bowiem kończy działalność jedno pokolenie, 
niebawem zastępuje je kolejne.

Beata Schönwald

T
aka jest również 
historia obcho-
dzącego w tym 
roku 30-lecie 
P Z KO - w s k i e g o 
chóru miesza-
nego „Sucha”, 

którego korzenie sięgają jednak 
znacznie starszych czasów. Jak za-
znaczyła prowadząca koncert Gra-
żyna Siwek, zespół ten jest spad-
kobiercą i kontynuatorem tradycji 
śpiewaczych zapoczątkowanych w 
gminie przez chór mieszany Ma-
cierzy Szkolnej założony w 1913 
roku. Chórzyści zaś w niejednym 
przypadku mają na swoim koncie 
blisko 60 lat śpiewania na głosy. 
Zanim powstała „Sucha”, wystę-
powali bowiem w działających 
osobno chórach żeńskim i męskim. 
Obecnie ich dyrygentem jest Tade-
usz Danel.

Górnosuskie koło PZKO ma 
zresztą jeszcze jeden, też obcho-
dzący swoje „dziestolecie” zespół 
wokalny. Jest nim działający od 
2003 roku „Chórek” skupiający się 
głównie na repertuarze ludowym.

W niedzielę w miejscowym ko-
ściele katolickim zaśpiewali nie 
tylko jubilaci. Koncert zainaugu-
rowała miejscowa organistka Na-
talia Uher, a wszyscy wykonaw-
cy programu zaśpiewali „Adeste 
fi deles”. Chór „Sucha” wystąpił 
razem z solistką Beatą Czendlik-

-Šelową, „Chórkowi” towarzyszyła 
ostrawska kapela „Šmykňa“ Jiřego 
Macháča, pielęgnująca głównie 
folklor słowacki. Zaprezentowała 
go w osobnym bloku razem z wła-
snym dziewczęcym zespołem śpie-
waczym. 

Nieco inny rodzaj muzyki zaser-
wowała słuchaczom orkiestra dęta 
„Mix Orchestra” z Lubomi, będącej 
gminą partnerską Suchej Górnej. 
15-osobowa orkiestra dęta wystąpi-
ła z solistą Michałem Borkowskim 
pod batutą Adama Bobera. 

Najmłodszym wykonawcą, cho-
ciaż też mogącym się pochwalić 
budzącymi szacunek korzeniami, 
był miejscowy czeski chór miesza-
ny „Slavíci” z dyrygentką Dagmar 
Czinege. Powstał zaledwie rok 
temu, nawiązując do 50-letniej hi-
storii chóru żeńskiego „Šárka”.

Koncert Noworoczny zorgani-
zowany z okazji 110-lecia polskiej 
pieśni chóralnej doskonale wpisał 
się swoim repertuarem zarówno w 
miejsce, jak i czas, w którym się od-
był. Zdecydowaną większość utwo-

rów tworzyły bowiem kolędy.   
– Kościół jest miejscem modli-

twy, a kolędy to nic innego jak tyl-
ko modlitwa – zauważył gospodarz 
świątyni, która na dwie godziny 
zmieniła się w salę koncertową, 
proboszcz górnosuskiej parafi i ks. 
Mirosław Kazimierz. Nawiązując 
do powitalnych słów wicewójta 
gminy Martina Adamca i wice-
prezesa MK PZKO Mariana Pilcha, 
złożył wszystkim obecnym nowo-
roczne życzenia, głównie błogosła-
wieństwa Bożego.  

28
utworów zabrzmiało na Koncercie Noworocznym zorganizowanym z okazji 
110-lecia śpiewactwa chóralnego w Suchej Górnej. Znalazły się wśród nich 
„Modlitwa kapłana”, łacińska pieśń „Dona nobis”, słowackie noworoczne powin-
szowania „Vinšujeme vám”, czeska kolęda „Dej Bůh štěstí ”, przede wszystkim zaś 
klasyczne polskie kolędy, jak „Bóg się rodzi” czy „Dzisiaj w Betlejem”. „Cichą noc” 
z polską i czeską pierwszą zwrotką śpiewał na zakończenie cały kościół.

• Chór mieszany „Sucha”.

• Zespół wokalny „Šmykňa” i „Chórek”.

• „Mix Orchestra” z Lubomi. 
Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD
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Określenie Żebrok w charakterze nazwiska pojawia się na Śląsku Cieszyńskim już w XVI wieku.

J
ednak w tym czasie 
nazwiska nie były tak 
konsekwentnie dzie-
dziczone jak współ-
cześnie. Czasami 
używano wymiennie 
dwóch nazwisk, czasa-

mi przejmowano nazwiska po teściu 
(zwłaszcza jeżeli razem z ręką jego 
córki brało się gospodarstwo). Bez 
dokładniejszych badań trudno do-
ciec, który „Zebrak” czy „Zebrack” 
dał początek rodowi Żebroków.

Pierwsi Żebrokowie 
z Pogwizdowa
Być może to pytanie pozosta-
nie w ogóle bez odpowiedzi, bo 
wszystko wskazuje, że rodzin-
ną miejscowością Żebroków był 
Pogwizdów, będący wsią szla-
checka. Tymczasem szlachta w 
przeciwieństwie do książąt cie-
szyńskich z reguły nie dbała o 
urbarze (spisy powinności) i o 
księgi gruntowe. Dopiero w dru-
giej połowie XVIII wieku została 
przymuszona przez władze, aby 
takowe zacząć prowadzić – co po-

lepszyło dolę cieszyńskich chło-
pów, a genealogom dostarczyło 
cennego materiału.

W każdym razie oznacza to 
tyle, że początki rodu Żebroków 
w Pogwizdowie można śledzić 
opierając się przede wszystkim 
na księgach metrykalnych pa-
rafi i rzymskokatolickiej pw. św. 
Marii Magdaleny w Cieszynie. 
Od stycznia 2023 roku najstarsze 
tomy dostępne są w internecie na 
stronach Cyfrowego Archiwum 
Archidiecezji Krakowskiej. Po-
równując z innymi projektami di-
gitalizacji metryk, przedsięwzię-
cie pozostawia sporo do życzenia 
– przede wszystkim nie udostęp-
niono indeksów, co skazuje gene-
alogów na żmudne przeglądanie 
tysiąca stron w poszukiwaniu in-
teresujących ich osób.

W każdym razie Żebrokowie z 
Pogwizdowa pojawiają się w cie-
szyńskich metrykach już w XVII 
wieku, przykładowo 18 paździer-
nika 1678 roku została ochrzczo-
na Maria Żebrok, córka Bartło-
mieja i Anny.

W XVIII wieku Żebrokowie byli 
rozrodzoną familią w Pogwizdo-
wie. Wystarczy pobieżne przejrze-
nie ksiąg ślubów. 5 lipca 1711 roku 
Andrzej Żebrok, wdowiec, poślu-
bił Marię Olszar, pannę z Sibicy. 
11 lipca 1723 roku Mateusz Żebrok, 
kawaler, poślubił Marię Matloch, 
pannę z Brzezówki. W 1749 roku 
Jan Żebrok poślubił Marię Nowak z 
Pogwizdowa. W 1755 roku Piotr Że-
brok (ur. 1724) poślubił Annę, wdo-
wę po Wacławie Drobiszu. W 1762 
roku Jakub Żebrok poślubił Ewę, 
wdowę po Jerzym Tomaszu.

Bobrek, Zamarski, 
Brzezówka, Mistrzowice
Zniesienie poddaństwa osobi-
stego w 1781 roku zwiększyło 
mobilność chłopów w Księstwie 
Cieszyńskim. W efekcie w XIX 
wieku nazwisko Żebrok pojawia 
się w wioskach, znajdujących się 
niedaleko Pogwizdowa – przy-
kładowo w Bobrku, Zamarskach 
i Brzezówce. W tej ostatniej miej-
scowości w 1884 roku urodził się 
Józef Żebrok, który w czasach 

austriackich był nauczycielem w 
Olbrachcicach, składał się na pol-
skie instytucje i działał w miej-
scowej straży pożarnej.

Z Pogwidowa do Mistrzowic prze-
niósł się inny Józef Żebrok (1852-
1924), z zawodu krawiec, który ku-
pił średniej wielkości gospodarstwo 
z dużym sadem owocowym. Jego 
pierwszą żoną była poślubiona w 
1880 roku Anna Gembala z Brandy-
su. Jako wdowiec w 1900 roku po-
ślubił Wiktorię Slaninę, urodzoną 
w Szobiszowicach. 

Synem Józef był Jan (1883-
1963), znany nauczyciel, który w 
czasach austriackich pracował w 
Marklowicach Górnych i Dąbro-
wie, w okresie międzywojennym 
w Skoczowie, a po II wojnie świa-
towej – w Cieszynie. Udzielał się 
społecznie, napisał „Pamiętnik 
śląskiego nauczyciela”.

Linie z Solcy i Starego 
Miasta koło Frysztatu
Najpewniej z Żebrokami z Po-
gwizdowa byli spokrewnieni Że-
brokowie z Solcy. W połowie XIX 

wieku właścicielem gruntu cha-
łupniczego nr 6 w Solcy był Józef 
Żebrok, żonaty z Anną Uherek. 
Ich syn, Karol (ur. 1844), w 1867 
roku w Pierśćcu ożenił się z wdo-
wą Anną Kroczek z domu Krali-
czek. Zmarł w 1908 roku w Zabło-
ciu koło Strumienia.

Miał syna Ludwika (ur. 1871), 
który w 1890 roku mieszkał w Mo-
rawskiej Ostrawie u przyrodniej 
siostry, Filipiny Motyki z domu 
Kroczek. Był jedynym spadkobier-
cą ojca, z którym chyba nie utrzy-
mywał bliższych kontaktów. W 
każdym razie w 1908 roku Sąd Po-
wiatowy w Strumieniu po śmierci 
Karola próbował ustalić miejsce 
pobytu Ludwika, publikując ogło-
szenie w lokalnej prasie.

Żebrokowie w XIX wieku miesz-
kali również w Starym Mieście 
koło Frysztatu. Z tej linii pocho-
dził Józef (ur. 1873), z zawodu gór-
nik, który osiedlił się w Karwinie. 
Jednym z jego synów był Rudolf 
(1915-1984), znany malarz i ry-
sownik, będący m.in. grafi kiem 
„Zwrotu”. 
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Michael Morys-Twarowski Żebrokowie

Skąd ten ród?
Ze względu na etymologię nazwiska należy zakładać, że Żebrokowie 
są rodem związanym ze Śląskiem Cieszyńskim „od zawsze” (czyli od 
ukształtowania się nazwiska, co nastąpiło najpóźniej w połowie XVII 
wieku).

Gdzie doczytać?
 � Żebrok - genealogia, htt p://przodkowiezcieszyna.blogspot.

com/2014/09/zebrok-genealogia.html (materialy do genealogii rodu).

Skąd to 
nazwisko?
Nazwisko Żebrok 
pochodzi od wyrazu 
pospolitego „żebrak”.

Kiedy dziecko boli brzuszek
NASI LEKARZE

G
astroenterolo-
gia dziecięca 
jest specjalno-
ścią, którą para 
się tylko nie-
wielu lekarzy 
w naszym re-

gionie. Pediatra Gabriela Konečná 
zalicza się do nich. Co tydzień 
przez trzy dni z koleżanką-lekarką 
przyjmuje małych pacjentów w ga-
binecie Szpitala w Trzyńcu-Sośnie. 
– Zapotrzebowanie jest ogromne. 
Mamy już ponad 600 pacjentów. 
Część z nich, po zamknięciu przy-
chodni gastroenterologicznej we 
Frydku, przyjeżdża do nas nawet z 
Nowego Jiczyna, Frensztatu, Male-
nowic czy Ostrawicy – mówi.

Dlaczego zdecydowała się pani 
akurat na ten kierunek? 
– Przede wszystkim jestem pe-
diatrą. Kiedy pojawiła się luka 
personalna w naszej przychodni 
gastroenterologicznej, zgodziłam 
się ją wypełnić. Z upływem czasu 
stwierdziłam, że interesują mnie 
te sprawy i że mogłabym to robić 
na dłuższą metę. Od tego czasu 
podnoszę swoje kwalifi kacje, zdo-
bywając praktykę w przychodni 
oraz uczestnicząc m.in. w kongre-
sach gastroenterologicznych. Dla 
pediatry, który mieszka daleko 
od Pragi i ma rodzinę, zrobienie 
specjalizacji z gastroenterologii 
jest praktycznie niewykonalne. 
Wymagany jest bowiem półroczny 
staż w Szpitalu w Motolu, ponie-
waż inne placówki nie posiadają 
takiej akredytacji.  

Na czym gastroenterologia skupia 
swoją uwagę?
– Generalnie gastroenterologia to 
dział medycyny, który zajmuje się choro-
bami układu pokarmowego związanymi z 
trawieniem i wchłanianiem składników od-
żywczych z pożywienia. Natomiast gastroen-
terologia dziecięca skupia się na tego rodza-
ju dolegliwościach występujących u dzieci i 
młodzieży do 19 lat. 

W jakich sytuacjach pediatra kieruje dziec-
ko do pani gabinetu?
– Zwykle, kiedy malucha boli brzuszek i 
mówi o tym przez dłuższy czas. U dzieci bóle 
brzucha są raczej powszechnym zjawiskiem 
i nie ma chyba dziecka, które od czasu do 
czasu nie skarżyłoby się na tę dolegliwość. 
Kiedy jednak taki stan się przedłuża i to-
warzyszy mu biegunka albo kiedy dziecko, 
które dotąd rosło i przybierało na wadze, 
przestaje się rozwijać, wówczas problemowi 
należy przyjrzeć się z bliska. Przyczyną mogą 

być bowiem zaburzenia układu pokarmowe-
go związane ze złym trawieniem pokarmów 
i wchłanianiem składników odżywczych. U 
niemowlaków przejawia się to np. w postaci 
ulewania pokarmu. 

Myślałam, że refl uks u takiego malucha to 
normalna rzecz związana z niedojrzałością 
zwieracza przełyku.
– U dużej grupy dzieci rzeczywiście tak jest. 
Istnieje nawet takie pojęcie, jak „szczęśliwy 
ulewacz”. Określamy nim dziecko, które cho-
ciaż ulewa, to przybiera na wadze i prawidło-
wo się rozwija. Problem pojawia się wówczas, 
gdy obserwujemy stagnację zarówno w roz-
woju fi zycznym, jak i psychomotorycznym, 
albo gdy ulewaniu towarzyszy biegunka lub 
anemia. Wówczas wizyta w gabinecie pedia-
try-gastroenterologa jest konieczna. Bardziej 
strachliwych rodziców mogę jednak uspoko-

ić, że „szczęśliwych ulewaczy” jest zdecydo-
wanie więcej. 

Każdy wiek dziecięcy ma swoje typowe 
przypadłości. Z czym przychodzą do pani 
przedszkolaki? 
– U kilkulatków prym wiodą zaparcia. Cho-
ciaż chodzi o zaburzenie, które nie jest zwią-
zane z żadną chorobą, ale z celowym zatrzy-
mywaniem stolca, stanowi problem, który 
może się ciągnąć nawet przez kilka miesięcy 
i wymaga interwencji lekarza. Zaparcia czę-
sto pojawiają się w momencie, kiedy dziecko 
przestaje nosić pieluchy i zaczyna chodzić 
do przedszkola.

Leczenie alergii pokarmowych to też pani 
działka?
– Jak najbardziej. U niemowląt dość często 
pojawia się np. alergia na białko mleka kro-

wiego i wtedy trzeba znaleźć mleko alter-
natywne, które maluch będzie tolerować. 
Jeśli dziecko jest jeszcze karmione piersią, 
wówczas również jego mama powinna wy-
eliminować ze swojej diety wszelkie pro-
dukty mleczne. Ten problem jest związany 
z niedojrzałością układu odpornościowego. 
Większość dzieci z niego wyrasta i w wieku 
kilku lat może jeść przetwory mleczne już 
bez ograniczeń. Począwszy od wieku przed-
szkolnego, mamy natomiast do czynienia z 
celiakią. W RC alergię na gluten ma 1 na 200 
dzieci, problem jest więc bardzo powszech-
ny. Objawami może być wodnisty stolec, bóle 
brzucha, brak apetytu, zmęczenie. Obec-
ność celiakii wykrywa się na podstawie ba-
dań krwi. Aby mieć pewność, że mamy do 
czynienia z tą chorobą, przeciwciała muszą 
występować w krwi w dwóch idących po so-
bie badaniach. Dlatego błędem byłoby wy-
eliminowanie z diety glutenu zaraz po poja-
wieniu się pierwszego pozytywnego wyniku. 
Celiakia jako jedna z mała chorób zazwyczaj 
nie wymaga terapii w postaci podawania le-
karstw. Wystarczy zrezygnować z pokarmów 
zawierających gluten, żeby zapanować na 
problemem. Sytuacja komplikuje się dopiero 
wtedy, kiedy pojawiają się choroby współist-
niejące, jak zaburzenia tarczycy czy cukrzy-
ca dziecięca. Wtedy ułożenie diety, która 
dostarczy rozwijającemu się organizmowi 
wszystkich potrzebnych składników odżyw-
czych, jest o wiele bardziej skomplikowane. 

Z tego, co pani mówi, wynika, że powraca-
jący ból brzucha czy biegunka mogą sygnali-
zować bardzo różne problemy.
– Dlatego każdemu pacjentowi, który przy-
chodzi do nas po raz pierwszy, robimy mor-
fologię krwi i USG jamy brzusznej. Choroby, 
które powodują przewlekłe biegunki i hamu-
ją zdrowy rozwój dziecka, mogą być bowiem 
bardzo różne i często też dość poważne. Do 
tych wymagających ze strony lekarza wię-
cej uwagi, należą np. choroby zaliczane do 
grupy nieswoistych zapaleń jelit, takich jak 
choroba Crohna czy wrzodziejące zapalenie 
jelita grubego. (sch)

Kwesti onariusz

Uczelnia: Wydział Lekarski Uniwersytetu 
Palackiego w Ołomuńcu

Specjalizacja: pediatria 
Rok rozpoczęcia praktyki: 2010
Praktyka zawodowa: 

Oddział Dziecięcy Szpitala w Trzyńcu, 
od stycznia 2016 roku przychodnia 
gastroenterologii dziecięcej 

Kontakt: 558 309 204

• Gabriela Konečná przyjmuje chore dzieci w przychodni pediatrycznej Szpitala Trzyniec. 
Fot. BEATA SCHÖNWALD

Pacjenci kontrolują 
natężenie bólu 

Szpital Trzyniec chce posze-
rzyć stosowanie metody 
leczenia bólu pooperacyj-
nego metodą znieczulenia 

zewnątrzoponowego kontrolowa-
nego przez pacjenta (PCEA). Cho-
ry może sam zaaplikować sobie 
dawkę leku przeciwbólowego do 
cewnika w kanale kręgowym i tym 
samym regulować natężenie od-
czuwanego bólu. 

– Metoda jest niezawodna, ma 
zabezpieczenia przeciw przedaw-

kowaniu pacjenta i pomaga mu 
uśmierzyć ból zgodnie z  jego in-
dywidualnymi potrzebami – pod-
kreśla rzeczniczka placówki Irena 
Sikorowa-Nožkowa. Pacjent sam 
obsługuje pompę dozującą. Me-
toda jest w Trzyńcu stosowana 
głównie u osób po operacjach orto-
pedycznych i kobiet po cesarskich 
cięciach. 

– Od maja do końca 2022 roku 
wykorzystaliśmy metodę PCEA u 
92 pacjentów ortopedycznych i 4 

chirurgicznych oraz u kilkudziesię-
ciu pacjentek po cesarskim cięciu. 
PCEA u zdecydowanej większo-
ści chorych spełniła oczekiwania, 
pacjenci chwalili ją sobie. W 2023 
roku zamierzamy poszerzyć spek-
trum zabiegów operacyjnych, przy 
których będzie stosowana – poin-
formował lekarz Tomáš Sklenář z 
oddziału intensywnej opieki me-
dycznej, anestezjologii i reanima-
cji. 

 (dc)

• Kobieta po cesarskim cięciu 
sama dozuje sobie lek prze-
ciwbólowy do kanału kręgo-
wego. Fot. ARC

• Metryka ślubu 
Andrzeja Żebroka z 
Pogwizdowa i Ma-
rii Olszar z Sibicy, 
którzy pobrali się w 
1711 roku (Parafi a 
rzymskokatolicka 
pw. św. Marii Mag-
daleny w Cieszynie).
Zdjęcia: ARC

• Ogłoszenie Sądu Powiatowego w Strumieniu, próbującego w 1908 roku ustalić 
miejsce pobytu Ludwika Żebroka (Gwiazdka Cieszyńska 1908 nr 103).

• Metryka chrztu 
Zofi i Żebrok, uro-
dzonej w 1731 roku 
(Parafi a rzymsko-
katolicka pw. św. 
Marii Magdaleny w 
Cieszynie).
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Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Fot. ARC

Fot. MICHAŁ CHWIEDUK

S P O R T

RETROSKOP 

Czeski tenisista Petr Korda, 
triumfator wielkoszlemo-
wego turnieju Australian 
Open w roku 1998, był 

bohaterem poprzedniego, 125. py-
tania w sekcji Retroskop. 

PYTANIE NR 126
W dzisiejszym numerze z kortów 
tenisowych przeniesiemy się na sta-
dion lekkoatletyczny. Główny temat 
wtorkowego wydania sportu doty-
czy zaplanowanego na 7 lutego mi-
tyngu „Beskidzka Poprzeczka”. Przy 
tej okazji na „tajemniczym zdję-
ciu” prezentuje się jedna z najlep-
szych zawodniczek w historii skoku 

wzwyż. Szwedka nie tylko urodzi-
wa, ale też bardzo utalentowana 
(wystartowała m.in. w „Beskidzkiej 
Poprzeczce”). Jej dorobek medalo-
wy w skoku wzwyż robi wrażenie: 
brąz z igrzysk w Sydney (2000), zło-
to z mistrzostw świata w Helsinkach 
(2005), złoto z mistrzostw Europy w 
Monachium (2002). 

Czekamy na wasze listy e-mailo-
we z poprawnymi odpowiedziami. 
Termin nadsyłania odpowiedzi 
upływa w najbliższą niedzielę. Do 
jednego z Was powędruje voucher 
o wartości 500 koron do sieci skle-
pów Sportisimo. Adres: bittmar@
glos.live.  (jb)

S P O R T Jerzy Dudek, 
były bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski, na temat wyboru nowego szkoleniowca kadry

Na razie wybór selekcjonera przypomina 
jakąś łapankę 

Powrót 
»Beskidzkiej Poprzeczki«
Po dwuletniej przerwie wraca popularny mityng skoku wzwyż „Beskidzka Poprzeczka”. Tegoroczna impreza z udziałem 
zawodników z całego świata odbędzie się 7 lutego w trzynieckiej Werk Arenie. Organizatorzy z klubu TJ TŽ Trzyniec 
tafl ę lodową zamienią na parkiet dostosowany do jak najlepszych skoków. Najmocniejszą obsadę posiada w tym 
roku konkurs pań, w którym nie zabraknie m.in. trzeciej zawodniczki aktualnego światowego rankingu, Ukrainki Iryna 
Heraszczenko. 

Janusz Bitt mar

L
uty stanowi wprawdzie 
początek sezonu halo-
wego, ale w przypadku 
„Beskidzkiej Poprzecz-
ki” skoczkowie będę 
mogli posiłkować się 
konkretnymi wynika-

mi z dwóch wcześniejszych mityn-
gów w Europie. 

– Zawsze staramy się zwabić 
do Trzyńca jak najlepszy peleton 
skoczków z całego świata. W tym 
roku największą uwagę skupiliśmy 
na kobiecym skoku wzwyż, stąd 
też rywalizacja pań awansowała 
do głównego, wieczornego progra-
mu. Panowie nietypowo wystartują 
więc wcześniej, ale również w tych 
zawodach na pewno nie zabrak-
nie dużych emocji – powiedział 
„Głosowi” Stanislav Sajdok, dyrek-
tor trzynieckiego mityngu. Nad 
sprawnym przebiegiem zawodów 
będą czuwali członkowie klubu TJ 
TŽ Trzyniec, menedżerką mityn-
gu została zaś Andrea Cejnkowa z 
Hustopeczów. Uroczyste otwarcie 
zaplanowano na godz. 15.30. 

Fani „Beskidzkiej Poprzeczki” 
z pewnością pamiętają „prehisto-
ryczne” czasy tych zawodów z lat 
70. ubiegłego wieku, jak również 
reaktywację mityngu na początku 
XXI wieku w Wędryni w hali Vitali-
ty. I właśnie z tego drugiego okresu, 
a dokładnie roku 2010, pochodzi 
rekord mityngu w kobiecym sko-
ku wzwyż – 201 cm – ustanowiony 
przez chorwacką gwiazdę Blankę 
Vlasić. Najwyższa pora, by trzy-
naście lat po tym fantastycznym 
skoku Blanki Vlasić do kroniki „Be-
skidzkiej Poprzeczki” wpisać złoty-
mi literami nowy rekord. 

Przygotowana spełnić marzenia 
organizatorów i widzów jest nie tyl-
ko Iryna Heraszczenko, ale też kil-
ka innych czołowych zawodniczek 
świata. Organizatorom udało się 
pozyskać między innymi Ukrainkę 
Katerynę Tabasznyk, złotą meda-
listkę mistrzostw Europy juniorów 
z 2013 roku (rekord życiowy 199 
cm) oraz Safi nę Sadulajewą z Uz-
bekistanu (rekord życiowy 196 cm). 
Barw gospodarzy będzie broniła 
Czeszka Michaela Hrubá, która 
wprawdzie w tym sezonie nastawia 
się bardziej na trójskok, ale skoku 
wzwyż też nie zamierza jeszcze spi-
sać na straty. Zabraknie natomiast 
polskiego akcentu, z prozaicznych 
powodów. – 8 lutego w Toruniu od-
będzie się duży międzynarodowy 
mityng lekkoatkletyczny, a więc 
zwabienie do Trzyńca reprezen-
tantów Polski graniczyłoby z cu-
dem. Niestety, w ostatniej chwili 
zrezygnowała m.in. Wiktoria Mią-

so – zdradził naszej gazecie Sajdok. 
Z powodu ciasnego lutowego 

kalendarza w Trzyńcu nie pojawią 
się największe gwiazdy męskie-
go skoku wzwyż. Mimo wszystko 
team Stanislava Sajdoka i Andrei 
Cejnkowej zaprosił do Werk Areny 
całkiem niezłą grupę zawodników. 
W gronie faworytów do zwycięstwa 
znajduje się Kubańczyk Luis En-
rique Zayas – podopieczny legen-
darnego Javiera Sotomayora może 
się pochwalić wynikiem 233 cm, a 

więc niewiele gorszym od rekordu 
mityngu z 2018 roku (235 cm) w wy-
konaniu Rosjanina Daniła Łysen-
ki. W Werk Arenie pojawią się też 
Brazylijczyk Thiago Moura, piąty 
skoczek ostatnich halowych mi-
strzostw świata oraz Edgar Rivera 
z Meksyku, który wystartował też 
w ostatniej „Beskidzkiej Poprzecz-
ce” w 2020 roku. Młodą generację 
czeskich skoczków wzwyż będą 
reprezentowali Jan Štefela i Josef 
Adámek.  

Mityng w rytm muzyki
„Beskidzka Poprzeczka”, podobnie jak inne halowe mityngi skoku wzwyż na 
świecie, kojarzy się nie tylko ze sportem, ale też muzyką. Każdy za zawodni-
ków dobiera do swojego skoku konkretnego wykonawcę i konkretny utwór 
muzyczny. Muzyczny przekrój tego mityngu w zasadzie nie zna granic styli-
stycznych, w Trzyńcu zabrzmiały w przeszłości takie przeboje, jak „Jump” hard 
rockowej formacji Van Halen czy „Ona tańczy dla mnie” polskiej grupy disco 
polo Weekend. W latach 70. do skoków zawodników przygrywała… żywa or-
kiestra. W gronie wokalistów pojawił się zaś m.in. piosenkarz Jiří Korn.

• Migawka z edycji w roku 2019. 
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Niedosyt 
w Zakopanem

Na Wielkiej Krokwi w 
Zakopanem w nie-
dzielnym konkursie 
indywidualnym Pu-

charu  Świata w skokach narciar-
skich najlepiej spisał się Norweg 
Halvor Egner Granerud. Drugi w 
zawodach Dawid Kubacki prze-
grał z Granerudem różnicą 1,1 
pkt. W czołowej dziesiątce, na 
7. pozycji, uplasował się Kamil 
Stoch. Polacy, podbudowani so-
botnim świetnym występem w 
drużynówce (drugie miejsce), w 
niedzielnych zawodach indywi-
dualnych znów pragnęli oddać z 
siebie wszystko. Z nadmiaru chę-
ci pozostał jednak niedosyt.

Niemiłą sensacją powiało w 
przypadku Piotra Żyły, który 
skacząc w trudnych warunkach 
nie zdołał awansować do drugiej 
rundy. Kubacki prowadził zaś 
po pierwszej serii, ale w drugiej 
przegrał z Granerudem, oddając 
skok na odległość 124 m. Norweg 
poszybował lepiej, lądując w Za-
kopanem na 141. metrze. Kubacki 
skakał w fatalnych warunkach, 
ale nie miał pretensji do sędziów. 

– Powiem tak: niedosyt pozo-
staje. Nie było wielkiej różnicy. 
Złość nie dotyczy miejsca, bo 
drugie miejsce jest dobre, ale 
tego, jak trafi ałem z warunkami. 
Taki ten sport jest, czasem są łzy 
szczęścia, czasem rozpaczy. Nie 
miałem farta, trzeba przejść nad 
tym do porządku dziennego. Po-
kazałem dobre skoki przez cały 
weekend i jestem z tego zadowo-
lony. To dobra baza do dalszej 
pracy. Myślę jednak, że każdy 
z obecnych przyzna, że fajniej 
byłoby wygrać w Zakopanem – 
stwierdził na konferencji praso-
wej Kubacki. 

Identyczną odległość, jak Ku-
backi, uzyskał w fi nałowej serii 
również drugi najlepszy Polak 
w konkursie, Kamil Stoch. Jego 
coraz równiejsza dyspozycja nie-
źle wróży przed mistrzostwami 
świata w narciarstwie klasycz-
nym w słoweńskiej Planicy. Pozo-
stali podopieczni Thomasa Thur-
nbichlera nie zachwycili: 21. był 
Habdas, 27. Zniszczoł, 30. Wąsek.

 (jb)

NA TAFLI 
MALOWANE
W hokejowej Tipsport Ekstralidze faworyci nie zawiedli. Swoje 
mecze wygrały dwa najlepsze kluby tabeli – Pardubice i Witkowice. 
Stalownicy Trzyniec w pogoni za Witkowicami liczą dziś na komplet 
punktów w domowym starciu z Ołomuńcem (17.00). 

Janusz Bitt mar

TIPSPORT EKSTRALIGA

KOMETA BRNO 
– WITKOWICE 
RIDERA 2:5
Tercje: 2:4, 0:0, 0:1. Bramki i asy-
sty: 3. Holík (Pospíšil, Horký), 7. 
Horký (Pospíšil, Holland) – 2. Dej 
(Kalus, Raskob), 6. Bukarts (Krie-
ger), 12. Kalus (Mikuš, Bukarts), 16. 
Krieger (Bukarts, Kalus), 47. Kotala 
(Kalus, Stehlík). 

Witkowice: Stezka – J. Mikuš, 
Grman, Gewiese, Raskob, Prčík, J. 
Stehlík, L. Kovář – L. Krenželok, 
Marosz, Lakatoš – Bukarts, Krieger, 
Lednický – Kotala, Dej, M. Kalus – 
Fridrich, Chlán, Půček

Dwie nasze drużyny – w piątek 
Trzyniec, a w niedzielę Witkowice 
– zamieniły mecze z hokeistami 
Komety Brno w pokazówkę (o piąt-
kowym spotkaniu w Bratysławie 
piszemy w osobnym miejscu). 

Ostrawianie w roli wicelidera 
tabeli ruszyli pod Szpilberkiem z 
impetem, prowadząc w 2. minu-
cie 1:0. Lodowisko zamieniło się w 
pierwszej tercji w ring bokserski, z 
szybką wymianą ciosów, tyle że nie 

bokserskich, a hokejowych. Gospo-
darzom pomysły na rozszyfrowanie 
witkowickiej defensywy wyczerpały 
się jednak równie błyskawicznie, co 
bramki – przy stanie 2:2 na placu 
gry warunki dyktował już tylko je-
den zespół. Podopieczni trenera Mi-
loša Holania rozmontowali Kometę 
po efektownych akcjach kombina-
cyjnych, dwie bramki strzelili m.in. 
w przewagach liczebnych. 

– Nie było większych zgrzytów, 
cały zespół zagrał dobrze taktycz-
nie. W drugiej i trzeciej tercji po-

zwoliliśmy Komecie na niewiele 
– skomentował spotkanie Radek 
Philipp, drugi trener HC Witkowice 
Ridera.

W innych meczach 38. kolejki: 
Litwinów – Pardubice 1:2, Liberec 
– Karlowe Wary 3:1, Hradec Kr. – 
Sparta Praga 3:4 (d), Pilzno – Ml. 
Bolesław 3:2 (d), Cz. Budziejowice 
– Kladno 6:2; spotkanie Trzyniec 
– Ołomuniec odbędzie się dziś o 
17.00. 

Lokaty: 1. Pardubice 80, 2. Wit-
kowice 78, 3. Trzyniec 67 pkt.  

Przednia zabawa 
To było prawdziwe święto hokeja na… piłkarskim stadionie. W Bratysławie, na obiekcie Tehelné pole, Stalownicy Trzyniec 
w meczu 18. kolejki ekstraligi rozbili w piątkowy wieczór Kometę Brno 6:1. Gwiazdą spotkania pod gołym niebem był 
zdobywca czterech punktów kanadyjskich, Libor Hudáček. W meczu, który zwabił do Bratysławy tłumy fanów (11 tysię-
cy), mistrz RC od początku dyktował warunki. Podopiecznym Zdeňka Motáka nie straszny był nawet deszcz utrudniający 
grę od drugiej tercji.
Piątek zapisze się w życiorysie 
sportowym złotymi litera-
mi zwłaszcza dla słowackiego 
napastnika Libora Hudáčka. W 
Bratysławie, którą zna od pod-
szewki, i w której grał kiedyś w 
barwach miejscowego Slovana, 
zdobył bramkę dołączając też 
trzy asysty. To był zresztą wie-
czór słowackich hokeistów w 
barwach Trzyńca. Dwie bramki 
strzelił Komecie inny Słowak 
pod Jaworowym, Marko Daňo, 
po jednej dołączyli Vladi-
mír Dravecký i Marti n Marinčin. 
Jedynym czeskim strzelcem 
został Andrej Nestrašil.
– Przyjechało wielu znajomych. 
Chciałem więc pokazać się z 
jak najlepszej strony. Ale oczy-
wiście cała drużyna miała dużą motywację. Takie mecze nie zdarzają się często – skomentował pokaz swojej siły oraz 
całego zespołu Hudáček..– Atmosfera była wspaniała. Tylko deszcz trochę utrudniał zabawę, bo tafl a pod jego wpływem 
nie była idealna. To zrozumiałe i każdy musiał się z tym liczyć – dodał. I jedna ciekawostka na koniec: czescy hokeiści w 
barwach Trzyńca połączyli w Bratysławie przyjemne z pożytecznym, oddając w ambasadzie głosy w wyborach prezy-
denckich.

• Witkowice zgodnie z oczekiwaniami pokonały w meczu 38. kolejki Kometę Brno. 
Fot. hc-kometa.cz

• Na stadionie w Bratysławie bawiło się świetnie ponad 11 tysięcy fanów. Fot. hcocelari

Planszówki 
rozdane!

Znamy zwycięzców świą-
teczno-noworocznej za-
bawy, w której do zdoby-
cia były trzy egzemplarze 

gry planszowej „Jump” autorstwa 
Marka Klusa (na zdjęciu). Twórca 
tej oryginalnej planszówki gościł 
w zeszłym tygodniu w naszej re-
dakcji i przy okazji wylosował 
też nazwiska trzech szczęśliwych 
zwycięzców. Są nimi: Aleksandra 
Macura, Tadeusz Szkandera, Wła-
dysław Maślanka.  

Poprawne odpowiedzi na trzy 
pytania konkursowe: Kamil Stoch 
zdobył w igrzyskach trzy złote 
medale; Adam Małysz posiada 
cztery olimpijskie medale (dwa 
srebrne z Vancouver 2010, jeden 
srebrny z Salt Lake City 2002 oraz 
brąz z Salt Lake City 2002); rekord 
życiowy Wojciecha Fortuny wy-
nosi 132 m.  

Nagrody do odbioru w siedzibie 
„Głosu”, ul. Strzelnicza 28, Czeski 
Cieszyn.  (jb)

Świątek i Hurkacz 
w II rundzie

To był polski poniedziałek w Mel-
bourne. Do drugiej rundy wielkosz-
lemowego turnieju tenisa Austra-
lian Open awansowała wczoraj Iga 
Świątek oraz Hubert Hurkacz. Iga 
Świątek w dwóch setach (6:4, 7:5) 
pokonała Niemkę Jule Niemeier, 
zaś Hurkacz wygrał w trzech se-
tach z Hiszpanem Pedro Marti ne-
zem 7:6, 6:2, 6:2. 
Dla Świątek, która w zaciętym 
spotkaniu pokazała wczoraj pełnię 
swoich możliwości, to już trzynasty 
wielkoszlemowy turniej z rzędu, 
w którym wygrała swój mecz na 
otwarcie. W Australian Open dwu-
krotnie grała w 4. rundzie, raz w 
półfi nale (2022), a raz (w debiucie 
w 2019 roku) odpadła w 2. run-
dzie. Hurkacz miał na początek 
znacznie łatwiejszą przeprawę z 
Marti nezem. Hiszpan stawiał opór 
tylko w pierwszym secie, potem już 
tylko przyglądał się galaktycznej 
grze Hurkacza. 
Rywalką Igi Świątek w 2. rundzie 
będzie 21-letnia Kolumbijka Camila 
Osorio, zajmująca 86. pozycję w 
klasyfi kacji WTA, która pokonała 
w poniedziałek Węgierkę Pannę 
Udvardy 6:4, 6:1. Hurkacz, rozsta-
wiony w Melbourne z numerem 10, 
trafi  na Włocha Lorenzo Sonegę, z 
którym nie ma najlepszych wspo-
mnień. W czterech meczach Sone-
go wygrywał aż trzykrotnie.  (jb)
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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 17 STYCZNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba (s.) 
10.10 Chłopaki w akcji 10.30 Gniazdo 
(s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Małżeństwa z rozsądku (s.) 
15.45 O krok od nieba (s.) 16.45 Po-
dróż po Vrátnej Dolinie 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomo-
ści regionalne 18.25 Gdzie mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Opowiadaj (s.) 21.05 Do-
mek na sprzedaż (fi lm) 22.20 A.B.C. 
(fi lm) 23.50 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowna pla-
neta 9.25 Synowie boga Słońca 10.20 
Słonie serce 11.15 Z kucharzem do-
okoła świata 12.10 Idioci na wyprawie 
dookoła świata 12.40 Nie poddawaj 
się 13.10 Największe bitwy czołgowe 
13.55 Tajemnice II wojny światowej 
14.50 Ojmjakon – najzimniejsza osa-
da 15.20 Okawango – rzeka marzeń 
16.15 Tajemnice budowniczych pi-
ramid 17.05 Sto cudów świata 18.00 
Magia i ryzyka skandynawskiej zimy 
19.00 Na hulajnodze 19.10 Magazyn 
chrześcijański 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Mał-
żeńskie etiudy: Marcela i Jiří 20.40 
Małżeńskie etiudy w 20 lat później: 
Marcela i Jiří 21.35 Małżeńskie etiudy 
w 35 lat później: Marcela i Jiří 23.00 
Czterej służący i kardynał (fi lm) 0.35 
Balthazar (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie 8.45 Ulica (s.) 9.45 
Spece (s.) 10.50 Pościg 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.20 Przychod-
nia w różanym ogrodzie (s.) 13.30 
CSI: Policja kryminalna Miami (s.) 
15.35 Zamieńmy się żonami 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.30 
Pościg 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.20 Jedna 
rodzina (s.) 21.30 Misja nowy dom 
23.00 CSI: Policja kryminalna Las 
Vegas (s.) 0.00 CSI: Policja kryminal-
na Miami (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.05 M.A.S.H. (s.) 9.55 Dobre wiado-
mości (s.) 11.05 Strażnik Teksasu (s.) 
12.00 Policja Hamburg (s.) 13.00 Po-
wrót komisarza Rexa (s.) 13.55 Agenci 
NCIS (s.) 14.55 Tak jest, szefi e! 16.00 
Policja w akcji 17.50 Nakryto do sto-
łu! 18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 
Showtime 20.15 Zoo (s.) 21.35 7 przy-
padków Honzy Dědka 23.55 Tak jest, 
szefi e! 1.00 Policja w akcji. 

ŚRODA 18 STYCZNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba 
(s.) 10.00 Co umiały nasze babcie 
10.30 Opowiadaj (s.) 11.30 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Kot to nie pies 
14.35 Czy chcecie zawrzeć związek 
małżeński? (fi lm) 15.10 Karetka (s.) 
16.15 O krok od nieba (s.) 17.15 AZ 
kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wia-
domości regionalne 18.25 Gdzie mój 
dom? 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.10 Sprawa dla eg-
zorcysty (fi lm) 21.20 Most! (s.) 22.10 
Kobry i zaskrońce (fi lm) 0.00 Hercule 
Poirot (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Planeta skar-
bów 9.20 Okawango – rzeka marzeń 

10.20 Zwierzęca demokracja 11.15 
Wielka Brytania z lotu ptaka 12.05 
Królestwo natury 12.35 Tajemnicze 
bunkry 13.30 Operacja Stonehenge 
14.30 Budowa Eurotunelu 15.25 Te-
lewizyjny klub niesłyszących 15.55 
Małżeńskie etiudy: Marcela i Jiří 
16.40 Małżeńskie etiudy w 20 lat póź-
niej: Marcela i Jiří 17.40 Małżeńskie 
etiudy w 35 lat później: Marcela i Jiří 
18.45 Na jednośladzie do Afryki 19.10 
Babel 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Błękitna krew 21.00 
Historie starych karczm 21.30 Na jed-
nośladzie do Afryki 22.00 Mistrzo-
wie medycyny 22.30 Panna Marple: 
Morderstwo na plebanii (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 12.25 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 18.25 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Zamieńmy się żonami 21.35 
Tajemniczy szef 23.10 CSI: Krymina-
ne 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.) 12.55 Powrót komisarza 
Rexa (s.) 13.55 Agenci NCIS (s.) 14.55 
Tak jest, szefi e! 16.00 Policja w akcji 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości, pogoda 19.55 Showtime 20.15 
Do tablicy! 21.30 Show Jana Krausa 
23.40 Tak jest, szefi e! 

CZWARTEK 19 STYCZNIA 

TVC 1
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba 
(s.) 10.00 Śladami gwiazd 10.25 Nie 
wahaj się i kręć! 11.30 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.05 Żyrandol (fi lm) 14.55 
Cyrk Humberto (s.) 15.50 O krok od 
nieba (s.) 16.45 Wszystko, co lubię 
17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Opowiadaj 
(s.) 21.00 Bilans: szybka, tania i brud-
na moda 21.30 Program dyskusyjny 
22.30 Detektyw Endeavour Morse (s.) 
0.10 Sprawy detektywa Murdocha (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Samce kontra 
samice 9.20 Magia i ryzyka skan-
dynawskiej zimy 10.25 Tajemnice 
budowniczych piramid 11.10 Budo-
wa Eurotunelu 12.05 Kasiarz 12.30 
Tajemnice II wojny światowej 13.25 
Piękne żywe zabytki 13.55 Dzikie 
Wyspy Kanaryjskie 14.45 Cudowna 
planeta 15.40 Europa dziś 16.10 Od-
kryte skarby 16.55 Portugalia – pust-
kowia między lądem a oceanem 17.50 
Australia z lotu ptaka 18.40 Nepal, 
siedziba bogów 19.10 Ojmjakon, naj-
zimniejsza osada 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Czeskie 
stulecie (fi lm) 21.15 Król Wacław II 
22.15 Balthazar (s.) 0.05 Fargo (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie 8.50 Ulica (s.) 9.50 
Spece (s.) 10.55 Pościg 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.25 Przychod-
nia w różanym ogrodzie (s.) 13.35 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami (s.) 15.35 
Zamieńmy się żonami 16.57 Popo-
łudniowe wiadomości 17.30 Pościg 
18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Špindl II (fi lm) 
22.40 CSI: Kryminalne zagadki Las 
Vegas (s.) 23.35 CSI: Kryminalne za-
gadki Miami (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.05 M.A.S.H. (s.) 9.55 7 przypadków 
Honzy Dědka 11.05 Strażnik Teksasu 
(s.) 12.00 Policja Hamburg (s.) 13.00 
Powrót komisarza Rexa (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

• Idioci na wyprawie dookoła świata
Wtorek 17 stycznia, 
godz. 12.10 
TVC 2

• Portugalia – pustkowia między 
lądem a oceanem
Czwartek 19 stycznia, 
godz. 16.55 
TVC 2

• Opowiadaj
Środa 18 stycznia, 
godz. 10.30 
TVC 1

• Żyrandol
Czwartek 19 stycznia, 
godz. 14.05 
TVC 1

Umilkło na zawsze szlachetne serce
naszej drogiej mamy.

W głębokim żalu zawiadamiamy, że dnia 13 stycz-
nia 2023 zmarła w domu, w otoczeniu najbliższych, 
w wieku 91 lat nasza Kochana Mama, Babcia, Prabab-
cia, Ciocia

śp. ANNA HAJDUKOWA
z Nawsia

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbył się w poniedziałek 16 
stycznia 2023 w kościele ewangelickim w Nawsiu. 

W smutku pogrążona rodzina.
 GŁ-028

Nie umiera ten, kdo mieszka w naszych sercach.
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13 stycznia 
2023 w wieku 90 lat zmarła nasza Ukochana Mamu-
sia, Babcia, Prababcia, Siostra, Teściowa, Kuzynka 
i Krewna

śp. ANIELA KAMINSKA
z Orłowej z domu Santarius,

emerytowana nauczycielka oraz dyrektorka szkoły
Ostatnie pożegnanie Drogiej Zmarłej odbędzie się 
w środę 18. 1. 2023 o godz. 13.00 z kościoła ewangielic-
kiego w Orłowej 1.

W smutku pogrążona rodzina.
 GŁ-025

Kto kochał – nie zapomni,
kto znał – niechaj wspomni.

Dnia 17 stycznia 2023 mija trzecia 
rocznica śmierci naszego Kochanego 
Syna, Kuzyna, Sąsiada 

śp. pana inż. 
BRONISŁAWA CIENCIAŁY

z Wędryni
Prosimy również o wspomnienie Brata 

śp. BOLESŁAWA CIENCIAŁĘ
Wspominają najbliżsi.
 GŁ-021

Dziękujemy za chwile zrozumienia,
drobne gesty dobroci,
setki łagodnych uśmiechów,
które wypełniały nasze życie.
Dziękujemy…

Dziś obchodziłaby 100. rocznicę urodzin nasza Naj-
droższa Mamusia i Babcia

śp. MARIA FAJOWA
z Olbrachcic

Z szacunkiem, wdzięcznością i smutkiem w sercu wspominają córki Ire-
na, Jadwiga i Urszula z rodzinami.
 GŁ-738

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

Do naszego plazmaferycznego centrum 
Karwina szukamy kandydata na stanowisko 

PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ
Zakres obowiązków:

 � Praca w sali pobrań – komunikacja i udzielanie podstawowych informacji 
dawcom w sali pobrań, gabinecie lekarskim lub recepcji

 � Przygotowanie i obsługa urządzeń do plazmaferezy
 � Przyjazne i komunikatywne podejście do dawców
 � Odpowiednie dla doświadczonych i początkujących pielęgniarek bez większej 

praktyki – wszystko pokażemy i wszystkiego nauczymy
 � Drobna praca administracyjna
 � Znajomość języka polskiego atutem.

Kwalifikacja do wykonywania zawodu: Pielęgniarka bez fachowego nadzoru
Oferujemy:

 � W pełni opłacone bony żywieniowe
 � Miesięczna dopłata do zajęć w czasie wolnym (program Cafeteria) – 1 000 Kč
 � Miesięczna dopłata transportowa – 500 Kč
 � Program WeCelebrate – punkty można wymienić na atrakcyjne produkty lub 

bony na podróże, elektronikę, produkty dla zdrowia i urody, domu i ogrodu 
i inne

 � Bonus roczny przed wakacjami letnimi
 � 25 dni urlopu
 � 3 sick days
 � Bonus za pracę w sobotę oprócz ustawowego – 40 %
 � Bonus za nadgodziny oprócz ustawowego – 35 %
 � Aktywności teambuildingowe.

Życiorysy należy kierować na: david.stastny@takeda.com
Cieszymy się na Was!

GŁ-024

CO W TEATRZE

SCENA POLSKA – TRZYNIEC: Be-
tlejem polskie (19, godz. 19.00);
SCENA „BAJKA” – CZ. CIESZYN: 
20  000 mil pod mořem (17, godz. 
8.30, 11.00; 19, godz. 8.00, 10.30);
 20 000 mil podmorskiej żeglugi 
(18, godz. 10.00).

CO W KINACH

TRZYNIEC – Kosmos: Avatar 2 (17 
godz. 18.30); Szczęście Mikołajka 
(18, 19, godz. 14.00); Menteur (18, 
godz. 17.30); Vánoční příběh (18, 
godz. 19.30); Přání k narozeninám 
(19, godz. 17.30); The Doors: Fi-
nal Cut (19, godz. 19.30); CZ. CIE-
SZYN – Central: Princezna rebel-
ka (18, godz. 16.30); Po čem muží 
touží 2 (19, godz. 10.00); Szczęście 
Mikołajka (19, godz. 16.30); The 
Doors: Final Cut (19, godz. 19.00); 
KARWINA – Centrum: Avatar 2 
(17, godz.17.30); Princezna zakletá 
v  čase 2 (18, godz. 17.30); Bilet do 
raju (18, godz. 20.00); Za vším hle-
dej ženu (19, godz. 15.00); Přání 
k  narozeninám (19, godz. 17.30); 
Piargy (19, godz. 18.00); M3GAN 
(19, godz. 20.00); HAWIERZÓW – 
Centrum: Zadziwiający kot Mau-
rycy (17, 18, godz. 17.00); Osm hor 
(17, godz. 18.00); Avatar 2 (17, 18, 
godz. 19.00); Fabelmanowie (18, 
godz. 18.00); Moja wróżka Kłopo-
tek (19, godz. 17.00); Godland (19, 
godz. 18.00); Přání k narozeninám 
(19, godz. 19.30); CIESZYN – Piast: 
Yuku i magiczny świat (17, godz. 
10.00, 14.30); Pan Zabawka (17, 
godz. 12.00); Wielki zielony kroko-
dyl domowy (17, godz. 16.00; 18, 19, 
godz. 10.00); King. Mój przyjaciel 
lew (18, 19, godz. 12.00); Ślub do-
skonały (17, godz. 18.15); Nie cudzo-
łóż i nie kradnij (17, godz. 20.15).

CO NA ANTENIE

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

CO W TERENIE

 BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i 
Seniora zapraszają na spotkanie 
towarzyskie 18. 1. o godz. 15.00 do 
Domu PZKO.
CIERLICKO – Kluby Kobiet i Senio-
ra Cierlicko-Centrum, Kościelec, 
Stanisłowice i Grodziszcz zaprasza-
ją członków na spotkanie klubowe 
w czwartek 19. 1. o godz. 16.00 do 
Domu Polskiego na Kościelcu.
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.
LIGOTKA KAMERALNA – MK 
PZKO zaprasza na tradycyjny bal 
w piątek 20. 1. od godz. 19.00 do 
sali Domu Kultury. W programie: 
kapela „Bezmiana”, kapela „Paja 
Tequila”, zespół „Trzanowice”, 
loteria, atrakcje. Stroje ludowe 
mile widziane. Miejscówki w ce-
nie 500 kc można zamawiać pod 
nr. tel.: 737 248 219.
PTTS „BŚ” – UWAGA, ZMIANA!  
Zaprasza 18. 1. na spacer po Cie-
szyńskiej Wenecji i Lasku Miejskim 

ze Stasiem Pawlikiem +48 606 133 
123. Spotykamy się o godz. 9.00 
przed budynkiem „Strzelnicy”. Wę-
drówka tematyczna po Cieszynie z 
Władysławem Żaganem jest prze-
sunięta na środę 1. 2
 Zarząd zaprasza wszystkich 
członków na zebranie członkow-
skie w niedzielę 22. 1. o godz. 
15.00 do Domu Kultury „Strzelni-
ca” w Cz. Cieszynie. Do dyspozy-
cji będzie lokal restauracji „Cie-
szyńska”.
 zaprasza 24. 1. na wędrówkę 
po Łąkach i Kocobędzu. Zaczy-
namy z przystanku autobuso-
wego Louky-Zátiší o godz. 9.35, 
długość trasy około 7 km. Koń-
cówka w restauracji „Rybí dům”. 
Dojazd: z Trzyńca-dworca aut. 
o godz. 8.55 do Cz. Cieszyna-dw. 
aut., z Cz. Cieszyna-dworca aut. 
o godz. 9.20 do Łąk; z Hawierzo-
wa-dworca aut. o godz. 8.45 do 
Karwiny-Nowego Miasta, obch. 
dům, z Karwiny-Nowego Miasta, 
obch. dům o godz. 9.20 do Łąk. 
Prowadzi Edward Jursa, tel. 603 
887 418.

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, TEATR CIESZYŃ-
SKI, ul. Ostrawska 67: do 22.  1. 
wystawa pt. „Czas tworzenia 
mam”. 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”. Ekspozycje czynne: 
od wtorku do piątku w godz. 8.00-
15.00. 
CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓW-
NY PZKO, Strzelnicza 28, gale-

ria w holu na parterze: wysta-
wa pt. „Miejscowe Koło PZKO w 
Czeskim Cieszynie w latach 1947-
1974”. Czynna w godzinach otwar-
cia budynku. 
MUZEUM HUTY TRZYNIEC-
KIEJ i MIASTA TRZYŃCA, Sala 
wystaw, Frýdecká 387: do 31. 
1. wystawa pt. „Fenomen Gorol-
skigo Święta”. Czynna: wt-pt: 
w godz. 9.00-17.00, nie: w godz. 
13.00-17.00.
: do 31. 1. wystawa pt. „Baśnio-
wa szopka” Václava Vaňka. Czyn-
na: wt-pt: w godz. 9.00-17.00, nie: 
w godz. 13.00-17.00.
 GALERIA „Na schodach”: do 
29. 1. wystawa pt. „Anna Bura”. 
Czynna: wt-pt: w godz. 9.00-17.00; 
nie: w godz. 13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ 

COK, DOM NARODOWY, Gale-
ria Ceglana, Rynek 12, Cieszyn: 
do 29. 1. wystawa pt. „Cokowe 
opowieści”, na której prezentowa-
ne są prace uczestników Pracow-
ni Fotografi i i Nowych Mediów 
działającej w Domu Narodowym 
pod okiem cieszyńskiego fotogra-
fa Bartłomieja Tabaka. Czynna: w 
po-pt w godz. 8.00-18.00.
 Centrum Folkloru Śląska 
Cieszyńskiego: zaprasza 19. 1. o 
godz. 17.00 na wernisaż wystawy 
pt. „Cieszyńska krasa – suknia 
cieszyńska”. Czynna: w po-pt w 
godz. 8.00-18.00.

Rok z Buzkiem

W 
roku 2023 w 
w o j e w ó d z t w i e 
śląskim przypo-
minana będzie 
postać profesora 
Józefa Buzka, 
polskiego staty-

styka, ekonomisty, polityka i posła na 
Sejm Ustawodawczy. Patron tego roku 
urodził się w 1873 roku w Końskiej.

Decyzję o wyborze człowieka po-
chodzącego ze Śląska Cieszyńskiego 
na patrona roku 2023 Sejmik Woje-
wództwa Śląskiego ogłosił jeszcze 
w grudniu. Inicjatywę wniósł radny 
sejmiku Andrzej Molin. – Pomysł 
powstał w ramach spotkań Komisji 
Historycznej Synodu Diecezji Cie-
szyńskiej Kościoła Ewangelicko-Au-
gsburskiego w RP. To właśnie komisja 
zwróciła uwagę na fakt 150. rocznicy 
urodzin profesora – wyjaśniła Włady-
sława Magiera, historyk z Cieszyna. 

Józef Buzek przyszedł na świat w 
Końskiej 16 listopada 1873 roku. Był 
statystykiem, ekonomistą, polity-
kiem, posłem na Sejm Ustawodawczy 
i senatorem I kadencji w II RP. Był ab-
solwentem gimnazjum w Cieszynie, 
studiował w Krakowie, w Wiedniu 
oraz we Lwowie. Nosił tytuł profesora 
zwyczajnego nauki i prawa admini-
stracyjnego. Był krewnym premiera 
Jerzego Buzka (stryjeczny dziadek).

W polityce znany był jako członek 
Ligi Narodowej, należał do Stronnic-
twa Narodowo-Demokratycznego. 
Ponadto pełnił funkcję posła do sej-
mu austriackiego, w którym należał 
do Koła Polskiego będąc jego wice-

przewodniczącym. Był też general-
nym referentem Komisji Sejmowo-
-Konstytucyjnej Tymczasowej Rady 
Stanu, a także ekspertem delegacji 
polskiej na konferencji pokojowej w 
Paryżu w 1919 roku zajmującym się 
zagadnieniami gospodarczymi.

Szefował również Głównemu Urzę-
dowi Statystycznemu w Warszawie. 
W latach 1919-1922 sprawował man-
dat posła na Sejm z listy PSL „Piast”. 
Zgłosił projekt konstytucji Polski jako 
państwa federalnego, który został 
odrzucony przez Sejm. W 1920 współ-
pracował przy tworzeniu Statutu Or-
ganicznego Województwa Śląskiego. 
W latach 1922-1927 był senatorem.

27 listopada 1929 został odznaczo-
ny Krzyżem Komandorskim z Gwiaz-
dą Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 
w Cieszynie 22 września 1936 roku. 
Zgodnie z jego wolą został pochowa-
ny na cmentarzu w Końskiej. 

Wśród planowanych na ten rok 
wydarzeń znajduje się m.in. konfe-
rencja naukowa, która ma się odbyć 
18 listopada w Domu Narodowym w 
Cieszynie przy współpracy Uniwer-
sytetu Śląskiego oraz Szkoły Głównej 
Handlowej. Ponadto Ośrodek Doku-
mentacyjny Kongresu Polaków w Re-
publice Czeskiej przygotuje okolicz-
nościową wystawę. – Mamy nadzieję, 
że znajdzie się ona w Senacie RP oraz 
Sejmiku Śląskim, a w oparciu o nią 
chcemy też wydać broszurkę poświę-
coną tej postaci, a także niewielką 
publikację, abyśmy mogli dotrzeć do 
szerszego grona osób – dodała Magie-
ra.  (szb)

Chcą się razem modlić 

Chrześcijanie różnych wy-
znań skupiają się w stycz-
niu na wspólnych modli-
twach.. Wczoraj rozpoczął 

się także w naszym regionie Tydzień 
Modlitw organizowany przez Kościo-
ły ewangelickie i ewangelikalne. 

– Zwracam uwagę na to, jak różni 
się język chrześcijan, gdy zwracają 
się do Pana Boga. Różne wspólnoty 
kładą nacisk na różne rzeczy, choć 
mamy tę samą Biblię i zwracamy 
się do tej samej Bożej Trójcy – po-
wiedział ks. Vladislav Volný, pastor 
Śląskiego Kościoła Ewangelickiego 
A.W. Dodał, że obserwowanie różnic 
w podejściu do biblijnych tekstów 
jest dla niego prawdziwą przygodą. 

W dniach 18-25 bm. będzie na-
tomiast przebiegał Tydzień Mo-

dlitw o Jedność Chrześcijan. Eku-
meniczne nabożeństwo odbędzie 
się m.in. w poniedziałek 23 bm. o 
godz. 17.30 w katolickim kościele 

parafi alnym w Czeskim Cieszynie. 
Gościem będzie ostrawski salezja-
nin ks. Leoš Ryška. 

 (dc)

• Noworoczne nabożeństwo ekumeniczne w katolickiej katedrze Boga Zbawiciela 
w Ostrawie. Fot. Petr Nowak/Člověk a víra.
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UŚMIECHNIJ SIĘ ROZETKA

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

MINIKWADRAT MAGICZNY I LOGOGRYF ŁUKOWATY

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie 
rozlosowana nagroda. Rozwiązania prosimy 

przysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsy-
łania upływa w piątek 27 stycznia 2023 r. Nagrodę z 3 
stycznia otrzymuje Alina Motyka z Karwiny. Autorem 
dzisiejszych łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie rozetki z 3 stycznia: 
RAMIONA 
Rozwiązanie minikwadratu I z 3 stycznia: 
1. RUDA 2. USTĘP 3. DĘBNO 4. APOP 
Rozwiązanie minikwadratu II z 3 stycznia: 
1. ŚWIT 2. WARTA 3. ITERB 4. TABU
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 3 stycznia: LEPSZE 

Rozwiązaniem dodatkowym jest dokończenie fraszki Jana Izydora Sztaudyngera (ur. 28 kwietnia 1904 
w Krakowie, zm. 12 września 1970 tamże) – polskiego poety, fraszkopisarza, satyryka, teoretyka lalkar-
stwa oraz tłumacza:
„Pamiętam jedną miłość,dłużej niźli inne,
Bo usta miała chętne, a oczy niewinne,
I gdy miłosną śpiewała piosenkę,
Na piersiach stromych kładła moją rękę,
Ażebym ręką, nie tylko uchem,
Mógł się wykazać mym muzycznym...”

1. Campbell, brytyjska modelka i aktorka
2. kod do zalogowania się
3. dobry lub zły okres w życiu
4. lwi paznokieć
5. produkt mleczny otrzymywa-

ny przez ubijanie śmietany
6. imię Willisa, aktora z cyklu 

fi lmów „Szklana pułapka”
7. król z legend o rycerzach 

Okrągłego Stołu lub imię 
Boruca czy Barcisia

8. podziemne więzienia w 
zamczysku

9. masyw górski z Turba-
czem

10. przyjaciel Lolka z dobra-
nocki

11. kaprysy, grymasy, dąsy
12. Finlandia dla Finów
13. kwaskowata zupa podawana z 

jajkiem
14. lekka komedia sceniczna lub nie-

dorzeczność, kpina.

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
FOCHY, PASSA, SUOMI

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. atrybut kowala
2. rzeka, prawy do-

pływ Bzury
3. drobne wegeta-

tywne zarodniki 
niektórych grzy-
bów

4. aktywny wulkan 
na Filipinach.

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: 
OIDIA, TAAL

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. Bjorn, słynny 
szwedzki tenisista

2. stan we wschod-
nich Indiach na 
Wyżynie Dekan

3. osiedle w Kon-
stantynowie 
Łódzkim

4. przestarzale o 
statku.

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: 
ORISA, RSZEW
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Rozwiązaniem jest nazwa miasta w środkowej części województwa wielkopolskiego, w powiecie po-
znańskim, położone 22 km na południe od Poznania, siedziba gminy miejsko-wiejskiej. Miejscowość 
po raz pierwszy pojawia się w źródłach pochodzących z 1247 roku. Z 1302 roku pochodzi z kolei najstar-
szy dokument wymieniający to miasto…

1.-4. osoba zajmująca się czymś 
nieprofesjonalnie, niezawodowo
3.-6. bóg nieba, burzy i deszczu 
w mitologii rzymskiej lub jedna z planet
5.-8. część instrumentu muzycznego
7.-10. brak światła, mrok
9.-12. bardzo rzadki okaz, biały kruk dla 
zbieracza
11.-2. gruzińskie miasto znane z piosenki 
Filipinek

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
BATUMI


