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Petycja pracowników Szpitala Trzyniec
Szanowny Panie Hetmanie,

Szanowni członkowie Rady Wo-
jewództwa Morawsko-Śląskiego. Ni-
niejszym pragniemy wyrazić nasze 
pełne wsparcie dla pana dyrektora 
inż. Martina Sikory. Stoimy za nim 
murem, w pełni zgadzając się z jego 
polityką kadrową oraz działaniami 
zawodowymi. Od samego początku, 
zaraz po objęciu funkcji, wniósł do 
szpitala inny styl zarządzania, dzia-
łał profesjonalnie, często rozmawiał 
z personelem. W pierwszych dniach 
odwiedził wszystkie oddziały szpi-
talne, spotkał się z ponad 400 pra-

cownikami i osobiście tłumaczył 
im swoją wizję. Poprosił ponadto 
ordynatorów, głównych lekarzy, 
przełożone pielęgniarek i pozostałe 
osoby o krótką charakterystykę ich 
wcześniejszych działań, wskazanie 
silnych stron szpitala i wyznacze-
nie jego kierunku działania. W ten 
sposób – co jest ewidentne i łatwe 
do udowodnienia – chciał bliżej 
poznać kluczowych pracowników 
szpitala. 

Dyrektor Sikora codziennie po-
święcał swój czas i energię, by in-
formować nas o aktualnej sytuacji. 

W każdy piątek – z uwagi na brak 
możliwości spotkania się wszyst-
kich pracowników w większej ilości 
w czasie pandemii – spisywał in-
formacje o ważnych wydarzeniach 
mijającego tygodnia, stanie szpitala, 
liczbie pacjentów chorych na CO-
VID-19, działaniach w ramach po-
szczególnych oddziałów oraz udo-
stępniał plan na kolejny tydzień. (...)

W czasie szalejącej pandemii, 
zwłaszcza w okresie kulminacji 
liczby pacjentów z COVID-19, wy-
kazał się ogromną pomocą – oso-
biście dbał o przenosiny pacjentów 

do innych ośrodków, przekazywał 
wszystkie szczegóły bez względu 
na porę dnia. Sprowadził aparaturę 
do pozaustrojowego utlenowania 
krwi i podał pomysł na wykorzy-
stanie respiratorów w innowacyj-
ny sposób w leczeniu pacjentów 
cierpiących na niewydolność od-
dechową. Współpraca z nim była 
perfekcyjna a jego sposób działa-
nia nadzwyczajny. 

Wyjątkowym zaangażowaniem 
wykazał się także podczas urucho-
mienia programu szczepień prze-
ciwko koronawirusowi. W czasie 

jego rozpoczęcia doszło jednak do 
nieprawidłowości w działaniu na-
czelnej pielęgniarki ds. epidemio-
logiczno-sanitarnych w szpitalu, 
która miała zająć się koordyno-
waniem szczepień. Pomimo pro-
blemów, udało nam się podołać 
sytuacji w czasie weekendu 15-17 
stycznia – zaplanowaliśmy pracę 
zespołów ds. szczepień, sporządzi-
liśmy listy kontaktów kandydatów 
do szczepienia i wysłaliśmy z wy-
przedzeniem informacje wraz ze 
zgodą do podpisu. 

Ciąg dalszy na str. 4

Fala solidarności 
z dyrektorem
PROBLEM: Zarząd województwa morawsko-śląskiego odwołał w ub. tygodniu dyrektora Szpitala Trzyniec, 
Marti na Sikorę. Powodem miała być anonimowa skarga. Wczoraj odbył się publiczny protest pracowników 
przeciwko tej decyzji. Protestujący skandowali „Popieramy Sikorę” i „Chcemy to przebadać”. Władze wojewódzkie 
zamierzają ogłosić konkurs na dyrektora. 

Danuta Chlup

W poniedziałek o godz. 
11.00 przed głównym 
wejściem do szpitala 

zgromadziła się setka lekarzy, pie-
lęgniarek i innych pracowników 
szpitala, którzy zamierzali w obec-
ności mediów wyrazić poparcie dla 
odwołanego dyrektora. Protestują-
cy skandowali „Popieramy Sikorę” 
i „Chcemy to przebadać”, a byłego 
dyrektora powitali burzliwymi 
oklaskami. Wymienione hasła po-
jawiły się na tablicach przyniesio-
nych przez uczestników protestu. 

– Zostałem odwołany na pod-
stawie anonimów, bez rzetelnego 
zbadania sprawy. W tej godnej po-
żałowania sytuacji podniosła się 
fala solidarności ze mną, czego 
wyrazem jest dzisiejszy happening 
– powiedział Sikora. 

– Popieramy pana Sikorę i jeste-
śmy przekonani, że jego kroki mia-
ły zmierzać do poprawy sytuacji w 
szpitalu, zarówno ekonomicznej, 
jak i personalnej – powiedział w 
rozmowie z „Głosem” Jakub Ka-
dłubiec, lekarz oddziału chirurgii. 

– Dyrektor Sikora był człowie-
kiem komunikatywnym, rozmawiał 
z nami na oddziałach – z lekarzami, 
pielęgniarkami. Ma konkretną wizję 
przyszłości szpitala – przekonywał 
pediatra Ondřej Frömmer. 

Sikora zawarł swoje argumenty w 
pisemnym stanowisku, które prze-
słał mediom. Przypomniał w nim, że 
objął funkcję dyrektora 1 paździer-
nika ub. roku. – Po objęciu stanowi-
ska przeprowadziłem wraz z moim 
zespołem analizę ekonomiczną i 
personalną szpitala i przedstawiłem 
wnioski na naradzie ordynatorów i 
sióstr oddziałowych. Równocześnie 
przekazałem je przedstawicielom 
organu założycielskiego, mianowicie 
wicehetmanowi Martinowi Gebau-
erowi oraz kierownikowi Wydziału 
Służby Zdrowia, Pavlowi Rydrycho-
wi – napisał Sikora. Podkreślił, że 
natknął się na poważne uchybienia 
natury personalnej i ekonomicznej, 
które wymagały natychmiastowego 
rozwiązania. – W 2020 roku wypłaca-
no pracownikom, także niemedycz-
nym, wysokie premie, na co szpital 
nie było stać, biorąc pod uwagę sytu-
ację fi nansową – zwrócił uwagę. 

Sikora w połowie stycznia prze-

prowadził zmiany personalne, które 
– jego zdaniem – miały usprawnić 
pracę szpitala. Odwołał kilka osób ze 
stanowisk kierowniczych i mianował 
nowe, modyfi kując jednocześnie za-
kres kompetencji nowo powołanych 
osób. Odpowiedzią na to był anoni-
mowy donos do władz wojewódz-
kich, którego autorzy przekonywali, 
że dyrektor w trudnej sytuacji covi-
dowej destabilizował szpital. Posu-
nęli się do stwierdzenia, że placówce 

grozi zapaść. Władze wojewódzkie 
zareagowały odwołaniem Sikory ze 
stanowiska. 

Zaraz w piątek odbył się pierw-
szy protest lekarzy i pielęgniarek 
oburzonych odwołaniem dyrektora. 
Władzom wojewódzkim przekazano 
tekst petycji, której skrócone brzmie-
nie publikujemy poniżej. Podpisało 
ją ok. 180 pracowników szpitala, w 
tym szereg ordynatorów. Sygnatariu-
sze przekonują, że podpisów byłoby 

z pewnością więcej, gdyby nie to, że 
w szpitalu praca ma charakter zmia-
nowy i obecna była tylko część per-
sonelu. 

Hetman Ivo Vondrák na ponie-
działkowej konferencji prasowej 
podkreślił, że otrzymał zarówno kil-
ka listów domagających się odwoła-
nia Sikory (anonimowych i podpi-
sanych), jak i popierających go. Już 
sam fakt, że w szpitalu powstały 
dwie skonfl iktowane ze sobą grupy, 
uznał za „uchybienie menedżerskie” 
Martina Sikory. – Nie odwołaliśmy 
dyrektora Sikory na podstawie ano-
nimów, ale ze względu na sytuację 
w szpitalu. Martin Sikora w trudnej 
sytuacji covidowej odwołał ze stano-
wisk kilka kluczowych osób, nie kon-
sultując tego z nami i nie informując 
nas o tym. To jest nie do przyjęcia 
– przekonywał Vondrák. Dodał, że 
zostanie ogłoszony konkurs na dy-
rektora, w którym Sikora może wy-
startować, ale jeżeli chciałby wrócić 
na stanowisko, będzie musiał udo-
wodnić, że jego posunięcia były pra-
widłowe i uzasadnione. 

Obecnie obowiązki dyrektora peł-
ni dyrektor ds. organizacyjno-tech-
nicznych, Jaroslav Brzyszkowski. 

• Poniedziałkowy protest przed trzynieckim szpitalem. Na pierwszym planie 
odwołany dyrektor Marti n Sikora. Fot. DANUTA CHLUP
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Jerzy Owsiak
prezes fundacji WOŚP, na antenie TVN24

CYTAT NA DZIŚ

•••
Jest jak jest, pandemia ma swoje 
zasady, trzymamy się ich bardzo 
mocno. W czasie 29. Finału WOŚP, 
który odbędzie się 31 stycznia, chcemy 
podtrzymać klimat i pokazać tego 
ducha, od lat związanego z tym dniem

W I A D O M O Ś C I

W OBIEKTYWIE...

Fot. ARC

Znajdź nas na... 

Chylę czoła przed lekarzami, pielęgniarkami, sprzątacz-
kami i innymi pracownikami służby zdrowia, którzy 
codziennie, już od prawie roku, walczą na pierwszej linii 
z koronawirusem, a zarazem starają się zapewnić opiekę 
medyczną także ludziom z innymi chorobami. Szpitale 

i przychodnie to miejsca, gdzie walczy się z wirusem, lecz z drugiej 
strony – łatwo można się tam nim zarazić. Aby zminimalizować ryzy-
ko, placówki służby zdrowia wprowadzają rygorystyczne zasady sa-
nitarne i obostrzenia. Szkoda, że czasem absurdalne, z gatunku tych 
„wilk syty i owca cała”. 

W zeszłym tygodniu zostałam wysłana przez lekarkę na prze-
świetlenie. Udałam się do szpitala w Hawierzowie. Na uchylonych 
drzwiach, prowadzących na oddział radiodiagnostyki, wisiała dość 
duża tabliczka z napisem: „ZAKAZ WSTĘPU. Badamy pacjentów co-
vid-pozytywnych.” Jak zakaz, to zakaz. Stałam i czekałam, nim sytu-
acja się zmieni i jakiś pracownik zdejmie tabliczkę. Za mną zaczęły się 
ustawiać kolejne osoby. Czekały tak samo cierpliwie jak ja. Potem po-
jawił się senior o kulach, zignorował ostrzeżenie – chociaż zwróciłam 
mu na nie uwagę – i dziarsko udał się w stronę pielęgniarki w rejestra-
cji. Spodziewałam się, że siostra odeśle go z powrotem, ale nic takiego 
się nie stało. Zdenerwowana, że facet mnie wyprzedził, a przecież 
śpieszę się do pracy, wkroczyłam na „zakażony teren”. Za mną udały 
się kolejne osoby. Na moje pytanie, czy zakaz obowiązuje, czy nie, 
pielęgniarka bąknęła coś niekonkretnie. Zarejestrowałam się i udałam 
do wskazanego przez nią gabinetu. W tzw. międzyczasie sanitariusze 
w odzieży ochronnej wywozili z innego pomieszczenia pacjentkę, naj-
wyraźniej chorującą na COVID-19. 

Kiedy już po prześwietleniu opuszczałam oddział, na drzwiach 
nadal wisiała tabliczka z zakazem wstępu, ignorowana zarówno przez 
pacjentów, jak i przez przyjmujący ich personel.  

ZDANIEM... Danuty Chlup

danuta.chlup@glos.live

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BOGUMIN
W mieście przybyło w ub. 
roku 186 nowo narodzo-
nych dzieci. Przyszły na 
świat najczęściej na poro-
dówkach w Ostrawie, Kar-
winie i Hawierzowie. Naj-
więcej dzieci urodziło się w 
maju. Najpopularniejszymi 
imionami męskimi były: 
Matyáš, Jakub i Tobiáš. 
Dziewczynki otrzymywały 
najczęściej imiona: Sofie, 
Viktorie i Eliška. W Bogu-
minie rodzi się przeciętnie 
200 dzieci rocznie, lecz w 
2019 roku liczba noworod-
ków spadła do 161. W ub. 
roku zwiększyła się o 25 
maluchów.  (dc)

CIERLICKO
Gmina zarządza przeszło 
60 kilometrami dróg. Ich 
odśnieżanie koordynuje 
spółka Usługi Cierlickie. 
Wieś podzielona jest na 
pięć części, o których 
przejezdność dbają spraw-
dzeni, długoletni partnerzy 
biznesowi. Ich nazwiska i 
numery telefonów można 
znaleźć na stronie inter-
netowej gminy. W pierszej 
kolejności odśnieżane są 
drogi w centrum, później 
pozostałe, w zależności od 
natężenia ruchu. Kierow-

nic-
two Usług 
Cierlickich 
zwraca uwagę, że 
pracę utrudniają nie-
prawidłowo zaparko-
wane samochody.  (dc)

GRÓDEK
Do końca miesiąca 
stowarzyszenia i osoby 
fizyczne mogą składać 
wnioski o dotacje na bie-
żący rok. Gmina wesprze 
z budżetu działania spor-
towe i kulturalno-oświa-
towe, promujące Gródek, 
wspierające działalność 
kulturalną i sportową osób 
niepełnosprawnych oraz 
mniejszości narodowych. 
Można także otrzymać 
dotację na działalność 
publikacyjną związaną 
z Gródkiem. Dotacji nie 
można przeznaczyć na 
inwestycje. Wsparcie 
finansowe pokryje mak-
symalnie trzy czwarte 
kosztów projektu, wkład 
własny musi wynosić co 
najmniej 25 proc. Wnioski 
zostaną rozpatrzone do 
końca marca.  (dc) 

KARWINA
Szpital z Polikliniką ape-
luje do mężczyzn, którzy 
przeszli COVID-19, aby 
stali się dawcami osocza 
ozdrowieńców. Osocze 
potrzebne jest do lecze-
nia pacjentów z ciężkim i 
skomplikowanym przebie-
giem choroby. Mężczyźni w 
wieku 18-60 lat, z dobrym 
stanem zdrowia, ważący co 
najmniej 65 kg, mogą zgła-
szać się pod numerem tele-
fonu 800 900 559. Osocze 
można pobrać najwcześniej 
po upływie 14 dni od za-
kończenia kwarantanny lub 
ustąpieniu objawów CO-
VID-19, a najpóźniej przed 
upływem trzech miesięcy 
od pierwszych objawów. 
 (dc)

wtorek

środa

czwartek

dzień: -2 do 1 ºC 
noc: 0 do -3 ºC 
wiatr: 2-5 m/s

dzień: -3 do 1 ºC 
noc: 0 do -4 ºC 
wiatr: 3-4 m/s

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

DZIŚ...

26
stycznia 2021

Imieniny obchodzą:  
Paula, Tytus
Wschód słońca: 7.28
Zachód słońca: 16.28
Do końca roku: 339 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Drugiej Połówki
Przysłowia: 
„Kiedy w styczniu lato, 
w lecie zimno za to”

JUTRO...

27
stycznia 2021

Imieniny obchodzą:  
Jerzy, Witalian
Wschód słońca: 7.26
Zachód słońca: 16.29
Do końca roku: 338 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Pamięci o Ofiarach 
Holokaustu
Przysłowia:
„Kiedy styczeń 
najostrzejszy, tedy roczek 
najpłodniejszy”

POJUTRZE...

28
stycznia 2021

Imieniny obchodzą:  
Karol, Tomasz
Wschód słońca: 7.25
Zachód słońca: 16.31
Do końca roku: 337 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Piszczałek i Fujarek
Przysłowie:
„Na świętego Karola, 
wyjrzy spod śniegu rola”

POGODA

KARWINA

CIERLICKO

BOGUMIN

Szanowni Czytelnicy
Przypominamy, że w związku z pandemią koronawirusa, sekretariat redakcji 
„Głosu” pracuje w ograniczonym zakresie. Zapraszamy do naszej siedziby w 
poniedziałki i czwartki w godzinach 9.00-14.00. W pozostałe dni zachęca-
my do kontaktu telefonicznego (775 700 897) oraz mailowego (info@glos.
live). Dziękujemy za wyrozumiałość.
 Redakcja

GRÓDEK

Problem rejestracji 
obcokrajowców na 
szczepienie przeciw 
COVID-19 nie doczekał 
się systemowego 
rozwiązania. Osoby takie 
powinny się zgłosić 
telefonicznie. Z kolei 
rejestracja osób poniżej 
80. roku życia nie 
ruszy w zaplanowanym 
wcześniej terminie. 

Danuta Chlup, Szymon Brandys

W elektronicznym systemie 
rejestracji szczepień nie 
wprowadzono obiecy-

wanych zmian, które umożliwiałyby 
bezproblemową rejestrację obywateli 
innych państw, którzy mają czeskie 
ubezpieczenie zdrowotne i zamierza-
ją się szczepić w Republice Czeskiej. 
Chodzi między innymi o polskich oby-
wateli z pobytem stałym w Czechach. 

Problem polega na tym, że ich numer 
ubezpieczenia ma inny format niż nu-
mery czeskich obywateli. 

Po interwencji posłanki Pavli Gola-
sowskiej z Trzyńca otrzymaliśmy na-
stępującą informację z Ministerstwa 
Zdrowia, podpisaną przez Pavlę Se-
ilerową, kierowniczkę gabinetu mini-
stra zdrowia: „Obywatele ci mogą się 
rejestrować za pośrednictwem linii 
1221. Operatorzy linii 1221 mają upraw-

Szczepienia z poślizgiem

nienia pozwalające im wyłączyć 
kontrolę numeru PESEL. Po jej 
wyłączeniu operator wypełni wraz 
z daną osobą imię, nazwisko i datę 
urodzenia. Osoba ta przyniesie 
później na szczepienie dowód toż-
samości, na przykład paszport albo 
pozwolenie na pobyt. Na miejscu 
jej dane zostaną zweryfikowane”. 

Z informacji, które mamy od 
czytelników, wynika, że obcokra-

jowców da się zarejestrować w sys-
temie, wpisując do rubryki „numer 
ubezpieczenia” PESEL podany w 
pozwoleniu na pobyt stały. Nie 
jest to jednak standardowe rozwią-
zanie. – Kiedy byłam z mamą na 
szczepieniu w szpitalu w Karwinie, 
pielęgniarce najpierw nie zgadzał 
się numer ubezpieczenia. Dopiero 
kiedy pokazałam jej pozwolenie na 
pobyt z PESEL-em, zaakceptowała 

to – napisała do nas czytelniczka z 
Karwiny. 

Rejestracja na szczepienie dla 
osób poniżej 80. roku życia nie 
ruszy, jak zaplanowano wcześniej, 
w lutym. System zostanie urucho-
miony dopiero wtedy, gdy w Cze-
chach będzie wystarczająca liczba 
szczepionek i zarejestrują się wszy-
scy seniorzy pow. 80. roku życia 
– taką informację przekazał w nie-
dzielę premier Andrej Babiš. 

Szef czeskiego rządu o opóźnie-
niu procesu rejestracyjnego po-
informował dziennikarzy w Cen-
tralnym Szpitalu Wojskowym w 
Pradze, w którym otrzymał drugą 
dawkę szczepionki przeciw CO-
VID-19. Jego zdaniem, szpitale 
będą jeszcze rozwiązywać problem 
szczepienia pacjentów, którzy le-
czą się regularnie w placówkach 
medycznych. 

Według danych Czeskiego Urzę-
du Statystycznego, w kraju żyje ok. 
440 tys. osób pow. 80. roku życia. 
Od 15 stycznia osoby te mogą się 
rejestrować w internetowym sys-
temie szczepień. Zdaniem Babiša 
do tej pory zarejestrowało się ich 
ok. 183 tys., a blisko 100 tys. czeka 
na wyznaczenie terminu szczepie-
nia. Dla pozostałych mieszkańców 
system miał wystartować 1 lutego. 
 

Z powikłaniami 
do sanatorium
Dla pacjentów, którzy przeszli 

COVID-19, a nadal nie czują 
się „we własnej skórze”, Szpital 
w Karwinie-Raju przy współpra-
cy z województwem morawsko-
śląskim postanowił stworzyć 
Centrum Opieki Pocovidowej. 
– Poczuwamy się do obowiązku 
świadczenia pomocy mieszkań-
com naszego regionu, którzy mu-
sieli stawić czoło epidemii i przejść 
chorobę, której skutki wpłynęły 
na ich obecny stan zdrowia. W 
porozumieniu z wicehetmanem, 
Martinem Gebauerem, podjęliśmy 
decyzję o wybudowaniu Centrum 
Opieki Pocovidowej. W tym celu 
wszczęliśmy współpracę z Sana-
torium Klimkowice – wyjaśnił dy-
rektor Szpitala w Karwinie-Raju, 
Ivo Žolnerčík.

Sanatorium podjęło „rzuconą 
rękawicę” i przedstawiło już kie-
rownictwu szpitala swój program 
leczenia ozdrowieńców z powikła-
niami pocovidowymi. – Pacjentom, 

którzy mieli cięższy przebieg cho-
roby oraz których nadal nękają pro-
blemy zdrowotne, oferujemy poby-
ty terapeutyczno-rehabilitacyjne. 
Odpowiednio stosowana rehabili-
tacja pozwala bowiem rozwiązać 
problemy związane ze spadkiem 
kondycji fizycznej i psychicznej, 
bóle mięśni i stawów, zmęczenie, 
problemy z oddychaniem, ewen-
tualne pogorszenie chorób prze-
wlekłych – wyjaśniła kierowniczka 
fizjoterapii sanatorium klimkowic-
kiego, Romana Holáňowa. Dodała, 
że zespół fachowców opracuje in-
dywidualny plan terapii z uwzględ-
nieniem indywidualnych możliwo-
ści i potrzeb każdego klienta.

Czas trwania pocovidowej terapii 
przewidziano na cztery tygodnie. 
Pacjenci do sanatorium będą kiero-
wani bezpośrednio z covidowych 
oddziałów szpitalnych. Pozostałe 
osoby mogą poprosić o skierowa-
nie swojego lekarza rodzinnego lub 
lekarza specjalistę. (sch)

• W piękny sposób 
Bielsko-Biała, rodzinne 
miasto Marii Koterbskiej, 
pożegnało damę polskiej 
piosenki. Pogrzeb nie-
zapomnianej artystki, z 
honorami państwowymi, 
odbył się w piątek. Tego 
samego dnia na Zamku 
Sułkowskich, w samym 
centrum miasta, wy-
świetlana była specjalna 
iluminacja – rok urodzin 
i śmierci Marii Koterb-
skiej.  (wot)
Fot. ARC

Zguba sama się odnalazła
Nieuwaga i być może alko-

hol były prawdopodobną 
przyczyną zaginięcia 25-letniego 
mężczyzny w okolicach szczytu 
Kniehyni. W akcję poszukiwawczą 
włączyło się ok. 50 osób. Młodzie-
niec w końcu odnalazł się sam.

25-latek dzień wcześniej ob-
chodził urodziny, w niedzielę na-
tomiast wyruszył razem z grupą 
kolegów w góry. Podczas wędrów-
ki został w tyle i ok. godz. 14.00 
pozostali uczestnicy wycieczki za-
uważyli jego brak. Najpierw sami 
postanowili go szukać, niestety, 
bezskutecznie. Dlatego dwie godzi-
ny później skontaktowali się z Po-
licją RC oraz Górskim Pogotowiem 
Ratunkowym. – Kiedy policjanci 
przygotowywali się do rozpoczę-
cia interwencji, my stworzyliśmy 

ok. 20-osobowy zespół wyposażo-
ny w lekki i ciężki sprzęt do pracy 
w terenie – opisał uczestnik akcji, 
ratownik górski, Radim Pavlica. 
Prócz tego na poszukiwania wyru-
szyło 30 funkcjonariuszy, w tym 
trzech policjantów z psami. Odna-
lezienie zaginionego komplikował 
fakt, że jego numer komórkowy był 
nieosiągalny. Na nic się więc zdały 
wspólne działania blisko 50-oso-
bowego zespołu, który aż do wie-
czora przeszukiwał stoki Kniehyni 
oraz okoliczne drogi. Nie pomógł 
nawet śmigłowiec z kamerą termo-
wizyjną.

Pomimo to akcja zakończyła się 
szczęśliwie. Ok. godz. 21.00 po-
szukiwany się odezwał. Po dłuż-
szym błądzeniu doszedł bowiem 
do drogi i zatrzymał samochód. 

Z telefonu kierowcy zadzwonił na 
pogotowie, że wszystko jest z nim 
w porządku. 

Ratownicy górscy nie chcą i na-
wet nie mogą spekulować na temat 
tego, jaką rolę w zaginięciu mło-
dzieńca odegrał alkohol pity na im-
prezie. – Niezależnie od tego trzeba 
powiedzieć, że zarówno mężczyzna, 
jak i jego koledzy złamali kilka istot-
nych zasad bezpiecznego pobytu w 
górach. Przede wszystkim zawsze 
należy uważać, żeby nikt nie został 
w terenie sam. Prócz tego ważne 
jest, żeby telefon przed wyciecz-
ką w góry naładować do pełna, co 
później pomoże w kontakcie oraz 
zlokalizowaniu zaginionej osoby – 
podsumował naczelnik Górskiego 
Pogotowia Ratunkowego w Beski-
dach, Radan Jaškovský.  (sch)

Bank załatwi kasę
Czesko-Morawski Bank Gwarancji i 
Rozwoju obiecał wesprzeć projek-
ty transformacyjne województwa 
morawsko-śląskiego. Wynika tak 
z zawartego ostatnio memorandum 
o współpracy. 
W związku z transformacją regio-
nu oraz zakończeniem wydobycia 
węgla województwo chce zainwe-
stować w rozwój infrastruktury, 
rewitalizację terenów górniczych 
itp. Bank ma pomóc w ocenie 
planowych projektów oraz za-
pewnić im odpowiedni sposób 
finansowania. – Po długich latach 
wydobywania węgla pozostał nam 
cały szereg obiektów kopalnianych, 
które będziemy chcieli odnowić. W 

grę wchodzi budowa kompleksów 
przemysłowych oraz zbiorników 
wodnych – zaznaczył hetman mo-
rawsko-śląski, Ivo Vondrák. Dodał 
jednak, że strategia rozwoju regio-
nalnego uwzględnia również pro-
jekty w zakresie usług socjalnych, 
transportu i edukacji. – To wszystko 
chcemy zrealizować przy współpra-
cy z Czesko-Morawskim Bankiem 
Gwarancji i Rozwoju. W pierwszym 
etapie będziemy korzystać z jego 
doradztwa – stwierdził. 
Efektem współpracy między ban-
kiem i województwem będzie w 
pierwszej kolejności wytypowanie 
odpowiednich projektów, a następ-
nie ich sfinansowanie.  (sch)

•••
Pomoc Słowakom
Polscy medycy od sobotniego po-
ranka pomagają testować Słowaków 
na koronawirusa. W Bratysławie 
w kilkudziesięciu punktach wraz z 
miejscowymi lekarzami, pielęgniar-
kami i ratownikami medycznymi 
pobierają wymazy do testów anty-
genowych. 
 W piątek po południu rządowym 
samolotem przyleciało 67 medy-
ków z Warszawy i Łodzi. Ta grupa 
lekarzy, pielęgniarek i ratowników 

medycznych jest częścią polskiej 
ekipy liczącej ok. 200 wolontariu-
szy, którzy w odpowiedzi na apel 
rządu słowackiego przybyli z po-
mocą medyczną. Testy Słowaków 
rozpoczęły się wczoraj i potrwają 
do 27 stycznia.
Chociaż strona słowacka zapewnia 
środki ochrony osobistej i testy, to 
polska ekipa jest wyposażona we 
własny sprzęt. Wszyscy medycy są 
już podwójnie zaszczepieni.  (PAP)

W SKRÓCIE...

Oceny przyjdą... e-mailem
Na najbliższy czwartek w całej 

RC przypada dzień rozdania 
świadectw z ocenami za pierwszy 
semestr. W piątek uczniowie będą 
korzystali z jednodniowych ferii 
półrocznych. Od poniedziałku w 
niektórych powiatach bezpośred-
nio nawiążą do nich tygodniowe 
ferie wiosenne. W karwińskim i 
frydecko-misteckim rozpoczną się 
jednak dopiero 22 lutego i 1 marca.

W efekcie przedłużenia przez 
Izbę Poselską stanu wyjątkowego 
na kolejny okres od 22 bm. do 14 
lutego br. czeski rząd przedłużył 
również obostrzenia w zakresie 

edukacji. W związku z tym nadal 
obowiązuje rozporządzenie, które 
nie pozwala na fizyczne rozdanie 
świadectw uczniom wszystkich 
klas. 

Jak potwierdził wczoraj „Głoso-
wi” dyrektor Polskiej Szkoły Pod-
stawowej im. W. Szymborskiej w 
Wędryni, Krzysztof Gąsiorowski, 
papierowe świadectwa przyniosą 
do domu tylko uczniowie klas 1. i 
2. Tylko oni uczestniczą bowiem 
obecnie w normalnych zajęciach 
szkolnych. – Pozostali uczniowie, 
którzy uczą się zdalnie, zostaną 
poinformowani o ocenach drogą 

elektroniczną. Ponieważ na świa-
dectwach są zawarte wrażliwe dane 
osobowe, nie możemy wysyłać 
e-mailem np. skanów świadectw. 
Podamy jednak oceny konkret-
nych przedmiotów oraz dołączy-
my krótki komentarz słowny nt. 
tego, jak dane dziecko pracowało 
w ciągu minionych pięciu miesięcy 
– powiedział dyrektor. Drukowane 
świadectwa półroczne będą czeka-
ły na uczniów aż do ich powrotu do 
szkolnych ławek. Po tym terminie 
szkoła ma obowiązek przekazania 
ich uczniom w ciągu najbliższych 
trzech dni. (sch) 

Pijany wybryk na drodze
Aż pięć osób zostało rannych 

w wypadku drogowym, do 
którego doszło w sobotę przed po-
łudniem na obwodnicy w pobliżu 
Trzyńca. Informacja o kolizji do-
tarła do dyżurnego pogotowia ra-
tunkowego o godz. 10.15. Na miej-
sce ruszyły od razu dwie karetki 
z Trzyńca i Czeskiego Cieszyna 
oraz śmigłowiec z Ostrawy.

Ratownicy mieli pełne ręce ro-
boty, ponieważ musieli się zająć 
czworgiem rannych w wieku 42-70 
lat oraz 11-letnim chłopcem. Więk-
szość z nich z lekkimi lub średnio 
ciężkimi obrażeniami klatki pier-

siowej, głowy, kręgosłupa i nogi 
trafiła do szpitala w Trzyńcu. Naj-
bardziej poszkodowaną kobietę 
przetransportował śmigłowiec 
do Szpitala Uniwersyteckiego w 
Ostrawie.

Wczoraj na Policji RC dowiedzie-
liśmy się, że kolizję, w efekcie której 
citroen przewrócił się na dach, spo-
wodował 55-letni kierowca škody 
felicia. Chociaż odjechał z miejsca 
wypadku, trzynieckim policjantom 
udało się go niebawem zatrzymać. 
Stwierdzono u niego 2,21 promila 
alkoholu w wydychanym powie-
trzu.  (sch)
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120 lat Domu Narodowego 
w Cieszynie
20 stycznia 1901 roku to ważna data w historii Cieszyna. Właśnie w tym dniu w kamienicy pod adresem Rynek 12 
uroczyście otwarto Dom Narodowy. 

Historia budynku, w któ-
rym obecnie mieści się 
Cieszyński Ośrodek Kul-

tury „Dom Narodowy”, sięga 1496 
roku, w którym książę Kazimierz 
II spowodował założenie nowego 
rynku w mieście. Jednak pierwsza 
wzmianka o nim pochodzi dopie-
ro z 1646 roku. Obecny kształt bu-
dynek zyskał w latach 1867-1869, 
gdy został przebudowany przez 
Ignatza Eisnera według projektu 
Josefa Grossa. Natomiast myśl o 
założeniu Domu Narodowego po-
jawiła się dopiero pod koniec XIX 
wieku. Podjął ją w 1882 roku ksiądz 
Franciszek Michejda, ale jego ini-
cjatywa zyskała realny kształt do-
piero 18 czerwca 1887 roku, kiedy 
to powstało Towarzystwo Domu 
Narodowego, którego prezesem 
został Andrzej Cinciała. Głównym 
zadaniem towarzystwa było zbie-
ranie funduszy na budowę Domu 
Narodowego. Zabiegi o pozyskanie 
środków fi nansowych na ten cel 
przyspieszyły dekadę później, gdy 
w całe przedsięwzięcie zaangażo-
wał się przedsiębiorca Franciszek 
Górniak. 11 sierpnia 1897 roku w 
imieniu Towarzystwa Domu Na-
rodowego zakupił on na cieszyń-
skim rynku wysłużony hotel Marii 
i Franciszka Schreinzerów, miesz-
czący się pod numerem 12, opraco-
wał plany jego przebudowy, dostar-
czył bezinteresownie cegłę oraz 
zatrudnił na budowie robotników. 
Na ten rok datuje się również bu-
dowę sali widowiskowej w obecnej 
siedzibie COK-u.

Pamiętna data: 
20 stycznia 1901
Roboty budowlane i adaptacyjne 
Domu Narodowego rozpoczęto 
wiosną 1899 roku a ukończono w 
lipcu 1900 roku. Już wtedy czyn-
ne były restauracja i kawiarnia. 
Jesienią 1900 roku towarzystwa 
narodowe rozpoczęły zajmowanie 
przydzielonych im lokali. Uroczy-
ste otwarcie budynku, pierwotnie 
nazwanego Domem Polskim, na-
stąpiło 20 stycznia 1901 roku. Po 
ofi cjalnej inauguracji Dom Polski 
w pełni włączył się w życie spo-
łeczności na Śląsku Cieszyńskim. 
Na parterze mieściły się restaura-
cja, kawiarnia, sklep spożywczy i 
papierniczy. Nieco później działał 
tam również złotnik i zegarmistrz. 
Lokale gastronomiczne stanowiły 
zaplecze dla spotkań, narad, kon-
ferencji i innych wydarzeń. Miejsce 
to stało się ośrodkiem polskiego ży-
cia towarzyskiego i kulturalnego w 
Cieszynie, a w budynku swoją sie-
dzibę znalazły polskie instytucje i 
stowarzyszenia kulturalne, oświa-
towe i gospodarcze. 

I wojna światowa nieco wyhamo-
wała rozwój działalności kulturalnej 
Domu Polskiego, ale mimo wojen-
nej rzeczywistości w latach 1914-18 
w jego wnętrzu nadal odbywały się 
wydarzenia kulturalne. W okresie 
wojny działalność społeczno-kul-
turowa ośrodka kładła duży akcent 
na edukację i wychowanie narodo-

we. Celem tych dzia-
łań było rozbudzenie 
świadomości narodo-
wej, jej utrwalanie oraz 
przybliżenie polskiego 
dziedzictwa kulturowe-
go. Do tego doszły pier-
wiastki wychowania 
patriotycznego. Trend 
ten dominował aż do 
zakończenia działań 
wojennych.

Dom Polski był sie-
dzibą powstałej 19 
października 1918 
roku Rady Narodowej 
Księstwa Cieszyńskie-
go, pierwszego pol-
skiego organu władzy 
terenowej. Na czele 
Rady stali ksiądz Józef 
Londzin, doktor Jan 
Michejda i Tadeusz 
Reger. Po odzyskaniu 
niepodległości Dom 
Narodowy skoncentrował się na 
działalności kulturalno-oświato-
wej, czyli wszelkich przedsięwzię-
ciach w sferze szeroko rozumianej 
kultury łączącej w sobie również 
oświatę, wychowanie i rozrywkę. 
Mieściły się tutaj również stylowa 
restauracja i kilka sklepów. 

Prężny okres przerwała 
nazistowska okupacja 
W okresie międzywojennym Dom 
Polski zmienił nazwę na Dom Na-
rodowy. Rozwijana w tym okresie 
działalność kulturalno-oświatowa 
zmierzała do silniejszego zespo-
lenia Ziemi Cieszyńskiej z resztą 
kraju. Wraz z nowymi warunkami 
politycznymi pojawiły się również 
możliwości szerszego niż dotych-
czas popularyzowania regionu, 
nauki, osiągnięć cywilizacyjnych i 
kultury polskiej. W 1919 roku z ini-
cjatywy Macierzy Szkolnej w budyn-
ku uruchomiono trzecie w mieście 
kino o nazwie „Ornak”, przemia-
nowane następnie na Kino „Piast”. 
Wśród form o charakterze artystycz-
nym dominowały przedstawienia 
teatralne. Na scenie sali widowisko-
wej występowały teatry profesjonal-
ne, jak i grupy amatorskie. 

W okresie międzywojennym w 
Domu Narodowym odbywały się 
liczne koncerty, recitale i występy 
muzyczne, a także wieczorki i zaba-
wy taneczne, sylwestrowe i karna-
wałowe. W tamtym okresie bywa-
nie na imprezach organizowanych 
w Domu Narodowym było nie tylko 
w dobrym tonie, ale również pod-
kreślało przynależność narodową 
i poczucie polskości uczestników 
tych wydarzeń. Wielokierunkowa i 
urozmaicona działalność kultural-
no-oświatowa Domu Narodowego 
walnie przyczyniła się do ugrun-
towania tożsamości narodowej, 
poszerzenia horyzontów myślo-
wych oraz rozbudzenia potrzeb 
społecznych i kulturalnych miej-
scowej ludności. To wszystko bru-
talnie przerwał wybuch II wojny 
światowej, który spowodował, że 
Dom Narodowy został zamknięty 

i na wiele lat przestał pełnić swoje 
funkcje. W trakcie wojny budynek 
Domu Narodowego został zaję-
ty przez Niemiecki Front Pracy 
(Deutsche Arbeitsfront). Wzywano 
również do niego mieszkańców, w 
celu podpisywania tzw. volkslisty. 

Powojenna reaktywacja
Po zakończeniu wojennej zawie-
ruchy budynek zajęła utworzona 
samorzutnie Polska Milicja Obywa-
telska. Miało to miejsce 3 maja 1945 
roku, ale po kilku dniach formacja 
została rozbrojona przez oddziały 
Milicji Obywatelskiej i Urzędu Bez-
pieczeństwa z Katowic. Przez kolej-
ne lata władze lokalne i działacze 
kultury starali się odzyskać Dom 
Narodowy dla celów kulturalnych 
i taka szansa nadarzyła się w 1949 
roku, po tym jak MO przeniosła się 
do budynku przy Placu Wolności 
3, jednak ich miejsce zajęły miej-
skie i powiatowe władze Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej. 
Warto dodać, że Dom Narodowy po 
1945 roku próbowali reaktywować 
członkowie Towarzystwa Domu 
Narodowego, jednak ich działania 
zakończyły się fi askiem. 10 kwiet-
nia 1954 roku w sądzie powiato-
wym dokonano likwidacji majątku 
Domu Narodowego na rzecz Skar-
bu Państwa. 

W wyniku wydarzeń Polskie-
go Października 1956 r. pojawiła 
się możliwość przywrócenia bu-
dynkowi Domu Narodowego jego 
pierwotnej funkcji. 11 października 
tego roku w hotelu „Pod Jeleniem” 
zebrał się sejmik cieszyńskich dzia-
łaczy kultury. Jednym z formu-
łowanych postulatów przez jego 
uczestników było przekazanie ka-
mienicy przy Rynku 12 na potrzeby 
działalności kulturalnej. W efekcie 
zabiegów lokalnych działaczy kul-
tury i Miejskiej Rady Narodowej bu-
dynek został przejęty przez gminę i 
odzyskał swoją funkcję sprzed woj-
ny. Pod zmienioną nazwą, już jako 
Miejski Dom Kultury wznowił swoją 
działalność kulturalną. W 1958 roku 
część budynku zajął Klub Spółdziel-

ców, który od 1959 roku 
prowadził w nim klu-
bo-kawiarnię i czytel-
nię czasopism „Nasz 
Kącik”, będąc zarazem 
współlokatorem MDK. 

Na okres od 1959 do 
1969 roku przypada-
ją jedne z najlepszych 
lat działalności MDK. 
Pomimo trudnych wa-
runków działalności 
rozwijały się liczne 
sekcje i organizacje, 
które współpracowały 
z ośrodkiem lub korzy-
stały z jego gościnnych 
progów. W latach 60. 
działały tutaj m.in.: To-
warzystwo Śpiewacze 
„Harmonia”, Amatorski 
Teatrzyk Kukiełkowy 
„Skrzatki Cieszyńskie” 
czy Koło Polskiego 
Związku Filatelistów.

Lata 70. i 80.: szeroki 
wachlarz działalności
W latach 70. działalność ośrodka 
nieco wyhamowała, ale nadal nie 
brakowało ciekawych propozycji. 
Pojawiły się nowe formy działalno-
ści, m.in.: „Gawędy przy kominku”, 
Estrada Dziecięcych i Młodzie-
żowych Zespołów Artystycznych 
„Olza”, sekcje grafi ki i malarstwa. 
Koniec dekady, a dokładnie 1979 
rok, przyniósł reorganizację życia 
kulturalnego Cieszyna. 1 marca, 
decyzją Wojewódzkiej Rady Związ-
ków Zawodowych w Bielsku-Białej, 
Związku Zawodowego Pracowni-
ków Przemysłu Włókienniczego i 
Skórzanego oraz Naczelnika Mia-
sta Cieszyna utworzono Cieszyń-
skie Centrum Kultury. Powstało 
ono z połączenia Miejskiego Domu 
Kultury, Międzyzakładowego 
Domu Kultury „Włókniarz”, klu-
bów funkcjonujących w Cieszynie 
i regionie oraz Teatru im. Adama 
Mickiewicza. Nowy ośrodek pro-
wadził wielokierunkową działal-
ność w sekcjach: fotografi cznej i 
fi lmowej, szachowej, brydża spor-
towego, numizmatycznej, fi lateli-
stycznej, esperanto, plastycznej, 
kursów języków obcych i tańca. 
Podlegały mu Cieszyńska Orkie-
stra Symfoniczna, Cieszyński Klub 
Hobbystów, Towarzystwo Przyjaź-
ni Polsko-Indyjskiej, Amatorski 
Klub Taneczny „Quick”, Zespół Ja-
zzu Tradycyjnego „Czarne Kapelu-
sze”, kabarety „Kornik” i „Andrus”, 
Teatr Adaptacji „Exodus”, Teatr 
Poezji „Zero” oraz Mała Praktyczna 
Pani. Odbywały się też duże im-
prezy, m.in.: Cieszyńskie Spotka-
nia Muzyczne, Jazzowe Spotkania 
Przyjaźni, Konfrontacje Kultural-
ne, Dni Cieszyna, itp. 

W latach 80. obok bieżącej dzia-
łalności w sekcjach i kursach 
działalność CCK skupiała się na 
prezentacji dorobku lokalnych 
twórców i artystów. Organizowa-
no wystawy i spotkania autorskie, 
koncerty muzyki poważnej i roz-
rywkowej a do 1983 roku odbywa-

ły się także Cieszyńskie Spotkania 
Małych Form „Temafor” (od 1975 
roku). Imprezami masowymi były 
Dni Majowe i Karnawał Lipcowy, 
jednak ze względu na zawirowa-
nia polityczne i gospodarcze zbyt 
wielu tego typu przedsięwzięć nie 
podejmowano. Skupiano się bar-
dziej na działalności klubowej i w 
różnych sekcjach. Dbano również o 
wygląd samego budynku odnawia-
jąc jego elewację w 1985 roku.

Powrót 
do obecnej nazwy
Po przemianach politycznych w 
1989 roku pojawił się pomysł, by 
przywrócić nawiązującą do trady-
cji nazwę Dom Narodowy. Z inicja-
tywy Jerzego Hermy od 1 stycznia 
1990 roku Cieszyńskie Centrum 
Kultury uzyskało dodatkowy człon 
w nazwie i od tego momentu na-
zywało się Cieszyńskie Centrum 
Kultury – Dom Narodowy. Z kolei 
od 1992 roku obowiązuje obecna 
nazwa – Cieszyński Ośrodek Kultu-
ry „Dom Narodowy”. Lata 90. były 
bardzo owocne dla rozwoju dzia-
łalności kulturalnej w Cieszynie. 
W tym okresie zapoczątkowano or-
ganizację imprez, które odbywają 
się po dziś dzień. Mowa tutaj m.in. 
o Święcie Trzech Braci, Dekadzie 
Muzyki Organowej, Chóralnej i Ka-
meralnej czy Cieszyńskiej Jesieni 
Jazzowej (obecnie Cieszyński Fe-
stiwal Jazzowy).

Ostatnie dwie dekady działalno-
ści COK opierają się na realizowa-
niu misji upowszechniania kultury 
– edukacji kulturalnej oraz organi-
zacji imprez i warsztatów. Obecnie 
jest to jedna z najprężniej działają-
cych instytucji kulturalnych w re-
gionie. Ostatnie lata pozwoliły na 
jeszcze większe zdynamizowanie 
rozwoju działalności kulturalnej 
ośrodka. W ramach projektu „Kaj 
indzi, inakszy – u nas po naszy-
mu” wnętrze Domu Narodowego 
zyskało nowy blask. Nastąpił gene-
ralny remont pomieszczeń, w tym 
sali widowiskowej oraz pracowni 
warsztatowych. Ponadto na parte-
rze budynku powstały dwie galerie 
wystawiennicze – Miejska Galeria 
Sztuki Współczesnej 12 i Galeria 
Ceglana a na jego drugim piętrze 
mieści się Centrum Folkloru Śląska 
Cieszyńskiego, w którym oprócz 
wystaw czasowych, związanych z 
kulturą naszego regionu, odbywają 
się warsztaty i spotkania poświęco-
ne tradycji Śląska Cieszyńskiego.

Niestety jubileusz 120-lecia 
Domu Narodowego przyszło świę-
tować w pandemicznej rzeczywi-
stości, przenoszącej sporą część 
działalności ośrodka do sieci. Wie-
le planów i wydarzeń nie może 
się odbywać w tradycyjny sposób, 
ograniczona jest również organiza-
cja zajęć popołudniowych licznych 
sekcji, jakie w swoich progach gości 
instytucja. Pozostaje nadzieja na 
jak najszybszy powrót do normal-
ności i spotkanie z mieszkańcami 
miasta, bez których Dom Narodo-
wy to tylko puste mury. (COK)

Od Noszaka do... Bidena
Joe Biden, 46. prezydent Stanów Zjednoczonych, ma korzenie na... Śląsku Cieszyńskim. Jego przodkiem jest 
bowiem Przemysław I Noszak, książę cieszyński, bytomski i siewierski. Takie rewelacje pojawiają się w polskiej 
prasie, odkąd 79-latek stanął na czele mocarstwa za oceanem. Jedni traktują je z lekkim dystansem, inni 
podchodzą do nich całkiem serio. Pojawił się też pomysł, że powiązania można wykorzystać w promocji naszego 
regionu.

Tomasz Wolff 

Bomba wybuchła, kiedy Jacek 
Zachara, prezes Stowarzy-
szenia „Olszówka” z Biel-

ska-Białej (zajmuje się upowszech-
nianiem wiedzy na temat byłej 
stolicy województwa, ze szczegól-
nym uwzględnieniem dzielnicy 
wypoczynkowej – Cygańskiego 
Lasu), opublikował 20 stycznia na 
Facebooku post na temat powiązań 
Joe Bidena z księciem cieszyńskim. 
Zaczynał się od słów: „Podobizna 
przodka Joe Bidena, który ma być 
dziś zaprzysiężony na prezydenta 
Stanów Zjednoczonych, jest praw-
dopodobnie uwieczniona w Bielsku-
-Białej! W prezbiterium kościoła św. 
Stanisława, najstarszej świątyni na 
terenie miasta, dokładnie nad oł-
tarzem, na wsporniku gotyckiego 
sklepienia krzyżowo-żebrowego, 
obok orła śląskiego przykrywają-
cego zwornik, znajduje się praw-
dopodobnie podobizna kolatora 
świątyni – księcia cieszyńskiego 
Przemysława I Noszaka”. Dalej za-
dał pytanie, które cisnęło się na 
usta każdemu, kto przeczytał in-
trygujący początek: „Co ma Noszak 
do Bidena?”. W dalszej części postu 
historyk przekonywał, że wiele, 
pisząc o tym, iż córka księcia, Mał-
gorzata, wyszła za mąż za Simona 
de Felbrigga. – Kolejne pokolenia 
nosiły nazwiska: Tyndal, Taylor, 
Robinette. Robinette to panieńskie 
nazwisko babki prezydenta USA. W 
osiemnastym pokoleniu na świat 
przyszedł Joe Biden. A zatem nowy 
prezydent USA – Joe Biden, wy-
wodzi się od Piastów cieszyńskich! 
– przyznał Zachara i opublikował 
nawet linka do strony, na której 
można poznać całą historię.

– Nie spodziewałem się aż takie-
go zainteresowania tym tematem. 
Nie przywiązywałem do tego po-
sta aż tak dużej wagi, poza tym o 
tych powiązaniach mówiło się już 
w momencie, jak Joe Biden wygrał 
wybory. Bardziej chciałem zwrócić 
uwagę na kościół w Starym Bielsku 
– przyznał w rozmowie z „Głosem” 
Jacek Zachara.

Andrzej Drobik, cieszyński 
dziennikarz i publicysta, pod-
chodzi do rewelacji z małym dy-
stansem. – W dawnych czasach 
w Anglii odnotowano przypadki 
zabiegów, aby przypisać swoim ro-
dzinom królewskie pochodzenie. 
Nie mówię, że tak musiało być w 

tym przypadku, ale na pewno trze-
ba zachować pewną ostrożność – 
powiedział. Tak czy inaczej, Drobik 
uważa, że ewentualna koligacja po-
winna zostać wykorzystana do pro-
mocji Śląska Cieszyńskiego. – Na 
pewno w regionie znajdą się ludzie, 
organizacje, stowarzyszenia, spe-
cjaliści od promocji, którzy będą 
potrafi li przekuć to na coś konkret-
nego. Tym bardziej że Noszak stał 
się bardziej popularny już kilka lat 
temu, kiedy jego imieniem zosta-
ło nazwane produkowane w Cie-
szynie piwo – dodał dziennikarz i 
jednocześnie członek Rady Śląska 
Cieszyńskiego, która bardzo ak-
tywna jest w sieci, na przykład na 

YouTubie. W ostatnim fi lmie pada-
ją takie słowa, skierowane bezpo-
średnio do głowy prezydenta USA. 
– Nie wiem, czy wy już wiecie, czy 
to do was doszło, panie Biden, że 
jest pan potomkiem Przemysława 
Noszaka. My wiemy, że dużo ary-
stokracji angielskiej w XVII i XVIII 
wieku udowadniało swoją przyna-
leżność do Piastów, bo dawało to 
podwyższenie statutu, ale i tak się 
cieszymy. Mamy koncepcję, żeby 
was tu zaprosić Joe Bidenie. Żebyś 
odwiedził grób swojego przodka – 
mówi w fi lmie Drobik.

Na razie jednak na celowniku – i 
to głownie mediów, także ogólno-
polskich – znalazł się kościół w Sta-

rym Bielsku. Wszyscy zadzierają 
głowę do góry. – Podczas wycieczki 
w 2020 roku nasz przewodnik, Bo-
gusław Chorąży, zwrócił uwagę, że 
na wsporniku gotyckiego sklepie-
nia krzyżowo-żebrowego znajduje 
się podobizna prawdopodobnie 
księcia Noszaka. Tak bowiem w 
średniowieczu upamiętniano ko-
goś, kto dawał posady pod świą-
tynię. A zostało udowodnione, że 
książę był kolatorem tej części go-
tyckiej – dodał Jacek Zachara.

Post na fanpage’u Stowarzysze-
nia „Olszówka”, który wywołał tyle 
zamieszania, kończy się słowami: 
„Książę cieszyński był wybitną 
postacią swoich czasów, służył na 
dworze cesarza Karola IV, gdzie u 
jego boku rozpoczął wielką karierę 
polityczną o wymiarach ogólnoeu-
ropejskich. Zobaczymy niebawem, 
czy jego potomek w Białym Domu 
odziedziczył po nim dobre cechy w 
rzemiośle politycznym?”. 

1135
rok – taka data jest wyryta na ka-
mieniu w ścianie kościoła. Przyjmuje 
się jednak, że obecny kościół został 
wzniesiony (w stylu gotyckim) około 
roku 1380.

1332-1336
to według Wikipedii w tym okresie 
urodził się w Cieszynie Przemysław 
Noszak. Nie ma natomiast wątpliwo-
ści co do daty jego śmierci – to 23 
sierpnia 1410 roku. Jest pochowany 
w cieszyńskim kościele dominikanów 
(pw. św. Marii Magdaleny).

Petycja pracowników Szpitala Trzyniec
Dokończenie ze str. 1

Wraz ze swoim zespołem dy-
rektor Sikora przeprowadził 

dokładną analizę rozwoju sytuacji 
ekonomicznej i personalnej szpi-
tala od 2013 roku, zapoznał nas 
z najważniejszymi jej punktami, 
wskazał i nazwał przyczyny zała-
mania ekonomicznego szpitala. 
(...)

Kierując się dobrem szpitala i 
chęcią poprawy sytuacji, otoczył 
się doświadczonymi współpra-
cownikami. Rozdzieloną wcze-
śniej – na specjalizacje chirur-
giczne i niechirurgiczne – rolę 
wicedyrektora ds. opieki me-
dycznej połączył w jednej osobie 
mianowanego na tę funkcję 15 
stycznia 2021 r. MUDr. Szczepana 
Ruckiego, CSc. (w przeszłości 8 lat 
na tym stanowisku). 

Funkcję zastępcy dyrektora 
ds. pielęgniarstwa (NOP) powie-
rzył mgr. Janie Maštalířowej, 
pielęgniarce naczelnej oddzia-

łu wewnętrznego, która w czasie 
pandemii organizowała pomoc 
pielęgniarską w miejscach naj-
bardziej obłożonych pacjentami 
covidowymi (4 lata na stanowisku 
zastępcy wicedyrektora). 

Ponadto dyrektor Sikora roz-
dzielił funkcję specjalisty ds. 
epidemiologiczno-sanitarnych 
i menedżera ds. jakości – do tej 
pory skupiającej obie specjaliza-
cje w jednaj osobie. Mgr. Terezie 
Haratkowa, która obejmowała to 
stanowisko wcześniej, zajęła się 
nadzorem epidemiologiczno-sa-
nitarnym, koordynowaniem te-
stowania, szczepień i zarządza-
niem w czasie pandemii. Z kolei 
15 stycznia menedżerką ds. jako-
ści została mgr. Martina Sližowa, 
MBA. (...)

W żadnym wypadku powyższe 
zmiany nie zagroziły prawidłowe-
mu działaniu Szpitala Trzyniec, a 
tym bardziej opiece zdrowotnej w 

województwie morawsko-śląskim. 
Nie istniało także ryzyko strajku 
personelu medycznego. Nie po-
gorszył się również stan opieki 
medycznej, za wyjątkiem jedno-
dniowego opóźnienia w dostępie 
elektronicznym do centrum szcze-
pień w naszym szpitalu. (...)

O wszystkich zmianach ordy-
natorów i naczelne pielęgniarki 
dyrektor miał poinformować pod-
czas zebrania dnia 20 stycznia (w 
trybie online z uwagi na aktualną 
sytuację epidemiczną). Niestety 
spotkanie nie odbyło się z powodu 
nieoczekiwanego, nagłego i nie-
wyjaśnionego odwołania Martina 
Sikory. 

W kontekście wcześniejszej sy-
tuacji nie groził nam strajk per-
sonelu medycznego, teraz jednak 
zdecydowana jego większość jest 
zdezorientowana i zbulwersowana. 
Doszło bowiem do odwołania czło-
wieka, który po 15 godzin dziennie 

pracował na rzecz szpitala, pragnął 
go wyciągnąć z ekonomicznych 
tarapatów i nadal rozwijać. Za po-
średnictwem niniejszego listu pra-
gniemy wyrazić całkowitą solidar-
ność względem Martina Sikory. 

Sądzimy, że w całym procesie 
odwoławczym doszło do wielkie-
go nieporozumienia, dlatego pro-
simy w tej trudnej sytuacji o zba-
danie raz jeszcze całej sprawy. 

Podpisano:
MUDr. Marie Kollárowa, ordynator 
oddziału wewnętrznego, MUDr. 
Szczepan Rucki CSc., ordynator od-
działu dziecięcego, MUDr. Daniel 
Worek, ordynator oddziału chirur-
gicznego, MUDr. Pavel Martynek, 
kierownik bloku operacyjnego, 
MUDr. Daniel Rajca, kierownik od-
działu covidowego, MUDr. Roman 
Černohorský, lekarz oddziału we-
wnętrznego i intensywnej terapii, 
MUDr. Josef Bouček, ordynator 

oddziału rehabilitacyjnego, MUDr. 
Helena Sobolowa, ordynator od-
działu neurologicznego, MUDr. 
Věra Farbiakowa, ordynator od-
działu hematologii, MUDr. Martin 
Brzuchanski, ordynator oddziału 
chirurgii plastycznej, MUDr. Mie-
czyslav Szwarc, ordynator oddziału 
otorynolaryngologii, MUDr. Barba-
ra Budínská, ordynator oddziału 
radiologii i diagnostyki obrazowej, 
MUDr. Marian Mrózek, oddział re-
habilitacyjny, Mgr Jana Maštalířo-
wa, pielęgniarka naczelna oddziału 
wewnętrznego, p.o. z-cy dyrekto-
ra ds. opieki pielęgniarskiej, Mgr 
Martina Sližowa, MBA, Mgr Jana 
Boháčowa, kierownik apteki, Jana 
Kubalákowa, pielęgniarka naczel-
na oddziału chirurgicznego, mgr. 
Władysława Czepczorowa, pielę-
gniarka naczelna oddziału rehabi-
litacyjnego

Tłumaczenie: 
Szymon Brandys

• Wnętrze kościoła w Starym Bielsku, 
najstarszej świątyni w Bielsku-Białej, 
której kolatorem był Przemysław I No-
szak. Fot. Jacek Zachara
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Z Mżykami związane są dwie dramatyczne 
historie: pierwsza z lat 1882-1883, druga 
z 1906 roku.

W głośnej książce „Śląsk 
za Olzą” Paweł Hulka-
-Laskowski (wydana w 

1938 roku) opisał historię sporu o 
kancjonał w parafi i w Niemieckiej 
Lutyni. W 1857 roku ukazał się pol-
ski kancjonał autorstwa księdza 
Antoniego Janusza z Zebrzydo-
wic.  Proboszcz parafi i w Niemiec-
kiej Lutyni, choć sam pochodził 
z Moraw, chciał wprowadzić go w 
miejsce morawskiego. Przyczyna 
była oczywista: skoro parafi anie 
mówią po polsku, to wygodniej 
będzie im śpiewać pieśni w ojczy-
stym języku.

Jednak nauczyciel Schedy, 
Czech z pochodzenia, rozpętał 
akcję na rzecz pozostawienia mo-
rawskiego kancjonału, a podpisa-
ło się pod nią sporo miejscowych 
gospodarzy. Daleko idących wnio-
sków, co do postaw narodowych, 
nie można wyciągać. W każdym 
razie Hulka-Laskowski skrupu-
latnie przytacza ich nazwiska, jak 
słusznie stwierdza, „czysto pol-
skie”. Dodaje ostrożnie: „Jedynym 
nazwiskiem czeskim jest tu chyba 
tylko Mżyk”.

Otóż jednak nie – Mżykowie 
byli rodem mieszkającym od po-
koleń w Niemieckiej Lutyni, co 
najmniej od schyłku XVII wieku 
(prawdopodobnie i dłużej, ale dla 
wcześniejszego okresu brak ksiąg 
metrykalnych). Jeżeli nawet na 
chwilę założymy hipotetycznie, że 
protoplasta Mżyków z Niemieckiej 
Lutyni był Czechem, to i tak musiał 
się zasymilować, bo mieszkańcy 
wioski byli polskojęzyczni. Jed-
nak hipoteza Hulki-Laskowskiego 
mnie nie przekonuje.

Zabójcy 
z Niemieckiej Lutyni
W urbarzu (spisie powinności) Nie-
mieckiej Lutyni z 1770 roku poja-
wia się Andrzej Mżyk, siedlak pod 
numerem 30. W kolejnych latach 
również spotykamy w Niemieckiej 
Lutyni siedlaków z rodu Mżyków. 
Jednych z nich był Mateusz (1830-
1914), który przez co najmniej dwie 
kadencje pełnił funkcję przełożo-
nego gminy.

W latach 1882-1883 głośno było 
o jego synach, Leopoldzie i Fran-
ciszku. Razem z czterema kom-
panami, Karolem Wittą, Antonim 
Kondziołką, Karolem Dziwiszem i 

Ignacym Rychterem (Richterem), 
„trudnili się zuchwałem złodziej-
stwem, nieprawnem strzelaniem 
dziczyzny i niepokoili wieś całą 
swoimi sztuczkami” (wedle opi-
su „Nowego Czasu”). Niejaki Ste-
fan Salomon zagroził, że zdradzi 
prawdę o nielegalnych polowa-
niach. „Gwiazdka Cieszyńska” su-
gerowała nawet realizację gróźb: 
„Podobno ten żyd podał tych ludzi 
do sądu, że bezprawnie polowali 
na zające”.

W każdym razie wieczorem 3 
sierpnia 1882 roku bracia Mżyko-
wie z kolegami poczekali na Sa-
lomona, jak wychodził z gospody 
i pobili go sztachetami. Jedno z 
uderzeń w głowę okazało się śmier-
telne. O zbrodni było głośno w lo-
kalnej prasie, w 1883 roku sprawcy 
dostali wyroki od 13 miesięcy do 
czterech lat więzienia (Leopold 
Mżyk 18 miesięcy, Franciszek Mżyk 
3 lata).

W poszukiwaniach genealogicz-
nych warto uwzględniać kroniki 
kryminalne z dawnej prasy. Wej-
ście w kolizję z prawem naszych 
przodków czy krewnych nie jest 
może powodem do chwały, ale 
rzetelność badawcza nakazuje 
uwzględniać i mniej chwalebne 
szczegóły. Raczej będzie to jedna, 
góra dwie historie – sam trafi łem 
tylko na jednego przodka, który 
wylądował za kratami (gospodarz 
z Puńcowa, w 1839 roku odsiadują-
cy wyrok w Brnie).

»Całe życie poświęcił 
pracy i obowiązkom…«
Przedstawicielem rodu Mżyków, 
który zasługuje na swój biogram, 
jest Wiktor Mżyk (zm. 1931), 
mieszczanin z Bogumina. Dzia-
łał w Związku Śląskich Katoli-
ków, wspierał fi nansowo Macierz 
Szkolną Księstwa Cieszyńskiego. 
Przekazał również dary dla Mu-
zeum Śląskiego, placówki którą 
chcieli stworzyć Polacy ze Ślą-
ska Cieszyńskiego (fi nalnie nie 
powstała, a jej zbiory trafi ły do 
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w 
Cieszynie). W 1896 roku podaro-
wał „przyrząd do wyrobu koro-
nek dawniej używany na Śląsku”, 
a w 1897 roku „monetę srebrną z 
r. 1656 z podobizną cesarza Fer-
dynanda III”. Wspomnienie po-
śmiertne poświęcił mu „Nasz 

Kraj”: „Całe życie poświęcił pracy 
i obowiązkom, które sumienne 
wypełniał, a po pracy zawodo-
wej oddał się wyłącznie na usługi 
społeczeństwa, będąc czynnym 
działaczem w Związku Śląskich 
Katolików. Zasiewał ziarno mi-
łości bliźniego, prosząc, godząc 
i nawołując pod wspólne hasło 
współpracy na Bożej roli”.

Jego starszy syn Józef był księ-
dzem katolickim i proboszczem 
w Ropicy. Młodszy Alojzy praco-
wał jako nauczyciel w Morawskiej 
Ostrawie, później przeniósł się do 
Wielkopolski.

Społecznie udzielała się też Jo-
anna Mżyk z Kocobędza, która w 
1906 roku składała się na Internat 
im. bł. Melchiora Grodzieckiego w 
Cieszynie.

»Czy się to godzi, żeby 
z człowiekiem gorzej 
postępowano niż 
z bydlęciem?«
W środę 17 października 1906 roku 
o godzinie 23 pociąg rozjechał ro-
botnika Józefa Mżyka z Rychwał-
du, który wracał pijany torami 
kolejowymi. Następnego dnia 
wcześnie rano informację o wy-
padku otrzymał sąd w Boguminie, 
który miał wysłać komisję celem 
oględzin (dopiero wtedy można 
było zabrać ciało z torów).

Komisja jednak w czwartek nie 
raczyła się zjawić, a dopiero po po-

łudniu burmistrz kazał przenieść 
ciało nieszczęśnika do kostnicy. 
„Czy się to godzi, żeby z człowie-
kiem gorzej postępowano niż z by-
dlęciem? Przez 18 godzin leży trup 
na torze, wszystkie pociągi, a jedzie 
ich u nas sporo, przejeżdżają przez 

niego! Czy pan sędzia Maly z Bo-
gumina ani nad trupem litości nie 
ma? Takie postępowanie napiętno-
wać trzeba!” – pisał korespondent 
„Gwiazdki Cieszyńskiej” (1906, nr 
73). Sądowa komisja z Bogumina 
przybyła dopiero w piątek. 
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Michael Morys-Twarowski Mżykowie
Skąd ten ród?
Nazwisko Mżyk zostało odnotowane w Pudłowie już w 1629 roku. W 
XVII wieku Mżykowie mieszkali w Niemieckiej Lutyni, co najmniej od 
XVIII wieku w Boguminie (w 1767 roku we Frysztacie brał ślub Antoni 
Mżyk z Bogumina).
Nazwisko to było popularne też w Małopolsce – według danych z bazy 
Geneteka (prowadzona przez Polskie Towarzystwo Genealogiczne), 
Mżykowie byli notowani w metrykach parafi i Nowe Brzesko (powiat 
proszowicki) od 1690 roku.
W drugiej połowie XIX wieku znanym kupcem w Ołomuńcu był Fer-
dynand Mżik (reklamował się w 1890 r. w „Kalendarzu Ewangelickim”). 
Może na tej podstawie Paweł Hulka-Laskowski dopuszczał czeskie po-
chodzenie nazwiska Mżyk?

Gdzie doczytać?
 � Urszula Kołodziejczyk, „Moi przodkowie. Lachy i Ślązacy”, htt p://www.

szczebressyn.pl/wspomnienia/Wspom%2016%20Urszula.pdf (o 
rodzinie Wiktora Mżyka z Bogumina, wspomnienia jego wnuczki)

 � Michael Morys-Twarowski, „Wójtowie na Śląsku Cieszyńskim 1864-
1918. Studium prozopografi czne. Kraków 2018, t. 2” (biogram 
Mateusza Mżyka, wójta Niemieckiej Lutyni); książka dostępna online w 
serwisie academia.edu

 � Genealogia rodu Mżyków w serwisie MyHeritage: htt ps://www.
myheritage.cz/site-family-tree-169946251/mzik

Skąd to 
nazwisko?
W „Słowniku nazwisk 
mieszkańców 
południowego Śląska 
w XIX wieku” Izabeli 
Łuc podane są różne(!) 
etymologie dla nazwisk 
Mżik i Mżyk. Pierwsze 
miało pochodzić od 
„mrzykać” (mruga 
oczami, gwarowe), 
drugie od „mrzyk” 
(zabawa dziecinna). 
Trudno rozstrzygnąć, 
która etymologia jest 
właściwa. Te same 
wcześniej podawał 
Władysław Milerski 
w książce „Nazwiska 
cieszyńskie”.

E KO N O M I A

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Płatności elektroniczne mogą być zdradliwe

Podczas gdy siedem lat temu 
obroty czeskiego rynku e-

commerce (handlu elektronicz-
nego) wynosiły ok. 68 mld koron, 
w roku ubiegłym było to już pra-
wie 200 miliardów. Tak wynika 
z danych opublikowanych przez 
Stowarzyszenie Komercji Elektro-
nicznej – APEK. Swoje zrobiła nie-
wątpliwie pandemia koronawiru-
sa i związane z tym ograniczenie 
czy wręcz zamrożenie tradycyjne-
go handlu. Ludzie z konieczności 
o wiele częściej i chętniej kupo-
wali w sklepach internetowych. 
Właściciele e-shopów najbardziej, 
jak co roku, zacierali dłonie w 
okresie przedświątecznym, ale 
obroty rosły systematycznie już 
od marca. Podczas gdy wcześniej 
ludzie kupowali w sieci głównie 
elektronikę, artykuły przydatne 
w gospodarstwie domowym lub w 
ogrodzie, sprzęt sportowy i zabaw-
ki, w okresie pandemii gwałtow-
nie podniosły się obroty sklepów 
oferujących artykuły spożywcze, 
środki czystości, maseczki, lekar-
stwa, książki, wyroby papiernicze 
i w ogóle produkty, bez których 
trudno obejść się w domu. 

Jak grzyby po deszczu
Nic dziwnego, że nowe e-shopy 
wyrastały w tym czasie niczym 
grzyby po deszczu. Niestety, nie 
wszystkie zasłużyły na miano 
rzetelnych i uczciwych. Tak to już 
bywa, że wszędzie tam, gdzie są 
pieniądze i perspektywa łatwego 
zysku, pojawiają się oszuści i prze-
stępcy. Wykorzystują łatwowier-
ność lub niewiedzę ludzi robią-
cych sprawunki, często świadomie 
wprowadzają klienta w błąd. Sto-
sują przeróżne sztuczki w nadziei, 
że kupujący po prostu da się na nie 
nabrać. Ryzykują przy tym niema-
łe kary fi nansowe od Czeskiej In-
spekcji Handlowej. Kłopot bywa 
m.in. ze sklepami, które deklarują, 
iż są tylko pośrednikami w trans-
akcji, oferują zaś towary w imieniu 
trzeciej strony (najczęściej chodzi 
o produkty z Chin). W ten sposób 
jednak ograniczają prawa czeskich 
konsumentów, głównie prawo 
do odstąpienia od umowy kupna 
w terminie do 14 dni bez poda-
nia przyczyny. Czeska Inspekcja 
Handlowa prowadzi i na bieżąco 
uzupełnia listę niebezpiecznych i 
podejrzanych sklepów interneto-

wych. Przed ostatnimi świętami 
było na niej tysiąc podmiotów. 
Może chodzić np. o strony ofe-
rujące jakieś cudowne rzekomo 
specyfi ki zachwalane przez sław-
nych niby naukowców czy leka-
rzy – którzy jednak są postaciami 
zmyślonymi. Niestety łatwowier-
nych klientów wciąż nie brakuje. 
Warto w każdym razie wiedzieć, że 
listę niebezpiecznych e-shopów 
można znaleźć pod adresem www.
rizikove.cz. 

Chargeback. 
Co to takiego?
Za towar kupiony w sieci trzeba 
zapłacić. Przelewem, kartą, przy 
odbiorze zamówionego towaru. 
Chociaż ta ostatnia opcja wydaje 
się także dziś najbezpieczniejsza, 
coraz więcej klientów preferuje 
płatności elektroniczne. To aku-
rat nie dziwi – wybierają szybkość 
i wygodę. Warto jednak pamiętać, 
że płatności elektroniczne mogą 
być zdradliwe. Bywa, że usypia-
ją czujność, prowadzą do rutyny, 
czasami zbyt późno stwierdzamy, 
że ktoś po prostu nas oszukał. W 
takiej sytuacji pomóc może tzw. 

obciążenie zwrotne, czyli coraz 
popularniejsza usługa o nazwie 
chargeback. Polega, mówiąc w 
skrócie, na zwrocie środków pie-
niężnych na konto konsumenta. 
Wnioskuje o to podmiot wysta-
wiający kartę w imieniu konsu-
menta (czyli głównie bank). Całą 
procedurę rozpoczyna oczywiście 
konsument, który postanawia 
ubiegać się o zwrot środków na 
swoje konto. Ostateczną decyzję 
jednak podejmuje bank, który 
ocenia, czy istnieją podstawy do 
ubiegania się o zwrot pieniędzy. 
Jeśli wniosek zostanie rozpatrzo-
ny pozytywnie, to środki trafi a-
ją na konto konsumenta. Każdy 
wniosek o zwrot pieniędzy jest 
jednak rozpatrywany indywidu-
alnie, nic nie odbywa się tu au-
tomatycznie. Usługa chargeback 
może przydać się wtedy, gdy do-
starczony z e-shopu towar jest 
niezgodny z opisem lub został 
uszkodzony, gdy klient zwrócił 
towar, ale nie otrzymał zwrotu 
gotówki. A także wtedy, gdy towar 
w ogóle nie został dostarczony, 
a karta płatnicza klienta została 
obciążona płatnością bez wiedzy 

klienta, gdy doszło do podwój-
nego lub wielokrotnego pobrania 
środków z konta za jednorazową 
usługę, gdy transakcja była wyni-
kiem oszustwa, wyłudzenia, kra-
dzieży. Sprzedawca ma prawo do 
przyjęcia lub odrzucenia wniosku 
o zwrot pieniędzy. W przypadku 
odmownej decyzji musi przedsta-
wić jej pisemne uzasadnienie. W 
przeciwnym razie środki muszą 
zostać niezwłocznie przekazane 
do zwrotu na konto konsumenta. 

Jak widać, proces ubiegania się 
o obciążenie zwrotne jest dość 
skomplikowany i czasochłonny 
i wymaga od konsumenta sporej 
cierpliwości. Warto zatem ewen-
tualnym problemom po pro-
stu zapobiegać. A więc przede 
wszystkim kupować w spraw-
dzonych, przez innych klientów 
dobrze ocenianych sklepach in-
ternetowych, dokładnie czytać 
opisy kupowanych produktów, a 
także bez pośpiechu zapoznawać 
się z regulaminami dotyczącymi 
zakupów, dostaw i ewentualnych 
zwrotów. No i – co równie ważne 
– korzystać wyłącznie z uznanych 
portali płatniczych.  

Kwiaciarnię „Magnolia” kojarzy chy-
ba każdy, kto jeździ główną drogą 
przez Trzycież. Charakterystyczny 

przeszklony budynek stoi niedaleko prze-
jazdu kolejowego. Na jego tyłach rozciąga 
się ogród. Sklep ogrodniczy założyli przed 26 
laty Anna i Władysław Pawerowie. Teraz pro-
wadzi go ich syn Roland. 

Władysław Pawera pracował w hucie, tak 
samo jego żona, a obecnie syn. Ale prócz 
pracy w przemyśle miał hobby kojarzące się 
z pięknem – ogród i malarstwo. Malował ra-
zem z Zofi ą Wanok, kuzynką żony oraz Paw-
łem Wałachem. Przeważnie rodzime pejzaże.

– Kwiaciarnię założyliśmy w 1995 roku. 
Nazwaliśmy ją „Magnolia”, ponieważ oboje 
z mężem lubiliśmy magnolie, rosną w na-
szym ogrodzie. Niemal równocześnie, nie-
zależnie od siebie, wymyśliliśmy tę nazwę 
– wspomina Anna Pawera. Jej syn dodaje, że 
to nie tylko ładna, ale też praktyczna nazwa, 
ponieważ brzmi w zasadzie tak samo po pol-
sku, czesku i po łacinie. 

– Kupiliśmy działkę, na której rósł zanie-
dbany sad. Trzeba to było wszystko wykar-
czować i na nowo zagospodarować – wspo-
mina pani Anna. – Przez wiele lat mieliśmy 
sklep w małej drewnianej chatce tuż obok, no 
i sprzedawaliśmy w ogrodzie. Potem mąż po-
stanowił wybudować nowy sklep, przeszklo-
ny, wyglądem przypominający szklarnię. 
Sam go sobie wymyślił i projektant namalo-
wał plany według jego pomysłu. 

Pan Władysław marzył, że na emeryturze 
w pełni poświęci się kwiaciarni. Niestety 
zachorował i zmarł rok po odejściu z huty. 
Przed jedenastu laty zdążył wybudować 
nowy sklep, ale już się nim nie nacieszył. 

Interes przejął syn. Pan Roland po powro-
cie z huty zajmuje się zarządzaniem, dosta-
wami, natomiast „papierkowa” robota należy 
do jego mamy. Klientów obsługują dwie eks-
pedientki – fl orystki. Na szczęście po towar 
nie trzeba jeździć daleko. 

– Dawniej jeździliśmy aż w okolice Oło-
muńca, obecnie jest dużo dostawców, za-

równo z Czech, jak i z Polski, 
którzy przywożą towar prosto 
do sklepu – cieszy się Roland 
Pawera. 

– Dopóki syn może i chce 
prowadzić kwiaciarnię, a ja 
jestem w stanie mu pomagać, 
nie sprzedamy jej. To było ma-
rzenie męża, jego dzieło, nie 
wyobrażam sobie, że miała-
bym sprzedać sklep – przyzna-
je pani Anna. 

W „Magnolii”, prócz kwia-
tów ciętych i doniczkowych, 
można kupić nasiona, nawozy, 
ziemię i inne artykuły ogrod-
nicze. Są także przetwory 
owocowe, miód, czekoladki, 
prezenty. Od wiosny do jesieni 
panuje ożywiony ruch w przy-
legającym do sklepu ogrodzie. 
Pawerowie sprzedają wówczas 
kwiaty ogrodowe, krzewy i 
drzewka ozdobne, a jesienią 
drzewka owocowe, maliny, 
jeżyny. Na wsi, gdzie każdy 
ma ogród, taki asortyment ma wzięcie. Do 
„Magnolii” jeżdżą także ludzie z okolicy – z 
Gnojnika, Trzyńca, Ropicy, Rzeki czy innych 
miejscowości. 

Ubiegłoroczny wiosenny lockdown, kiedy 
zamknięte były także granice, miał zarazem 
pozytywny, jak i negatywny wpływ na dzia-
łalność biznesową państwa Pawerów. Z jed-
nej strony było dwukrotnie więcej klientów, 
ponieważ ludzie nie mogli jeździć na zakupy 
do Polski, z drugiej strony przedsiębiorcy nie 
mogli sprowadzać towaru z polskich hurtow-
ni. 

– Czeskie hurtownie sprzedają rośliny po 
dwukrotnie wyższych cenach – pan Roland 
tłumaczy, dlaczego zamknięta granica stano-
wiła problem. 

Kwiaciarnia oferuje także bukiety i aran-
żacje kwiatowe na zamówienie. W „Magno-
lii” można zamówić dekoracje kwiatowe na 

wesela (tych ostatnio jest niewiele) czy też 
wiązanki pogrzebowe. Na te ostatnie wzrosło 
zapotrzebowanie podczas pandemii korona-
wirusa. 

Asortyment jest szerszy niż przed laty, 
zmieniają się także gusta klientów. – Kiedyś 
w bukietach królowały goździki i gerbery, 
dzisiaj popularne są róże, gerbery, eustoma, 
alstromeria, orchidee, w wiązankach typu 
biedermaier także małe chryzantemy – wy-
mienia pani Anna. 

Na jednej ze ścian w sklepie wiszą obrazy 
namalowane przez Władysława Pawerę. 

– Ten obraz był jego ostatnim. – Pani Anna 
dotyka obrazka przedstawiającego rzekę w 
zimie. – Mąż namalował go krótko przed 
śmiercią. Chciał mieć w kwiaciarni taką mi-
ni-galerię. Dlatego wiszą tu jego obrazy. Ale 
one nie są przeznaczone na sprzedaż, zostały 
nam na pamiątkę.  (dc)

Pod znakiem kwitnącej magnolii
POLSKI BIZNES (96)

• Andrzej Mżyk („Andreas Mzick”) w urbarzu Niemieckiej Lutyni z 1770 roku. 
Źródło: Archiwum Ziemskie w Opawie

• Metryka chrztu Jana Mżyka, urodzonego w 1679 roku w Niemieckiej Luty-
ni. Źródło: Archiwum Ziemskie w Opawie.

Urodziny »Zośki«
100 lat temu, 24 stycz-

nia 1921 r., urodził się 
harcmistrz, ppor. AK Tadeusz Za-
wadzki „Zośka”, bohater „Kamieni 
na szaniec”, zasłużony dla utrwa-
lenia w przestrzeni okupowanej 
Warszawy symbolu Polski Walczą-
cej; inicjator i uczestnik Akcji pod 
Arsenałem; patron powstańczego 
batalionu. Urodził się w Warsza-
wie w rodzinie inteligenckiej – oj-
ciec Józef Zawadzki był profeso-

rem chemii i od 1935 r. rektorem 
Politechniki Warszawskiej; matka 
– Leona z Siemieńskich – zajmo-
wała się działalnością społeczno-
-wychowawczą i oświatową.

Imię Tadeusz otrzymał na cześć 
Kościuszki, ale przez kolegów 
szybko został przezwany „Zośką”. 
Jak opisywał Aleksander Kamiń-
ski, „został bowiem przez naturę 
obdarzony niemal dziewczęcą 
urodą. Delikatna cera, regularne 

rysy, jasnoniebieskie spojrzenie i 
włosy złociste, uśmiech zupełnie 
dziewczęcy, ręce o długich, sub-
telnych palcach”.

Ta „dziewczęcość” nie kończy-
ła się na wyglądzie. „Pamiętał, co 
komu może zrobić przyjemność, 
i zawsze starał się to uczynić. 
Wcześnie odczuwał troski życio-
we otoczenia. (…) W chorobie, 
w trudnych sytuacjach podczas 
wojny był nieocenioną pomocą” – 

wspominał syna pod koniec 1943 
r. Józef Zawadzki.

Kamiński opisując tragedię wrze-
śnia 1939 r., odmalował taką scenę: 
– Oto wśród tej zgęszczonej ciżby, 
kluczy powoli na rowerze mężczy-
zna. Na plecach ma ogromny tobół, 
widocznie pościel, poduszki; na 
tym ogromnym tobole maleńkie, 
dwuletnie dziecko, trzymające się 
kurczowo rączkami za wielki supeł 
prześcieradła. „Zośka”, który to 

widzi, czuje jakiś skurcz bólu, cier-
pi, jakby był matką nieszczęsnego 
maleństwa. Niewątpliwie, opisane 
„matczyne” cierpienie „Zośki” jest 
prawdziwe – inspiracją do powsta-
nia powszechnie znanych „Kamie-
ni na szaniec” były wszak, spisane 
po śmierci Alka Dawidowskiego i 
Jana Bytnara, wspomnienia Tade-
usza, zatytułowane przezeń „Ka-
mienie rzucane na szaniec”.

Dzieje.pl

Kwesti onariusz fi rmowy

Rok założenia: 1995

Branża: ogrodnicza

Liczba pracowników: 2

Kontakt: 
Kwiaciarnia „Magnolia”, Trzycież nr 271

tel. 702 590 630

• Roland Pawera w kwiaciarni. Na ścianie wi-
szą obrazy jego ojca Władysława. 
Fot. DANUTA CHLUP
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Fot. ARC

S P O R T 
S P O R T

Arkadiusz Milik, 
napastnik piłkarskiej reprezentacji Polski po przenosinach z Napoli do Olympique Marsylia

Nowy klub to zawsze coś nowego 

RETROSKOP 

Jagna Marczułajtis-Walczak, 
była znakomita polska snow-

boardzistka, jedna z populary-
zatorek snowboardu nad Wisłą, 
była bohaterką ubiegłotygodnio-
wego Retroskopu. Dla mnie wspo-
mnienia związane z panią Jagną 
mają szczególny wydźwięk, okres 
jej sportowej świetności – m.in. 
czwarte miejsce w slalomie rów-
noległym podczas igrzysk olimpij-
skich w Salt Lake City 2002 – zbiegł 
się w czasie z moimi początkami w 
redakcji „Głosu” (wówczas jeszcze 
„Głosu Ludu”). Jesteście wspania-
li, bo zdjęcie z Jagną Marczułajtis 
wcale nie było łatwe do rozszyfro-
wania. 

Pora na 42. pytanie i gwoli ścisło-
ści przypominam, że raz na czte-
ry pytania do jednego z Was trafi  

voucher o wartości 500 koron do 
sieci sklepów Sportisimo. Warto 
więc regularnie uczestniczyć w tej 
zabawie. 

PYTANIE NR 42
W dzisiejszej odsłonie znów wybra-
łem dla Was zdjęcie z bliskiej prze-
szłości, a nie z otchłani sportowej 
historii. Wpadniemy wspólnie na 
korty tenisowe, albowiem milowy-
mi krokami zbliża się pierwszy w 
tym roku wielkoszlemowy turniej 
Austrailan Open w Melbourne (8-
21. 2.). 

Atmosfery Australian Open za-
smakowała również jedna z naj-
ładniejszych polskich tenisistek w 
historii. Nasza „tajemnicza boha-
terka” zakończyła profesjonalną 
karierę w 2015 roku, mając wów-

czas zaledwie 29 lat. Mam nadzieję, 
że była 37. rakieta świata nie obrazi 
się, że pomimo wciąż młodego wie-
ku znalazła się w rubryce „retro”. 
A za tydzień z foto-ekspedycją wy-

bierzemy się w bardziej zamierz-
chłą przeszłość. Obiecuję. 

Na odpowiedzi czekam pod ad-
resem: bittmar@glos.live do naj-
bliższej niedzieli.  (jb)

Tomaszewski: Sousa to dobry wybór
Kibice, trenerzy, piłkarze, 

wszyscy komentują nad Wi-
słą czwartkowy wybór Portugal-
czyka Paulo Sousy na nowego 
selekcjonera reprezentacji Polski. 
Swoje trzy grosze dorzucił oczy-
wiście również niezawodny ko-
mentator polskiej piłkarskiej rze-
czywistości, Jan Tomaszewski. 
Były bramkarz biało-czerwonych 
stoi murem za decyzją prezesa 
PZPN, Zbigniewa Bońka. 

– Przede wszystkim gratuluję 
Zbyszkowi decyzji – stwierdził. 
– Za kadencji Jerzego Brzęczka 
gorzej już grać nie można było. 
Potrzebna była zmiana. Paulo 
Sousa to bardzo dobry wybór. 
Jestem przekonany, mówił to 

zresztą sam po nominacji, że zna 
potencjał polskich piłkarzy. Mam 
nadzieję, że wreszcie nasza repre-
zentacja będzie mogła grać jak 
równy z równych z najlepszymi 
na świecie. Nie mówię o wygra-
nych, bo tego żaden trener nie 
zagwarantuje. Ale musimy znów 
grać to, z czego byliśmy dumni – 
podkreślił Tomaszewski. – Wspo-
minamy mecz z Portugalią z Euro 
2016. Tam była wymiana ciosów, 
porażka, ale kibice mogli z pod-
niesioną głową patrzeć na zespół. 
Byliśmy szczęśliwi, że mamy tak 
grającą reprezentację. 

Paulo Sousa biegle posługu-
je się pięcioma językami, m.in. 
włoskim, co z zadowoleniem 

skwitował Boniek. To-
maszewski zaleca por-
tugalskiemu trenerowi, 
by jednak nie uczył się 
kolejnego, czyli polskie-
go. – Broń Boże niech 
tego nie robi. Jeśli za-
cznie słuchać tego, co 
się o nim mówi i pisze, 
wpadnie w „piekiełko”, 
w którym był Brzęczek 
– wyjaśnił. – Mam na-
dzieję, że dzięki temu 
nie będzie miał z tyłu 
głowy tych wszystkich 
podpowiedzi i sprzeda 
zawodnikom swoją wi-
zję gry. 

 (jb) • Jan Tomaszewski. Fot. PZPN

Chcieć nie znaczy móc
W 16. kolejce najwyższej klasy rozgrywek piłkarskich zespół Karwiny przegrał u siebie z mistrzem RC, Slavią Praga 
1:3. Gospodarze dzielnie trzymali się tylko w pierwszej połowie. Z jednym punktem, a także sporym niedosytem, 
wrócili ze Zlina piłkarze Ostrawy. 

Janusz Bitt mar

Profesjonalne rozgrywki pił-
karskie to dla fanów futbo-
lu na chwilę obecną jedyna 

rozrywka. Fortuna Liga pędzi do 
przodu praktycznie bez przerwy, 
nie licząc rekordowo krótkiej świą-
tecznej kanikuły. I tak będzie aż 
do 29 maja, kiedy to spodziewane 
jest ofi cjalne zakończenie sezonu 
2020/2021. Wcześniejszy koniec 
sezonu ligowego podyktowany jest 
zaplanowanymi w terminie od 11 
czerwca do 11 lipca mistrzostwami 
Europy, opóźnionymi o rok z po-
wodu pandemii koronawirusa.

Slavia 
poza zasięgiem Karwiny
Przy pustych trybunach, ze „wspar-
ciem wokalnym” kibiców przed 
stadionem, drużyna MFK Karwina 
przegrała z faworyzowaną Slavią 
Praga 1:3. Slavia potwierdziła swo-
ją hegemonię w czeskiej lidze, wy-
grywając na boisku w Raju nawet z 
włączonym trybem oszczędzania 
baterii. Worek z bramkami rozwią-
zał się w drugiej połowie – na 0:1 
trafi ł w 51. minucie Sima, wykorzy-
stując błąd bramkarza Bolka. Brak 
zdecydowania obrońców, a zwłasz-
cza słabo grającego bocznego de-
fensora Twardzika zaważył na dru-
giej bramce w siatce Karwiny – po 
strzale Kuchty z 61. minuty. Iskier-
kę nadziei wykrzesał dla Karwiny 
w 82. minucie Qose, zdobywając 
z karnego kontaktowego gola, 
na więcej podopiecznych Juraja 
Jarábka nie było jednak stać. Slavia 
tymczasem dalej grała radosny fut-
bol, dołączając zasługą Olayinki z 
kontry bramkę na 1:3. – Przy stanie 
1:2 zaryzykowałem, postawiłem 
wszystko na jedną kartę, zmienia-
jąc nasze szyki. Z obrony do ataku 
przesunął się Eduardo, ale niestety 
szybko straciliśmy piłkę i goście 

z kontry postawili kropkę 
nad i – skomentował klu-
czowy moment spotkania 
trener Karwiny, Juraj Jará-
bek. 

W końcówce spotkania 
na murawie zrobiło się nie-
co nerwowo, ale zderzenie 
bramkarza Bolka z praskim 
pomocnikiem Lingrem (by-
łym piłkarzem Karwiny) 
wyglądało groźnie tylko 
z trybuny. Lingr po chwi-
li wrócił do gry, w odróż-
nieniu od Bolka, którego 
sędzia desygnował z czer-
woną kartką pod prysznic. 
Faulującego Bolka zmienił 
w bramce obrońca Janečka, 
goście z rzutu rożnego zli-
towali się jednak nad karwi-
niakami. 

Wykluczony karwiński 
bramkarz po meczu krótko 
skomentował swoją niefor-
tunną interwencję, czyli 
znokautowanie kolanem 
byłego kumpla z boiska, 
Ondřeja Lingra. – Przepro-
siłem Ondrę, ale wszyscy 
widzieli, że to nie było ce-
lowe zagranie. Nawet ław-
ka Slavii była zaskoczona 
decyzją sędziego. Ten mecz 
przegraliśmy jednak znacz-
nie wcześniej, niż w momencie mo-
jego faulu przy stanie 1:3 – stwier-
dził Bolek, który czerwoną kartkę 
otrzymał po raz pierwszy w pro-
fesjonalnej karierze. – Pamiętam, 
że dwadzieścia lat temu zostałem 
wykluczony po faulu w meczu eli-
minacyjnym reprezentacji U16, ale 
to zamierzchłe czasy. 

W sobotę w Teplicach drużyna 
Juraja Jarábka spróbuje powalczyć 
o lepszy wynik. W bramce z dużym 
prawdopodobieństwem debiut za-
liczy Jiří Ciupa, albowiem Bolek 
i Neuman nie będą do dyspozycji 
trenera. Z powodu kartek pauzo-

wać będzie również napastnik Mi-
chal Papadopulos. 

Karny z kapelusza 
w Zlinie
Poniżej oczekiwań spisali się w 
weekend gracze Banika Ostrawa. 
Zespół trenera Luboša Kozla pro-
wadził w Zlinie po samobójczym 
trafi eniu Petra Buchty, z karnego 
wyrównał były napastnik Banika, 
Tomáš Poznar. Właśnie „jedenastka” 
podyktowana przeciw drużynie Ba-
nika tuż przed zejściem do szatni na 
przerwę, mocno zdenerwowała tre-
nera Kozla. – Karny z 44. minuty był 

bardzo kontrowersyjny. Gol Poznara 
pokrzyżował nam plany – ocenił fe-
ralną sytuację z końcówki pierwszej 
połowy szkoleniowiec Banika. Na-
pastnik Zlina zaskoczył bramkarza 
Laštůvkę, trafi ając w stylu legen-
darnej „jedenastki” Antoniego Pa-
nenki – technicznym uderzeniem 
w sam środek bramki. – Liczyłem 
na inny wariant, bo znam Poznara i 
myślałem, że uderzy bezkompromi-
sowo, a nie technicznie – stwierdził 
Laštůvka, wybrany ponownie naj-
lepszym piłkarzem Banika w meczu. 
Jutro, w zaległym spotkaniu 9. kolej-
ki, Banik podejmuje Liberec. – Nasz 

cel jest prosty: chcemy wygrać – za-
deklarował Laštůvka. 

Z remisu panowało zadowolenie 
tylko w obozie Zlina. – Banik zagrał 
na wyższych obrotach dopiero w 
drugiej połowie, po wprowadzeniu 
do gry głodnych piłki zmienników. 
Po zmianie stron byliśmy wszędzie 
ciut później od zawodników Banika, 
a więc w końcowym rozrachunku 
trzeba po męsku przyznać, że remis 
jest naszym sukcesem – stwierdził 
trener Zlina, Bohumil Páník, który 
wielu ostrawskich graczy poznał 
osobiście w trakcie swojej trener-
skiej pracy nad Ostrawicą.  

FORTUNA LIGA

MFK KARWINA – 
SLAVIA PRAGA 1:3
Do przerwy: 0:0. Bramki: 82. Qose 
– 51. Sima, 61. Kuchta, 85. Olayin-
ka. CZK: 90. Bolek (K). Karwina: 
Bolek – Eduardo, Dramé, Šindelář, 
Twardzik (90. Kokovas) – Smrž (71. 
Čmelík) – Mikuš (71. Haša), Qose, 
Herc (82. Janečka), Ostrák – Papa-
dopulos (71. Tavares).

FC FASTAV ZLIN 
– FC BANIK 
OSTRAWA 1:1
Do przerwy: 1:1. Bramki: 44. Poznar 
– 24. samob. P. Buchta. Ostrawa: 
Laštůvka – Fillo, Svozil, Stronati , 
Fleišman – Tetour, Kaloč (64. Jánoš) 
– D. Buchta (46. Ndefe), Mena (46. 
de Azevedo), Potočný (75. Zajíc) – 
Kuzmanović (85. Tijani).
Lokaty: 1. Slavia Praga 41, 2. Ja-
blonec 35, 3. Sparta Praga 35,… 9. 
Ostrawa 23, 11. Karwina 20 pkt. 
Jutro (16.00): Ostrawa – Liberec; w 
sobotę (14.00): Teplice – Karwina; w 
niedzielę (16.00): Ostrawa – Pilzno. 

• Jedynego gola dla Karwiny zdobył 
w meczu ze Slavią albański pomocnik 
Kristi  Qose. Fot. mfk karvina

WEEKENDOWY 
SERWIS HOKEJA
Jak za starych czasów, kiedy hokej był „totalnym sportem”, a grad bramek był znakiem rozpoznawczym 
najszybszego sportu zespołowego planety. W meczu 39. kolejki Tipsport Ekstraligi hokeiści Trzyńca pokonali 
Czeskie Budziejowice 9:7. – Szesnastu bramek w jednym meczu nie pamiętam, przynajmniej nie w mojej karierze – 
stwierdził napastnik Stalowników, Matěj Stránský. 

Janusz Bitt mar

TIPSPORT EKSTRALIGA

TRZYNIEC – CZ. 
BUDZIEJOWICE 9:7
Tercje: 1:3, 4:3, 4:1. Bramki i asy-
sty: 16. Gernát (Martin Růžička, P. 
Vrána), 22. Rodewald (Kurovský, 
Leier), 24. Leier (Kundrátek, Ro-
dewald), 37. Gernát (Leier), 38. 
M. Stránský (Martin Růžička), 47. 
M. Kovařčík (Gernát, Leier), 48. 
M. Stránský (Martin Růžička, P. 
Vrána), 54. Dravecký (M. Strán-
ský, P. Vrána), 60. Hrehorčák – 5. 
Alderson (Vydarený), 10. Toman 
(Forman, D. Voženílek), 16. D. 
Voženílek (Z. Doležal, Toman), 28. 
Z. Doležal (Toman, Forman), 34. 
Lytvynov (D. Voženílek, Jonák), 35. 
Z. Doležal (Toman), 43. Ville (P. No-
vák, Karabáček). 

Trzyniec: Kacetl (28. Štěpánek) 
– M. Doudera, Gernát, M. Adámek, 
D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský 
– Martin Růžička, P. Vrána, M. 
Stránský – Kurovský, Rodewald, 
Leier – Hrňa, Marcinko, Hrehorčák 
– Dravecký, M. Kovařčík, Kofroň.

Kto oglądał ten mecz w sporto-
wym serwisie streamingowym, 
przecierał oczy ze zdumienia. 
Dziennikarze znajdujący się bez-
pośrednio w Werk Arenie po-
czuli się zaś jak w zwariowanych 
fi lmach Tima Burtona. – Po raz 
ostatni przeżyłem w zdrowiu taki 
festiwal strzelecki chyba w kate-

goriach dziecięcych. To było coś 
niesamowitego – ocenił niedziel-
ne bramkostrzelne zawody na-
pastnik gospodarzy, Matěj Strán-
ský. Dla trenerów takie spotkania 
są jednak czarną zmorą. – Wynik 
poszedł w świat, ale ja wolałbym 
mniej nerwówki. Zagraliśmy sła-
bo w defensywie, o czym świadczy 
zresztą siedem bramek w naszej 
siatce – skomentował pojedynek z 
Motorem główny trener Stalowni-
ków, Václav Varad’a. 

Trzyńczanie rozpoczęli niedziel-
ną przepychankę w kiepskim sty-
lu, przegrywając pierwszą tercję 
1:3. Po czwartej bramce w siatce 
gospodarzy doszło do wymiany 
golkiperów, Kacetla zmienił Štěpá-
nek. Doświadczony bramkarz 
przyglądał się już znacznie lepszej 
grze swoich kolegów, z korzystnej 
strony pokazali się w drugiej tercji 
m.in. Kanadyjczycy Taylor Leier i 
Jack Rodewald. Leier w pojedynku, 
w którym defensywy zafundowały 
sobie 60-minutową drzemkę, czuł 
się jak ryba w wodzie, zdobywając 
pierwszą bramkę w barwach Sta-
lowników. 

Stalownicy przechylili szalę spo-
tkania na swoją korzyść w trzeciej 
odsłonie. Nikt nie marzył o do-
grywce, zwłaszcza obrońcy, któ-
rzy po kiksach indywidualnych 
grali pod dużą presją psychicz-
ną. Trzecia tercja, wygrana przez 
gospodarzy 4:1, była pokłosiem 
ostrych słów trenerów w szatni. 
Václav Varad’a podobno tak głośno 
nie krzyczał od czasów zdobycia 
pierwszego mistrzowskiego tytułu 

w sezonie 2010/2011, jeszcze jako 
aktywny napastnik Stalowników. 
– Zespół pokazał determinację w 
trzeciej tercji. To jedyna pozytyw-
na migawka z tego zwariowanego 
meczu – dodał Varad’a. Trzynieccy 
trenerzy przygotowują od wczo-
raj zespół pod kątem dzisiejszego 
wieczornego hitu kolejki, wyjaz-
dowego pojedynku z Kometą Brno 
(18.00). – W Brnie musimy wy-
eliminować błędy do minimum 
– ostrzegł swoich podopiecznych 
Varad’a. 

LIBEREC – 
WITKOWICE 3:2
Tercje: 1:0, 2:0, 0:2. Bramki i asysty: 
10. Gríger (Najman, Musil), 30. Grí-

ger (Jelínek), 32. Musil (Lenc, Knot) 
– 52. Irgl, 59. Svačina (Pyroch-
ta). Witkowice: M. Svoboda – Py-
rochta, R. Polák, Galvinš, Gewiese, 
Koch, L. Kovář, L. Doudera – Svači-
na, Hruška, Lakatoš – L. Krenže-
lok, Dej, Irgl – Fridrich, J. Mikyska, 
Schleiss – Mallet, Werbik, Dočekal. 

O zwycięstwie Białych Tygry-
sów z Liberca zadecydowała pię-
ciominutowa przewaga liczebna, 
w której gospodarze zdobyli dwie 
bramki. Ostrawianie do końca 
nie rezygnowali z uzyskania ko-
rzystnego rezultatu. W 52. minu-
cie Zbyněk Irgl wykrzesał iskierkę 
nadziei, trafi ając z rzutu karnego 
po kiwce do bekhendu na 3:1. W 
desperackiej power play gościom 
udało się nawet strzelić kontakto-

wego gola, liberecka drużyna nie 
dała sobie jednak wydrzeć zwycię-
stwa.  Lokaty: 1. Sparta Praga 75, 2. 
Trzyniec 70, 3. Ml. Bolesław 67,… 
11. Witkowice 43 pkt. 

CHANCE LIGA

HAWIERZÓW – 
WSECIN 2:3 (d)
Tercje: 1:1, 1:1, 0:0 – 0:1. Bramki i 
asysty: 14. O. Procházka (Lednický, 
F. Seman), 37. Prokeš – 1. Babka (R. 
Vlach, Hryciow), 33. Gorčík (Pecha-
nec, Smetana), 63. Bartko (Pecha-
nec, Gorčík). Hawierzów: Stezka 
– Rašner, Lytvynov, Bořuta, Mro-
wiec, Kočí, Kachyňa, Chroboček 
– Doktor, F. Seman, O. Procházka – 
Rudovský, J. Kloz, Horváth – Led-
nický, Prokeš, Maruna – Petriska, 
Mastič, Mrva.

Wczoraj, po zamknięciu nume-
ru, w zaległym spotkaniu 9. kolejki 
podopieczni trenera Jiřego Režna-
ra zmierzyli się na wyjeździe ze 
Slavią Praga. Režnar poprowadził 
drużynę Hawierzowa ze świeżym, 
nowym kontraktem obowiązują-
cym do roku 2023.  

89,75
Tyle w procentach wynosi skutecz-
ność interwencji Jakuba Štěpánka, 
pierwszego bramkarza HC Stalownicy 
Trzyniec. 34-letni Štěpánek w tym 
sezonie włączył się do 18 ekstraligo-
wych meczów.

• Stalownicy wzięli się w garść dopiero w trzeciej tercji, wygrywając zwario-
wane zawody 9:7. Fot. ZENON KISZA



Głos   |   wtorek   |   26 stycznia 202110   ♩ ♩    11 Głos   |   wtorek   |  26 stycznia 2021

Fot. ARC

Przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury RC wydaje Kongres Polaków w RC, ul. Grabińska 33, 737 01 Czeski Cieszyn, IČO: 00535613, w wydawnictwie POL-PRESS, s.r.o. IČO: 
26792575 • Adres: Redakcja „Głosu”, ul. Strzelnicza 28, Czeski Cieszyn 737 01 • Redaktor naczelny: Tomasz Wolff, wolff@glos.live • Zastępca redaktora naczelnego, redaktor sporto-
wy: Janusz Bittmar, bittmar@glos.live • Redaktorzy terenowi: Danuta Chlup, danuta.chlup@glos.live • Witold Kożdoń, kozdon@glos.live • Szymon Brandys, brandys@glos.live • Foto-
reporter: Norbert Dąbkowski, dabkowski@glos.live • Doradca ds. reklamy: Beata Schönwald, beata.schonwald@glos.live • Projekt makiety: Jacek Utko • Telefony: sekretariat/centrala 
558 731 766, e-mail: info@glos.live • www.glos.live • Pismo wychodzi we wtorki i piątki • Dostawę prenumeratorom prowadzi Česká pošta, s.p., oddělení periodického tisku, Olšanská 
38-9, 225 99 Praha 3. Zamówienia: www.periodik.cz, e-mail: postabo.prstc@cpost.cz • Reklamacje tel. 800 300 302 • Kolportaż: PNS, a.s. • Druk: CZECH PRINT CENTER a. s. Na Rovince 876,  
720 00 Ostrava-Hrabová • Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również prawo ich redagowania i skracania • Numer ewidencyjny Ministerstwa Kultury RC: 
MK ČR E 588, nr Indeksu 42501, ISSN 2570-8708.

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 26 STYCZNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.45 Wstystko-party 10.30 
List do ciebie 11.30 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Śladami gwiazd 14.30 
Małżeństwa z rozsądku (s.) 16.00 Na-
pisała: Morderstwo (s.) 16.45 Podró-
żomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Doktor Martin (s.) 21.05 Dobry 
adres (s.) 22.00 Czwarta gwiazda (s.) 
23.00 Komicy na piątkę 23.50 Kry-
minolog (s.) 0.50 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Cudowna planeta 
9.55 Cuda starożytności 10.35 Naj-
piękniejsze kotowate 11.30 Piękne 
straty 11.55 Nie poddawaj się plus 
12.25 Nie poddawaj się 12.50 Tkane 
piękno 13.20 Magazyn religijny 13.50 
Geoderma 14.15 Hebanowe niewol-
nictwo 15.20 Niezapomniany Con-
corde 16.05 Królestwo natury 16.30 
Życie w powietrzu 17.25 Wspaniała 
Ameryka 18.15 W kamperze po Cze-
chach 18.45 Wieczorynka 19.00 Na 
hulajnodze 19.15 Magazyn religijny 
19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-
gowym 20.00 Amerykańska wojna 
20.55 Czescy naukowcy w topnie-
jącej Arktyce 21.50 Oświęcim: Wiel-
ka ucieczka 22.40 Grantchester (s.) 
23.25 Doktor Foster (s.) 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 
(s.) 9.50 Spece (s.) 11.00 Co o tym są-
dzą Czesi 12.00 Południowe wiado-
mości 12.35 Mały Sheldon (s.) 12.55 
Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 14.10 Castle (s.) 15.05 Mentalista 
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 Uli-
ca (s.) 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.20 Anatomia życia (s.) 21.20 
Weekend 22.25 Zabójcza broń (s.) 
23.20 Mentalista (s.) 1.00 Castle (s.). 
PRIMA 
6.15 Max Steel (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 9.10 M.A.S.H. (s.) 10.20 Na-
rzeczona mojego brata (film) 12.25 
Strażnik Teksasu (s.) 13.25 Policja 
Hamburg (s.) 15.25 Agenci NCIS (s.) 
16.25 Policja w akcji 17.25 Wiadomo-
ści kryminalne 17.50 Nakryto do sto-
łu! 18.55 Wiadomości 19.55 Showtime 
20.15 Slunečná (s.) 21.35 7 przypad-
ków Honzy Dědka 22.50 Złote rącz-
ki 23.25 Policja w akcji 0.20 Agenci 
NCIS (s.). 

ŚRODA 27 STYCZNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Mor-
derstwo (s.) 9.45 Urlop na poziomie 
10.35 Doktor Martin (s.) 11.30 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Opóźnio-
ne morderstwo 15.00 Gniazdo (s.) 
15.55 Napisała: Morderstwo (s.) 16.45 
Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 18.00 Wiadomości re-
gionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Grzeszni ludzie miasta 
Pragi (s.) 20.50 Hercule Poirot (s.) 
22.25 Losy gwiazd 23.20 Sprawy de-
tektywa Murdocha (s.) 0.05 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 

przedszkole 9.00 Yucatan 9.55 Życie 
w powietrzu 10.45 Oświęcim: Wielka 
ucieczka 11.35 Nasza wieś 12.05 Na 
muzycznym szlaku 12.35 Tysiące 
smaków ulicy 13.20 Człowiek plus 
14.10 Telewizyjny klub niesłyszą-
cych 14.40 Einstein genialny 15.35 
Na pływalni z Z. Zieglerem 16.10 
Nieznani bohaterowie 16.35 Piekło 
na ziemi 17.30 Siedem świateł 18.25 
GEN – Galeria elity narodu 18.45 
Wieczorynka 18.55 Babel 19.25 Ka-
wałek drewna z drzewa 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym 20.00 
Kamera w podróży 21.00 Matses 
21.45 Olga 23.20 Łowca (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 
(s.) 9.50 Anatomia życia (s.) 11.00 Co 
o tym sądzą Czesi 12.00 Południo-
we wiadomości, sport, pogoda 12.35 

Mały Sheldon (s.) 12.55 Przychodnia 
w różanym ogrodzie (s.) 14.10 Castle 
(s.) 15.05 Mentalista (s.) 16.57 Po-
południowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Zamieńmy się żonami 21.35 Małe mi-
łości 22.40 Zabójcza broń (s.) 23.30 
Mentalista (s.) 1.15 Castle (s.). 
PRIMA 
6.15 Max Steel (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 9.10 M.A.S.H. (s.) 10.20 Miłość 
z nieba (film) 12.25 Strażnik Teksasu 
(s.) 13.25 Policja Hamburg (s.) 15.25 
Agenci NCIS (s.) 16.25 Policja w akcji 
17.25 Wiadomości kryminalne 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 
19.55 Showtime 20.15 Pielęgniarki 
(s.) 21.35 Show Jana Krausa 22.50 
Skarby ze strychu 23.50 Policja w ak-
cji 0.45 Agenci NCIS (s.). 

CZWARTEK 28 STYCZNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Mor-
derstwo (s.) 9.50 Recepta na miłość 
10.50 Grzeszni ludzie miasta Pragi 
(s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Łysina 14.20 Ojciec Brown (s.) 
15.05 Zawodowcy (s.) 15.55 Napisała: 
Morderstwo (s.) 16.45 Podróżoma-
nia 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.10 
Doktor Martin (s.) 21.00 Gejzer 21.30 
Pr. dyskusyjny 22.30 Na tropie 22.55 
Miejsce zbrodni – Berlin (s.) 0.25 AZ 
kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Prawda o lwach 
10.45 Po Czechach 10.55 Świątynia z 
popiołu 11.35 Concorde 12.25 Ostat-
nie tajemnice trzeciej rzeszy 13.20 
Dzieci w Terezinie i potwór z wąsem 
14.15 Przez ucho igielne 14.45 Amery-
kańska wojna 15.30 Europa dziś 15.55 
Geoderma 16.25 Tysiąc smaków ulicy 
17.10 Człowiek kontra puma 18.00 
Matses 18.45 Wieczorynka 18.55 
Przygody nauki i techniki 19.25 Cze-
skie wsie 19.50 Wiadomości w cze-
skim j. migowym 20.00 Najciekawsze 
miasta świata 21.00 W kamperze po 
Czechach 21.30 Zakazany bóg 22.00 
Lekcja tańca i miłości (film) 23.45 Qu-
eer 0.15 Fargo (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Ulica 
(s.) 9.55 Małe miłości 11.00 Co o tym 
sądzą Czesi 12.00 Południowe wiado-
mości 12.35 Mały Sheldon (s.) 12.55 
Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 14.10 Castle (s.) 15.05 Mentalista 
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 21.40 Gwiezdne życie 22.15 
Zabójcza broń (s.) 23.10 Mentalista 
(s.) 0.55 Castle (s.). 
PRIMA 
6.15 Max Steel (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 9.10 M.A.S.H. (s.) 10.20 Cienie 
przeszłości (film) 12.25 Strażnik Tek-
sasu (s.) 13.25 Policja Hamburg (s.) 
15.25 Agenci NCIS (s.) 16.25 Policja w 
akcji 17.25 Wiadomości kryminalne 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wia-
domości 19.55 Showtime 20.15 Slu-
nečná (s.) 21.35 Wydział kryminalny 
(s.) 22.55 Tak jest, szefie! 0.05 Policja 
w akcji. 

POLECAMY

• Oświęcim: Wielka ucieczka
Wtorek 26 stycznia, 
godz. 21.50  
TVC 2

• Prawda o lwach
Czwartek 28 stycznia, 
godz. 9.00  
TVC 2

• Tysiące smaków ulicy
Środa 27 stycznia, 
godz. 12.35  
TVC 2

Dnia 27 stycznia obchodziłaby setne urodziny 

śp. MARIA BEZECNA
z domu Strokosz, z Trzyńca-Osówek

Wspominają synowie z rodzinami, proszą też o modli-
twę oraz chwilę zadumy.
 GŁ-047

…nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych…
Dnia 24 stycznia minęła 10. rocznica śmierci

śp. ANNY NIEDOBOWEJ
z domu Ćmiel, z Jabłonkowa

O chwilę wspomnień proszą synowie i córka z rodzina-
mi.
 GŁ-049

Dnia 27 stycznia 2021 minie 15. roczni-
ca śmierci naszej Drogiej 

śp. ANNY DZIKOWEJ
z Nawsia

Równocześnie 15 stycznia 2021 obcho-
dziłby 100. urodziny nasz Drogi

śp. JAN DZIK 
Z miłością i szacunkiem wspominają syn i córka z rodzinami. GŁ-042

Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią im się płaci. 

     W. Szymborska

Dnia 27 stycznia minie piąta rocznica śmierci naszego 
Kochanego 

śp. inż. WŁADYSŁAWA WĘGLORZA
O chwilę cichych wspomnień proszą żona i córki z ro-
dzinami. GŁ-048

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

Kiedy odejdziemy,
ważne będą tylko ślady miłości,
które pozostawimy.

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy, że 
dnia 23 stycznia 2021 zmarła w wieku 89 lat nasza Ko-
chana Mamusia, Teściowa, Babcia, Prababcia, Szwa-
gierka i Ciocia 

śp. HELENA SZCZERBOWSKA
zamieszkała w Trzyńcu

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w czwartek 28 
stycznia 2021 o godz. 14.00 z kościoła katolickiego 
w Trzyńcu na miejscowy cmentarz. W smutku pogrą-
żona rodzina. GŁ-051

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.
Serdeczne podziękowania rodzinie, przyjaciołom, są-
siadom oraz wszystkim tym, którzy łącząc z nami ból 
uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu

 śp. WŁADYSŁAWA LEGIERSKIEGO
które odbyło się 21 stycznia 2021  

w kościele katolickim w Bystrzycy 
oraz okazali wiele serca, życzliwości i współczucia 
w trudnych dla naszej rodziny chwilach.
Składamy wyrazy wdzięczności również Ojcu Arturo-
wi Kimakowi za ceremonię pogrzebową. GŁ-050

Grónie, moje grónie, już mi odejść trzeba...
W głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich, że dnia 
18 stycznia 2021 odeszła na zawsze w wieku 92 lat na-
sza Kochana Mama, Teściowa, Babcia, Prababcia, Cio-
cia i Siostra

TERESA KANTOROWA 
z Jabłonkowa

Pogrzeb odbył się w gronie rodzinnym. Prosimy tych, 
którzy Ją znali o modlitwę.
W smutku pogrążona rodzina.
 GŁ-052

Odejdę jak łza gorąca,
co przemknęła po licu,
jak szelest kropli deszczu,
których las nie policzył…

    H. Jasiczek

W głębokim smutku i żalu pogrążeni zawiadamiamy 
wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że 24 
stycznia 2021 zmarł w wieku 89 lat nasz Najdroższy 
Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek i Pradziadek

śp. inż. TADEUSZ BONCZEK
Ostatnie pożegnanie Drogiego Zmarłego odbędzie się w kręgu najbliż-
szej rodziny w kościele rzymskokatolickim w Czeskim Cieszynie na 
miejscowy cmentarz.

W smutku pogrążona rodzina. GŁ-055

W głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich krewnych, przyjaciół i zna-
jomych, że 22 stycznia 2021 zmarła w wieku 76 lat nasza Kochana 

śp. MARIA CYMOREK
z Czeskiego Cieszyna

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w piątek 29 stycznia 2021 o godz. 
13.30 w kościele ewangelickim Na Niwach w Czeskim Cieszynie. Za-
smucona rodzina. GŁ-053

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o zgonie Koleżanki klasowej 

śp. MARII CYMOREK
Rysia była bez przesady dobrym duchem naszej klasy. Zawsze i dla 
wszystkich bez wyjątku miła i prawdziwie koleżeńska. Pomimo ponad-
przeciętnego intelektu i celujących ocen była Rysia wzorem skrom-
ności, pilności i gorliwości w działaniu. Znamy ją także jako szczerą 
i ofiarną społeczniczkę. Biorąc pod uwagę tak szlachetne zalety śp. 
Rysi, czujemy obowiązek przekazania zacnej rodzinie wyrazy głębokie-
go współczucia i pocieszenia w żałobie.
W naszych sercach pozostaniesz na zawsze. 
Koleżanki i koledzy z klasy maturalnej Polskiej Jedenastoletniej Szkoły 
Średniej w Czeskim Cieszynie r. 1961. GŁ-054

www.glos.live

Dziś, 26 stycznia 2021, obchodziłby 90. urodziny nasz 
Kochany Ojciec, Teść, Dziadek, Pradziadek

śp. JÓZEF BÖHM
z Karwiny-Frysztatu

Z miłością i szacunkiem wspominają córki i syn z ro-
dzinami.
 RK-005

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

CZ. CIESZYN – Koło Macierzy 
Szkolnej przy Polskim Gimnazjum 
w Czeskim Cieszynie informuje, że  
Bal Gimnazjum, który miał się od-
być 6 lutego br., zostaje odwołany. 

Data kolejnego balu została ustalo-
na na 12 lutego 2022 roku w Ośrod-
ku Kultury  „Strzelnica” w Czeskim 
Cieszynie.

OFERTY

MASZ PROBLEM Z SAMOCHO-
DEM? Naprawimy go! AUTOSERVIS 
– PNEUSERVIS Pamicar s.r.o. – TEL: 
+420 608 120 706. GŁ-729

Znaczek z Baczyńskim
22 stycznia, w 100. rocznicę 

urodzin Krzysztofa Kami-
la Baczyńskiego – poety i żołnie-
rza Armii Krajowej, Poczta Pol-
ska wprowadziła do obiegu nowy 
znaczek emisji „KK Baczyński”. 
Krzysztof Kamil Baczyński uro-
dził się 22 stycznia 1921 roku w 
Warszawie. Od wczesnej młodości 
wyróżniał się niezwykłym talen-
tem literackim i plastycznym. Był 
uczniem słynnego Liceum im. Ste-
fana Batorego, uczęszczał do jed-
nej klasy z Tadeuszem Zawadzkim 
ps. „Zośka” (piszemy o nim krótko 
na stronie 6), Janem Bytnarem ps. 
„Rudy” i Maciejem Aleksym Dawi-
dowskim ps. „Alek”.

Pierwszy znany wiersz „Wypadek 
przy pracy” poeta napisał w 1936 
r. Baczyński w okresie okupacji 

niemieckiej ogłosił kilka tomików 
poezji: „Zamknięty echem” (lato 
1940), „Dwie miłości” (jesień 1940), 
„Wiersze wybrane” (maj 1942) i „Ar-
kusz poetycki nr 1” (1944).

Był żołnierzem batalionów Ar-
mii Krajowej „Zośka” i „Parasol”. 
Wybuch powstania warszawskiego 
zaskoczył Baczyńskiego w rejonie 
placu Teatralnego, gdzie został wy-
słany po odbiór butów dla oddzia-
łu. Nie mogąc przedostać się na 
miejsce koncentracji macierzystej 
jednostki na Woli, przyłączył się do 
oddziału złożonego z ochotników, 
którymi dowodził ppor. „Leszek” 
(Lesław Kossowski).

Poeta zginął w Pałacu Blanka 4 
sierpnia około godziny 16.00. Trafił 
go niemiecki snajper strzelający z 
gmachu Teatru Wielkiego. 1 wrze-

śnia zginęła jego żona – Barbara. 
Oboje pochowani są na Cmentarzu 
Wojskowym na warszawskich Po-
wązkach.

Polonijna Agencja Informacyjna

Wystawa pod chmurką
Wystawę pod gołym 

niebem można obej-
rzeć do końca stycznia w 
ogrodach Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Wiśle-Joni-
dle. Zewnętrzna ekspozycja 
edukacyjna porusza zagad-
nienia związane z dbałością 
o naszą planetę i odpowied-
nie zachowania przyjazne 
dla środowiska naturalnego. 
Organizatorzy wydarzenia 
przekonują, że codzienne 
czynności wykonywane w 
sposób ekologiczny przy-
czynić się mogą do popra-
wy jakości życia. Wystawa 
składa się z kilkudziesięciu 
plansz graficznych i jest 
podzielona tematycznie. 
Dla najmłodszych zwie-
dzających przeznaczone są 
plansze z zagadkami typu 
„znajdź różnicę” oraz „po nitce do 
celu”. Starsze dzieci mogą zaba-
wić się w odnajdywanie właściwej 
drogi w „Labiryncie Eugeniusza” i 
zaznajomić się w ten sposób z te-
matami dotyczącymi oszczędności 
energii, wody i gospodarki odpada-

mi. Można tu też znaleźć wskazów-
ki, w jaki sposób prowadzić dom, 
by oszczędzać środowisko i zawar-
tość portfela.

Wystawie towarzyszą też plan-
sze z hasłami ogólnymi, takimi jak: 
„wybieraj lokalne produkty żywno-

ściowe” czy „przed wrzuceniem do 
kosza, zgnieć puszkę”. Są też tema-
ty poruszające problemy, jak choć-
by wyspy plastiku na oceanach i 
zanieczyszczanie egzotycznych 
plaż. Zwiedzanie jest bezpłatne.

 „Zwrot”

Zaopiekujemy się...
W reakcji na artykuł prof. Da-

niela Kadłubca pt. „Sprosto-
wanie i nie tylko”, który ukazał się na 
łamach „Głosu” 19 stycznia, zarząd 
MK PZKO w Czeskim Cieszynie-Sibi-
cy jednogłośnie wyraził chęć zaopie-
kowania się zaniedbanym grobow-
cem śp. Jana Glajcara, wybitnego 
polskiego działacza z XIX i początku 
XX wieku. Korzystając z łamów ga-
zety, prosimy ewentualnych potom-
ków zmarłego o pozwolenie na obję-
cie grobu naszym patronatem. 

Na początku wiosny tego roku 
pragniemy w czynie społecznym 
to miejsce uporządkować i w razie 
potrzeby załatwić dotację na reno-
wację napisów na pomniku. Dzię-
kujemy panu profesorowi za zwró-
cenie uwagi. Również uważamy, że 
zachowanie pamięci o tych, którzy 
poświęcali się dla polskości ziemi 
cieszyńskiej jest dla potomnych 
bardzo ważną sprawą. 

Irena Kołek, 
prezes MK PZKO w Sibicy

Z REDAKCYJNEJ POCZTY
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UŚMIECHNIJ SIĘ LOGOGRYF

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 książka. Rozwiązania prosimy przy-

syłać na e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsyłania upły-
wa w piątek 5 lutego 2021 r. Nagrodę z 12 stycznia otrzy-
muje Krystyna Hampel z Olbrachcic. Autorem dzisiejszych 
łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie minikwadratu magicznego I 
z 12 stycznia: 1. YUMA 2. ULRYK 3. MYDŁO 4. AKON 
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II 
z 12 stycznia: 1. LUNA 2. UPŁYW 3. NYSKA 4. AWAR
Rozwiązanie logogryfu z 12 stycznia: 
BAŁWAN
Rozwiązanie logogryfu łamanego z 12 stycznia: RAJACH

Rozwiązaniem jest nazwa miasta w województwie opolskim, w powiecie krapkowickim, siedziba 
władz gminy miejsko-wiejskiej. Miasto wzmiankowane po raz pierwszy w łacińskim dokumen-
cie z 1223 roku. Znane jest  m.in. z pieśni ludowej, wykonywanej m.in. przez Zespół Pieśni i Tańca 
„Śląsk”. 

1. hiszpańskie czerwone wino
2. imię matki Juliusza Słowac-

kiego („Sen srebrny...”)
3. antyczna Stagejra – staro-

żytne miasto, kolonia, u 
wybrzeży Tracji, dziś Mace-
donii

4. mieszkanka Edynburga czy 
Glasgow

5. Jacek…, czyli ksiądz Robak
6. rozłam między wyznawca-

mi jednej religii
7. mięso sarny

Wyrazy trudne lub mniej 
znane: STAGIRA

1 2 3 4 5 6 7

S S S S S S S

A A A A A A A

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. branża, dziedzi-
na, zawód

2. centralne miejsce 
w cyrku

3. dodatnia cecha, 
zaleta, szlachet-
ność

4. niemieckie mia-
sto w Zagłębiu 
Ruhry

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: HAAN

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. długa powieść ro-
dzinna

2. Ar na tablicy 
Mendelejewa

3.  ...śląskie – zbiór 
baśni, legend i po-
dań spisany przez 
Józefa Ondrusza

4. Anna dla znajo-
mych

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: GODKI

1 2 3 4

1

2

3

4
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Rozwiązaniem logogryfu jest nazwa miasta w Polsce w północnej części województwa dolnośląskiego, 
leżącego nad rzeką Barycz. Historycznie leży na Dolnym Śląsku, na pograniczu z Wielkopolską...

1.-4. Andrzej, bohater „Potopu”
3.-6. kwilące młode w gnieździe
5.-8. „...victis”, nowela Elizy Orzeszko-

wej
7.-10. zbiry morskie lub fi lm Romana 

Polańskiego
9.-12. Manuel (1928-1983), peruwiański 

pisarz 
11.-2. człowiek przebiegły, cwaniak, ło-

buz, spryciarz

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
SCORZA


