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W mieszkaniach 
najwięcej ofi ar
PROBLEM: Pożary budynków mieszkalnych stanowią niedużą część ogółu pożarów, jednak ich następstwa bywają 
najtragiczniejsze. Straż Pożarna Województwa Morawsko-Śląskiego za jedno z ważnych narzędzi prewencyjnych 
uważa czujniki pożarowe. Statystykę pożarów przedstawiło wczoraj w Ostrawie kierownictwo Straży Pożarnej 
Województwa Morawsko-Śląskiego. ¨

Danuta Chlup
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2022 doszło do 5,8 tys. pożarów 
(najwięcej – 2,2 tys. było ich 
w ub. roku). Pożary obiektów 
mieszkalnych stanowiły 1,4 tys. 
przypadków, zatem niespełna 
jedną czwartą ogółu. To jednak 
one mają na koncie 70 proc. ofi ar 
śmiertelnych oraz rannych osób, 
konkretnie 340. 

– Apelujemy do obywateli, aby 
wyposażyli się w proste urządze-
nie, jakim jest czujnik pożarowy, 
który na czas wykrywa pożar. 
Przeciętny pożar mieszkania 
trwa 10-30 minut, zatem jego jak 
najszybsze wykrycie ma wpływ 
na szybką interwencję – przeko-
nywał wicedyrektor ds. prewencji 
Miloš Střelka. 

Nasz region należy do przodu-
jących w Republice Czeskiej, jeśli 
chodzi o wdrażanie czujników 
pożarowych oraz tlenku węgla 
(CO), potocznie nazywanego cza-
dem. Ten bezbarwny i bezwonny 
gaz bywa co roku powodem za-
truć. Przykładowo we wszystkich 
ostrawskich mieszkaniach komu-
nalnych zostały zainstalowane 
czujniki pożarowe, a tam, gdzie 
było to wskazane, także czujniki 
CO. 

Na pytanie „Głosu”, ile urzą-
dzenia te kosztują i jak je wybrać, 
Střelka odpowiedział: 

– Zalecamy, aby kupować de-
tektory o dłuższej żywotności – 5 
czy 10 lat, najlepiej w sklepach 
stacjonarnych lub fi rmach, które 
mają doświadczenia z tymi pro-

duktami i 
s p r z e d a j ą 
dobrej ja-
kości pro-
dukty z cer-
tyfikatem. 
C z u j n i k i 
p o ż a r o w e 
można ku-
pić za kil-
kaset ko-
ron, dobre 
d e t e k t o r y 
czadu kosz-
tują od ty-
siąca koron 
wzwyż.

Seniorzy 
z a m e l d o -
wani na 
stałe na 
terenie wo-
jewództwa 
morawsko-
ś l ą s k i e -
go mogą 
o t r z y m a ć 
b ezpłatne 
czujniki. Co 
roku z fun-
duszy wo-
jewództwa 
morawsko-
śląskiego kupowana jest pewna 
ich pula, która dzielona jest za 
pośrednictwem sieci Senior Poin-
tów. Te znajdują się praktycznie 
w każdym mieście. 

– W ub. roku detektory pożaru 
czy też tlenku węgla włączyły się 
w 27 przypadkach. To duża licz-
ba, biorąc pod uwagę, że znajdują 
się w stosunkowo niedużej liczbie 
mieszkań – dodał strażak. 

W zeszłym roku najczęstszą 
przyczyną pożarów w regionie 
morawsko-śląskim było działa-
nie człowieka, którego nie udało 
się udowodnić – dotyczyło to 828 
przypadków. Liczba ta zawiera 

w większości mniej 
groźne zdarzenia, 
takie jak pożary tra-
wy oraz śmietników. 
Przyczyną 629 poża-
rów było zaniedbanie, 
376 usterki technicz-
ne (najczęściej sprzę-
tu elektrycznego lub 
samochodów), 170 
kominy. 79 przypad-
ków zakwalifi kowano 
jako celowe podpa-
lenia, lecz sprawców 
nie udało się dopaść. 
Pozostałe przyczyny 
były rzadkie.   

Strażacy z Mostów ratują życie 
W specyfi cznych przypadkach strażacy wspomagają działalność pogotowia ratunkowe-
go. Na terenie województwa morawsko-śląskiego wybrano w 2019 roku sześć zastępów 
Ochotniczej Straży Pożarnej, które zostały odpowiednio przeszkolone i wyposażone do 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ich zadaniem jest pokrycie tak zwanych „bia-
łych miejsc” na mapie, czyli miejscowości leżących na uboczu, do których dotarcie karetek 
może trwać dłużej. Na Zaolziu taką wsią jest Herczawa, którą mają w swoim zasięgu straża-
cy ochotnicy z Mostów koło Jabłonkowa. – Nie jeżdżą do złamanych nóg i tym podobnie, 
ale tylko w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia, takich jak nagłe zatrzymanie 
krążenia czy utrata przytomności – podkreślił dyrektor Wojewódzkiej Straży Pożarnej Radim 
Kuchař. – Strażacy z Mostów jeżdżą nie tylko na Herczawę, ale interweniują także w Ja-
błonkowie czy Mostach, jeżeli zajdzie taka potrzeba i mogą szybciej niż karetka dotrzeć na 
miejsce – dodał.

• O działalności Wojewódzkiej Straży Pożarnej opo-
wiadali wczoraj w Ostrawie: dyrektor Radim Kuchař 
(w środku) oraz wicedyrektorowie Miloš Střelka (po 
jego lewej stronie) i Jiří Němčík. Fot. DANUTA CHLUP
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Sebasti an Sajnóg, 
analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego, 
o dysproporcji pomiędzy zarobkami mężczyzn i kobiet  

CYTAT NA DZIŚ

•••

W większości państw UE dysproporcja ta jest 

większa niż w Polsce, dla której skorygowana 

luka płacowa oszacowana została na 10,4 proc. 

Największa jest w Estonii ( 18 proc.), Czechach 

( 17,4 ) i Łotwie ( 16,6 )

W I A D O M O Ś C I

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

GŁ-049
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danuta.chlup@glos.live

Pamiętam pierwsze wybory, w których brałam udział. Nie 
prezydenckie (wówczas nie było zresztą bezpośredniej elek-
cji głowy państwa), a parlamentarne – do czechosłowackie-
go Zgromadzenia Federalnego. Był koniec maja 1986 roku, 
ja byłam świeżą maturzystką. Osobą młodą, ale na tyle już 

zorientowaną w zakłamanych realiach panującego ustroju, że możli-
wość – a raczej przymus – uczestniczenia w komunistycznych pseudo-
wyborach wcale mnie nie zachwycała. 

W totalitarnych wyborach, gdzie głosowano na tak zwaną jednolitą 
listę kandydatów Frontu Narodowego, frekwencja przekraczała 99 
procent. W ostatnich w 1986 roku wynosiła – jak podaje Wikipedia, 
powołując się na ofi cjalne źródła – 99,39 proc. 

Takiej frekwencji z pewnością nie osiągniemy w obecnych czasach, 
gdy wybory są prawem, nie zaś przymusem i osoby nie biorące w nich 
udziału nie muszą się obawiać negatywnych konsekwencji. Ani w par-
lamentarnych, ani w prezydenckich, choć te akurat cieszą się sporą 
popularnością. 

Przed nami druga runda wyborów głowy państwa. Po ostatnich 
dwóch kadencjach, nacechowanych żenującym często zachowaniem 
obecnego prezydenta, powinniśmy bardzo odpowiedzialnie wybrać 
jego następcę. Mam cichą nadzieję, że ludzie się zmobilizują i fre-
kwencja w tych wyborach będzie rekordowa, choć oczywiście nie 
pobije tej z czasów totalitarnych. Po niedzielnym pojedynku kandyda-
tów w Telewizji Czeskiej chyba większość obywateli zdała sobie spra-
wę, że... sprawa jest pilna. Wybierając prezydenta Republiki Czeskiej 
wybieramy człowieka, który współtworzy wizerunek tego państwa na 
arenie międzynarodowej, który jest współodpowiedzialny za wywią-
zywanie się RC z zobowiązań wynikających z członkostwa w NATO i 
Unii Europejskiej. Dla mnie wybór może być tylko jeden.  

ZDANIEM... Danuty Chlup

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

NAWSIE
Biblioteka Gminna ma 
nowe, większe lokale. Z 
ciasnego pomieszczenia w 
budynku Szkoły Podstawo-
wej Masaryka przeprowa-
dziła się na pierwsze piętro 
nowej hali sportowej. Jest 
dosyć miejsca na regały z 
książkami, kącik dla dzieci 
z zabawkami i dywanem 
na podłodze, nowoczesne 
kanapy i fotele dla czytel-
ników. Uroczyste otwarcie 
biblioteki po przeprowadz-
ce odbyło się w ub. czwar-
tek. Wprowadzono także 
nowe godziny otwarcia. 
Biblioteka czynna jest we 
wszystkie dni powszednie, 
z wyjątkiem środy.  (dc)

NYDEK
Setne urodziny obcho-
dziła Emilie Gryczowa, 
mieszkanka nydeckiego 
Domu Seniora. Jubileuszu 
doczekała w zdrowiu i 
dobrej kondycji. Chodzi 
po schodach, celowo nie 
korzysta z windy, aby za-
chować sprawność fi zyczną. 
Gryczowa mieszkała daw-
niej w Trzyńcu, pracowała 
w Hucie Trzynieckiej jako 
operatorka dźwigu. Jest 
wdową i ma jedną córkę. W 
Domu Seniora przebywa już 
od 20 lat. Ponieważ jest on 

placów-
ką należącą 
do Usług Socjalnych 
Miasta Trzyńca, życzenia 
urodzinowe złożył stulat-
ce wiceprezydent miasta 
Radim Kozlovský.  (dc)

ORŁOWA
Sala teatralna Domu 
Dzieci i Młodzieży ma 
nową podłogę oraz siedze-
nia. Koszty  w wysokości 
przekraczającej 2,3 mln 
koron pokryło w formie do-
tacji województwo moraw-
sko-śląskie. Do wymiany 
doszło w ramach remontu 
budowlanego, który miasto 
przeprowadziło w ub. roku. 
W sali teatralnej DDM 
odbywają się liczne imprezy 
kulturalne, m.in. akademie 
szkolne, przedstawienia, 
koncerty, rozdania świa-
dectw maturalnych i tym 
podobnie.   (dc)

OSTRAWA
Pijany 46-kierowca prze-
jechał na wprost rondo w 
Klimkowicach i zniszczył 
opony oraz felgi na przed-
nich kołach. Uszkodzonym 
samochodem dotarł na ul. 

17 listopada w Porębie. 
Tam odstawił auto na po-
boczu i zadzwonił do kolegi 
z prośbą, aby mu przy-
wiózł opony do wymiany. 
Samochodem i kierowcą 
zainteresowali się policjan-
ci. Ustalili, że mężczyzna 
ma 2,5 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu 
(sam później przyznał, że 
wypił pół litra śliwowicy). 
Funkcjonariusze sprawdzili 
także kolegę kierowcy, 
który przywiózł opony. 
Wynik badania alkomatem 
był negatywny, niemniej 
okazało się, że mężczyznę 
obowiązuje zakaz prowa-
dzenia pojazdów mecha-
nicznych do 2024 roku. 
Obu mężczyzn odwieziono 
na komisariat, gdzie zostali 
przesłuchani. Policja posta-
wiła im zarzuty.  (dc)
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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...

24
stycznia 2023

Imieniny obchodzą: 
Felicjan, Rafał, Tymoteusz
Wschód słońca: 7.25
Zachód słońca: 16.10
Do końca roku: 341 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Edukacji
Przysłowia: 
„Na świętego Tymoteusza 
trzeba ci czapki nie 
kapelusza”

JUTRO...

25
stycznia 2023

Imieniny obchodzą: 
Miłosz, Paweł, Tati ana
Wschód słońca: 7.24
Zachód słońca: 16.12
Do końca roku: 340 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Sekretarki 
i Asystentki
Przysłowia:
„Na świętego Pawła 
połowa zimy przepadła”

POJUTRZE...

26
stycznia 2023

Imieniny obchodzą: 
Paula, Tytus
Wschód słońca: 7.22
Zachód słońca: 16.14
Do końca roku: 339 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień 
Celnictwa
Przysłowie:
„Kiedy w styczniu lato 
w lecie zimno za to”

POGODA

OSTRAWA

NYDEK

NAWSIE

Medialną burzę wywołała 
odpowiedź Andreja Babiša 
w niedzielnej debacie 
prezydenckiej w Telewizji 
Czeskiej na pytanie 
o to, czy jako prezydent 
w przypadku ataku na 
Polskę lub państwa bałtyckie 
wysłałby na pomoc czeskich 
żołnierzy. – Na pewno nie 
– odpowiedział. Później na 
Twitt erze, wycofując się z tej 
wypowiedzi, stwierdził, że postępowałby zgodnie z artykułem 
5. NATO. Sprawę sprostował też czeski resort obrony. 

Szymon Brandys

P
ytanie o to, jak dany 
kandydat zareagowałby 
na ewentualny atak na 
Polskę lub kraje bałtyc-
kie, padło w niedziel-
nej wieczornej debacie 
prezydenckiej z udzia-

łem dwóch kandydatów (Babiša i Petra 
Pavla), którzy powalczą o urząd głowy 
państwa w II turze wyborów. Prowadzą-
cy, Martin Řezníček, zadał je w kontek-

ście szerszej dyskusji na temat pomocy 
dla Ukrainy. Były premier podkreślał, że 
jest ona koordynowana przez Unię Euro-
pejską i NATO, a czeski rząd pomagając 
Ukraińcom zapomina o własnych oby-
watelach.

Andrej Babiš na udział w debacie 
zdecydował się dosłownie w ostatnim 
momencie. Wcześniej zapowiadał, że 
udziału nie weźmie, a prowadzący miał 
rozmawiać jedynie z Petrem Pavlem. 
Řezníček wyjawił później, że dowiedział 
się o tym fakcie na kilkadziesiąt sekund 
przed rozpoczęciem emisji. 

• Aura ostatnich dni przyniosła nam powrót zimy. Apelujemy do kierowców, 
by nie jeździli „na czołgistę”, ale poświęcili tych parę minut na zmiecenie śnie-
gu nie tylko z szyb, ale też i dachu samochodu. Przy większej prędkości często 
całe czapy śniegu odrywają się i spadają na jadących za nami. 
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Dokładna odpowiedź Babiša na 
zadane pytanie brzmiała: – Zdecy-
dowanie nie. Dlaczego powinniśmy 
mieć otwarty konfl ikt? Ja chcę poko-
ju, nie chcę walki. 

Na te słowa zareagował od razu 
kontrkandydat Petr Pavel, były szef 
Komitetu Wojskowego NATO, przy-
pominając konkurentowi znaczenie 
artykułu 5. – Pan Babiš prawdopo-
dobnie żyje w innym świecie. Zostali-
śmy członkami NATO, aby zapewnić 
pokój, ponieważ jest to najsilniejsza 
organizacja obronna. Ilekroć ktoś 
jest atakowany, inni przychodzą mu 
z pomocą – stwierdził. 

Ze swoich słów Babiš wycofał się 
później na swoim koncie na Twitte-

rze. „Gdyby doszło do prawdziwego 
ataku, oczywiście zastosowałbym się 
do artykułu 5. Tutaj nie ma dyskusji.” 
– napisał. Przyznał też, że w telewi-
zji nie chciał odpowiadać na hipote-
tyczne pytanie o atak na Polskę czy 
kraje bałtyckie. „Jestem przekonany, 
że nic takiego się nie stanie i nie chcę 
nawet dopuszczać takiej myśli. Obo-
wiązkiem światowych polityków jest 
zapobieganie wojnie” – dodał. 

Słowom Babiša sprzeciwiła się sze-
fowa czeskiego resortu obrony Jana 
Černochowa. W komentarzu dla 
portalu Seznam Zprávy stwierdziła: 
– Jesteśmy członkami NATO, które 
działa na zasadzie „jeden za wszyst-
kich, wszyscy za jednego”. Wie o tym 
rząd oraz większość społeczeństwa, 
która popiera nasze członkostwo w 
Traktacie. Powinien o tym także wie-
dzieć poseł Babiš, dlatego że chodzi o 
kluczową gwarancję bezpieczeństwa 
Republiki Czeskiej – mówiła.

Minister obrony zaapelowała też 
do zagranicznych partnerów o trak-
towanie aktualnych wypowiedzi Ba-
biša jako części kampanii prezydenc-
kiej i odczytywanie ich w kontekście 
gorącej atmosfery przedwyborczej w 
kraju. – Stanowimy silną część NATO 
i w tej kwestii nic się nie zmieni nawet 
po wyborach – dodała Černochowa. 
W poniedziałek dodała ironicznie na 
Twitterze, że mogliśmy zobaczyć na 
żywo, jak „utalentowanym dyploma-

tą” jest Andrej Babiš. „To naprawdę 
dyplomatyczny majstersztyk, żeby 
w jednej chwili zapewnić 29 państw 
Sojuszu Północnoatlantyckiego, że 
w przypadku ataku Czechy się na nie 
wykichają” – napisała. 

Niedzielna wypowiedź Babiša 
obiegła media w Polsce. Portal Pol-
skiego Radia nazwał ją „zadziwia-
jącą” i przypomniał o obowiązkach 
wynikających z członkostwa w 
Traktacie. O sprawie poinformo-
wała Polska Agencja Prasowa oraz 
największy polski portal Onet.pl. Z 
kolei czeskie ministerstwo spraw 
zagranicznych umieściło w mediach 
społecznościowych wiadomość w ję-
zyku polskim o treści: „Czesi bardzo 
dobrze wiedzą, co znaczy polskie 
hasło »Za naszą i waszą wolność«. 
Jesteśmy nie tylko sąsiadami, lecz 
również strategicznymi partnerami 
i Czesi zawsze będą gotowi bronić 
Polaków” – napisał szef resortu Jan 
Lipavský. 

Przewodniczący ANO poinformo-
wał w poniedziałek Czeską Agencję 
Prasową o przekazaniu premierowi 
Morawieckiemu wiadomości mó-
wiącej o tym, że „nigdy nie kwestio-
nował zbiorowej obrony Sojuszu 
Północnoatlantyckiego”. Poprosił też 
prezydenta Miloša Zemana o powtó-
rzenie tych słów Andrzejowi Dudzie 
podczas wtorkowego spotkania w 
Nachodzie.  

Przyszedł i... wywołał skandal

ORŁOWA 286 393 
pasażerów odprawiło w ub. roku Lotnisko im. Leoša Janáčka Ostrawa. W po-
równaniu z poprzednim okresem chodzi o wzrost o 108 proc. Jednak jeśli wziąć 
pod uwagę sytuację przed pandemią COVID-19, kiedy odprawiono tu 323 tys. 
osób, mamy do czynienia z 11-proc. spadkiem. Większość podróżnych, którzy 
wylatywali z Mosznowa, tworzyli klienci biur podróży. Największą popularnością 
spośród szesnastu resortów, do których biura organizowały wczasy lotnicze, 
cieszyły się turecka Antalya, bułgarski Burgas oraz Marsa Alam i Hurghada w 
Egipcie. To, że do morskich ośrodków samoloty kursowały począwszy od lutego 
aż do listopada, przełożyło się pozytywnie na wynik fi nansowy portu lotniczego. 
Po raz pierwszy w historii lotnisko w Mosznowie gospodarowało z zyskiem. Jego 
wysokość przekroczyła 8 mln koron. (sch)

• Petr Pavel (z lewej) i Andrej Babiš w 
trakcie niedzielnej debaty w Czeskiej 
Telewizji. Fot. ARC

Mogą zapisać się do dentysty

Pojawiło się „światło w tune-
lu” dla tych mieszkańców 
Bogumina, którzy dotąd 
bezskutecznie poszuki-

wali dentysty. Miejski Szpital przy 
współpracy z  miastem otworzy w 
tym roku nową klinikę stomatolo-
giczną. Pracować w niej będą trzy 
młode lekarki. Od przyszłego po-
niedziałku rusza wstępna rejestra-
cja elektroniczna, która potrwa do 
10 lutego.

Na jej podstawie dentystki do-
konają wyboru pacjentów, których 
będą stopniowo zapraszać na pierw-
sze badania. Dopiero potem nastąpi 
ostateczna rejestracja. Na przyjęcie 
może liczyć ok. 3 tys. osób. Ich koń-
cowa liczba będzie zależeć od struk-

tury wiekowej i stanu uzębienia 
chętnych. 

Formularz do rejestracji wstępnej 
zostanie zamieszczony na ofi cjal-
nym portalu miasta. Jak podkreśla 
dyrektor bogumińskiego szpitala 
Svatopluk Němeček, kolejność zgło-
szeń nie będzie miała znaczenia. 
Osoby, które nie mają dostępu do 
internetu, mogą natomiast zapisać 
się osobiście w dniach 6-10 lutego 
w poliklinice przy ulicy Čáslavskiej, 
gdzie będą do dyspozycji formularze 
drukowane. Cały proces rekrutacji 
pacjentów zajmie kilka miesięcy, 
dlatego zainteresowani powinni 
uzbroić się w cierpliwość. 

Tym bardziej, że prace budowlane 
na parterze obiektu miejskiego przy 

ulicy Nerudy, gdzie będzie się mie-
ścić nowa klinika stomatologiczna, 
są w toku, a ich zakończenie przewi-
dywane jest przed końcem br. Miasto 
na jego remont, wyposażenie oraz 
budowę parkingu wyda ok. 20 mln 
koron. Inwestycję tę uważa jednak 
za konieczną. Po przejściu na eme-
ryturę kilku miejscowych dentystek 
sytuacja mieszkańców Bogumina 
stała się bowiem dramatyczna. Ich 
próby znalezienia nowego stomato-
loga spełzały bowiem na niczym.

Pierwsza dentystka rozpocznie 
pracę w marcu w gabinecie przy 
ulicy Čáslavskiej. Po otwarciu kli-
niki przeniesie się do jej nowych 
pomieszczeń, gdzie dołączą do niej 
kolejne dwie lekarki.  (sch)

Tragedia na przejeździe

Dwoje dzieci, pasażerów 
samochodu, który zde-
rzył się z pociągiem, 
zginęło w sobotnim wy-

padku w Ostrawie-Trzebowicach. 
Do tragedii doszło na przejeździe 
kolejowym po godz. 10. Na czas 
działania służb ruch pociągów 
między Ostrawą a Opawą został 
wstrzymany. 

Wypadek miał miejsce pod-
czas kursu pociągu pospiesznego 
R843 z Ołomuńca do Ostrawy na 
odcinku między Trzebowicami a 
Swinowem. Samochód osobowy z 
nieznanych przyczyn wjechał na 
przejazd kolejowy bez rogatek z 
działającą samoczynną sygnaliza-
cją świetlną. 

Z dziećmi podróżował dorosły 
kierowca, który odniósł obrażenia 
w wypadku. Pomocy musiał mu 
udzielić psycholog. – Pociągiem z 
kolei podróżowało ok. 70 pasaże-
rów. Nie mamy informacji o ran-

nych. Maszynista był trzeźwy – re-
lacjonowała rzecznika ostrawskiej 
policji wojewódzkiej Soňa Štětín-
ská. 

Na miejscu interweniowały 
wszystkie jednostki Zintegrowane-
go Systemu Ratowniczego.

Jak poinformował rzecznik Wo-
jewódzkiej Straży Pożarnej Lukáš 
Popp, zaraz po przyjeździe na miej-
sce zabezpieczyli samochód tak, 
by wyeliminować ryzyko pożaru 
i przystąpili do reanimacji dzieci, 
które znajdowały się już poza po-
jazdem. – Następnie pomogliśmy 
przetransportować dzieci do ka-
retek. Tam pracownicy pogotowia 
ratunkowego kontynuowali reani-
mację – wyjaśnił. Niestety dzieci 
nie udało się uratować.  

Jak przekazał rzecznik Inspek-
cji Kolejowej Martin Drápal, urząd 
rozpoczął własne śledztwo w tej 
sprawie. 

 (szb)

Nie zapominają

Ma t e u s z 
G n i a z -
dowski, 
a m b a -

sador RP w Pradze, w 
przypadającą w nie-
dzielę 22 stycznia 160. 
rocznicę wybuchu 
powstania stycznio-
wego złożył wiązanki 
kwiatów przy dwóch 
tablicach upamięt-
niających około stu 
powstańców interno-
wanych w Telczu na 
Morawach. Ambasadorowi towa-
rzyszyli burmistrz miasta Vladi-
mir Brtnik oraz Jaroslav Makovec, 
dyrektor centrum uniwersyteckie-
go Uniwersytetu Masaryka, jakie 
obecnie znajduje się w dawnym 
kolegium jezuickim, w którym in-
ternowani byli powstańcy.

Jedna z tablic jest świadectwem 
wdzięczności dla mieszkańców 
Telcza za życzliwość okazaną po-
wstańcom styczniowym w czasie 
ich internowania przez władze au-
striackie, a druga jest poświęcona 
pamięci trzech zmarłych w tym 
czasie powstańców, którzy spoczę-
li na miejscowym cmentarzu. Obie 
zostały odsłonięte 18 września 2018 
r. w ramach współpracy Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego RP, miasta Telcz oraz Fun-
dacji „Silva Rerum Polonarum”.

Mateusz Gniazdowski złożył 
także wiązanki kwiatów i zapalił 
znicze na grobach uczestników po-
wstania styczniowego spoczywa-
jących na Cmentarzu Olszańskim 
w Pradze. Ambasadorowi towarzy-
szył Konsul RP Artur Łukiańczuk.

Powstanie styczniowe wy-
buchło 22 stycznia 1863 roku w 
Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 
roku na Litwie. Trwało do jesieni 
1864 roku i było największym i 
najdłużej trwającym polskim po-
wstaniem narodowym. Spotkało 
się z poparciem międzynarodowej 
opinii publicznej. Miało charakter 
wojny partyzanckiej, w której sto-
czono ok. 1200 bitew i potyczek. 
Przez oddziały powstania stycz-
niowego przewinęło się około 
200 tys. osób, zarówno z rodzin 
szlacheckich, jak też z chłopstwa i 
mieszczaństwa.

– W świetle niewybaczalnego 
ataku zbrojnego Rosji na Ukrainę 
i trwającej blisko rok krwawej woj-
ny, ta rocznica, która nie tylko dla 
dzisiejszych Polaków może być 
symbolem walki małych narodów 
z rosyjską polityką imperialną, jest 
niestety znowu niezwykle aktualna 
– napisali w mediach społeczno-
ściowych przedstawiciele centrum 
uniwersyteckiego w Telczu podsu-
mowując wizytę polskiego ambasa-
dora. (klm)

• Mateusz Gniazdowski, ambasador RP w Pradze i bur-
mistrz Telcza Vladimir Brtnik przed tablicą pamiątkową. 
Fot. mat. prasowe
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Wspólna zabawa w biało-
czerwonych barwach
Ponad 300 gości bawiło się na Balu Polskim w Domu Przyjaźni w Karwinie-Frysztacie. Po trzyletniej przerwie 
piątkowa impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Zorganizowały ją wspólnie już po raz dziewiąty 
miejscowe koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego.

Szymon Brandys

O
statni bal odbył się 
w 2020 roku. Jak 
przyznali jego orga-
nizatorzy, przez ten 
czas zdążyli już nieco 
zapomnieć, jak się 
to robi. – Jesteśmy 

jedną zgraną paczką, więc się udało. 
Na miejscu pracuje  około 30 wolon-
tariuszy – wyjaśniał w rozmowie z 
„Głosem” Roman Szarowski z Frysz-
tatu. 

Razem z tą dzielnicą swoje siły po-
łączyli pezetkaowcy z Raju, Darkowa, 
Starego i Nowego Miasta. Każdy miał 
wcześniej do wykonania jakieś zada-
nie: od obsługi baru, przez pieczenie 
ciast, robienie kotylionów, sponso-
ring, rezerwacje, logistykę, aż po do-
glądanie wszelkich spraw w dniu im-
prezy. Salę trzeba było zamówić już z 
kilkuletnim wyprzedzeniem, a same 
przygotowania i rozmowy na zebra-
niach przebiegały od października. 
Bilety rezerwowane w systemie inter-
netowym rozeszły się na pniu. – Cie-
szę się, że balowicze pokazali, że na-
sza zabawa ma swoje ważne miejsce 
na Zaolziu i że jest rozchwytywana. 
Zainteresowanie było ogromne – do-
dał Szarowski. 

Już od progu przy szatni Domu 
Przyjaźni w Karwinie witała gości ka-
pela „Partyja” działająca przy Zespole 
Regionalnym „Błędowice”, która póź-
niej towarzyszyła balowiczom na pię-
trze przy barze. 

– Gramy piosenki, które wszyscy 
znamy z przedszkola i naszych szkół. 
W tym sezonie mamy już zamówio-
ne trzy bale – mówił zza akorde-
onu Adam Ligocki. Razem z nim na 
skrzypcach zagrał Radek Śmiłowski, a 
na basetli Magdalena Wierzgoń. „Par-
tyję” będzie można jeszcze usłyszeć 
na Balu Śląskim w Czeskim Cieszynie 
w najbliższy piątek. – Najważniejsze 
to złapać dobrą nutę i humor – podał 
receptę na udaną imprezę Ligocki.

Balowiczów na głównej sali przy-
witała Mariam Szyja, która przyzna-
ła, że znakomicie czuje się w roli 
konferansjera, a na mające długą 
tradycję bale w Karwinie chodzi już 
od 25 lat (wcześniej, przed Balami 
Polskimi, każde koło PZKO organi-
zowało swoją zabawę w karnawale, 
a największa z nich odbywała się we 
Frysztacie). Na tę okazję założyła 
specjalnie swój karwiński strój ludo-
wy. – Taki mam zwyczaj, że co roku 
prezentuję coś innego. Mam jeszcze 
przygotowaną na dziś sukienkę gwi-
nejską – zdradziła. 

Do poloneza zaprosił gości przed 
godz. 20. Zespół Pieśni i Tańca „Su-
szanie”. Na sali pojawili się m.in. 
prezydent miasta Jan Wolf i jego za-
stępca Andrzej Bizoń, a także prezes 
Kongresu Polaków w RC Mariusz Wa-
łach. Kiedy już wybrzmiały ostatnie 
dźwięki pierwszego tańca, przyszedł 
czas na prezentację dwóch nowości 
w balowym repertuarze „Suszan”. W 
pierwszej części ukryci za maskami 

tancerze zatańczyli do muzyki Ara-
ma Chaczaturiana, skomponowanej 
przez niego do sztuki Michaiła Ler-
montowa Maskarada (znanej też z 
ekranizacji epopei „Wojna i pokój”). 
Prym wiodły na parkiecie postaci 
Arlekina, Pierrota i Kolombiny. Dru-
gie wejście zespołu przeniosło nato-
miast balowiczów do lat 70. ubiegłego 
wieku. – Wykorzystaliśmy melodie 
z czechosłowackiego serialu „Hříšní 
lidé Města pražského” i dołączyliśmy 
scenki z udziałem złodzieja, inspek-
tora i postaci znanych z legendarnej 
praskiej gospody „Jedová chýše” – 
doprecyzowała kierowniczka Barbara 
Mračna. 

W kalendarzu zaolziańskich im-
prez Bal Polski gości już od dekady. 
– Cieszymy się, że mocno nas w tej 
inicjatywie wspiera miasto – podkre-
ślał Roman Szarowski. Przy okazji 
jego organizacji pezetkaowcom przed 
10 laty udało się odsłonić, wówczas 
przy udziale ówczesnej konsul gene-
ralnej w Ostrawie, Anny Olszewskiej, 
tablicę przypominającą historię tego 
miejsca. 

Dom Przyjaźni przyjął taką nazwę 
po generalnym remoncie w 2010 roku. 
Jednak pierwotnie był to Polski Dom 
Katolicki, bowiem wybudowali go 
miejscowi Polacy w 1928 roku. Sama 
inicjatywa stworzenia tego miejsca 
powstała już 1917 roku w szeregach 
Polskiej Kongregacji Młodzieńców 
we Frysztacie. – Chociaż jest nas tutaj 
coraz mniej, to cały czas chcemy po-
kazać, że tutaj jesteśmy i umiemy się 
dobrze bawić – dodał Szarowski. 

Sama nazwa imprezy zobowiązu-
je, dlatego w wielu miejscach Domu 
Przyjaźni widoczne były biało-czer-
wone barwy. – Na scenie mamy pol-
ską fl agę, stoły udekorowaliśmy w 
barwach narodowych, mamy też róż-
ne gadżety – wyjaśniała Ksenia Stu-
chlik, prezes MK PZKO w Raju, która 
tak jak inni członkowie „rajskiej” eki-
py założyła biało-czerwony wianek. 
– Bawią się z nami nie tylko Polacy z 
Zaolzia, ale też z drugiej strony Olzy, 
no i Czesi – dodała. 

O dobrą muzykę zadbał – sprawdzo-
ny już w tej formule – zespół Zbignie-
wa Glatza „Smoláři”. Na parkiecie po-
jawiła się także para profesjonalistów 
z katowickiej Szkoły Tańca „WDS”. O 
północy nie zabrakło ponadto loterii 
z atrakcyjną pulą nagród. Goście mo-
gli wygrać m.in. ekspres do kawy czy 
abonamenty teatralne Sceny Polskiej 
Teatru Cieszyńskiego. 

Organizacja balu to dla kół PZKO 
także okazja do pozyskania środków 
fi nansowych na całoroczną działal-
ność. – Dzielimy się później zyskami, 
w ostatnich latach nam tego brakowa-
ło, ale podkreślam, że przede wszyst-
kim chodzi tutaj o spotkanie towa-
rzyskie i dobrą zabawę – uzupełniła  
Stuchlik.

Ekipa organizatorów z Karwiny 
zaprasza już za rok na jubileuszową, 
dziesiątą edycję Balu Polskiego. – Jak 
podliczymy wszystko i odpoczniemy, 
to zabierzemy się znów do roboty – 
zakończył Szarowski. 

• Poloneza czas zacząć! Nie w Soplicowie, ale w Karwinie na sali zjawiło się ponad 300 gości.

• Barowy dream team z Frysztatu dbał o dobry poziom 
zabawy.

•  Mariam Szyja w roli konferansjera na bal założyła spe-
cjalnie swój karwiński strój ludowy.

• W hallu głównym Domu Przyjaźni witała gości kapela 
„Partyja”.

• W swoim drugim występie „Suszanie” zaprezentowali 
scenki z udziałem złodzieja, inspektora i postaci znanych z 
legendarnej praskiej gospody „Jedová chýše” w oparciu o 
serial „Hříšní lidé Města pražského”. 

• W pierwszej części ukryci za maskami tancerze zatańczy-
li do muzyki Arama Chaczaturiana. 
Zdjęcia: SZYMON BRANDYS

• Zbigniew Glatz i jego zespół „Smoláři” to już na balu 
sprawdzona marka.

Kolędy wśród książek

Kolędy polskie i czeskie, 
a także kantyczki ze 
śpiewnika Adama Sikory 
zabrzmiały w piątkowe 

popołudnie w bibliotece w Mo-
stach koło Jabłonkowa. W corocz-
nym kolędowaniu wzięły udział 
także przedszkolaki z polskiego i 
czeskiego przedszkola. 

–  Mamy u nas już taką tradycję, 
że kiedy już w domach i kościołach 
milkną kolędy, to my chcemy je 
jeszcze tutaj śpiewać razem, bo sa-
memu kolędować jest źle – mówiła 
„Głosowi” bibliotekarka Jadwiga 
Onderek.

Licznie zgromadzeni goście 
piątkowego spotkania mieli oka-
zję włączyć się w śpiew w sumie 
20 utworów: 10 polskich i 10 cze-
skich. Wybrała je i akompaniowała 
Elwira Zwyrtek, była nauczycielka 
miejscowej polskiej szkoły.  – Naj-
bardziej za serce łapią mnie jednak 
polskie kolędy, szczególnie „Lulaj-
że, Jezuniu” i „Gdy śliczna Panna” 
– przyznała. Kto zapomniał słów, 
mógł zerkać na teksty wyświetlane 
na bibliotecznej ścianie.

Szczególnie przydatne były 
w czasie śpiewu kantyczek ze 

śpiewnika Adama Sikory. Cieka-
wostką – jak wyjaśniała Onderek 
– jest fakt, że melodie kantyczek 
różnią się w zależności od tego, 
kto z jakiej dzielnicy wsi pocho-
dzi. – Jak się potem zejdziemy, to 
inaczej śpiewają je panie z Szań-
ców, a inaczej z Mostów Dolnych. 
Słowa są niezmienne – mówiła. 
W bibliotece jednak zadbano o 

jeden ustalony akompaniament, 
w który włączyła się Renata 
Nová. – Przyjechałam specjalnie 
z Pragi, skrzypce pożyczyłam od 
brata z Jabłonkowa. Dla mnie to 
kolędowanie w Mostach to takie 
ofi cjalne zakończenie czasu świąt 
i zawsze duże przeżycie – wyja-
śniała naszej gazecie skrzypacz-
ka, córka założyciela i dyrygenta 

mosteckiego chóru mieszanego 
„Przełęcz”. 

Skrócony program jasełkowy 
zaprezentowały na początku piąt-
kowego spotkania dzieci z polskie-
go przedszkola w Mostach. Był i 
Józef i Maryja, pastuszkowie oraz 
życzenia. – My już teraz ćwiczymy 
występy na Dzień Babci i Dziadka, 
na który zapraszamy 30 stycznia, 

ale szybko sobie przypomnieliśmy 
te świąteczne – powiedziała dyrek-
torka Renata Baron. Oprócz życzeń 
i polskich kolęd, razem z przed-
szkolakami z czeskiej placówki za-
śpiewały także czeską, z kolei ich 
czeskojęzyczne koleżanki i koledzy 
znakomicie poradziły sobie z utwo-
rem „Pójdźmy wszyscy do stajen-
ki”.  (szb)

Muzyczna uczta
Chóry polskich szkół podstawowych i polskiego gimnazjum dały w czwartek w kościele ewangelickim w Trzyńcu 
ponad dwugodzinny koncert. W XIV Przeglądzie Szkolnej Działalności Śpiewaczej wystąpiło aż dziesięć zespołów. 
Zdecydowanie dominował repertuar kolędowy.

Beata Schönwald

W 
w y d a -
r z e n i u , 
k t ó r e g o 
o s t a t n i a 
e d y c j a 
odbyła się 
w 2020 

roku, wzięło udział dziesięć chó-
rów działających przy polskich 
podstawówkach oraz chór „Colle-
gium Iuvenum” Polskiego Gimna-
zjum im. J. Słowackiego w Czeskim 
Cieszynie. 

Wystąpiły chór szkolny „We-
soła nutka” z Trzyńca z orkiestrą 
i dyrygentką Sabiną Bolek, pod 
kierunkiem Johanki Pazdery 
śpiewały ubrane w stroje ludowe 
„Pastyreczki” z Bukowca, z kolei 
najdalej miały na przegląd dzieci 
z Suchej Górnej, które wystąpiły 
pod batutą Ireny Gregi. Prócz nich 
przedstawiły się zespół „Uśmiech” 
z Wędryni (dyr. Janina Łako-
ta), chór starszych uczniów (dyr. 
Nadia Siedlaczek) i młodsza „Oka-
zja” (dyr. Joanna Szpyrc) z Gnojni-
ka oraz „Mała Jabłoneczka” (dyr. 
Monika Łysek) i „Jabłoneczka” 
(dyr. Katarzyna Kantor) z Jabłon-
kowa. Jako ostatnie zaśpiewały 
dwa chóry z Bystrzycy – młodsze 
„Wiolinki” i starsze „Crescendo” 
przy akompaniamencie kape-
li Jana Kubeczki. Oba prowadzi 
Danuta Cymerys. – Panie nauczy-
cielki, chylę czoła przed wami, ile 
jest za tym pracy, bo – jak wszy-
scy wiemy – nic z niczego się nie 
bierze – powiedziała prowadząca 
przegląd Renata Czader, odno-
sząc się do tego, że dyrygentami 
chórów szkolnych są nauczyciele. 

Śpiewającym uczniom podzięko-
wała zaś za czas, który poświęcają 
na próby „zamiast grać na kompu-
terze”.  

Organizatorami czwartkowego 
Przeglądu Szkolnej Działalności 
Śpiewaczej były Polskie Towarzy-

stwo Artystyczne „Ars Musica” i 
Centrum Pedagogiczne dla Polskie-
go Szkolnictwa Narodowościowe-
go. Występy oceniało troje fachow-
ców: prof. Alojzy Suchanek, prof. 
Aleksandra Zeman oraz Jadwiga 
Sikora. – Zdaniem jurorów, całe to 

wydarzenie było wyjątkowe nie tyl-
ko z powodu liczby uczestników, 
ale także jakości poszczególnych 
występów. Jeśli chodzi o repertu-
ar, członkowie jury byli zaskoczeni 
tym, jak nasi nauczyciele potrafi ą 
wyszukiwać wciąż nowe, nieznane 

piosenki. Generalnie można więc 
powiedzieć, że impreza była bar-
dzo udana – podsumował prezes 
PTA „Ars Musica” Leszek Kalina. 
Impreza nie miała charakteru kon-
kursu, nie przyznawano więc żad-
nych nagród.  

• W piątkowym kolędowaniu 
wzięły też udział dzieci z polskiego 
przedszkola w Mostach. 

• Kantyczki ze śpiewnika Sikory grały 
razem (od lewej) Elwira Zwyrtek i Renata 
Nová. Zdjęcia: SZYMON BRANDYS

• „Pastyreczki” z Bukowca. 

• Starsi uczniowie z Gnojnika. 

• „Collegium Iuvenum”. 

• „Mała Jabłoneczka” z Jabłonkowa. 
Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD
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Oryginalne maszyny na miarę
POLSKI BIZNES (119)

Historia rodu Kaszperów z Końskiej sięga co 
najmniej XVII wieku.

N
a z w i s k o 
K a s z p e r 
p o w s t a ł o 
od imienia 
Kasper, co 
p o w o d u j e 
pewien pro-

blem, jeśli chodzi o interpretację 
źródeł z XVI i XVII wieku. Bez 
dokładniejszych badań trudno 
rozstrzygnąć, czy określenia 
„Kassperkuw”, „Kasperuw” czy 
„Kasperka” funkcjonowały jako 
nazwiska, czy chodziło o syna, 
zięcia lub żonę jakiegoś Kaspra, 
powiedzmy z Cisownicy, Mi-
strzowic czy Nawsia.

Patriarcha z Końskiej
Za rodzinną wieś Kaszperów 
może uchodzić Końska. Praw-
dziwym patriarchą rodu musiał 
być Adam Kaszper, zmarły 15 
listopada 1721 roku w wieku 90 
lat (taki wiek podano w księdze 
metrykalnej).

Zapewne jego synem był Ja-
kub Kaszper, zmarły 22 lipca 
1722 roku w Końskiej w wieku 
50 lat. Synem Jakuba był Jan 
Kaszper, który 25 września 1729 
roku ożenił się z Marią Nowak. Z 
małżeństwa Marii i Jana Kaszpe-
rów pochodzili m.in. Jan (ur. 
1734) i Paweł (ur. 1739).

Mniej więcej odtąd można 
dokładniej śledzić genealogię 
Kaszperów z Końskiej. Końska 
należała do parafi i rzymskoka-
tolickiej w Trzycieżu. Metryki 
prowadzono tam już u schyłku 
XVII wieku, ale najstarsze tomy 
zaginęły. Obecnie dostępne księ-
gi chrztów i ślubów zaczynają się 
na wpisach z 1725 roku, a zgonów 
na 1720 roku.

Chcąc poznać losy Kaszperów, 
obok metryk należy objąć kwe-
rendą również księgi gruntowe 
i urbarze (spisy powinności). 
Przykładowo w urbarzu z 1770 
roku wśród właścicieli nierucho-
mości w Końskiej pojawia się Jan 
Kaszper, półsiedlak mieszkający 
pod numerem 48.

Linia z Końskiej nr 46
W XIX i na początku XX wieku 
najbardziej znaną linią Kaszpe-
rów była ta posiadająca gospo-
darstwo w Końskiej nr 46. Za jej 
protoplastę można uważać Je-
rzego Kaszpera, żonatego z Ma-
rią Ściskałą. Ich synem był Jan 
(1798-1861), który w 1824 roku 
poślubił Annę Marosz z Trzyńca. 
Z tego małżeństwa pochodzili 
m.in. Jerzy (ur. 1831), Józef (ur. 
1836) i Andrzej (ur. 1838).

Rodzinne gospodarstwo prze-
jął Józef Kaszper. W 1861 roku 
ożenił się z Zuzanną Branną 
z domu Tomanek (1837-1913), 
wdową po Józefi e Brannym. Zu-
zanna pochodziła ze znanego 
rodu Tomanków, posiadającego 
młyn w Ropicy. We wspomnie-
niu pośmiertnym opublikowa-
nym w „Gwiazdce Cieszyńskiej” 
Zuzannę Kaszperową scharak-

teryzowano tymi słowy: „Nie-
boszczka odznaczała się szczerą 
pobożnością, pracowitością i 
dobroczynnością; ostatnie lata 
była sparaliżowana, a cierpienia 
swoje znosiła z podziwu godną 
cierpliwością”.

Synem Zuzanny i Józefa 
Kaszperów był Paweł (1863-
1930), rolnik w Końskiej. Należał 
do Związku Śląskich Katolików 
i Towarzystwa Rolniczego Księ-
stwa Cieszyńskiego. Trzykrot-
nie wybierano go przełożonym 
gminy. Później przeprowadził 
się do Wędryni, gdzie nabył duże 
gospodarstwo. W 1929 roku prze-
niósł się do Goleszowa, gdzie 
zmarł i został pochowany. Był 
żonaty z Ewą Zając z Ogrodzonej, 
pozostawił pięć córek. Jednym z 
jego zięciów był Karol Palarczyk, 
rolnik w Goleszowie, w okresie 
międzywojennym poseł na Sejm 
Śląski.

Linia z Grodziszcza
Wspomniany wcześniej Andrzej 
Kaszper (ur. 1838), odbywszy 
służbę w wojsku austriackim, 
w 1868 roku pojął za żonę Mag-
dalenę Kożusznik, luterankę z 
Błędowic. Po ślubie mieszkali 
w Grodziszczu, gdzie na świat 
przychodziły ich dzieci. Andrzej 
był karczmarzem. Zmarł w 1904 
roku w szpitalu w Cieszynie.

Jeśli chodzi o dzieci Andrze-
ja Kaszpera, na łamach prasy 
z czasów austriackich odna-
lazłem informacje na temat 
trzech synów: Karola, Jerzego 
i Franciszka. Karol (ur. 1872) 
mieszkał w Błędowicach Dol-
nych, składał się na polskie 
stowarzyszenia. Franciszek (ur. 
1881) kupieckiego fachu uczył 
się w Opawie. Później osiedlił 
się w Błędowicach Dolnych. W 
1908 roku we Frydku ożenił się z 
Julią Fuciman. Działał w Związ-
ku Śląskich Katolików.

Najsłynniejszy z rodzeństwa 
okazał się Jerzy (1875-1940), na-
uczyciel. Pracował najpierw w 
Rychwałdzie. W 1903 roku został 
kierownikiem polskiej szkoły 
w Michałkowicach. Jak pisała 
„Gwiazdka Cieszyńska”, „zwy-
cięstwo sprawy polskiej było bar-
dzo trudne i do ostatniej chwili 
niepewne. Czesi bowiem wszel-
kimi siłami starali się przepro-
wadzić im sprzyjającego kandy-
data”.

Jerzy Kaszper dał się poznać 
jako aktywny działacz społeczny 
i narodowy. W 1919 roku został 
aresztowany przez Czechów i in-
ternowany w Morawskiej Ostra-
wie, w 1920 roku został z rodziną 
wysiedlony do Polski. Od 1920 do 
1933 roku pracował jako nauczy-
ciel w Jaworzu. W czasie II wojny 
światowej niemieccy okupanci 
osadzili go najpierw w więzieniu 
w Bielsku, później w obozie w 
Oranienburgu-Sachsenhausen, 
wreszcie w Dachau, gdzie został 
zamordowany.
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Michael Morys-Twarowski Kaszperowie
Skąd ten ród?
Jak podaje Władysław Milerski w „Nazwiskach cieszyńskich”, nazwisko 
Kaszper pojawia się już w 1577 roku w Cisownicy (odnotowane w 
urbarzu z tego roku). Bez dokładniejszych badań trudno rozstrzygnąć, 
czy chodzi o przodka Kaszperów z Końskiej. Niezależnie od odpowiedzi 
na to pytanie można ostrożnie zakładać, że Kaszperowie mieszkają na 
Śląsku Cieszyńskim „od zawsze”, czyli od ukształtowania się nazwiska, 
co nastąpiło zapewne w XVI lub XVII wieku.

Gdzie doczytać?
 � Józef Golec, Stefania Bojda: „Słownik biografi czny ziemi cieszyńskiej”; 

T. 2. Cieszyn 1995 (biogram Jerzego Kaszpera, nauczyciela).

Skąd to 
nazwisko?
Nazwisko Kaszper 
pochodzi od imienia 
Kasper (Kaspar).

Hawierzów-Błędowice

NASZE BIBLIOTEKI

Błędowicka biblioteka jest o tyle 
ciekawą placówką dla polskiego 
czytelnika, że specjalizuje się w li-
teraturze polskojęzycznej. Książki 

w tym języku stanowią zdecydowaną więk-
szość księgozbioru liczącego ok. 2,3 tys. po-
zycji. Dwa razy w roku kupowane są nowości. 

Biblioteka wynajmuje lokal na piętrze 
Domu PZKO, w bliskim sąsiedztwie polskiej 
podstawówki i przedszkola. Współpraca z 
placówkami oświatowymi jest intensywna. 

– Co miesiąc regularnie przychodzą do 
biblioteki dzieci z przedszkola oraz ze szkol-
nego Klubu Czytelnika. Mamy spotkania z 
książką, wybieramy zawsze jakiś temat i do 
tego tematu książki. Osobno są spotkania dla 
przedszkolaków, osobno dla szkoły – mówi 
bibliotekarka Dagmar Kubiczek. 

– Klub Czytelnika odbywa się raz w mie-
siącu w poniedziałek, w ramach świetlicy. 
Dzieci zapoznają się działalnością bibliote-
ki, zachęcamy je do wypożyczania książek. 
Pani bibliotekarka przygotowuje dla nas za-
wsze program, ostatnio to były ciekawostki 
zimowe. Dzieci dowiedzą się zawsze czegoś 
nowego, są także zajęcia kreatywne, tworzy-
ły na przykład zakładki do książek – dodaje 
prowadząca Klub Czytelnika nauczycielka 
Henryka Łabudek. 

Raz w roku odbywa się pasowanie pierw-
szoklasistów na czytelników. 

Drugą najliczniejszą grupą odwiedzającą 
bibliotekę są emeryci, mało jest natomiast 
czytelników średniego pokolenia.

– Najchętniej czytana jest lżejsza literatura: 
romanse, kryminały, beletrystyka obyczajo-

wa. Ostatnio wychodzi także sporo powieści 
z tematyką wojenną. Ludzie je czytają, ale 
słychać już głosy, że pojawia się ich za dużo – 
Dagmar Kubiczek przybliża gusta czytelnicze. 

Na półkach z literaturą dla dorosłych 
znajdziemy zarówno powieści i reportaże 
polskich pisarzy, jak i polskie tłumacze-
nia literatury obcej. Pojawiają się nazwiska 
popularnych autorów różnych gatunków – 
wymieńmy chociażby Katarzynę Michalak, 
Edytę Świętek, Andrzeja Stasiuka, Monikę 
Szwaję, Maxa Czornyja, Mariusza Szczygła, 

noblistkę Olgę Tokarczuk. Lista jest długa. 
W Błędowicach znajdziemy także pokaźny 
zbiór literatury popularno-naukowej dla do-
rosłych i dla dzieci. Są książki z dziedziny 
historii, geografi i, zdrowia i przyrody, słow-
niki i encyklopedie. Swoje miejsce ma tu lite-
ratura regionalna, w tym pozycje związane z 
Hawierzowem i okolicą oraz z życiem i dzia-
łalnością Polaków na Zaolziu. 

Błędowicka biblioteka jest jedynym od-
działem bibliotecznym w Hawierzowie z pol-
skim księgozbiorem. Korzystać może z niego 

każdy, kto jest zapisany w Bibliotece Miej-
skiej, bez względu na to, który z oddziałów 
najczęściej odwiedza. Dzięki elektroniczne-
mu kontu czytelnika może wybrać w katalo-
gu interesujące go polskie książki i zamówić 
je do odbioru tam, gdzie ma najbliżej. Dag-
mar Kubiczek przyznaje, że na razie mało 
polskich czytelników korzysta z tej dogodnej 
możliwości, a warto ją spopularyzować. 

– Zamówione książki czytelnik może ode-
brać w dowolnym oddziale i w dowolnym 
oddziale je oddać – precyzuje.  (dc)

D
awniej to był budynek 
przedszkola w Trzyńcu-Ka-
nadzie. Obecnie mieści się 
w nim siedziba fi rmy „Conti 
Therm”. Jej założyciel i wła-
ściciel Roman Rusz prowa-
dzi ją już prawie 25 lat. 

– Z wykształcenia jestem projektantem 
maszyn górniczo-hutniczych i z tym związa-
na jest również nasza działalność. To, że za-
łożyłem własny interes, wynikało z potrzeby 
większej niezależności fi nansowej oraz cza-
sowej. Na początku to były jedyne powo-
dy – przekonuje. W przeciągu blisko ćwierć 
wieku fi rma rozwinęła się jednak, zdobyła 
renomę, zwłaszcza w zakresie lutowania, i 
obecnie zatrudnia 35 specjalistów w branży 
projektowej, maszyn, elektroniki, precyzyj-
nej obróbki metali oraz techników, którzy 
kompletują to wszystko. – Jesteśmy produ-
centami zgrzewarek indukcyjnych do luto-
wania i hartowania, narzędzi z węglikami 
spiekanymi oraz diamentami polikrystalicz-
nymi do wiercenia w górnictwie, produkuje-
my różne maszyny do produkcji praktycznie 
czegokolwiek, które wykorzystywane są w 
różnych dziedzinach – górnictwie, hutnic-
twie, rolnictwie, przemyśle samochodowym 
czy rekreacji – wymienia Rusz, specjalnie 
zatrzymując się przy branży muzycznej. To 
zrozumiałe, jako że właśnie w jego fi rmie 
powstają narzędzia do tłoczenia płyt winylo-
wych dla największego ich producenta, cze-
skiej spółki „GZ Media”. To powoduje, że 80 
proc. wszystkich płyt winylowych w świecie 
jest tłoczonych właśnie za pomocą narzędzi 
„Conti Thermu”. 

– To zamówienie nie było przypadkowe. 
Nasza fi rma cieszy się w kraju dobrą reno-
mą, zna nas wielu znaczących klientów, ta-
kich jak Siemens, Xandor czy Hanon, wiele 
można też o nas przeczytać w internecie. 
Pewnego dnia miałem więc telefon z zapy-
taniem, czy jesteśmy w stanie zalutować 

formę do tłoczenia winylów. Powiedziałem, 
że spróbujemy. Po ponad dwumiesięcznym 
rozwiązywaniu tej bardzo trudnej zagadki 
technologicznej udała się realizacja pierw-
szej sztuki, do której musieliśmy zbudować 
specjalny piec indukcyjny. W trakcie rozmów 
handlowych ustaliliśmy jednak warunek, że 
nie sprzedamy tej technologii i jako produ-
cenci narzędzi będziemy mieli możliwość 
pracowania nad ich dalszym rozwojem. „GZ 
Media” przystał na to i obecnie jesteśmy dla 
nich jedynym dostawcą tych części – podkre-
śla mój rozmówca. 

Dla Romana Rusza możliwość dostarcza-
nia nowych technologii produkcyjnych dla 
fi rmy o takim właśnie, muzycznym profi lu, 
to nie tylko kwestia satysfakcji zawodowej, 
ale także sprawa serca. – Moim hobby, pasją 
życia jest muzyka. Przed pięciu laty razem 
z moimi kolegami, którzy grali dawniej w 
różnych kapelach, utworzyliśmy po długiej 
przerwie zespół rockowy ContiBand. Nasz 
repertuar to przekrój 40 lat polskiej muzyki 
rockowej, czyli te wszystkie utwory, które po-
wstawały od ogłoszenia stanu wojennego po 
czasy obecne – przybliża. Zespół wystąpił je-
sienią przed koncertem TSA w Jabłonkowie, 
a w grudniu z kolei zagrał na Mikołaju zor-
ganizowanym dla dzieci niepełnosprawnych 
przez organizację charytatywną „Nigdy nie 
jesteś sam”. – Pomagamy tam, gdzie nasza 
pomoc rzeczywiście jest potrzebna oraz tam, 
gdzie wiemy, na co nasze pieniądze zostaną 
wykorzystane – zaznacza.  

Tak jak grupa muzyczna musi być dobrze 
zgrana, tak samo zespół pracowniczy musi z 
sobą współdziałać, zwłaszcza jeśli realizuje 
trudne zadania. – Nasze unikalne rozwią-
zania, które powstają w odpowiedzi na kon-
kretne zapotrzebowanie klienta, są zawsze 
dziełem całego zespołu. Nie ma czegoś ta-
kiego, że tylko jedna osoba sama pracuje na 
czymś od początku do końca. Nie, my pracu-
jemy razem. Łączymy i konsultujemy nasze 

myśli – mówi 
właściciel i dy-
rektor „Conti 
Therm” w jed-
nej osobie. Po-
nieważ chodzi 
o rozwiązania 
na miarę, zwy-
kle powstaje 
jedna maszyna 
i na tym koń-
czy się cała 
„zabawa”. Jed-
nak w 70 proc. 
ich podstawą 
technologiczną 
tworzą produ-
kowane przez 
fi rmę zgrzewar-
ki indukcyjne. 

Roman Rusz 
przyznaje, że 
tylko raz zda-
rzyło mu się 
wyprodukować 
maszynę, co do 
której nie miał 
pewności, czy 
znajdzie od-
biorcę. To było 
6-7 lat temu, kiedy fi rma miała mniej zapy-
tań o nowe technologie. Na szczęście rok 
później maszyna znalazła swego odbiorcę. W 
pozostałych przypadkach jego fi rma produ-
kuje zawsze pod konkretne zamówienie. 

„Conti Therm” tworzy młody, dynamiczny 
zespół. Firma, jeśli chce przetrwać, musi bo-
wiem inwestować w młode umysły, wycho-
wywać nowe pokolenie pracowników. Dlate-
go jej drzwi otwarte są również dla ludzi po 
studiach, którzy będą tu dopiero zdobywać 
doświadczenia, również w tak perspektywicz-
nych dziedzinach, jak automatyzacja, roboty-
zacja i precyzyjna obróbka metali. (sch)

Kwesti onariusz

Siedziba: Hawierzów-Błędowice, 
Dom PZKO

Godziny otwarcia: 
pon.: 9.00-17.00, śr.: 13.00-17.00 

Kierownik: Dagmar Kubiczek

Kontakt: 
tel. 597 317 228, 
e-mail: bludovice@knih-havirov.cze

Kwesti onariusz fi rmowy

Rok założenia: 1999

Branża: maszynowa 

Liczba pracowników: 35

Kontakt: 
tel. 558 323 542, 
e-mail: conti @conti therm.cz, 
www.conti therm.cz

• Roman Rusz w hali produkcyj-
nej. Fot. BEATA SCHÖNWALD

• Zapowiedź ślubu Pawła Kaszpera i Ewy Zając, którzy pobrali się w 1890 roku (Parafi a rzymskokatolicka pw. św. Mateusza 
Apostoła w Ogrodzonej). Zdjęcia: ARC

• Notatka prasowa o śmierci Andrzeja Kaszpera, zmarłego w 1904 roku („Głos Ludu Śląskiego” 1904 nr 52).

• Metryka ślubu Jana Kaszpera i Marii Nowak, którzy pobrali się w 1729 roku (Archiwum Krajowe w Opawie).

• Bibliotekarka Dagmar Kubiczek w kąciku z litera-
turą popularno-naukową. Fot. DANUTA CHLUP
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Fot. ARC

Fot. ARC

Fot. ARC Banika Ostrawa

S P O R T

RETROSKOP 

W poprzednim odcinku 
Retroskopu wybra-
łem zdjęcie sports-
menki, która miała 

być dla Was twardym orzechem do 
zgryzienia, ale wcale tak nie było. 
Była znakomita szwedzka lekko-
atletka Kajsa Bergqvist, medalistka 
igrzysk olimpijskich, mistrzostw 
świata i Europy w skoku wzwyż, 
pod koniec swojej udanej kariery 
zaprezentowała się też publiczno-
ści podczas Beskidzkiej Poprzecz-
ki. 

126. pytanie znalazło się na me-
cie kolejnej lotnej premii, a więc 
do jednego z czytelników trafi ł vo-
ucher do sieci sklepów Sportisimo. 

Tym razem szczęście uśmiechnę-
ło się do Miriam Szarowskiej z 
Czeskiego Cieszyna. Nagroda do 
odbioru w siedzibie redakcji, ul. 
Strzelnicza 28, Cz. Cieszyn.

PYTANIE NR 127
Coraz bliżej inauguracja wiosennej 
rundy piłkarskiej w naszym kraju. 
Jeszcze kilka lat temu nie do po-
myślenia był start rewanżowej run-
dy w styczniu. A jednak, czasy się 
zmieniają, przyzwyczajenia kibi-
ców też. W grubej, puchowej kurtce 
na pewno obejrzy najbliższy so-
botni mecz Fortuna Ligi pomiędzy 
Sigmą Ołomuniec a Spartą Praga 
jeden z najsłynniejszych czeskich 

trenerów piłkarskich. Jego ksywa 
to „Kleki Petra”, ale pytam o praw-
dziwe nazwisko szkoleniowca po-
chodzącego i do dziś mieszkające-
go w Ołomuńcu. Na archiwalnym 

zdjęciu z kapitanem reprezentacji 
RC Pavlem Nedvědem. 

Na odpowiedzi czekam do najbliż-
szej niedzieli pod adresem e-mailo-
wym: bittmar@glos.live.  (jb)

S P O R T Polski Związek Piłki Nożnej, 
komunikat

We wtorek 24 stycznia o godzinie 13.00 na stadionie PGE 
Narodowy poznamy nazwisko nowego selekcjonera piłkarskiej 
reprezentacji Polski 

NA TAFLI 
MALOWANE
Piątek i niedziela spisane na straty. Hokeiści Trzyńca wrócili z trzydniowego tournée po 
obcych lodowiskach na tarczy, przegrywając zarówno piątkowe wyjazdowe spotkanie 
z Mladą Bolesławią, jak też niedzielne z Czeskimi Budziejowicami. Jeśli doliczymy do 
tego wtorkową porażkę w Werk Arenie w meczu z Ołomuńcem, to w trzech ostatnich 
kolejkach podopieczni Zdeňka Motáka pokazali swoje gorsze oblicze. Zobaczymy, jak 
będzie w dzisiejszym hicie 41. kolejki: Trzyniec – Pardubice (17.00). 

Janusz Bitt mar 

TIPSPORT EKSTRALIGA

CZ. BUDZIEJOWICE 
– TRZYNIEC 3:2
Tercje: 1:1, 2:0, 0:1. Bramki i asy-
sty: 11. Pech (Strnad, Gulaš), 31. 
Gulaš (Pech, Bindulis), 37. Val-
ský (Vondrka) – 7. A. Nestrašil 
(L. Hudáček), 56. A. Nestrašil 
(M. Daňo).  Trzyniec: Kacetl 
– Marinčin, Havránek, J. Jeřá-
bek, Čukste, Roth, M. Doudera 
– Martin Růžička, Miloš Roman, 
A. Nestrašil – Hrňa, L. Hudáček, 
M. Daňo – Kurovský, Hrehorčák, 
Chmielewski – Dravecký, Haas, 
Svačina.

Stalownicy nie wystawili na po-
łudniu Czech najsilniejszego skła-
du. Kontuzje dają się we znaki nie 
tylko mistrzowi RC, w końcówce 
stycznia z tym problemem bory-
ka się większość ekstraligowych 
zespołów. W myśl hasła „oby wy-
trwać do play off ” trenerzy Trzyń-
ca wybrali do gry najzdrowszych 
zawodników. Nietypowo nie jako 
trzynasty napastnik, ale od razu 
w drugim ataku zaprezentował 
się doświadczony Erik Hrňa. Ten 
sezon należy jednak do najmniej 
udanych w jego wykonaniu. 

Trzyńczanie zaliczyli kapitalny 
początek meczu, wykorzystując 
w 7. minucie przewagę liczebnę 
po akcji Hudáčka z  Nestrašilem. 
Gospodarze szybko zareagowa-

li, wyrównując z kija Pecha. Ten 
sam zawodnik w połowie meczu 
dograł do Gulaša, który po akcji 
indywidualnej przechylił szalę 
spotkania na korzyść gospodarzy. 
Gdzie byli wówczas trzynieccy 
obrońcy, tego do dziś nie wiemy. 
W 37. minucie kolejny kiks de-
fensywy przełożył się na trzecią 
bramkę w siatce Kacetla. Stalow-
nicy próbowali w ostatniej tercji 
odmienić losy spotkania. Iskier-
kę nadziei wykrzesał kontaktowy 
gol Nestrašila, największą okazję 
do wyrównania zmarnował w 
power play z wycofanym golkipe-
rem Hudáček. 

– Przegraliśmy zacięte spotka-
nie. W końcówce nasz zawodnik 
spudłował w czystej okazji, takie 
sytuacje się zdarzają – skomen-
tował zawody Vladimír Országh, 
drugi trener HC Stalownicy Trzy-
niec. 

HC WITKOWICE – 
LITWINÓW 2:3 (k)
Tercje: 2:0, 0:1, 0:1 – 0:0 – 0:1. 
Bramki i asysty: 1. Krenželok 
(Lakatoš, Marosz), 20. Bukarts 
(Mikuš, Mueller) – 23. Jaks (Este-
phan, Hlava), 58. Abdul (Kudrna, 
Zile), decydujący karny: Gut. 
Witkowice: Stezka – Gewiese, 
Raskob, J. Mikuš, Grman, Prčík, J. 
Stehlík, Koch – L. Krenžlok, Ma-
rosz, Lakatoš – Bukarts, Krieger, 
Mueller – Kotala, Dej, M. Kalus – 
Lednický, Chlán, Fridrich. 

Nawet dwubramkowe prowa-
dzenie nie wniosło spokoju w po-

czynania ostrawskich hokeistów 
w niedzielnym meczu 40. kolejki 
Tipsport Ekstraligi. Wyrównane 
spotkanie dobrnęło do karnych, 
w których drugi punkt zapewnił 
gościom Gut. W pokazie tech-
nicznych sztuczek i cwaniactwa 
rodem z PlayStation długo utrzy-
mywał się remisowy wynik. To 
były rzuty karne, które przejdą 
do historii za sprawą niesamowi-
tej dramaturgii. Gut przesądził o 
zwycięstwie Litwinowa dopiero 
w trzynastej serii karnych, wcze-
śniej albo pudłowali egzekutorzy 
albo brylowali golkiperzy. Bezpo-
średnio za strzelcem zwycięskiej 
bramki w karnym spudłował 
gwiazdor witkowickiej drużyny, 
Peter Mueller. Amerykański na-
pastnik spróbował trafi ć w okien-
ko strzałem w golfowym stylu, 
ale nie dał rady znaleźć luki w 
ustawieniu bramkarza Zajíčka. 

– Kluczem do zwycięstwa Li-
twinowa były przewagi liczebne. 
W pierwszej tercji pokazaliśmy 
świetny hokej, ale od drugiej od-
słony nasza gra już nie była ide-
alna – stwierdził Radek Philipp, 
drugi trener HC Witkowice Ride-
ra. 

W innych meczach 40. kolej-
ki: Karlowe Wary – Brno 5:4, Li-
berec – Hradec Kr. 3:1, Sparta Pra-
ga – Ml. Bolesław 4:1, Pardubice 
– Kladno 4:2, Ołomuniec – Pilzno 
3:2. Lokaty: 1. Pardubice 89, 2. 
Witkowice 83, 3. Sparta Praga 71, 
4. Trzyniec 67 pkt. W następnej 
kolejce: Trzyniec – Pardubice 
(dziś, 17.00).  

• Trzyniecki bramkarz Ondřej Kacetl nie narze-
kał na brak zajęć. Fot. PETR TIBITANZL/hcmotor.cz

Banik nie składa broni
Nietypowo wcześnie, w ostatni weekend stycznia, rusza wiosenna runda najwyższej klasy 
piłkarskiej w RC. Pełną gotowość do walki o czołowe lokaty Fortuna Ligi meldują piłkarze 
Banika Ostrawa. Optymizm drużyny Pavla Hapala jest uzasadniony: tak udanego zimowego 
okresu przygotowawczego nad Ostrawicą już dawno nie było. 

Janusz Bitt mar

P
obieżny rzut oka 
na pierwszoligową 
tabelę może suge-
rować, że zapowia-
dana na Bazalach 
walka o czołowe 
lokaty Fortuna Ligi 

jest klasyczną operą mydlaną z nie-
pewnym fi nałem. Pozory jednak 
mylą. Banik, który swoją ofi cjalną 
siedzibę ma nadal na Bazalach, 
ale mecze rozgrywa na Miejskim 
Stadionie w Witkowicach, w tabeli 
zajmuje dziesiątą lokatę, niemniej 
strata do czwartej Sigmy Ołomuniec 
wynosi zaledwie cztery punkty. 

Szansę na szybki powrót do czo-
łowej strefy Fortuna Ligi stwarza 
też wiosenny rozkład jazdy – ostra-
wianie na początek zmierzą się z 
niżej notowanymi ekipami Zlina 
oraz Teplic. Oba spotkania Banik 
zaliczy wprawdzie na wyjeździe, 
ale zarówno w Zlinie (29 stycz-
nia), jak też w Teplicach (4 lutego) 
będzie faworytem. Pikanterii nie-
dzielnemu meczowi dodaje fakt, 
że Zlin poprowadzi do boju były 
szkoleniowiec Banika Pavel Vrba 
– odwołany w końcówce jesiennej 
rundy z powodu słabych wyników 
nad Ostrawicą. Gorąco zrobiło się 

już zresztą w zeszłym tygodniu, po 
wywiadzie, jakiego Vrba udzielił 
jednej z czeskich gazet, i w którym 
powiedział, że „niektórych osób 
z Banika Ostrawa już w życiu nie 
chce spotkać na swojej drodze”. 

Pavel Hapal przejmując sche-
dę po Vrbie zdawał sobie sprawę z 
powagi sytuacji i z trudności, z ja-
kimi będzie musiał się zmierzyć w 
Ostrawie. Cały, bardzo krótki jak na 
czeskie standardy, zimowy okres 
przygotowawczy nowy sztab szko-
leniowy potraktował więc z nale-
żytym szacunkiem. Czy zostały 
zaś wyciągnięte wnioski z nieuda-
nej jesiennej końcówki? Dopiero 
pierwsze mecze o punkty dadzą 
odpowiedź na to pytanie, jaskółką 
wróżącą dobry humor na Bazalach 
są tymczasem wyniki osiągnięte 
podczas obozu w Turcji. Banik w 
znanym ośrodku sportowym Be-
lek przegrał tylko jedno spotkanie 
kontrolne – 0:1 z drużyną Vasas 
Budapeszt. W pozostałych dwóch 
meczach towarzyskich schodził z 
boiska z tarczą, pokonując Koro-
nę Kielce 5:0 (Lischka, Frydrych, 
Buchta, Juroška, Šín) i Cracovię 
Kraków 2:0 (Cadu, Klíma). Najmoc-
niejszy skład, zbliżony do tego, w 
jakim Banik zagra w niedzielę w 
Zlinie, pojawił się w meczu z Craco-
vią. Sztab trenerski dał też wyraź-

nie do zrozumienia, że w wiosen-
nej rundzie numerem 1 w bramce 
będzie doświadczony 40-letni Jan 
Laštůvka. 

Jest też jednak druga strona 
medalu: w parze z kompetencją i 
ambicjami nie idą ruchy kadrowe. 
Wciąż nie wiadomo, czy kluczo-
wy piłkarz Banika Srdjan Plavsić 
w trakcie rewanżowej rundy nie 
opuści ostrawskiego pokładu. Naj-
nowsze sygnały wysłane ze Slavii 
Praga, która wypożyczyła go do 
Ostrawy, mówią niemniej: „spo-
kojnie, piłkarz jest wasz do końca 
sezonu”. A więc zobaczymy. Po-

dobnie jest w przypadku Brazylij-
czyka Cadu, który również pokazał 
się jesienią w Ostrawie z korzystnej 
strony. Spadła natomiast nieznacz-
nie wartość rynkowa słowackiego 
napastnika Ladislava Almásiego, 
który ponownie boryka się z kon-
tuzją stawu skokowego. 23-letniego 
kluczowego ofensywnego zawod-
nika Banika zabrakło na zgrupowa-
niu w Turcji, co najmniej do końca 
lutego zabraknie go też w meczach 
ligowych. Nie milknie jednak zain-
teresowanie tym piłkarzem ze stro-
ny klubów Celtic Glasgow i Besik-
tas Stambuł.  

Hapal: Zgranie jest kluczowe
Szkoleniowiec Banika apelował w trakcie przerwy 
zimowej na kierownictwo klubu, by nie panikować 
i nie urządzać nieprzemyślanych, pochopnych 
zakupów. – W tej drużynie tkwi duży potencjał. 
Zgranie jest kluczowe – stwierdził Hapal. 
Na jego celowniku znalazł się zimą tylko jeden 
piłkarz – napastnik Prościejowa, Vasil Kušej. Uta-
lentowany zawodnik w końcu wybrał ofertę ze 
strony Mladej Bolesławi. Czy pragmatyczna droga 
obrana przez nowy sztab trenerski Banika okaże 
się strzałem w dziesiątkę?

Aktualna kadra FCB
Bramkarze
Jan Laštůvka, Marti n Hrubý, Jiří Letáček, Radovan Murin
Obrońcy
Jan Juroška, Gigli Ndefe, Muhammed Sanneh, Michal Frydrych, Jaroslav Svozil, 
Zdeněk Říha, Patrik Měkota, David Lischka, Karel Pojezný, Jiří Fleišman, Eldar 
Šehić
Pomocnicy
David Buchta, Petr Jaroň, Cadu, Filip Kaloč, Jiří Boula, Nemanja Kuzmanović, 
Robert Mišković, Daniel Tetour, Matěj Šín, Srdjan Plavšić
Napastnicy
Ladislav Almási, Jiří Klíma, Daniel Smékal, Muhamed Tijani

• Srdjan Plavsić ma powody do zadowolenia. Był najlepszym piłkarzem Banika 
w jesiennej rundzie. Fot. PETR KOTALA/fcb

Sensacja 
w Australian Open

Życiowy sukces osiągnęła w Au-
stralian Open polska tenisistka 
Magda Linett e, która zawsze była 
trochę w cieniu pierwszej rakiety 
w kraju (i na świecie), Igi Świątek. 
Polka po poniedziałkowym awansie 
do ćwierćfi nału wielkoszlemowego 
turnieju tenisa w Melbourne już 
wskoczyła do czołowej 30 rankin-
gu, a w razie wygranej z Czeszką 
Karoliną Plíškową będzie jeszcze 
lepiej. 
Linett e nie była wczoraj faworytką 
starcia z Francuzką Caroliną Garcia. 
Czwarta zawodniczka rankingu 
WTA popełniła jednak więcej 
błędów od Polki, w kluczowych 
momentach ugotowała ją zaś tre-
ma. Linett e tymczasem grała jak 
w transie. Jak podkreślili eksperci, 
Polka wygrała ten mecz za sprawą 
dużej przewagi w polu serwisowym 
i mniejszej liczby niewymuszonych 
błędów. Piękny tenis w wykonaniu 
obu zawodniczek zakończył się wy-
graną Linett e 7:6 (3), 6:4. W walce 
o półfi nał 30-letnia poznanianka 
zmierzy się z Czeszką Karoliną 
Plíškową w środę w nocy lub we 
wczesnych godzinach porannych 
naszego czasu. 
Sensacją powiało też w męskiej 
drabince Australian Open. Do 
ćwierćfi nału awansował utalento-
wany czeski tenisista Jiří Lehečka, 
który o przepustkę do półfi nału po-
walczy we wtorek z rozstawionym 
z numerem 3 Grekiem Stefanosem 
Tsitsipasem.  (jb)

• Magda Linett e w życiowej formie. 
Fot. ARC

Folwarczna siódma 
w slalomie gigancie

88 m ł o -
d y c h 
s p o r -
t o w -

ców z województwa 
morawsko-śląskiego 
bierze udział w Olim-
piadzie Dzieci i Mło-
dzieży. W Hradcu Kra-
lowej zameldowali się 
w weekend również 
reprezentanci polskich 
szkół podstawowych 
w RC – m.in. Sara Fol-
warczna (narciarstwo 
alpejskie, PSP w Cz. 
Cieszynie), Izabela 
Kantor (narciarstwo 
akrobatyczne, PSP w 
Bystrzycy) i Magda 
Jakubik (biegi, PSP w 
Jabłonkowie). Nasz 
region reprezentu-
ją ponadto hokeiści, 
łyżwiarze fi gurowi, 
snowboardziści oraz 
nietypowo szachiści 
(barw województwa 
broni mistrzyni w szachach błyska-
wicznych Jana Sikorowa z TJ TŽ 
Trzyniec). 

Wczoraj na pierwszy ogień wy-
startowali narciarze alpejscy. Sara 
Folwarczna należąca do grona fa-
worytek w slalomie gigancie osta-
tecznie uplasowała się na 7. pozycji. 
W kategorii wiekowej młodszych 
dziewcząt triumfowała na trasie 
w Górnych Miseczkach reprezen-
tantka gospodarzy, Anna Natali 
Machytkowa. Na dziś zaplanowano 

slalom, rywalizacja o medale ruszy 
też w narciarstwie klasycznym. 

– Życzę wszystkim młodym 
sportowcom powodzenia. Ale nie 
chodzi nam tylko o medale, bo-
wiem głównym celem podobnych 
imprez jest motywowanie  dzieci, 
młodzieży i dorosłych do uprawia-
nia sportu, tak aby ruch stał się i 
pozostał częścią ich życia – stwier-
dził wicehetman województwa 
morawsko-śląskiego ds. oświaty i 
sportu Stanisław Folwarczny.  (jb)

• Sara Folwarczna. Fot. ARC

Szotkowska 
najlepsza w Zakopanem

W w e e k -
end na 
trasach 
C e n -

tralnego Ośrodka 
Sportu w Zakopa-
nem po raz drugi tej 
zimy biegacze nar-
ciarscy rywalizowali 
w Pucharze Grupy 
Azoty. Zawody te od-
bywają się w ramach 
Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Bie-
gów Narciarskich, 
którego Tytularnym 
Sponsorem jest Gru-
pa Azoty. 

Ze znakomitej 
strony pokazała się 
w zawodach narciar-
ka klubu TJ Łomna 
Dolna, Małgorzata 
Szotkowska (na zdję-
ciu), która triumfo-
wała w biegu na 5 km 
w kategorii juniorek 
młodszych. Szot-
kowska wyprzedziła 
w wyścigu zawod-
niczkę Dukli Liberec, 
Annę Sirową oraz 
Elżbietę Zawadę z 
klubu MKS Istebna. 

Podczas II edycji Programu naj-
więcej medali zdobyli reprezen-
tanci klubów: MKS Halicz Ustrzyki 

Dolne oraz UKS Regle Kościelisko, 
którzy pięciokrotnie stawali na po-
dium. (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 24 STYCZNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nie-
ba (s.) 10.10 Chłopaki w akcji 10.35 
Gniazdo (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Wszystko, co lubię 14.35 
Małżeństwa z rozsądku (s.) 16.15 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 Opowiadaj (s.) 21.05 Opieka 
domowa (film) 22.35 A.B.C. (film) 
0.00 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowna pla-
neta 9.25 Synowie boga Słońca 10.20 
Cuda techniki 11.10 Z kucharzem 
dookoła świata 12.05 Po Czechach 
12.15 Nie poddawaj się 12.40 Króle-
stwo natury 13.10 Największe bitwy 
czołgowe 13.55 Tajemnice II wojny 
światowej 14.50 1944: desant w Nor-
mandii 15.20 Okawango – rzeka ma-
rzeń 16.15 Tajemnice budowniczych 
piramid 17.00 Sto cudów świata 17.55 
Magia i ryzyka skandynawskiej zimy 
19.00 Na hulajnodze 19.10 Magazyn 
chrześcijański 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Małżeń-
skie etiudy: Zuzana i Stanislav 20.40 
Małżeńskie etiudy w 20 lat później: 
Zuzana i Stanislav 21.35 Małżeńskie 
etiudy w 35 lat później: Zuzana i Sta-
nislav 22.35 Przygody Robina Hooda 
(film) 0.15 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.) 
15.30 Zamieńmy się żonami 16.57 Po-
południowe wiadomości 17.30 Pościg 
18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Jedna rodzina 
(s.) 21.45 Misja nowy dom 23.15 CSI: 
Policja kryminalna Las Vegas (s.) 0.10 
CSI: Policja kryminalna Miami (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.10 M.A.S.H. (s.) 9.15 Dobre wiado-
mości (s.) 10.30 Strażnik Teksasu (s.) 
11.30 Policja Hamburg (s.) 12.30 Po-
wrót komisarza Rexa (s.) 13.35 Agenci 
NCIS (s.) 14.40 Tak jest, szefie! 15.50 
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, 
szefie! 1.10 Policja w akcji. 

ŚRODA 25 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 14.30 
Po Czechach 14.45 Karetka (s.) 15.45 
O krok od nieba (s.) 16.45 Podróż po 
Ceucie i Melille 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 (film) 
21.20 Most! (s.) 22.05 Colette (film) 
0.10 Hercule Poirot (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Planeta skar-
bów 9.20 Okawango – rzeka marzeń 
10.15 Zwierzęca demokracja 11.10 
Wielka Brytania z lotu ptaka 12.05 

Siostry z sawanny 13.00 Tajemnicze 
bunkry 13.55 Świat faraona Cheopsa 
14.50 Zagrożony Amsterdam 15.40 
Klucz 16.10 Małżeńskie etiudy: Zuza-
na i Stanislav 16.45 Małżeńskie etiu-
dy w 20 lat później: Zuzana i Stanislav 
17.40 Małżeńskie etiudy w 35 lat póź-
niej: Zuzana i Stanislav 18.35 Na jed-
nośladzie do Afryki 19.10 Babel 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Błękitna krew 21.00 Historie 
starych karczm 21.30 Na jednośla-
dzie do Afryki 22.00 Mistrzowie me-
dycyny 22.30 Panna Marple: Pociąg z 
Paddington (film) 0.05 Balthazar (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie 8.35 Ulica /(s.) 9.35 
Jedna rodzina (s.) 10.50 Pościg 12.00 

Południowe wiadomości, sport, po-
goda 12.25 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 13.35 CSI: Kryminalne 
zagadki Miami (s.) 15.35 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 23.00 CSI: Krymi-
nane zagadki Las Vegas (s.) 0.00 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.10 M.A.S.H. (s.) 9.15 Zoo (s.) 10.30 
Strażnik Teksasu (s.) 11.30 Policja 
Hamburg (s.) 12.30 Powrót komisa-
rza Rexa (s.) 13.35 Agenci NCIS (s.) 
14.40 Tak jest, szefie! 15.50 Policja 
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Debata kandydatów na prezy-
denta 21.40 Show Jana Krausa 23.55 
Tak jest, szefie! 

CZWARTEK 26 STYCZNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba 
(s.) 10.00 Deska 10.20 Maigret na 
urlopie (film) 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Każdy ma swój cień (film) 14.45 Cyrk 
Humberto (s.) 15.40 O krok od nieba 
(s.) 16.45 Wszystko, co lubię 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 Opowiadaj (s.) 
21.05 Śladami gwiazd 21.30 Program 
dyskusyjny 22.30 Na tropie 22.55 
Detektyw Endeavour Morse (s.) 0.35 
Sprawy detektywa Murdocha (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Samce kon-
tra samice 9.25 Magia i ryzyka skan-
dynawskiej zimy 10.25 Tajemnice 
budowniczych piramid 11.15 Zagro-
żony Amsterdam 12.05 Tajemnice II 
wojny światowej 13.05 Piękne żywe 
zabytki 13.35 Spotkanie z olbrzymi-
mi ośmiornicami z Pacyfiku 14.30 
Cudowna planeta 15.25 Europa dziś 
15.55 Odkryte skarby 16.40 Morze 
Śródziemne 17.35 Kamera w po-
dróży 18.30 Auto moto świat 19.00 
Wędrówki z Ladislavem Smlojakiem 
19.10 1944: Desant w Normandii 
19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-
gowym 20.00 Czeskie stulecie (film) 
21.25 Cesarzowa Maria Teresa 22.20 
Balthazar (s.) 0.10 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.) 13.30 
CSI: Kryminalne zagadki Miami (s.) 
15.30 Zamieńmy się żonami 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.30 
Pościg 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.00 Droga na 
Zamek: ostatnia dyskusja przedwy-
borcza 21.30 Terminator Salvation 
(film) 23.45 CSI: Kryminalne zagadki 
Miami (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 9.20 7 przypadków 
Honzy Dědka 10.30 Strażnik Teksasu 
(s.) 11.30 Policja Hamburg (s.) 12.30 
Powrót komisarza Rexa (s.) 13.35 
Agenci NCIS (s.) 14.40 Tak jest, szefie! 
15.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości, pogoda 
19.55 Showtime 20.15 Zoo (s.) 21.35 
Incognito 23.55 Tak jest, szefie! 

POLECAMY

• Gniazdo
Wtorek 24 stycznia, 
godz. 10.35  
TVC 1

• 1944: Desant w Normandii
Czwartek 26 stycznia, 
godz. 19.10  
TVC 2

• Synowie boga Słońca
Wtorek 24 stycznia, 
godz. 9.25  
TVC 2

• Sprawa dla egzorcysty
Środa 25 stycznia, 
godz. 20.10  
TVC 1

Jam jest zmartwychwstanie i żywot. 
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.

     Jan 11,25

W głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich krewnych, przyjaciół i zna-
jomych, że dnia 22 stycznia 2023 zmarł w wieku 72 lat nasz Kochany 
Mąż, Ojciec, Dziadek, Teść, Kuzyn 

śp. MUDr. STANISŁAW SIKORA 
zamieszkały w Czeskim Cieszynie

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w piątek 27. 1. 2023 o godzinie 
13.00 w kościele rzymskokatolickim w Sibicy. W smutku pogrążona ro-
dzina.
 GŁ-038

Dnia 24 stycznia 2023 mija druga bolesna rocznica 
śmierci naszego Najdroższego

śp. ing. TADEUSZA BONCZKA
Z miłością i szacunkiem wspominają najbliżsi.
 GŁ-030

Ludzie zapomną o tym, co powiedziałeś, 
ludzie zapomną o tym, czego dokonałeś, 
ale nigdy nie zapomną tego, jak dzięki tobie się czuli.

 Maya Angelou

25 stycznia miną cztery lata, jak zmarł nasz Kochany 
Dziadek, Ojciec i Teść

śp. JÓZEF STONAWSKI
z Lesznej Dolnej

Wspomnijmy Go z uśmiechem.
 GŁ-036

Drogi MACIU, 
z okazji Twojego jubileuszu dużo uśmiechu, 
szczerej miłości, kosmicznej imprezy, wspania-
łych gości! I nie martw się swoim podeszłym już 
wiekiem, dla nas zawsze będziesz wyjątkowym 
człowiekiem! 
Życzy Ralph K. i spółka.
 GŁ-039

Dnia 24 stycznia obchodzi zacny jubileusz 40. urodzin 
nasz szanowny członek, któremu życzymy jeszcze wie-
lu osiągalnych szczytów, wigoru i dobrego humoru.

Góry Bezalkoholowe.
 GŁ-045

AHOJ SZALONY BOMIE! 
Wysyłamy serdeczne życzenia urodzinowe i po-
dziękowania za rozszerzenie nowego narybku 
w wodach słodkich i słonych. Neptun Rex i Klub 
wodników i utopców w Czechach.
 GŁ-046

Dziś fartuchy nasze radośnie w górę lecą,
bo jubileusz świętuje zacny animator naszych mężów

pan MACIEJ SZEWCZYK
który ofiarnie o formę chłopów naszych dba, 

w górach, czy w knajpie, gdziekolwiek się da...
My pracy tej czoła chylimy i by trwała jak najdłużej pięknie prosimy!
Bowiem mąż taki, wypoczęty i zdrowy, więcej jest wart
niż papuć domowy!

Koło Niezależnych Gospodyń Wiejskich.
 GŁ-041

Najserdeczniejsze życzenia z okazji najfajniejszego jubileuszu wspania-
łego Kolegi 

MACIA SZEWCZYKA 
przesyłają emerytowani członkowie  

i kibice kółka szachowego DS 2 Ligota 
Drogi Macio, życzymy Ci dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i radości 
oraz samych wygranych partii szachowych i nie tylko!  
 GŁ-048

Od świtu po łące pszczółki już latają,
Niby to jak co dzień kwiaty zapylają,
Lecz słychać poruszenie w codziennych brzęczeniach;
To nie zwykłe brzęczenia, to już są życzenia!
Chociaż wszystko pod śniegową kołderką, 
pszczółki jednak pamiętają!

Dziś 24 stycznia 2023 obchodzi swe urodziny 

pan MACIEJ SZEWCZYK
życzymy Ci pogodnych dni, kwitnących lip i życia słod-
kiego jak miód!

Pszczelarze spod Kozubowej. GŁ-043

Czy w sportowych, czy w sandale
to po górkach biegam stale,
nawet będąc w innym ciuchu
nie potrafię żyć bez ruchu.

Dnia 24 stycznia obchodzi swoje 40. urodziny 

pan MACIEJ SZEWCZYK 
z Wędryni

Życzenia nieustającej energii, prężnych stóp i mnóstwa 
nabieganych kilometrów życzy Klub biegaczy „Praszy-
rzanie”.
 GŁ-040 MAĆKU SZ.

Gdybyś nie wiedział, to jesteś Simply The Best. Nawet z czterdziestką na 
karku. 
Najlepsze przed Tobą!
Buziaki 

Twoja Tina T.
 GŁ-047

Dziś, 24 stycznia 2023, obchodzi swój zacny jubileusz 
nasz długoletni Przyjaciel i Sympatyk 

MACIEJ SZEWCZYK
Życzymy Ci dużo zdrowia i cieszymy się, kiedy dołą-
czysz do nas!

Klub Wciąż Młodych Emerytów.
 GŁ-042

Dnia 24 stycznia obchodzi zaszczytny jubileusz 40. 
urodzin 

pan MACIEJ SZEWCZYK
z Wędryni

Z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia zdro-
wia, mocnych nóg i silnej woli.
Za Klub Kolarzy Złomiarzy prezes Aston Villa.
 GŁ-044

WSPOMNIENIA

ŻYCZENIA ŻYCZENIA

NEKROLOGI

CO W TEATRZE

SCENA „BAJKA” – CZ. CIESZYN: 
O 3 princeznách a 3hlavém drakovi 
(25, godz. 10.00).

CO W KINACH

TRZYNIEC – Kosmos: Běžná sel-
hání (24, godz. 15.00); Spolu (24, 
godz. 20.00); Avatar 2 (25, godz. 
16.30); Přání k narozeninám (25, 
godz. 20.30); Ostrov (26, godz. 
17.30); Taurus (26, godz. 20.00); CZ. 
CIESZYN – Central: DC Liga Su-
per-Pets (25, godz. 16.30); Whitney 
Houston: I Wanna Dance With So-
mebody (26, godz. 19.00); KARWI-
NA – Centrum: Avatar 2 (24, godz. 
17.30); Cirkus Maximum (25, godz. 
15.00); Divnosvět (25, godz. 17.30); 
Přání k narozeninám (25, godz. 
20.00); Ostrov (26, godz. 18.00); 
Duchy Inisherin (26, godz. 18.00); 
HAWIERZÓW – Centrum: Prin-
cezna zakletá v čase 2 (24, 25, godz. 
17.00); Adam (24, godz. 18.00); 
Přání k narozeninám (24, 25, godz. 
19.30); Dziewczyny z Dubaju (25, 
godz. 9.30); Kitchen Brigade (25, 
godz. 18.00); Moja wróżka Kłopotek 
(26, godz. 17.00); Taurus (26, godz. 
18.00); Babylon (26, godz. 18.00); 
CIESZYN – Piast: Zadziwiający 
kot Maurycy (24-26, godz. 15.45); 
Ślub doskonały (24, godz. 17.30); 
Niebezpieczni dżentelmeni (24-26, 
godz. 19.30).

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

KARWINA – Oddział Literatury 
Polskiej Biblioteki Regionalnej 
zaprasza na finisaż wystawy foto-
grafii pt. „Hołd dla dawnych mi-
strzów” wykładowcy Uniwersytetu 
Śląskiego dr. hab. Bogusława Dzia-
dzi, który odbędzie się w salonie li-
terackim biblioteki w Karwinie-Mi-
zerowie w czwartek 26. 1. o godz. 
16.00. W programie wystąpi Chór 
Instytutu Sztuk Muzycznych oraz 
Akademicka Orkiestra Kameralna. 
Wstęp bezpłatny.
ORŁOWA-PORĘBA – Zapraszamy 
członków i sympatyków  w sobotę 
18. 2. o godz. 19.00 na Bal Ostat-
kowy do Domu PZKO. Do tańca 
przygrywa „Old Boys Band”. W 
programie zespół „Suszanie”. Bi-
lety w cenie  350 kc (kolacja, kawa, 
ciastko) można zamawiać  do 11. 2. 
pod nr. 731 252 669 lub na e-mail: 
l.kasprzak@seznam.cz.
PTTS „BŚ” Uwaga zmiana! – In-
formuje, że odwołuje wycieczkę 
na Pulčinskie wodospady a w za-
mian tego zaprasza w sobotę 28. 
1. na wycieczkę: Nydek – Soszów 
– Nydek o długości 11 km. Odjazd 
pociągu z Cz. Cieszyna o godz. 
7.18 do Bystrzycy, następnie au-
tobusem o godz. 7.49 do Nydku, 
przystanek Rynek. Proszę nie za-
pomnieć o raczkach i złotówkach. 
Prowadzi Tadeusz Farnik, tel. 776 
046 326.

KONCERTY

CZ. CIESZYN – Chór dziecięcy 
„Trallala” zaprasza na Koncert ko-
lęd, który odbędzie się w niedzielę 
29. 1. o godz. 18.30 w kościele ka-
tolickim w Cz. Cieszynie. Chórowi 
akompaniować będą kapela „Lip-
ka”, Anna Klimek, Filip Kozieł oraz 
Alicja Adamczyk.

WYSTAWY

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 filantrop”. 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. 
GALERIA MIASTA TRZYŃCA, 
Dom Kultury „Trisia”, nám. 
Svobody 526, Trzyniec: 23. 1. 
o godz. 18.00 wernisaż wysta-
wy Františka Kowolowskiego pt. 
„Ostrovy”. Czynna do 22. 2. w godz. 
po-pt: w godz. 8.00-16.00.
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.
: do 31. 1. wystawa pt. „Baśniowa 
szopka” Václava Vaňka. Czynna: 
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, Galeria 
Ceglana, Rynek 12, Cieszyn: do 
29. 1. wystawa pt. „Cokowe opo-
wieści”, na której prezentowane są 
prace uczestników Pracowni Foto-
grafii i Nowych Mediów działającej 
w Domu Narodowym pod okiem 
cieszyńskiego fotografa Bartłomie-
ja Tabaka. Czynna: w po-pt w godz. 
8.00-18.00.

Reksio jak nowy 
Najpiękniejsze polskie 

bajki z bielskiego Stu-
dia Filmów Rysunko-
wych można oglądać 

za darmo w internecie. Oprócz 
Reksia na platformie 35mm.online 
dostępne są także m.in. „Porwanie 
Baltazara Gąbki” i „Pampalini”. 
Wszystko w znakomitej cyfrowej 
jakości. 

Jak poinformowało polskie Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, na platformie stre-
amingowej 35mm.online zostały 

udostępnione animacje z bielskie-
go Studia Filmów Rysunkowych. 
– Zimowe wieczory to doskonały 
czas na oglądanie bajek,  warto 
więc zajrzeć na platformę 35mm.
online, dzięki której ulubione bajki 
mogą ponownie zawitać w domach 
najmłodszych – napisał resort w 
mediach społecznościowych. 

Kultowe tytuły można teraz 
oglądać w wersji cyfrowej. Wcze-
śniej bajki, dzięki wspólnemu 
projektowi bielskiego studia oraz 
Wytwórni Filmów Dokumental-

nych i Fabularnych, przeszły re-
konstrukcję i zostały zdigitalizo-
wane, aby dostosować ich jakość 
do dzisiejszych standardów.  Nad-
zór nad platformą sprawują Pol-
ski Instytut Sztuki Filmowej, Wy-
twórnia Filmów Dokumentalnych 
i Fabularnych oraz Studio Filmów 
Rysunkowych. Na ich zlecenie zre-
konstruowano dotąd: 160 filmów 
fabularnych, 71 filmów dokumen-
talnych, 474 filmy animowane, w 
tym 10 filmów animowanych peł-
nometrażowych. (szb)
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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 nadsyła-
nia upływa w piątek 3 lutego 2023 r. Nagrodę z 10 stycz-
nia otrzymuje Helena Mrózkowa z Czeskiego Cieszyna. 
Autorem dzisiejszych łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie rozetki z 10 stycznia: 
KONCERT 
Rozwiązanie minikwadratu I z 10 stycznia: 
1. KŁAK 2. ŁUCJA 3. AJMAK 4. KAKA 
Rozwiązanie minikwadratu II z 10 stycznia: 
1. ŁOTR 2. OLIWA 3. TWARZ 4. RAZY
Rozwiązanie logogryfu łamanego z 10 stycznia: MAZURY 

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:
„Ten pan i ta pani są na siebie...!”

1. czas wolny od zajęć szkolnych
2. drapieżny owad nadwodny, łątka albo 

świtezianka
3. drewno egzotycznego drze-

wa, lżejsze od korka
4. atak z użyciem prze-

mocy
5. ciasto pieczone w for-

mie o kształcie ścięte-
go stożka

6. część dresu z kap-
turem

7. burmistrz w Hisz-
panii

8. harcerski wypad 
pod namioty

9. antonim zgiełku, 
czyli brak dźwię-
ków i hałasów

10. Anna, aktorka, 
założycielka 
fundacji „Mimo 
wszystko”

11. trudni się połowem 
ryb

12. doczesność, wegetacja, 
współistnienie

13. korytko pod okapem dachu
14. potocznie często płaczące dziecko.

Wyrazy trudne lub mniej znane: ALKAD

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. czas ascezy, rama-
dan albo adwent

2. miasto z festi-
walem polskiej 
piosenki

3. gwara lub żargon
4. miasto w Korei 

Południowej.

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: TEGU

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. mieszkaniec 
Aten, Salonik, Ro-
dosu czy Pireusu

2. kieruje wyższą 
uczelnią

3. imię żeńskie lub 
historyczna kra-
ina w środkowej 
Grecji

4. imię legendar-
nego założyciela 
Krakowa.

Wyrazy trudne 
lub mniej znane: 
ETOLIA
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1
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3
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1 2 3 4
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2
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Rozwiązaniem logogryfu jest dokończenie myśli Stanisława Jerzego Leca:
„Gdyby orły skubano,wyjrzałaby też gęsia…”

1.-4. narzędzie do ręcznego ostrzenia 
kosy lub bryłka masła

3.-6. podchełmska wieś organizująca 
co roku Nadbużańskie Święto 
Pszczoły

5.-8. pielęgniarka po islandzku
7.-10. mieszkanka Jordanii, Syrii, 

Kuwejtu
9.-12. kolorowa rybka akwariowa o 

konturze ciała zbliżonym do trój-
kąta

11.-2. dodatkowe obciążenie balonu 
lub łodzi.

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
FÓSTRA


