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Najpiękniejsza aleja z polskim akcentem

Aleja Tyrša, przy której 
stał kiedyś budynek 
Polskiego Gimnazjum 
Realnego im. Juliusza 

Słowackiego na Obrokach, a któ-
rego historię upamiętnia pomnik 
wzniesiony w 2009 roku przez jego 
wychowanków, została Aleją Roku 
2021 województwa morawsko-ślą-
skiego. O zwycięstwie zadecydowa-
ła liczba głosów. 

Na orłowską aleję lipową oddano 
ich 407, czyli o 34 więcej niż na jej 
„rywalkę” prowadzącą w kierunku 
lasu Janowickiego w Rymarzowie 
oraz o 45 więcej niż na aleję czar-

nych dębów koło Szylherzowic. Na 
tym jednak nie kończy się sukces 
tego miejsca. Aleja Tyrša zajęła 
bowiem również 3. lokatę w kon-
kurencji ogólnokrajowej, do której 
zgłoszono aż 93 nominacje. Wy-
przedziła ją aleja Kokotska w okoli-
cach Tabora oraz aleja kasztanow-
ców koło Małej Klajdowki w Brnie. 

Sądząc po liczbie oddanych gło-
sów, popularność konkursu rośnie. 
Najpiękniejszą aleję 2020 roku wy-
bierało bowiem niespełna 7 tys. 
osób. Natomiast w tegorocznym 
głosowaniu wzięło udział 8878 
uczestników. 

Sukces orłowskiej kandydatki 
jest satysfakcją również dla miesz-
kańców Zaolzia, zwłaszcza tych, 
którym nie są obojętne tradycje za-
łożonego w 1909 roku gimnazjum, 
a którzy na nasz apel zagłosowali w 
konkursie. Jego organizatorem jest 
stowarzyszenie „Arnika – Centrum 
Wspierania Obywateli”.

    (sch)

• Charakterystycznym miejscem Alei 
Tyrša jest pomnik Gimnazjum im. 
Juliusza Słowackiego. 
Fot. BEATA SCHÖNWALD

Pamięć schowana  
za pomnikiem
PROBLEM: Czy tablice na pomniku „Cieszyńskiej Nike” upamiętniające miejsca walk na Zaolziu powinny zostać 
lepiej wyeksponowane? – Gdyby młodzi zobaczyli te nazwy, wpisaliby w komórkę, o co chodzi z tą Karwiną 23 i 24 
stycznia – uważa historyk Daniel Korbel. Właśnie przypada 103. rocznica wojny polsko-czechosłowackiej o Śląsk 
Cieszyński. Pamięć o tych wydarzeniach uczczą w Stonawie i Skoczowie.

Łukasz Klimaniec

K
westię tablic z 
nazwami za-
o l z i a ń s k i c h 
m i e j s c o w o ś c i 
z n a j d u j ą c y m i 
się na coko-
le „Ślązaczki”, 

„Cieszyńskiej Nike”, jak nazywany 
jest stojący przed zamkiem w Cie-
szynie Pomnik Ku Czci Legioni-
stów Śląskich Poległych za Polskę, 
poruszył historyk Daniel Korbel, 
absolwent Wydziału Prawa i dok-
torant Wydziału Humanistycz-
nego Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach. Podczas styczniowe-
go wykładu Międzygeneracyjne-
go Uniwersytetu Regionalnego w 
Czeskim Cieszynie poświęconego 
faktom i mitom polsko-czechosło-
wackiej wojny o Śląsk Cieszyński 
zauważył, że tablice przypomi-
nające wydarzenia z Bogumina, 
Karwiny, Bystrzycy i Stonawy są 
zamocowane w mało widocznym 
miejscu. Chcąc je zobaczyć, sfoto-
grafować, trzeba wejść za pomnik, 

z tyłu, od strony żywopłotu. Tym-
czasem, gdyby – jak przekonywał 
– chociaż przez miesiąc znalazły 
się w eksponowanej części, to ktoś 
z setek turystów odwiedzających 
Wzgórze Zamkowe mógłby je zo-
baczyć i zainteresować się historią 
wydarzeń z 1919 r. – Gdyby młodzi 
zobaczyli te nazwy, wpisaliby w 
komórkę, o co chodzi z tą Karwiną 
23 i 24 stycznia – stwierdził. Dodał, 
że jeśli nawet nie da się przekręcić 
tablic, to można np. na jakiś czas 
ustawić w widocznym miejscu 
ich fotokopie. Cokolwiek, co tylko 
zwróci uwagę młodych ludzi i po-
zwoli zachować pamięć o ofiarach 
i bohaterach z Bogumina, Karwiny, 
Stonawy i Bystrzycy. W tej sprawie 
zwracał się 2-3 lata temu do niektó-
rych radnych z Cieszyna, history-
ków i pasjonatów historii, ale bez-
skutecznie. 

Ciąg dalszy na str. 4

• Tablice przypominające o wojnie 
polsko-czechosłowackiej znajdują 
się z tyłu cieszyńskiego pomnika. 
Fot. ŁUKASZ KLIMANIEC
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Papież Franciszek, 
do wiernych w czasie niedzielnej  
modlitwy Anioł Pański w Watykanie 

CYTAT NA DZIŚ

•••

Śledzę z zaniepokojeniem wzrost napięć, 

które grożą zadaniem nowego ciosu 

pokojowi na Ukrainie i podważają 

bezpieczeństwo na kontynencie 

europejskim z jeszcze większymi 

reperkusjami

W I A D O M O Ś C I

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

KRESKĄ MALOWANE

D
ziewiętnastoletnia pilotka Zara Ruther-
ford zakończyła w ub. tygodniu swój lot 
dookoła świata. Z powodu niesprzyjają-
cych warunków atmosferycznych trwał 
o dwa miesiące dłużej, niż pierwotnie 
planowała, co – moim zdaniem – jej wy-
czynowi tym bardziej dodało pikanterii. 
Jak donosiły media, była to przecież 
najmłodsza kobieta w historii, która sa-
modzielnie wybrała się w taką podróż. A 

jakby było tego mało, przy okazji pobiła dotychczasowy rekord ultra-
lekkiego czesko-słowackiego Sharka, pokonując w nim 51 tys. kilome-
trów. Kiedy w czwartek wylądowała w Brukseli, rodzice Zary, oboje 
lotnicy, pewnie odetchnęli z ulgą i byli dumni. Dziewiętnastolatka 
stwierdziła natomiast, że swoim osiągnięciem chce zainspirować 
dziewczyny, by podejmowały studia z zakresu nauk przyrodniczych 
i technicznych. Zgadzam się z nią. W końcu nic tak nie przekonuje, 
jak osobisty przykład. Myślę jednak, że pomyślny lot zdanej na samą 
siebie młodej pilotki ma o wiele szerszą wymowę. Świadczy o jej 
odwadze, a także o tym, że kobieta, która stawia sobie wysokie cele, 
potrafi je również osiągnąć. To zaś utwierdza mnie w przekonaniu, że 
pojawiające się tu i tam tendencje, by w polityce i innych dziedzinach 
sztucznie wyznaczać proporcje, jakie należy zachować między genus 
masculinum i genus femininum, tak naprawdę uwłaczają kobietom. 
Panie, jeśli tylko zechcą – co potwierdza wyczyn Rutherford – potrafią 
dokonać wiele i wcale nie potrzebują łaskawej protekcji zrównowa-
żonego płciowo systemu. A jeśli komuś się wydaje, że na takich czy 
innych stanowiskach jest ich mniej niż mężczyzn, to zanim nazwie 
to dyskryminacją lub jakkolwiek inaczej, niech spróbuje poszukać 
także innej przyczyny. Być może banalnie prostej i genialnej zarazem 
– część kobiet pomimo intelektualnego potencjału po prostu nie chce 
tego robić.  

ZDANIEM... Beaty Schönwald

beata.schonwald@glos.live

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BOGUMIN
Od trzech miesięcy koło 
dworca kolejowego 
czynnych jest 70 bok-
sów rowerowych, które 
nie zawsze jednak służą 
do przechowywania 
jednośladów. Wykorzy-
stują je bowiem również 
bezdomni i przechowują 
w nich swoje różnorakie 
rupiecie – torby z brudną 
odzieżą, schodzone buty 
i inne bezwartościowe 
rzeczy. Tymczasem klatki 
na rowery są tak zapro-
gramowane, że po 22 
godzinach same się blo-
kują. Aby odzyskać ich 
zawartość po upływie 
tego czasu, trzeba skon-
taktować się ze strażni-
kiem, który otworzy boks 
za 200-koronową opłatą. 
Rzeczy bezdomnych 
tkwią jednak w nich da-
lej. Miasto postanowiło 
się z nimi raz na zawsze 
rozprawić.
 (sch)

HAWIERZÓW
Do końca roku w miej-
skim ruchu drogowym 
będą już tylko tzw. inte-

li-
gent-
ne 
skrzyżowania. 
Ułatwią one szybki i 
bezkolizyjny przejazd 
z jednego krańca 
miasta na drugi. Sy-
gnalizacja świetlna 
nowej generacji tak 
pokieruje ruchem, 
żeby nie tworzyły się 
korki, zwłaszcza w go-
dzinach szczytu. W skład 
nowego systemu będzie 
wchodzić również moni-
toring jazdy na czerwo-
nym świetle, który został 
wprowadzony już na 
siedmiu skrzyżowaniach 
– trzech na ulicy Długiej, 
dwóch na Głównej oraz 
po jednym na Robotni-
czej i Narodowej.
 (sch)

JABŁONKÓW
Do 14 marca miasto 
przyjmuje wnioski o 
dofinansowanie działal-
ności stowarzyszeń, klu-
bów i organizacji spo-

łecznych oraz inicjatyw 
kulturalno-towarzyskich 
i sportowych, które będą 
realizowane w bieżącym 
roku. Działania te mają 
mieć na celu wzbogace-
nie życia mieszkańców 
na polu kultury, sztuki 
i sportu, szerzenie do-
brego imienia miasta w 
kraju i za granicą oraz 
sensownego zagospo-
darowanie czasu wol-
nego zwłaszcza dzieci i 
młodzieży. Jeden wnio-
skodawca może złożyć 
projekty o maksymalnej 
wartości 50 tys. koron. 
Miasto zobowiązało się 
partycypować w kosz-
tach do 90 proc.  (sch)
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czwartek

dzień: 0 do 2ºC 
noc: 0 do -1ºC 
wiatr: 1-2 m/s
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dzień: 0 do 2ºC 
noc: 0 do -1ºC  
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DZIŚ...

25
stycznia 2022

Imieniny obchodzą:  
Tatiana, Miłosz, Paweł
Wschód słońca: 7.23
Zachód słońca: 16.12
Do końca roku: 340 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Sekretarki 
i Asystentki, 
Dzień Gracza Lotto
Przysłowie: 
„Na Świętego Pawła 
połowa zimy przepadła”

JUTRO...

26
stycznia 2022

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

POJUTRZE...

27
stycznia 2022

Imieniny obchodzą:  
Jerzy, Witalian
Wschód słońca: 7.21
Zachód słońca: 16.16
Do końca roku: 338 dzień
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Pamięci o Ofiarach 
Holokaustu
Przysłowie:
„Kiedy styczeń 
najostrzejszy, tedy roczek 
najpłodniejszy”

POGODA JABŁONKÓW

BOGUMIN

HAWIERZÓW

Duże emocje wśród 
mieszkańców i samorządów 
województwa śląskiego 
wywołały przedstawione 
warianty budowy linii 
kolejowej dużych prędkości 
na odcinku Katowice 
– Ostrawa. Według 
harmonogramu pierwsze 
roboty budowlane mają 
ruszyć w 2024 roku, a linia 
łącząca Katowice z Ostrawą, 
na której pociągi jeździłyby 
z prędkością do 250 km/h, 
miałaby być gotowa przed 
końcem 2030 r. 

Łukasz Klimaniec

Z
aproponowane wa-
rianty poprowadze-
nia torów w woje-
wództwie śląskim do 
granicy z Czechami 
wzbudziły spore kon-
trowersje, bowiem 

zakładają dużą ingerencję w zabudo-

wę mieszkaniową. Prezydent Rybnika 
Piotr Kuczera przyznał, że choć mia-
sto widzi szansę rozwojową w kolejo-
wej linii dużych prędkości, która by-
łaby łatwo dostępna dla mieszkańców, 
to jednak nie zgadza się na dzielenie 
dzielnicy Kłokocin. 

– Rozumiem potrzebę rozwoju 
kolei, ale nie może ona się odbywać 
kosztem mieszkańców – podkreślił. 
Dodał, że celem tej inwestycji powin-

Szybka kolej budzi obawy

no być zminimalizowanie kosztów 
społecznych. W jego opinii linia 
kolei dużych prędkości powinna 
zostać poprowadzona wzdłuż au-
tostrady A1.

Głos zabrał także prezydent 
Katowic Marcin Krupa, który do-
stał wiele sygnałów od zaniepo-
kojonych mieszkańców dzielnic 
Piotrowic, Zarzecza, Kostuchny i 
Podlesia.

– Na pewno nie wyrazimy 
zgody na tak mocną ingerencję 
planowanych linii w zabudowę 
mieszkaniową, jak wynika to z 
planów, które zostały opubliko-
wane w Internecie – zaznaczył. 
– Rozwój kolei w naszym regionie 
i samych Katowicach jest bardzo 
ważny, ale może następować wy-
łącznie z poszanowaniem praw 
mieszkańców – podkreślił Krupa. 
Zapowiedział, że miasto weźmie 
udział w zaplanowanych w lutym 
konsultacjach, by bronić intere-
sów mieszkańców. Zwróci się też 
do spółki Egis Poland Sp. z o.o., 
która w imieniu inwestora ma 
prezentować koncepcje, by kon-
sultacje prowadzone były w takiej 
formie i czasie, żeby jak najwięcej 
mieszkańców mogło wziąć w nich 
udział.

Budowa kolei dużych prędkości 
na odcinku Katowice – Ostrawa to 
inwestycja spółki Centralny Port 
Komunikacyjny (CPK). Wybu-
dowana po polskiej stronie linia 
kolejowa zostanie wydłużona do 
Ostrawy. Dzięki temu z Katowic 
do Ostrawy będzie można przeje-
chać pociągiem w 35 minut, czyli o 
godzinę krócej, niż obecnie. Spół-
ka CPK jest w stałym kontakcie z 
przedsiębiorstwem Správa železnic 
– zarządcą infrastruktury kolejo-
wej w Czechach. 

174 
wnioski o granty na bieżący rok otrzymała Fundacja OKD. Termin ich składa-
nia upłynął w ubiegłym tygodniu. Łączna kwota, na którą opiewają wszystkie 
projekty, jest ponaddwukrotnie większa niż pula funduszy do podziału. W pro-
gramie grantowym „Dla regionu” wpłynęły 122 wnioski, w programie mini-gran-
towym, skierowanym do pracowników OKD oraz spokrewnionych firm – 52. 
Teraz projekty będą oceniane. Lista beneficjentów zostanie opublikowana 1 
marca. Fundacja wspiera działania realizowane w zakresie kultury, sportu, ochro-
ny środowiska, pomocy seniorom i osobom niepełnosprawnym, a także pracy z 
młodzieżą.  (dc)

• Tydzień temu pisaliśmy, że nie możemy narzekać na nadmiar śniegu. A 
dziś zmieniamy zeznania. Na zdjęciu widać stan drogi I/11 – puchu spadło 
poprzedniej nocy dużo, kierowcy musieli zachować podwyższoną ostroż-
ność.  (endy)
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Tragiczny  
bilans wypadku  

Jedna ofiara śmiertelna i co 
najmniej dwie osoby ranne 
– taki jest bilans zderzenia 
dwóch samochodów osobo-

wych, do którego doszło w piątek 
po południu w Cierlicku Górnym, 
na drodze z Czeskiego Cieszyna do 
Hawierzowa. 

Pogotowie ratunkowe zostało za-
alarmowane po godzinie 15.00. Na 
miejsce wyjechały trzy ekipy, wy-
słano także śmigłowiec. 

Ratownicy przez kilkadziesiąt 
minut próbowali na miejscu re-
animować 69-letniego mężczyznę, 
który był nieprzytomny, nie oddy-
chał i doszło u niego do zatrzyma-
nia krążenia. Pacjent zmarł na sku-
tek poważnych obrażeń. 

Kobieta, rówieśniczka zmarłego, 
została przewieziona z obrażenia-
mi klatki piersiowej do szpitala w 
Trzyńcu. 

– 55-letnia kobieta miała obra-
żenia klatki piersiowej i kończyny 
dolnej, u dwojga małych dzieci nie 
było widać obrażeń zewnętrznych. 
Wszystkich troje przekazano do 
szpitala w Hawierzowie – poinfor-
mował rzecznik pogotowia Lukáš 
Humpl. 

Droga była przez dłuższy czas za-
mknięta, policja kierowała pojazdy 
na drogi objazdowe. Według ponie-
działkowych informacji, policja nie 
ustaliła do tej pory przyczyn wy-
padku i nie określiła winowajcy. 

 (dc)

• Na drodze z Czeskiego Cieszyna do 
Hawierzowa zderzyły się dwa samo-
chody osobowe. Fot. Pogotowie Ratunkowe

Rys. JAKUB MRÓZEK

Można trzeci raz

Dzieci i młodzież z  grupy 
wiekowej 12-17 lat mogą 
zgłaszać się po trzecią 
dawkę szczepionki prze-

ciw COVID-19. Wczoraj o północy 
ruszyła rejestracja. Aby przyjąć bo-
ostera, musi upłynąć co najmniej 5 
miesięcy od zakończenia wakcyna-
cji. Przypominająca dawka podawa-
na jest zarówno w przychodniach 
lekarzy pediatrów, jak i w centrach 
szczepień, ale nie wszystkich. Tylko 
16- i 17-latkowie mogą zgłosić się do 

któregokolwiek punktu szczepień 
łącznie z  tymi, które nie wymaga-
ją wcześniejszej rejestracji. W ich 
przypadku nie jest też wymagana 
obecność rodzica.

Jak poinformowała ČTK, powo-
łują się na dane czeskiego Minister-
stwa Zdrowia, w RC zaaplikowano 
już 3,5 mln tzw. boosterów. Najwię-
cej – w grupie najstarszych osób. 
Niemniej jednak ministerstwo po-
leca, by chronić dzieci przed koro-
nawirusem niezależnie od tego, że 

w ich przypadkach rzadko wystę-
puje ciężki przebieg choroby. Choć 
zdarzają się wyjątki. Od początku 
pandemii do szpitali trafiło ok. 11 
tys. pacjentów w wieku do 19 lat, a 
ok. 1150 z nich trafiło na oddziały 
intensywnej opieki medycznej. Na-
tomiast tylko w ciągu pierwszych 
trzech tygodni br. leczyło się w 
szpitalach 640 przedstawicieli tej 
grupy wiekowej, u których wykryto 
zakażenie koronawirusem.

 (sch)

Krwi nie da się 
wyprodukować

Jak ważna jest krew, mało 
kto wie lepiej od pracowni-
ków służby zdrowia. Wie-
dzą o tym doskonale tak-

że osoby zatrudnione w Szpitalu 
Trzyniec. Dlatego również w tym 
roku postanowiły kontynuować 
akcję honorowego krwiodawstwa. 
Zgodnie z jej założeniem, życiodaj-
ny płyn będą oddawali co miesiąc. 
W styczniu już to zrobili.

– Wielkie podziękowania nale-
żą się wszystkim dawcom, którzy 
podzielają tę pomysł, oddali cen-
ny płyn, wspierając w ten sposób 
bezpłatne krwiodawstwo – podkre-
śla dyrektor szpitala Jiří Veverka. 
Zwłaszcza że jest to odpowiedź na 
realne zapotrzebowanie. W czasie 
rosnących zakażeń COVID-19 wie-
lu regularnych dawców nie może 
bowiem stawić się do trzyniec-
kiego punktu krwiodawstwa z  po-
wodu choroby lub kwarantanny. 
– Krwi nie da się wyprodukować, 
pacjenci są więc skazani właśnie 

na dawców. Może nim zostać każ-
dy zdrowy człowiek w wieku 18-65 
lat. Wystarczy, że zadzwoni pod nr 
558 309 627 i umówi się na termin. 

Jego decyzja może komuś urato-
wać życie – przekonuje rzecznicz-
ka Szpitala Trzyniec Irena Sikora-
Nožka. (sch)

• Pracownicy trzynieckiej placówki znowu oddali krew. Fot. Szpital Trzyniec

• Kolej dużych prędkości na linii 
Ostrawa-Katowice ma być gotowa 
przed końcem 2030 r. 
Fot. PKPIntercity

Ważna 
inwestycja
Aż 1500 osób będzie mogło ko-
rzystać z sieci kanalizacyjnej, którą 
gmina Gnojnik, pomimo bardzo wy-
sokich cen, postanowiła wreszcie 
wybudować. W lutym przyszłego 
roku inwestycja ma już być gotowa, 
nie obejmie jednak części zwanej 
Nowakowice. Jej koszt wyniesie 
205 mln koron. 105 mln koron po-
kryje dotacja z Państwowego Fun-
duszu Środowiska Naturalnego, 75 
mln koron kredyt bankowy, a resztę 
gmina zapłaci z własnych źródeł. 
 (sch)

•••

Zderzyły się 
tiry
Wczoraj po południu doszło do 
kolizji z udziałem dwóch tirów. 
Nieszczęśliwy wypadek miał miej-
sce na drodze I/11 na poziomie 
Mostów koło Jabłonkowa w kierun-
ku na Słowację. Prawdopodobnie 
jedna osoba została ranna. Ruch 
został wstrzymany na całej szero-
kości jezdni, policja kierowała więc 
pojazdy na starą drogę. W chwili 
zamknięcia numeru I/11 była dla 
samochodów ciężarowych dalej 
nieprzejezdna.
 (sch)

W SKRÓCIE...
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Fenomen »szkubania«
Tylko, proszę, nie kichać, bo pierze nam się rozleci! Biały gęsi puch jest lekki jak powietrze. 
Tymczasem dawniej na porządną ciepłą pierzynę trzeba było go nadrzeć nawet sześć 
kilogramów. Istna syzyfowa praca. To w takim razie czemu „szkubaczki” były tak popularne 
i do dziś wspominane są z sentymentem?

Beata Schönwald

K
ameralne „Szkubaczki” w 
Muzeum i Centrum Infor-
macji MUZ-IC w Bystrzycy 
wymyślił młody człowiek, 
Janek Michalik. Odbyły 
się w ub. czwartek po po-
łudniu. Za oknem jeszcze 

hulał wiatr, choć śnieg przestał już sypać. Po-
goda wręcz idealna, jeśli wziąć pod uwagę, że 
„szkubaczki” organizowano zawsze zimą, zaś 
zima w tych czasach nie musiała się wstydzić 
swej nazwy. – Jako muzeum etnograficzne 
chcieliśmy zorganizować tradycyjną impre-
zę, przypomnieć wydarzenie, które dawniej 
było na wsi czymś zupełnie powszechnym. 
Jasne, że to nie to samo, co „szkubaczki” w 
izbie, gdzie wszystkie ciotki się znały. Stara-
liśmy się jednak stworzyć podobnie przyja-
zną atmosferę – przekonuje nowy pracownik 
MUZ-IC i proponuje siedzącym przy stole pa-
niom typowe „szkubaczkowe krepliki”.

Pomysł, owszem, bez niego nie byłoby 
imprezy. Druga sprawa, to jego realizacja. 
Tymczasem aby móc „szkubać”, trzeba mieć 
pierze, zaś by mieć pierze, potrzebne są gęsi. 
Te jednak nie wchodzą w skład inwentarza 
bystrzyckiej muzealnej placówki.

– Tak, to był największy problem. Pączki 
można zamówić w piekarni „U Bajusza”, rum 
kupić, kawę i herbatę przygotować, ale pierza 
nie sprzedają w żadnym sklepie – przyznaje 
kierowniczka Irena Ondraszek. Sprowadzo-
no je więc z zagranicy. Konkretnie z Istebnej, 
gdzie tradycja darcia pierza jest jeszcze w 
miarę żywa, koła gospodyń regularnie orga-
nizują takie imprezy. 

Po dwie pierzyny  
dla każdej dziewczyny
Darcie pierza nie jest trudnym zajęciem, za to 
bardzo żmudnym. Po kilku godzinach palce 
są już obolałe. Kobiety pochylone nad gęsim 
puchem po dłuższym czasie zaczyna drapać 
w gardle. Wtedy w sukurs idą miętowe cu-
kierki. Kaszleć, kichać i prychać w pierze jest 
absolutnie zakazane, bo wtedy rozleci się na 
wszystkie strony. Kiedyś takie „szkubaczki” 
trwały po kilka dni, pierze darło się przez 
długie godziny, a następnego roku czynność 
tę powtarzano od nowa. A potem jeszcze raz i 
jeszcze raz… Ile deko pierza było z jednej gęsi 
i ile czasu zajęło przeciętnej kobiecie, zanim 
zdarła kilogram pierza na poduszkę? Na te 
pytania nie potrafią odpowiedzieć nawet do-
świadczone panie, które nadarły się w życiu 
pierza, że „ho, ho”. Jak takie „szkubaczki” wy-
glądały, pamiętają jednak doskonale. – My nie 
organizowałyśmy „szkubaczek”, robiłyśmy to 
w domu same. Zajmowało nam to nawet cały 
tydzień. Wszędzie latało pierze. Kiedy przy-
chodziło się do pracy z  pierzem we włosach 
lub na ubraniach, było wiadomo, o co chodzi. 
Nikogo to nie dziwiło, bo wszyscy tak mieli – 
wspomina Anna Klapsiowa z Bystrzycy. 

Nieco inny charakter miały „szkubaczki”, 
na których spotykało się więcej kobiet. Wte-
dy snuto straszliwe opowieści, dzielono się 
plotkami, dowiadywano się, co i gdzie się 
wydarzyło. – „Szkubaczki” organizowano w 
domach, gdzie były dziewczęta. Kiedy było 
ich więcej, więcej trzeba było też pierza. Na-
tomiast tam, gdzie byli chłopcy, był problem 
z głowy. To dziewczyna, kiedy wychodziła za 
mąż, przynosiła ze sobą dwie pierzyny i po-
duszki – przybliża Ewa Szczerbowa, znana 
w regionie pod pseudonimem Jewka Trzyń-
czanka, dodając, że pracy było co niemiara. 
Na jedną pierzynę potrzeba było nawet sześć 
kilogramów pierza. To dlatego, że dawniej 

ludzie spali w nieogrzewanych po-
mieszczeniach albo wręcz na strychu. 
Gruba, ciepła kołdra była w tej sytu-
acji jedynym ratunkiem.

 „Szkubaczki”, jakkolwiek potrzeb-
ne i pożyteczne, były równocześnie 
swoistym wydarzeniem towarzyskim. 
– Dziś dzwonimy do siebie, umawia-
my się do kawiarni albo na drinka. 
Wtedy były „szkubaczki”. Kiedy się 
skończyły, ktoś przyniósł harmo-
nię, ktoś inny skrzypce, przychodzili 
chłopcy z  drugiego końca wsi i była 
zabawa. Zdarzało się, że młodzi po-
znali się właśnie na „szkubaczkach” i 
było wesele – wspomina pani Ewa.

W tych czasach nikt nie skarżył się 
na alergie, a pierze było cennym su-
rowcem. Teraz, jak zauważają moje 
rozmówczynie, ludzie w obawie przed 
uczuleniem śpią dla pewności pod 
kołdrami „z plastiku”.

Wesoło jak na balu
Chociaż w czwartek w Bystrzycy do-
minowały kobiety, obecni panowie 
też próbowali dorzucić swoje trzy 
grosze do dyskusji. – „Szkubaczki” 
pamiętam jako pięciolatek. Razem 
z  dziećmi z  sąsiedztwa cieszyliśmy 
się na nie przeokropnie, bo zawsze 
było dużo śmiechu. U starzików na 
„szkubaczkach” regularnie tańczyło 
się, śpiewało i opowiadało kawały. To 
był punkt kulminacyjny, który śmiało 
można było porównać do balu. Tak, to 
są niesamowite wspomnienia, które 
nawet po upływie 55 lat nie zdołały 
wyblaknąć i pozostały tak samo żywe 
– zaznacza wójt Bystrzycy Roman 
Wróbel.

Otmar Kantor, który przyjechał 
z Jabłonkowa razem z kapelą „Bukóń”, 
by urozmaicić czas drącym pierze pa-
niom, wspomina z kolei, że na „szku-
baczkach” najbardziej lubił kanapki, 
które podawano na kolację. Teraz jed-
nak nie myśli o jedzeniu. Skoro zorga-
nizowano taką imprezę, której dawno 
na Zaolziu nie było, trzeba śpiewać i 
grać. Ci, którzy nie są na „pierwszej 
linii” i nie muszą się obawiać, że roz-
dmuchają wokół biały puch, dołącza-
ją do muzykantów. Trzeba się cieszyć 
towarzystwem. Tym bardziej że kar-
nawał trwa. 

Dzisiejszy 
wieczór 

nas tu 
czako 
ni jyny 
robota 
z piy-

rzym. 
Zeszlimy 

sie tu tymu, 
coby my se przi-

pómnieli czasy, kiej sie ludzie po 
chałupach schodzili na tzw. pobaby. 
Ty „pobaby” to sóm taki wspólne 
roboty, bo sie wołało po baby, aby 
sie ta robota zrobiła. Ku tym „po-
babóm” patrzóm aji „szkubaczki”. 
W ciynżkich czasach ludzie mieli 
jedyn ku drugimu bliży. Bo tam, kaj 
sómsiedzi drziyrżeli pogrómadzie, 
sie wdycki lepi żyło a wszeckim sie 
darziło, choćby sie, nie wiym co, w 
świecie robiło. Miyndzy chałupami 
było wiyncej chodniczków jako tych 
płotów, chałupy były odemknióne, 
a sómsiedzi mieli jedyn ku drugimu 
bliży. Na dziedzinie były rychlejsze 
niż internet ciotki, kiere wszecko 
wiedziały a dycki przi każdej chału-
pie albo za płotym rady plotkowały. 
Długi chwile przi robocie se ludzie 
umilali śpiywym a łopowiadaniami. 
Tak skuśmy też żyć tak, aby tyn nasz 
dzbónek siły a radości życiowej był 
wdycki pełny a nigdy w nim nie chy-
biało dobrego słowa na rozdowani. 
Gdo sie dzieli szczyńściym, dwa 
razy zbiyro. 

Janek Michalik

• Kapela „Bukóń” zadbała o dobrą 
zabawę.

• Tak jak dawniej na „szkubaczkach” 
panie usiadły rzędem przy długim 
stole.

• Kto nie darł pierza, śpiewał posiłku-
jąc się mini-śpiewniczkiem.

• Jan Michalik przypomniał, czym były 
„pobaby”. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

Pamięć schowana za pomnikiem
Dokończenie ze str. 1

Krzysztof Neścior, znany 
na Śląsku Cieszyńskim 
popularyzator historii, 
założyciel Muzeum 4. 

Pułku Strzelców Podhalańskich w 
Cieszynie, był członkiem komitetu 
odbudowy Pomnika Ku Czci Legio-
nistów Śląskich Poległych za Polskę. 
Przypomina, że wszystkie tarcze 
upamiętniające miejsca bitew mu-
siały zostać umieszczone dokładnie 
tak, jak na oryginalnym pomniku z 
okresu międzywojennego.

– Te tablice, które znajdują się z 
przodu, właśnie takie miejsca zaj-
mowały na oryginalnym pomniku. 
Odbudowując ten monument mu-
sieliśmy się tego trzymać – wyja-
śnił. Jest przekonany, że pamięć o 
polsko-czechosłowackim konflik-
cie z 1919 r. nadal tkwi w mieszkań-
cach regionu. 

– Przez długi czas nie było klima-
tu, by o tych sprawach rozmawiać, 

bo uznawano to za niewygodny 
temat. Dlatego był on przemilcza-
ny, były kłopoty z jego kultywowa-
niem, ale ludzie pamiętali. Od lat 
jeżdżę do Stonawy na uroczystości 
rocznicowe. Pamiętam, że z oficjal-
nymi delegacjami różnie bywało. A 
w ostatnim czasie jest lepiej, była 
nawet kompania honorowa – za-
znaczył Neścior.

Pomnikiem „Ślązaczki” przed 
zamkiem opiekuje się Miejski Za-
rząd Dróg w Cieszynie. Katarzyna 
Koczwara, rzeczniczka cieszyń-
skiego ratusza, przyznaje, że nikt 
nie zwracał się do MZD z pismem w 
sprawie zmiany miejsca tablic lub 
ich wyeksponowania. Zaznacza, że 
nie ma przeszkód, by upamiętniać 
wydarzenia z 1919 r. – Możliwości 
jest wiele. Taką inicjatywę można 
byłoby zrealizować na przykład 
wspólnie z Książnicą Cieszyńską 
lub Cieszyńskim Ośrodkiem Kul-

tury „Dom Narodowy”. Nawet je-
śli byłby techniczny problem, by 
zorganizować coś podobnego w 
rejonie pomnika, można to zrobić 
na Rynku, gdzie podobne wystawy 
miały miejsce. Nie ma formalnych 
przeciwskazań. Ale nikt nie propo-
nował nam takiej inicjatywy – wy-
jaśniła Koczwara.

Pamięć o ofiarach i bohaterach 
wojny polsko-czechosłowac-
kiej z 1919 r. tradycyjnie zostanie 
uczczona w Stonawie, gdzie miej-
scowi działacze PZKO zawsze pa-
miętają o rocznicy (uroczystość 
zaplanowano dziś, we wtorek 25 
stycznia o 10.45 na miejscowym 
cmentarzu), a także w Skoczowie, 
gdzie rozegrała się pamiętna bi-
twa. Dominika Rychły z Wydział 
Promocji, Informacji i Turystyki 
Urzędu Miejskiego w Skoczowie, 
przypomina, że trzy lata temu w 
mieście w setną rocznicę tamtych 

wydarzeń zorganizowano duże 
obchody łącznie z inscenizacją tej 
bitwy. 

– Teraz co roku staramy się, by 
w tych miejscach pamięci złożyć 
kwiaty i zapalić znicze. Tak też 
będzie i tym razem – zapewniła. 
Kwiaty zostaną złożone w czwartek 
28 stycznia pod pomnikiem „Na-

szym Bohaterom”, na cmentarzach 
ewangelickim i katolickim, gdzie 
są zbiorowe mogiły żołnierzy, a 
także pod tablicami na murach 
budynku parafii ewangelicko-au-
gsburskiej, gdzie w 1919 r. stacjono-
wał dowódca polskich wojsk Fran-
ciszek Ksawery Latinik oraz Szkoły 
Podstawowej nr 1.  (klm)

»Ślązaczka« to dzieło rzeźbiarza z Ropicy
Pomnik Ku Czci Legionistów Śląskich Poległych za Polskę w Cieszynie pierwot-
nie został wykonany przez Jana Raszkę, rzeźbiarza z Ropicy. Monument stał w 
latach 1934-1939. Już wtedy na szesnastu kartuszach umieszczonych u stóp 
cokołu zapisano nazwy miejscowości, gdzie walczył Legion Śląski. Cztery ta-
blice zadedykowano polskim żołnierzom, którzy polegli podczas wojny polsko-
-czechosłowackiej w latach 1919–1920. Znalazły się tam nazwy miejscowości 
Śląska Cieszyńskiego, w których stoczono ważniejsze potyczki tego konfliktu 
– Bystrzyca, Karwina, Bogumin, Stonawa, Skoczów i Kończyce. Po wybuchu 
II wojny światowej już 1 września 1939 roku pomnik został zburzony przez 
Niemców. W 2003 roku powstał „Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika”, 
który podjął się odtworzenia zniszczonej budowli na podstawie zachowanej 
dokumentacji. Pomnik został zrekonstruowany w 2005 r. według projektu prof. 
Jana Herma.

Chóralne pożegnanie  
ze świętami 
Cztery karwińskie chóry i jeden jabłonkowski zaprezentowały się w niedzielę po południu 
w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Karwinie-Frysztacie. Festiwal Kolęd 
i Pastorałek, zorganizowany przez Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-
Oświatowego w Darkowie oraz Chór Mieszany „Lira”, odbył się po dwuletniej przerwie.

Danuta Chlup

W 
c h ó r a l -
nym wy-
k o n a n i u 
zabrzmia-
ło ok. 30 
p i e ś n i . 
O p r ó c z 

popularnych kolęd – „Bóg się ro-
dzi”, „Do szopy, hej pasterze”, „Dzi-
siaj w Betlejem”, „Triumfy króla 
niebieskiego” i innych – można 
było posłuchać także mniej zna-
nych pieśni. Wymienić można 
na przykład „Pójdźcie, chrześci-
jańskie narody” oraz „Powiadają 
aniołkowie nowinę”, które to utwo-
ry zaoferował słuchaczom Chór 
Męski „Gorol” z Jabłonkowa, a 
także „Kolędę góralską” oraz „Z da-
lekiego wschodu”, śpiewane przez 
Chór Męski „Hejnał-Echo” z Karwi-
ny-Frysztatu. 

Prócz wymienionych męskich 
zespołów kolędowały chóry mie-
szane: darkowska „Lira”, „Dźwięk” 
z Karwiny-Raju oraz Chór Kame-
ralny przy Parafii Rzymskokatolic-
kiej w Karwinie. Finał należał do 
„Gorola” i „Hejnału-Echo”. Chóry 
te wykonały razem trzy utwory, 
podobnie jak podczas niedawnego 
wspólnego koncertu w Jabłonko-
wie. 

Głównym organizatorem oraz 
konferansjerem koncertu był Ta-
deusz Konieczny, prezes „Liry”. 
Przedstawił każdy z zespołów, 
przypomniał pokrótce jego historię 
oraz największe osiągnięcia. Po-
między poszczególnymi występa-
mi mogła pośpiewać sobie kolędy 

także licznie zgro-
madzona publicz-
ność. Do wspólnego 
śpiewu grała na or-
ganach Jadwiga Szy-
ja. Patriotyczno-re-
ligijny akcent miała 
wykonana na sam 
koniec zwrotka ko-
lędy „Bóg się rodzi”, 
zaczynająca się od 
słów „Podnieś rękę, 
Boże Dziecię! Błogo-
sław Ojczyznę miłą”. 

– Mieliśmy cały 
szereg obaw, orga-
nizując ten koncert, 
ale jak widać i sły-
chać, chóry zmo-
bilizowały się i do-
pisały, a wszystkie 
ławki, do ostatniego 
miejsca, były zaję-
te – mówił po kon-
cercie zadowolony 
Tadeusz Konieczny. 
– Oczywiście wszy-
scy byli w masecz-
kach, przy wejściu 
był dostępny środek 
do dezynfekcji, te 
obostrzenia musiały 
być przestrzegane. 
Ludzie chcą normal-
nie żyć, spotykać się 
i śpiewać. Po pró-
bach chóru ludzie 
przychodzą do mnie 
i dziękują za to, że 
mogą na nie przy-
chodzić po dłuż-
szym okresie prze-
bywania w czterech 
ścianach. 

2018
W tym roku został zapoczątkowany 
Festiwal Kolęd i Pastorałek. Odtąd im-
preza odbywa się co dwa lata. Tadeusz 
Konieczny przypomniał, co było inspira-
cją do zorganizowania pierwszej edycji: 
– Zaczęliśmy organizować ten festiwal 
po wyjeździe „Liry” do Bielska-Białej na 
zaproszenie Polskiego Związku Chórów 
i Orkiestr. Tam, na miejscu, spotkaliśmy 
się z „Hutnikiem”. I wtedy pomyśleliśmy, 
dlaczego mamy śpiewać daleko od Kar-
winy, skoro możemy koncertować dla 
naszych sąsiadów i znajomych.

• Współorganizatorem festiwalu był 
Chór Mieszany „Lira” pod dyr. Beaty 
Pilśniak-Hojki.

• Finałowy wspólny występ chórów „Gorol” i „Hejnał-
-Echo”. Dyrygowali Andrzej Szyja i Alojzy Suchanek. 
Zdjęcia: DANUTA CHLUP
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Podwyżki płac  
w wyścigu z inflacją 
Czeskie Ministerstwo Finansów opublikowało w czwartek prognozę makroekonomiczną, z której wynika, że 
inflacja w tym roku wzrośnie z ubiegłorocznych 3,8 proc. do 8,5 proc. Czy wynagrodzenia w przedsiębiorstwach 
przemysłowych naszego regionu dościgną inflację? Sądząc po ustaleniach zawartych w układach zbiorowych, jest 
to raczej wątpliwe. 

Danuta Chlup

P
atrik Fupšo, prze-
wodniczący orga-
nizacji związkowej 
KOVO w fabryce 
Hyundai Motor 
M a n u f a c t u r i n g 
Czech (HMMC) 

w Noszowicach, mówi wprost, że 
wzrost wynagrodzeń nie pokryje 
inflacji. 

– Kiedy na początku ub. roku 
podpisywaliśmy układ zbiorowy, 
obowiązujący do końca br., liczyli-
śmy ze średnim wzrostem płac dla 
robotników w wysokości 7,2 proc. 
Równocześnie spodziewaliśmy 
się, że tegoroczna inflacja będzie 
wynosiła ok. 2,3 proc., natomiast 
roczna produkcja miała wynosić 
270 tys. samochodów. Tymczasem 
wskaźniki dramatycznie się zmie-
niły, ponieważ najnowsze dane 
szacunkowe mówią o 8,5 proc. in-
flacji w skali roku, a tegoroczny 
plan produkcji opiewa na 321 tys. 
samochodów rocznie – wyjaśnił 
związkowiec. Dodał, że kierownic-
two spółki stanowczo sprzeciwiło 
się zmianie punktu dotyczącego 
wynagrodzeń w układzie zbio-
rowym, którą związki zawodowe 

postulowały ze względu na nowe 
okoliczności. Na koniec podkreślił: 
– Podsumowując, w 2022 roku pra-
cownicy na stanowiskach robotni-
czych nie mają w HMMC zagwa-
rantowanej takiej podwyżki płac, 
aby pokryły one rosnącą inflację. 

W Hucie Trzynieckiej układ 
zbiorowy został podpisany w ub. 
tygodniu. Podwyżka płac ma wy-
nosić 3,5 proc. Zeszłoroczne śred-
nie wynagrodzenie wzrośnie z 
ubiegłorocznych 38,3 tys. do 39,7 
tys. koron. Jeżeli huta spełni plan 
gospodarczy, dzięki premiom nad-
zwyczajnym średnie wynagrodze-
nie mogłoby przekroczyć 40 tys. 

– Podstawowa podwyżka wynosi 
średnio 1 700 koron, u osób pracu-
jących w systemie zmianowym na-
wet 2 500 koron – sprecyzował dy-
rektor ds. personalnych Ivo Žižka. 

Marcel Pielesz, przewodniczący 
zakładowej organizacji ZZ KOVO 
przyznał w rozmowie z „Głosem”: 

– Negocjacje nie były łatwe, mó-
wię to otwarcie. Gdyby tak było, 
podpisalibyśmy układ zbiorowy 
jeszcze w zeszłym roku, ponieważ 
rozmowy prowadzone były od 
października. To, co udało nam 
się osiągnąć, uważam za najlepszy 
kompromis pomiędzy postulatami 
pracowników a pracodawców. Pra-

cownicy chcieliby, 
oczywiście, więcej, 
z kolei pracodawca 
argumentuje gwał-
townie rosnącymi 
kosztami energii. 

Petra Mackowa, 
rzeczniczka HT, 
poinformowała, 
że koszty energii 
ponoszone przez 
hutę będą w tym 
roku wyższe o 1,4 
mld koron i mają 
przekroczyć 5,5 
mld koron. 

– Mamy przed 
sobą trudny okres, 
który musimy 
przetrwać. Ze 
względu na wzrost 
kosztów utrzyma-
nia nie możemy 
jednak zapominać o pracownikach 
– skomentował sytuację dyrektor 
generalny Huty Trzynieckiej Jan 
Czudek. 

Podwyżki w spółce węglowej 
OKD oraz w elektrowni w Dziećmo-
rowicach, która jest częścią spółki 
ČEZ, również są niższe od spodzie-
wanego odsetka inflacji. 

– Ważność układu zbiorowego 
w Elektrowni Dziećmorowice zo-

stała w ub. roku przedłużona do 31 
grudnia 2023 roku. W grudniu pod-
pisaliśmy aneks, w którym m.in. 
uzgodniono podwyżki płac o 4,8 
proc. – poinforował zwięźle rzecz-
nik ČEZ Vladislav Sobol. 

Zmiany w zarobkach pracowni-
ków OKD skomentował przewod-
niczący Stowarzyszenia Górni-
czych Związków Zawodowych Jiří 
Waloszek. 

– Układ zbiorowy został podpi-
sany w 2014 roku na czas nieokre-
ślony. Wzrost wynagrodzeń w 2022 
roku gwarantuje nam aneks numer 
36 do układu zbiorowego OKD. 
Chodzi o 4-procentowy wzrost płac 
podstawowych oraz 6-procentowy 
w przypadku osiągnięcia zaplano-
wanych wyników ekonomicznych 
OKD – napisał w reakcji na pytanie 
„Głosu”.  

H I S T O R I A E KO N O M I A

Siudowie są jednym z najstarszych rodów 
w historii Łąk.

P
rzekonują o 
tym dwa wpisy 
w księdze ślu-
bów parafii św. 
Marii Magdale-
ny w Cieszynie 
z połowy XVII 

wieku. W 1658 roku Jan Siuda, 
syn Macieja i Doroty, poślubił 
Ewę „Tzilineck”, z kolei w 1659 
roku Adam Siuda, syn Michała i 
Anny, wziął sobie za żonę Annę 
Tomaniec. Obaj Siudowie pocho-
dzili z Łąk, ich ojcowie (Maciej i 
Michał) niewątpliwie byli krew-
nymi, być może braćmi. Z tego 

wniosek, że rodzina co najmniej 
już od trzech pokoleń mieszkała 
w Łąkach.

Początki rodu Siudów z Łąk 
pozostaną już chyba na zawsze 
nieznane, bo cieszyńskie metry-
ki prowadzono dopiero od 1628 
roku, a inwentarze archiwalne 
nie znają tak starej księgi grunto-
wej dla tej miejscowości.

Metryki z Cieszyna i Łąk
Za to dzieje Siudów od drugiej 
połowy XVII wieku można śle-
dzić całkiem dokładnie. Pod-
stawowym źródłem genealo-
gicznym są metryki parafii św. 
Marii Magdaleny w Cieszynie 
(dla okresu do 1785 roku) i parafii 
św. Barbary w Łąkach (dla czasu 
od 1785 roku). Na digitalizację 
pierwszych ciągle czekamy, dru-
gie są od lat dostępne na stronie 
internetowej Archiwum Krajo-
wego w Opawie.

Była to dość liczna familia. W 
urbarzu (spisie powinności) Łąk 
z 1749 roku w gronie chałupni-
ków pojawiają się Jan Siuda i An-

drzej Siuda. Spis mieszkańców 
parafii cieszyńskiej z ok. 1752 
roku notuje dwie rodziny Siu-
dów w Łąkach. W indeksach ślu-
bów (sporządzanych wg nazwisk 
mężczyzn) parafii w Łąkach mię-
dzy 1785 a 1825 rokiem 18 razy 
pojawia się nazwisko Siuda – a 
zapewne drugie tyle panien Siu-
dówien wyszło w tym czasie za 
mąż.

Radny, wójt,  
górnik i kolejny radny
Gdyby napisać książce o rodzie 
Siudów, kilka osób zasługiwało-

by na dłuższe biogramy. Jedną z 
nich byłby Paweł Siuda, który w 
1865 roku pełnił funkcję radnego 
gminy Łąka.

Ważną postacią w dziejach 
wioski był inny Paweł Siuda 
(1852-1905), syn Franciszka, sie-
dlaka. W 1873 roku ożenił się z 
Marią Witosz, córką siedlaka 
spod numeru 27, który później 
przejął gospodarstwo teścia. Był 
wójtem Łąk (prawdopodobnie 
w latach 1898-1901). Popierał 
polski ruch narodowy, należał 

do Związku Śląskich Katolików. 
Na ślubach jego córek zbierano 
składki na cele społeczne – w 
1906 roku (ślub Marii Siudy i 
Jana Bury) na Internat im. bł. 
Melchiora Grodzieckiego w Cie-
szynie, a w 1910 roku (ślub Fran-
ciszki Siudy i Józefa Pawlika) na 
miejscowe kółko rolnicze.

Z innych przedstawicieli rodzi-
ny aktywnych w Łąkach w cza-
sach austriackich można wymie-
nić Józefa, górnika, w 1889 roku 
członka Związku Śląskich Kato-

lików, oraz Karola, zasiadającego 
w zarządzie Spółki Spożywczej, 
który w 1906 roku został wybra-
ny radnym. Społecznie udzielał 
się też Franciszek Siuda, prze-
wodniczący Koła Stowarzysze-
nia „Siła” w Łąkach, w 1909 roku 
skazany na grzywnę przez staro-
stwo we Frysztacie za nielegalne 
urządzenie zabawy tanecznej.

Nie tylko Łąki
Nazwisko Siuda pojawia się też 
w miejscowościach w pobliżu 

Łąk. Karol Siuda z Pogwizdowa 
w latach 1898-1899 składał się 
na polskie gimnazjum w Cieszy-
nie. W 1909 roku Paweł Siuda z 
Suchej Górnej na łamach „Głosu 
Ludu Śląskiego” dziękował za 
udział w pogrzebie żony, Fran-
ciszki z domu Paździora. W 1910 
roku do wydziału gminy Darków 
wybrano Józefa Siudę. Według 
danych ze spisu powszechnego z 
1921 roku Siudowie mieszkali też 
w Dziećmorowicach i Karwinie.
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Michael Morys-Twarowski Siudowie

Skąd ten ród?
W Polsce to dość popularne nazwisko, nosi je około 4 tysiące osób, najwię-
cej w województwach wielkopolskich, śląskim i małopolskim. Chyba tylko 
badania genetyczne mogłyby odpowiedzieć na pytanie, które z tych rodzin 
są spokrewnione z Siudami z Zaolzia.

Gdzie doczytać?
 Z Siuda – genealogia, http://przodkowiezcieszyna.blogspot.com/2019/05/

siuda-genealogia.html (materiały do genealogii rodu).

Skąd to 
nazwisko?
Władysław Mi-
lerski w książce 
„Nazwiska cie-
szyńskie” podaje, 
że nazwisko 
Siuda pochodzi 
od słowa „siuda”, 
oznaczającego 
najgorsze zboże 
ze stokłosą i in-
nymi chwastami.

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Nie wszyscy muszą zaciskać pasa

Po wyborach coraz częściej 
słyszymy z ust polityków 
i ekonomistów, że oto 
znów „musimy zaciskać 

pasa”. Bo koronawirus, bo groźba 
stagflacji (połączenie stagnacji go-
spodarczej z galopującą inflacją), 
bo kryzys energetyczno-gazowy... 
Uczciwiej byłoby jednak powie-
dzieć, że to „niektórzy z was będą 
musieli zaciskać pasa”. Pierwsza 
osoba liczby mnogiej jest w tym 
wypadku mocno nie na miejscu. 
Bo przecież nie wszystkim w tych 
trudnych czasach powodzi się go-
rzej. Są tacy, którzy na pandemii, 
podobnie jak i na przeróżnych 
kryzysach i zamętach zawsze lub 
prawie zawsze zarabiają. U nas i na 
świecie.

Jak poinformowała międzyna-
rodowa organizacja humanitarna 
Oxfam, w czasie pandemii dziesię-
cioro najbogatszych ludzi planety 
podwoiło swoje majątki. Według 
rankingu „Forbesa” mienie naj-
bogatszych powiększyło się o 700 
mld dolarów, osiągając oszałamia-
jącą kwotę 1,5 biliona dolarów. W 
gronie tym znajdują się Elon Musk, 

Jeff Bezos, Bernard Arnault, Bill 
Gates, Larry Ellison, Larry Page, 
Siergiej Brin, Mark Zuckerberg, 
Steve Ballmer i Warren Buffett. 
Podczas gdy fortuna Muska urosła 
o ponad tysiąc procent, Gate wzbo-
gacił się „zaledwie” o 30 proc. Dla 
ilustracji – setna część bogactwa 
Bezosa to roczny budżet Etiopii 
przeznaczany na ochronę zdrowia. 
Jak wyliczyli eksperci z Oxfamu, 
majątki tych dziesięciu miliarde-
rów rosły o 15 tys. dolarów na se-
kundę, o 1,3 mld dol. dziennie. Ba-
dano zaś okres od marca 2020 roku 
do listopada roku ubiegłego. Jak 
wynika zaś z danych opublikowa-
nych przez Bank Światowy, braki w 
dostępie do służby zdrowia, głód, 
przemoc na tle seksualnym oraz 
coraz skutki zmian klimatu przy-
czyniły się do tego, że na świecie 
co cztery sekundy umierał jeden 
człowiek. Pandemia 160 mln ludzi 
zepchnęła w biedę. To oznacza ni 
mniej, ni więcej, że muszą żyć za 
mniej niż 5,5 dolara dziennie. Taki 
jest pułap biedy określony przez 
Bank Światowy dla krajów z wyż-
szymi przeciętnymi dochodami. 

W raporcie czytamy też, że pande-
mia zmusiła kraje rozwijające się 
do ograniczania wydatków socjal-
nych, co jeszcze bardziej pogłębiło 
istniejące problemy. Pandemia nie 
pozostała też bez wpływu na nie-
równości na rynku pracy. Obecnie 
pracuje na świecie o 13 mln kobiet 
mniej, aniżeli w 2019 roku. 

•••
Gdyby 1 proc. najbogatszych ludzi 
na świecie udało się nakłonić do 
płacenia podatków wyższych o 0,5 
proc., z pozyskanych w ten sposób 
środków można by sfinansować 
np. edukację 262 mln dzieci, które 
obecnie nie uczęszczają do żadnych 
szkół. Można by też zapewnić opie-
kę zdrowotną, dzięki której udałoby 
się uratować kilka milionów istnień 
ludzkich. Jak wynika z raportu, w 
niektórych krajach, np. w Brazylii, 
najbiedniejsze 10 proc. społeczeń-
stwa płaci wyższe stawki podatku 
dochodowego, aniżeli najbogatsze 
10 proc. ludności. Niższe podatki 
od bogactwa przynoszą na świecie 
korzyści głównie mężczyznom. To 
panowie kontrolują ponad 86 proc. 

korporacji. Z kolei zaniedbywanie 
usług publicznych powoduje, że 
najbardziej cierpią najuboższe ko-
biety. To dziewczęta najczęściej za-
biera się ze szkół, gdy rodzina nie 
ma pieniędzy na edukację. Kobiety 
też najczęściej nieodpłatnie opie-
kują się chorymi krewnymi, gdy w 
jakimś kraju zawodzi system opieki 
zdrowotnej. W krajach rozwijają-
cych się dziecko z ubogiej rodziny 
dwa razy częściej umiera przed pią-
tym rokiem życia, aniżeli dziecko 
wychowywane w dostatku. 

•••
A jak jest u nas? Na pewno zdecy-
dowana większość społeczeństwa 
w najbliższą przyszłość patrzy nie 
bez obaw. Tzw. zwykłym ludziom 
COVID-19, inflacja i związana z nią 
drożyzna spędzają sen z powiek. 
Nie ma jednak co ukrywać, także w 
naszym kraju całkiem spora grupa 
osób-biznesmenów, ale nie tylko, 
w ostatnich latach zarobiła i to nie-
mało. Bezpośrednio i pośrednio 
właśnie za sprawą pandemii. Zaci-
skanie pasa akurat tym ludziom ra-
czej nie grozi. Z drugiej strony, jak 

wynika z danych Czeskiego Urzędu 
Statystycznego, podczas gdy przed 
wybuchem pandemii ubóstwem 
było w Republice Czeskiej zagro-
żonych 9,5 proc. obywateli, czyli 
ok. miliona ludzi, teraz obszary 
biedy są szersze i obejmują o ok. 
200 tys. ludzi więcej. Jedną czwar-
tą tworzą niestety dzieci w wieku 
do lat 18. Myli się ten, kto uważa, 
że człowiek biedny to u nas tylko i 
wyłącznie nie pracujący bezdomny 
lub samotna matka wychowująca 
gromadkę potomstwa i nie mają-
ca dosłownie co do garnka wło-
żyć. Człowiek na granicy ubóstwa, 
zgodnie z obowiązującą także u nas 
definicją biedy, to taki, który ma do 
dyspozycji nie więcej, niż 60 proc. 
aktualnej mediany płacowej, czyli 
ok. 19 tys. koron miesięcznie. Jest 
w tym gronie 20 proc. seniorów. 
Milion emerytów i emerytek nie 
ma co marzyć nawet o przeciętnej 
emeryturze, 120 tys. musi zadowo-
lić się świadczeniami poniżej 10 
tys. koron. Nad 720 tysiącami toną-
cych w długach obywateli unosi się 
widmo postępowania egzekucyj-
nego. Im także zagraża ubóstwo. 

Pierwsze wybory…

75 lat temu, 19 stycznia 
1947 r., odbyły się 
pierwsze wybory do 
Sejmu Ustawodaw-

czego. Wbrew ustaleniom Wielkiej 
Trójki zorganizowano je dopiero po 
umocnieniu się w Polsce partii ko-
munistycznej i bezpieki. Kampania 
wyborcza przebiegała w cieniu ter-
roru, a wyniki głosowania zostały 
sfałszowane.

W czasie konferencji jałtańskiej w 
lutym 1945 r. przywódcy USA, Wiel-
kiej Brytanii i ZSRS przyjęli deklara-

cję w sprawie powojennego ładu w 
Polsce. Zapowiedziano utworzenie 
Tymczasowego Rządu Jedności Na-
rodowej i zobowiązano go do prze-
prowadzenia „możliwie najprędzej 
wolnych i nieskrępowanych wy-
borów”. Udział w nich miały wziąć 
„wszystkie partie demokratyczne 
i antyfaszystowskie”. To niejasne 
sformułowanie sugerowało, że na 
polskiej scenie politycznej istnieją 
ugrupowania niedemokratyczne i 
„faszystowskie”, i mogło być wyko-
rzystane przez sowiecką machinę 

propagandową do zwalczania for-
macji dążących do zbudowania w 
pełni suwerennej Polski. Umowy 
jałtańskie nie zawierały również 
jakichkolwiek istotnych gwarancji 
międzynarodowego nadzoru nad 
przeprowadzonymi wyborami, a 
zatem oddawały inicjatywę w ręce 
Kremla.

Polscy komuniści dążyli do opóź-
nienia wyborów. Liczyli na okrzep-
nięcie swoich struktur i częściowe 
rozbicie przeciwnika – Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. Pod koniec 

1945 r. PPR zaproponowała prze-
prowadzenie wyborów, w których 
wszystkie ugrupowania wchodzące 
w skład TRJN startowałyby w ra-
mach jednego bloku. Poza PPR-em 
miały do niego wejść: Stronnictwo 
Ludowe, Stronnictwo Demokratycz-
ne, Polska Partia Socjalistyczna, a 
także Polskie Stronnictwo Ludowe 
i Stronnictwo Pracy. Komuniści za-
proponowali podział mandatów: 70 
proc. dla PPR-u i jej sojuszników, 20 
proc. dla PSL-u i 10 proc. dla Stron-
nictwa Pracy. Stojący na czele PSL 

Stanisław Mikołajczyk, świadomy 
największego poparcia w społeczeń-
stwie dla jego ugrupowania, odrzu-
cił propozycję wspólnego bloku, 
podobnie jak Stronnictwo Pracy. 
Propozycja była prowokacją mającą 
na celu zaprezentowanie PSL jako 
partii niechętnej porozumieniu. 
Stojący na czele PPR Władysław Go-
mułka powiedział, że „odrzucając 
współpracę z nami NKW PSL wybra-
ło współpracę z reakcją. Dzięki poli-
tyce PSL reakcja podnosi głowę”.

 Dzieje.pl/PAP

• Metryka chrztu Jakuba Siudy, urodzonego w 1712 roku w Łąkach. Źródło: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie). Zdjęcia: ARC

• Metryka ślubu Adama Siudy i Anny Tomaniec z 1659 roku. Źródło: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie.

• Linia produkcyjna w fabryce Hyunda-
ia w Noszowicach Fot. mat. pras. HMMC
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Związek Piłki Ręcznej w Polsce,  
zareagował na Twitterze po kontrowersyjnej bramce Rosjan na 29:29 w meczu II fazy 
ME; Polacy są już bez szans na fazę pucharową

Lekcja matematyki, policz kroki 

RETROSKOP 

Karol Bielecki, jeden z naj-
słynniejszych polskich 
piłkarzy ręcznych, czło-
nek świetnej drużyny 

prowadzonej przez Bogdana Wen-
tę, był bohaterem poprzedniego 
pytania w Retroskopie. 

Srebrny i dwukrotnie brązowy 
medalista mistrzostw świata w 
2010 roku nabawił się poważnej 
kontuzji – przypadkowo został 
trafiony palcem przeciwnika do 
lewego oka. Niestety jego oka 
nie udało się uratować, a Bielec-
ki resztę kariery zaliczył grając w 
specjalnych okularach. Na spor-
tową emeryturę przeszedł w 2018 
roku, ale obserwując poczynania 
współczesnej generacji polskich 
szczypiornistów, wkrada się wes-
tchnienie, „szkoda, że Karola już 
nie ma na parkiecie”. W rozgry-
wanych na Słowacji i Węgrzech 
mistrzostwach Europy w polskiej 
kadrze brakuje właśnie takiego 
snajpera, zdolnego uderzyć moc-

no i celnie z prawie każdej pozy-
cji. 

W związku z tym, że Retroskop 
znajduje się na kolejnej lotnej pre-
mii, do jednego z czytelników powę-
druje voucher o wartości 500 koron. 
Nagroda upoważniająca do zakupów 
w sklepach sieci Sportisimo trafi-
ła tym razem do Janusza Lanca z 
Trzyńca. Voucher do odbioru w sie-
dzibie redakcji „Głosu”, ul. Strzelni-
cza 28, Czeski Cieszyn. Gratulujemy!

Pora na kolejne pytanie w retro-
-zabawie. Przypominamy zasady 
gry – cała sztuka polega na rozszy-
frowaniu „tajemniczego” bohate-
ra na archiwalnym zdjęciu. Listy 
e-mailowe z odpowiedziami gro-
madzą się w skrzynce komputero-
wej przez cały najbliższy miesiąc, 
rozstrzygnięcie następnej lotnej 
premii nastąpi po czterech kolej-
nych pytaniach. Ważny jest więc 
wasz aktywny udział we wszyst-
kich odsłonach, który zwiększa 
szansę na zdobycie nagrody. 

PYTANIE NR 89
Tym razem sięgamy pamięcią bar-
dzo wstecz. Na zdjęciu legendarny 
polski skoczek narciarski, prekur-
sor tej dyscypliny sportowej nad 
Wisłą, człowiek-orkiestra. W 1938 
roku nasz bohater został wicemi-
strzem świata w Lahti na dużej 
skoczni, w czasach, kiedy skoki 
narciarskie były zarezerwowane 
dla prawdziwych kaskaderów. Po-
chodzący, a jakże, z Zakopanego 

skoczek w czasach II wojny świa-
towej był kurierem tatrzańskim Ar-
mii Krajowej. I jeszcze ciekawostka 
dla łowców statystyk (oraz Kamila 
Stocha i spółki): startował na nar-
tach przez ponad 30 lat, oddając w 
karierze ponad 10 tysięcy skoków. 

Na odpowiedzi czekamy trady-
cyjnie do najbliższej niedzieli pod 
adresem e-mailowym: bittmar@
glos.live. 

 (jb)

Foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe

WEEKENDOWY  
SERWIS HOKEJA
Kibice hokeja na lodzie na nudę z pewnością nie narzekają. Ustalony wcześniej harmonogram rozgrywek 
przegrywa z pandemią, o czym przekonali się ostatnio m.in. gracze Witkowic. Kryzys koronawirusowy omija jednak 
Stalowników Trzyniec, którzy po powrocie z kwarantanny idą w Tipsport Ekstralidze jak burza. Po tygodniu bez 
hokeja z przytupem wrócą jutro do walki o pierwszoligowe punkty zespoły Hawierzowa i Frydka-Mistka. Środowe 
derby w Chance Lidze zaplanowano w Hawierzowie na godz. 17.30. 

Janusz Bittmar

TIPSPORT EKSTRALIGA

TRZYNIEC 
– MLADA 
BOLESŁAW 7:3
Tercje: 2:2, 3:0, 2:1. Bramki i asy-
sty: 11. Hrňa (Marcinko, Martin 
Růžička), 14. A. Nestrašil (Kun-
drátek), 25. M. Kovařčík (O. Ko-
vařčík), 28. Kundrátek (Chmielew-
ski), 39. A. Nestrašil (Kundrátek, M. 
Daňo), 49. Hrňa (M. Doudera, Mar-
tin Růžička), 57. Martin Růžička 
(M. Daňo, P. Vrána) – 3. D. Št’astný 
(Ševc), 7. Flynn (P. Kousal), 41. O. 
Najman (P. Kousal, Pýcha).   
Trzyniec:  Mazanec – Marinčin, 
M. Doudera, Kundrátek, D. Musil 
M. Adámek, Jaroměřský – Martin 
Růžička, P. Vrána, M. Daňo – O. 
Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil 
– Hrňa, Marcinko, Chmielewski 
– Dravecký, Miloš Roman, Hre-
horčák – D. Kofroň.

Po szóste z rzędu zwycięstwo 
na własnym lodowisku sięgnęli w 
niedzielę hokeiści Trzyńca. Zespół 
Václava Varadi rozbił Mladą Bo-
lesław 7:3, zachowując fotel lidera 

Tipsport Ekstraligi. Gospodarze 
przesądzili o wysokiej wygranej w 
drugiej i trzeciej tercji zagranych 
na najwyższym biegu. Początek 
spotkania wyglądał jednak z per-
spektywy Stalowników niezbyt 
fajnie. W 3. minucie trzynieccy 
obrońcy nie upilnowali Št’astnego, 
a cztery minuty później na 0:2 po-
prawił Flynn. Sygnał do ataku dał 
dopiero Erik Hrňa, strzelając w 11. 
minucie pierwszą ze swoich dwóch 
bramek w meczu. 

Dwóch Stalowników otarło się w 
niedzielę o hat trick, oprócz Hrni 
dwa gole w ofensywnych zawodach 
zdobył też Andrej Nestrašil. Głów-
nym tematem pomeczowej konfe-
rencji prasowej był jednak wyczyn 
Martina Růžički. Elitarny napast-
nik Trzyńca pobił w niedzielę le-
gendarny wynik Richarda Krála, 
zostając nowym królem punkta-
cji kanadyjskiej w historii klubu. 
Růžička zatrzymał się chwilowo 
na liczbie 568 (260 goli, 308 asy-
st).  Chwilowo, bowiem zdaniem 
głównego trenera Varadi, jego for-
ma rośnie wraz z rangą meczu. A 
wiadomo, że faza play off , w której 
Stalownicy bronią mistrzowskiego 
tytułu, zbliża się wielkimi krokami. 

– Chylę czoła przed Martinem. 
To prawdziwy zawodowiec, który 
na pierwszym miejscu stawia do-

bro drużyny. Tym bardziej jeste-
śmy wszyscy pod wrażeniem jego 
wspaniałego wyczynu – stwierdził 
Varad’a, który z Růžičką zagrał 
wspólnie w jednym zespole w in-
nym historycznym wydarzeniu, 
pierwszym dla klubu mistrzow-
skim sezonie 2010/2011. – Od tego 
czasu Martin dojrzał psychicznie. 
Zdrowo się odżywia, w tej mate-
rii jest bardzo konsekwentny, a to 
przekłada się na jego grę. Jeszcze 
wiele zdziała nie tylko w tym sezo-
nie – podkreślił główny szkolenio-
wiec HC Stalownicy Trzyniec. 

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z 
planem, od środy Stalownicy ruszą 
na krótki podbój obcych stadio-
nów. Jutro, w ramach 52. kolejki, 
zmierzą się na wyjeździe z Klad-
nem, a w piątek w 46. kolejce na 
tafli Czeskich Budziejowic. 
W pozostałych meczach 45. ko-
lejki: Karlowe Wary – Ołomuniec 
4:3 (d), Czeskie Budziejowice – Hra-
dec Kralowej 3:2 (k), Pardubice – 
Zlin 4:1, Sparta Praga – Kladno 2:3. 
Lokaty: 1. Trzyniec 87, 2. Hradec 
Kralowej 82, 3. Pardubice 79, 4. Pil-
zno 65, 5. Witkowice 63 pkt. W nast. 
kolejkach: Witkowice – Karlowe 
Wary (jutro, 17.30), Kladno – Trzy-
niec (jutro, 18.00), Witkowice – 
Kladno (piątek, 17.30), Cz. Budzie-
jowice – Trzyniec (piątek, 17.30).  

Martin Růžička:  
To efekt świetnej pracy całej drużyny
Do Trzyńca trafił w 2009 roku ze Znojma z opinią utalentowanego napast-
nika do… zadań defensywnych. Do lewoskrzydłowych napastników w no-
woczesnym hokeju należy nie tylko gra ofensywna, ale przede wszystkim 
wspomaganie obrońców. Ten trend pojawił się w latach 80. w lidze NHL 
i z upływem czasu na dobre zadomowił się też w innych klasowych roz-
grywkach na świecie. Martin Růžička szybko jednak udowodnił trenerom, 
że jego talent predysponuje go głównie do strzelania bramek. 
W sezonie 2010/2011 wspólnie z partnerami z pierwszego ataku – Vác-
lavem Varadią i Radkiem Bonkiem – poprowadził Stalowników po pierwszy 
mistrzowski tytuł w historii trzynieckiego klubu. Już wtedy lubił przepi-
sywać historyczne statystyki – w play off 2011 ustanowił nowy rekord w 
punktacji kanadyjskiej ekstraligi, zdobywając w osiemnastu meczach 33 
punktów (17 goli, 16 asyst). 
– To były piękne momenty, nasz pierwszy mistrzowski tytuł – Růžička 
wspomina historyczne chwile w play off 2011. Stalownicy w finale sezonu 
2010/2011 pokonali Witkowice, świętując złoty medal ekstraligi jeszcze w 
starej Werk Arenie. – Rekordy to jedno, ale ja zawsze grałem zespołowo. 
Ten mój nowy rekord jest efektem świetnej pracy całej drużyny – podkre-
śla 36-letni napastnik grający z numerem 27 na dresie. Obserwując Růžič-
kę na lodowisku można odnieść wrażenie, że „27” na dresie to jego realny 
wiek, a „36” w życiorysie to tylko liczba.
W klasyfikacji strzelców obecnego sezonu Růžička zajmuje w hierarchii Sta-
lowników pierwsze miejsce, wyprzedzając z dorobkiem 16 bramek Andreja 
Nestrašila (15) i Erika Hrnię (13). 37-letni hokeista prowadzi również w 
klubowej punktacji kanadyjskiej, do 16 goli dołączył 22 asyst. – W tym se-
zonie gram trochę jak na huśtawce. Lepsze mecze przeplatam gorszymi, ale 
myślę, że moja forma wróciła w odpowiednim momencie – zaznacza. – Za 
wszystko, co osiągnąłem do tej pory w karierze, jestem wdzięczny rodzinie. 
Bez tego ważnego zaplecza nie mógłbym grać wyczynowo w hokeja.

• Stalownicy pokonali Mladą Bolesław 7:3, a asystę w niedzielnym meczu zaliczył m.in. polski napastnik Aron Chmie-
lewski (z lewej). Fot. ZENON KISZA

• Martin Růžička bije rekordy w ekstralidze, na pierwszym miejscu stawia 
jednak dobro całej drużyny. Fot. hcocelari

PIŁKARSKIE 
SPARINGI

ŻYLINA B – 
TRZYNIEC 0:3
Do przerwy: 0:3. Bramki: 25. i 41. 
Nieslanik, 11. Javůrek. Trzyniec: 
Adamuška – Szewieczek (46. Zo-
gata), Ba (46. Mieszek), Foltyn, 
Javůrek – Omasta (46. Burgo), 
Hadji (75. Kaniok), Habusta, Ka-
niok (46. Machuča) – Puchel, Nie-
slanik.

Przygotowania do wiosennego 
sezonu piłkarskiego dotyczą też 
klubów z niższych klas rozgry-
wek. Do roboty wzięli się min. w 
drugoligowym Trzyńcu, który w 
weekend zaliczył już drugi mecz 
kontrolny w ramach zimowego 
okienka treningowego. W sobo-
tę podopieczni trenera Martina 
Zbončáka pokonali 3:0 rezerwy 
słowackiej Żyliny, wcześniej roz-
bili 4:0 trzecioligowy Frydek-Mi-
stek. Na dziś zaplanowano trzeci 
sparing, po raz drugi ze słowac-
kim przeciwnikiem – trzyńcza-
nie od godz. 11.00 zagrają na wy-
jeździe z MFK Dubnica. Więcej z 

obozu FK Fotbal Trzyniec w piąt-
kowym numerze gazety. 

CHIMKI MOSKWA 
– BANIK 
OSTRAWA 1:1
Do przerwy: 1:1. Bramki: 12. Wol-
kow – 32. Klíma. Ostrawa: Budin-
ský – Ndefe, Pokorný, Harušťák, 
Chlumecký – Jaroň, Boula, Smékal, 
Boháč (66. Šín), Falta – Klíma. 

Banik zakończył udane zgru-
powanie w Turcji remisem z ro-
syjskim klubem Chimki Moskwa. 
Trener Ondřej Smetana wystawił 
bardzo eksperymentalny skład, 
w tym ustawieniu ostrawianie na 
pewno nie ruszą do walki o wiosen-
ne punkty Fortuna Ligi. W Turcji 
zabrakło Nigeryjczyka Yiry Sora, 
który wzmocnił w zimowym okien-
ku transferowym mistrzowską Sla-
vię Praga. Właśnie ze Slavią zagra 
Banik w najbliższym towarzyskim 
spotkaniu (niedziela, 14.00). 

 (jb)

• Banik na zakończenie zgrupowania w Turcji zremisował 1:1 z zespołem 
Chimki Moskwa. Fot. fcb

Świątek w ćwierćfinale 
Australian Open
Iga Świątek awansowała w poniedziałek do ćwierćfinału 
wielkoszlemowego turnieju tenisa na kortach w Melbourne. Polka 
w meczu 4. rundy Australian Open pokonała w trzech setach 
Rumunkę Soranę Cirsteę 5:7, 6:3, 6:3. Ależ to był mecz!

Janusz Bittmar

P
i e r w -
s z a 
polska 
r a -
k i e t a 
rozpo-
c z ę ł a 

wczorajsze spotkanie 
dosyć nerwowo, ale 
z upływem czasu po-
układała swoją grę, 
a od drugiego seta 
sprawiała na korcie w 
Melbourne korzyst-
niejsze wrażenie od 
rywalki. W ćwierćfi-
nale Świątek zmierzy 
się z pogromczynią 
faworyzowanej Bia-
łorusinki Sabalenki, 
Kaią Kanepi z Estonii. 
Polka, która w 2020 
roku triumfowała sensacyjnie w 
wielkoszlemowych French Open w 
Paryżu, po raz pierwszy w karierze 
dostała się do ćwierćfinału Austra-
lian Open. 

Wczorajsze spotkanie trwało 2,5 
godziny i było najtrudniejsze dla 
obu zawodniczek w całym tego-
rocznym Australian Open. Świą-
tek w pierwszej rundzie pokonała 
Brytyjkę Harriet Dart (6:3, 6:0), a 
następnie wyeliminowała kolejno 
Szwedkę Rebeccę Peterson (6:2, 6:2) 
i Rosjankę Darię Kasatkinę (6:2, 6:3).

– W Australian Open czuję się 
świetnie i mogę przegrać tylko 
sama ze sobą – zapewniła Polka, 
która przed tym sezonem zmieniła 
trenera. W grudniu nowym szefem 
sztabu Igi Świątek został trener To-
masz Wiktorowski, który przez lata 
prowadził Agnieszkę Radwańską. 
– Poczułam, że to jest dobry czas na 
następny krok i zmianę, żeby jakby 
nieco się zresetować – oceniła. 

Wielkoszlemowy turniej w Mel-
bourne uchodzi za najtrudniejszy 
w całym sezonie, zwłaszcza dla 

europejskich zawodników. Inna 
strefa czasowa w Australii sprawia, 
że większość tenisistów i tenisi-
stek aklimatyzuje się na tym kon-
tynencie już wcześniej, zaliczając 
mniejsze turnieje poprzedzające 
Australian Open. Iga Świątek mia-
ła jednak w tym roku utrudnione 
zadanie – wycofała się bowiem z 
turnieju WTA w Sydney, skarżąc się 
na ból żeber i zmęczenie spowodo-
wane okresem przygotowawczym, 
w tym trudną walką na turnieju w 
Adelajdzie.  

• Iga Świątek osiągnęła największy sukces w Australian Open. I to jeszcze nie koniec emo-
cji. Fot. WTA
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CO W TEATRZE

SCENA POLSKA – TRZYNIEC: 
Dom otwarty (25, godz. 19.00);
SCENA „BAJKA” – CZ. CIESZYN: 
Neuvěřitelná cesta levé ponožky 
(27, godz. 9.30);
SCENA CZESKA – HAWIERZÓW: 
Láska, sex a finančák (25, godz. 
19.00);

CO W KINACH

TRZYNIEC – Kosmos: Pogromcy 
duchów (25, godz. 17.00); Spider- 
-Man: Bez drogi do domu (25, 
godz. 20.00); Gruzie po koroně 
(26, godz. 17.00); Ninjababy (26, 
godz. 20.00); Złoto (27, godz. 
17.30); Zaułek koszmarów (27, 
godz. 20.00); KARWINA – Cen-
trum: Diuna (25, godz. 18.00); 
Zbožňovaný (26, godz. 15.00); 
Encanto (26, godz. 17.30); Srdce 
na dlani (26, godz. 20.00); Šťast-
ný nový rok 2 (27, godz. 17.30); 
Bohater (27, godz. 18.00); Złoto 
(27, godz. 20.00); HAWIERZÓW 
– Centrum: Drodzy towarzysze! 
(25, godz. 18.00); Spencer (25, 26, 
godz. 19.30); King Richard: Zwy-
cięska rodzina (26, godz. 18.00); 
Moje krásná příšerka (27, godz. 
17.00); Zaułek koszmarów (27, 
godz. 18.00); Spider-Man: Bez 
drogi do domu (27, godz. 19.30); 
CIESZYN – Piast: Clifford. Wiel-
ki czerwony pies (25-27, godz. 
15.00); Gierek (25, godz. 17.00; 26, 
27, godz. 17.00, 19.45).

CO NA ANTENIE

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

CO W TERENIE

BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i Se-
niora zapraszają na spotkanie towa-
rzyskie 26. 1. o godz. 15.00 do Domu 
PZKO.
CZ. CIESZYN – Biblioteka Miej-
ska przy ul. Havlíčka 6 zaprasza do 
„Avionu” w czwartek 27. 1. o godz. 
17.00 na prelekcję Renaty i Henryka 
Bilanów pt. „Zakochani w Patago-
nii”. Wejściówki 40 koron. Prosimy o 
rezerwację miejsc pod nr. tel. 558 711 
961 lub wysyłając e-maila na adres: 
noiva@noiva.tesin.cz.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 1. 2. na zi-
mową wycieczkę na trasie: Trzycież 
– Śmiłowice – Oldrzychowice – Wę-
drynia, długość około 16 km. Spo-
tykamy się na dworcu kolejowym w 
Trzycieżu o godz. 8.40. Dojazd: do 
Cieszyna z Karwiny autobusem o 
godz. 7.22, z Hawierzowa pociągiem o 
godz. 7.50, z Cz. Cieszyna do Trzycie-
ża pociągiem o godz. 8.15. Z Trzyńca 
do Trzycieża autobusem o godz. 8.15. 

Wycieczkę prowadzi Edek Jursa, tel. 
603 887 418.

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, KONGRES POLAKÓW, 
ul. Grabińska 458/33: do 25. 2. wysta-
wy pt. „Jan Kubok, kierownik szkoły i 
wójt Końskiej” oraz „Z Adamowej dzi-
chty. O życiu i twórczości Adama Waw-
rosza”. Czynne od wtorku do piątku w 
godz. 8.00-15.00. 
CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓWNY 
PZKO, ul. Strzelnicza 28, korytarz 
wejściowy: do 21. 2. wystawa pt. 
„Gustaw Morcinek. Z mojego Śląska 
Cieszyńskiego”. Czynna w godzinach 
otwarcia budynku. 
ODDZIAŁ LITERATURY POLSKIEJ 
BIBLIOTEKI REGIONALNEJ, Ry-
nek Masaryka, Karwina-Frysztat: 
do 31. 1. wystawa pt. „Gustaw Fierla. 
Życie i twórczość”. Ekspozycja przy-
gotowana przez Mariana Steffka z 
Ośrodka Dokumentacyjnego KP w RC 
jest czynna w godzinach otwarcia pla-
cówki.
MUZEUM HUTY TRZYNIECKIEJ i 
MIASTA TRZYŃCA, Frýdecká 387, 
Trzyniec: do 30. 1. wystawa pt. „Szop-
ka, symbol Bożego Narodzenia”. Czyn-
na: wt-pt: w godz. 9.00-17.00; nie: w 
godz. 13.00-17.00.
 GALERIA „Na schodach”: do 31. 1. 
wystawa pt. „Boże Narodzenie, zwier-
ciadło historii.” Czynna: wt-pt: w godz. 
9.00-17.00; nie: w godz. 13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ

KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, ul. 

Mennicza 46, Cieszyn: do 29. 1. 
wystawa pt. „Uratować dla nauki i 
od zapomnienia… – 120 lat histo-
rii Polskiego Towarzystwa Ludo-
znawczego”. Czynna od wtorku do 
piątku w godz. 8.00-18.00, soboty w 
godz. 9.00-15.00.

MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIE-
GO, Sala Rzymska, T. Regera 6, 
Cieszyn: do 23. 1. wystawa pt. „Czas 
apokalipsy na Śląsku Cieszyńskim. 
40. rocznica wprowadzenia stanu 
wojennego”. Czynna: wt, czw, pt, sob i 
niedz 10.00-14.00; śr 12.00-16.00.

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 sportowy: 
Janusz Bittmar, bittmar@glos.live • Redaktorzy terenowi: Danuta Chlup, danuta.chlup@glos.live • Łukasz Klimaniec, klimaniec@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 25 STYCZNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba 
(s.) 10.00 Pierwsza republika (s.) 
10.50 Lekarskie uśmiechy 11.30 
AZ kwiz 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Sama w domu 14.00 
Wszystko, co lubię 14.30 Zaskro-
niec 14.45 My, uczęszczający do 
szkoły (s.) 15.50 Krok od nieba (s.) 
16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomo-
ści regionalne 18.25 Gdzie jest mój 
dom? 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.10 Ósemka (film) 
21.35 Niewinne kłamstwa (s.) 22.50 
Komisarz Moulin (s.) 0.25 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowna pla-
neta 9.20 Największe apokalipsy w 
dziejach 10.15 Odkryte skarby 11.00 
Czołgi w walce 11.55 GEN – Galeria 
elity narodu 12.15 Nie poddawaj się 
plus 12.40 Nie poddawaj się 13.10 
Zwierzęta w czasie wojny 14.05 Ta-
jemnice II wojny światowej 15.00 
Królestwo natury 15.25 Sto cudów 
świata 16.20 Tajemnicza planeta 
17.10 Półświatek cyrkowców 18.05 
Himalajskie królestwa 19.00 Na hu-
lajnodze 19.10 Magazyn chrześci-
jański 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Old Surehand 
(film) 21.40 Młodzi wyborcy 2021 
22.35 Lotnicze katastrofy 23.20 
Wielka wojna ojczyźniana 0.10 Czło-
wiek plus. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Ulica 
(s.) 9.55 Spece (s.) 10.55 Pościg 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Krok 
za krokiem (s.) 12.50 Ogólniak (s.) 
14.05 Mentalista (s.) 15.00 CSI: Kry-
minalne zagadki Miami (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.30 
Pościg 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.20 Survi-
vor Czechy i Słowacja (reality show) 
22.45 Policja Chicago (s.) 23.40 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami (s.) 1.30 
Mentalista (s.). 
PRIMA 
6.15 Bolek i Lolek (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 8.10 M.A.S.H. (s.) 9.05 
Dream Team (reality show) 10.30 Jak 
zbudować marzenie 11.35 Strażnik 
Teksasu (s.) 12.35 Gliniarz i proku-
rator (s.) 13.35 Policja Hamburg (s.) 
14.35 Agenci NCIS (s.) 15.40 Tak jest, 
szefie! 16.50 Policja w akcji 17.50 Na-
kryto do stołu! 18.55 Wiadomości, po-
goda 19.55 Showtime 20.15 Slunečná 
(s.) 21.35 7 przypadków Honzy Děd-
ka 23.55 Tak jest, szefie! 1.05 Policja 
w akcji. 

ŚRODA 26 STYCZNIA

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba (s.) 
10.00 Kamera na szlaku 10.30 Obiek-
tyw 11.00 13. komnata Mariana Jelín-
ka 11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Kot to nie pies 14.35 Cuda na-
tury 15.45 Krok od nieba (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 Żandarmskie humoreski 
(s.) 21.30 Hercule Poirot (s.) 22.25 
Inny człowiek (film) 23.45 Maigret i 
handlarz winem (film) 1.25 Pr. dys-
kusyjny. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Burgundia, 
serce Francji 9.25 Tajemnicza planeta 
10.15 Specyficzne zachowania zwie-
rząt 11.10 Kraina wina 11.35 Praskie 
konfrontacje 12.00 Wojny światowe 
12.50 Wielka wojna ojczyźniana 13.50 
Ostatnie godziny Pompejów 14.35 Na-
tura bez granic 15.00 Wełtawa, nasza 
rzeka 15.10 Antropocen – wiek czło-
wieka 16.05 Telewizyjny klub nie-
słyszących 16.35 10 dni hiszpańskiej 
wojny 17.30 Młodzi wyborcy 2021 
18.25 Tajemnice budowniczych pira-
mid 19.10 Babel 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Północne 
kraje z lotu ptaka 20.55 Odkrywanie 
smaków z Gordonem Ramsay'em 
21.50 Klejnoty o zapachu benzyny 
22.15 Czeskie Expo w Dubaju 22.45 
Jak fabryki zmieniły świat 23.40 Od-
kryte skarby 0.25 Biała królowa (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Uli-
ca (s.) 9.55 Spece (s.) 10.55 Pościg 
12.00 Południowe wiadomości, sport, 
pogoda 12.30 Krok za krokiem (s.) 

12.50 Ogólniak (s.) 14.05 Mentalista 
(s.) 15.00 CSI: Kryminalne zagadki 
Miami (s.) 16.57 Popołudniowe wia-
domości 17.30 Pościg 18.25 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Zamieńmy się żonami (reality 
show) 21.35 Małe miłości 22.30 Poli-
cja Chicago (s.) 23.25 CSI: Kryminalne 
zagadki Miami (s.) 1.15 Mentalista (s.). 
PRIMA
6.15 Bolek i Lolek (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 8.20 M.A.S.H. (s.) 8.55 
Slunečná (s.) 10.20 7 przypadków 
Honzy Dedka 11.30 Strażnik Tek-
sasu (s.) 12.30 Gliniarz i prokurator 
(s.) 13.35 Policja Hamburg (s.) 14.35 
Agenci NCIS (s.) 15.40 Tak jest, szefie! 
16.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości, pogo-
da 19.55 Showtime 20.15 1. misja (s.) 
21.35 Show Jana Krausa 23.55 Tak 
jest, szefie! 1.00 Policja w akcji. 

CZWARTEK 27 STYCZNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba (s.) 
9.55 List do ciebie 11.00 Wszystko, 
co lubię 11.30 AZ kwiz 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Chłopaki w akcji 14.30 
Opowiadanie filmowe 14.50 Zawo-
dowcy (s.) 15.40 Krok od nieba (s.) 
16.45 Wszystko, co lubię 17.15 AZ 
kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wia-
domości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Pierwsza 
republika (s.) 21.05 Gejzer 21.35 Pr. 
dyskusyjny 22.35 Na tropie 23.00 Ko-
misarz Montalbano (s.) 0.55 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Świat zwierząt 
9.30 Antropocen – wiek człowieka 
10.25 Tajemnice II wojny świato-
wej 11.20 Jak fabryki zmieniły świat 
12.10 Mauthausen: Droga bez powro-
tu 13.05 Tragedia Żydów z Saloników 
13.30 Cudowna planeta 14.25 Błękit-
na planeta 15.15 W cieniu kakaowca 
15.40 Tajemnice Watykanu 16.35 
Europa dziś 17.05 100 cudów świata 
18.00 Odkrywanie smaków z Gor-
donem Ramsey'em 18.50 Auto Moto 
Świat 19.20 Przez ucho igielne 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Półświatek policjantów 21.00 
W kamperze po Czechach 21.30 Kra-
ina wina 22.00 Fauda (s.) 23.15 Queer 
23.45 Wojny światowe. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.05 Ulica 
(s.) 10.00 Małe miłości 10.55 Pościg 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Krok za krokiem (s.) 12.50 Ogólniak 
(s.) 14.05 Mentalista (s.) 15.00 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.30 Po-
ścig 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Odznaka Vy-
sočina (s.) 21.20 Policja kryminalna 
Anděl (s.) 22.30 Policja Chicago (s.) 
23.25 CSI: Kryminalne zagadki Mia-
mi (s.) 1.10 Mentalista (s.). 
PRIMA 
6.15 Bolek i Lolek (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 8.10 M.A.S.H. (s.) 9.05 
1. misja (s.) 10.25 Show Jana Krau-
sa 11.30 Strażnik Teksasu (s.) 12.30 
Gliniarz i prokurator (s.) 13.35 Policja 
Hamburg (s.) 14.35 Agenci NCIS (s.) 
15.40 Tak jest, szefie! 16.50 Policja 
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Zoo (s.) 21.35 Incognito 22.40 
Gafy (s.) 23.55 Tak jest, szefie! 

POLECAMY

• Czołgi w walce
Wtorek 25 stycznia, 
godz. 11.00  
TVC 2

• Tajemnice Watykanu
Czwartek 27 stycznia, 
godz. 15.40  
TVC 2

• Burgundia, serce Francji
Środa 26 stycznia, 
godz. 8.30  
TVC 2

Składamy szczere i serdeczne podziękowania wszystkim krewnym, 
przyjaciołom, znajomym, członkom MK PZKO z Karwiny-Starego Mia-
sta, członkom chóru „Hejnał-Echo” z Frysztatu oraz byłym współpra-
cownikom ze spółki akcyjnej Mercury za kondolencje, wieńce i kwiaty 
oraz za udział w ostatnim pożegnaniu naszego Drogiego Zmarłego

śp. inż. JANA SZNAPKI
Dziękujemy zwłaszcza za wzruszające przemówienia pożegnalne pa-
nom Wiesławowi Januszowi i Bronisławowi Szyi oraz chórowi męskie-
mu „Hejnał-Echo” przy akompaniamencie mgr. Wiesława Farany za 
wykonanie pieśni, które na zawsze zostaną w naszej pamięci.

Z wyrazami wdzięczności – zasmuceni synowie z rodzinami.
 RK-007

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 22. 1. 
2022 zmarła w wieku niespełna 85 lat nasza Kochana 
Mamusia, Siostra, Babcia, Prababcia, Ciocia i Szwa-
gierka

śp. MUDr. BRONISŁAWA HECZKO
zamieszkała w Gródku

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w bliskim kręgu 
rodzinnym. Zasmucona rodzina.

 GŁ-047

Dnia 24 stycznia 2022 minęła pierwsza bolesna roczni-
ca śmierci naszego Najdroższego

śp. inż. TADEUSZA BONCZKA
zaś 20 października minionego roku Zmarły obcho-
dziłby 90. rocznicę urodzin. 

Z miłością i szacunkiem wspominają najbliżsi.
 GŁ-035

Nie umiera ten, 
kto pozostaje w sercach i pamięci bliskich.

W dniu 27 stycznia minie sto lat od przyjścia na świat 
naszej Kochanej Mamy, Teściowej, Babci i Prababci

śp. ZUZANNY KAWULOK
z Nawsia-Jasienia

O chwilę wspomnień i modlitwę proszą najbliżsi.
 GŁ-045

Dałeś nam wszystko, co można pragnąć,
czułość, dobroć, i wiele poświęceń,
ty odszedłeś, pozostał ogromny smutek, żal i pustka.

Dnia 25 stycznia 2022 obchodziłby 80 lat nasz Kochany 
Mąż, Ojciec, Dziadek, Pradziadek, Brat i Wujek

śp. HENRYK WERNER
z Olbrachcic

Z miłością i szacunkiem wspominają żona Aleksandra, 
córka Katarzyna, syn Robert z rodzinami.

 GŁ-038

Myśli nasze powracają do chwil
kiedy byłeś z nami.

Dnia 26 stycznia 2022 minie 1. rocznica, kiedy odszedł 
od nas na zawsze

śp. JÓZEF DWOROK
z Suchej Górnej – rodak ze Stonawy

Z żalem, miłością i smutkiem w sercu wspominają 
żona i syn z rodzinami.
 GŁ-030

Czasu spędzonego z tymi, których kochamy nigdy nie jest za dużo…
Dnia 27 stycznia 2022 upłynie 20 lat 
od chwili, kiedy odszedł do wieczno-
ści nasz Drogi Ojciec i Dziadek

śp. JERZY TARABA 
z Suchej Górnej, 

długoletni prezes MK PZKO
Dnia 25 stycznia 2022 upływa 9 lat od 
chwili, kiedy opuściła nas na zawsze 
nasza Droga Mama i Babcia 

śp. BRONISŁAWA 
TARABOWA

O chwilę wspomnień z wyrazami szacunku proszą synowie z rodzinami. 
 GŁ-044

Czas mija, lecz tęsknota i smutek pozostaje...
Dnia 27 stycznia minie szósta rocznica śmierci naszego 
Kochanego

śp. inż. WŁADYSŁAWA WĘGLORZA
O chwilę cichych wspomnień proszą najbliżsi.
 GŁ-042

W naszych myślach i wspomnieniach
stale jesteś z nami…

Dnia 27 stycznia minie pierwsza rocznica, kiedy od-
szedł od nas na zawsze nasz Ukochany

śp. SYLWESTER WITOSZEK
z Karwiny

Wszystkim, którzy razem z nami poświęcą Mu chwilę 
wspomnień, dziękują żona, syn i córka z rodzinami.
 RK-001

WSPOMNIENIA

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

 www.glos.live

Fot. ARC

Nie żyje dama polskiego teatru

Z wielkim żalem i smutkiem 
żegnamy Barbarę Krafftó-
wnę, która pozostając do 
ostatnich chwil wśród swo-

ich przyjaciół w Domu Artystów w 
Skolimowie, odeszła dziś w nocy... 
– poinformował wczoraj Związek Ar-
tystów Scen Polskich.

Barbara Krafftówna urodziła się w 
Krakowie. Będąc absolwentką dzia-
łającego przy Starym Teatrze Studia 
Dramatycznego Iwo Galla, przemie-
rzyła z nim niemal cały kraj. W Gdy-
ni zadebiutowała rolą Rybaczki w 
„Homerze i Orchidei” Tadeusza Gaj-
cego, wcieliła się także w postać Kasi 
w „Jak wam się podoba” Szekspira, 
Haneczki w „Weselu” Wyspiańskie-
go czy Klary w „Pigmalionie” Shawa. 
Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, to 
choćby Waria w „Wiśniowym sadzie” 
Czechowa.

Kolejny artystyczny przystanek, 
Wrocław, zaowocował postaciami: 
Klary we fredrowskich „Ślubach pa-
nieńskich”, Elizy w molierowskim 

„Skąpcu” czy Maszy w „Magazynie 
mód” Kryłowa, stworzonymi na de-
skach Teatrów Dramatycznych. W 
1953 roku na stałe zakotwiczyła w 
Warszawie, grając w Teatrze Nowej 
Warszawy oraz teatrach: Komedia, 
Dramatycznym, Narodowym, Sy-
renie i Współczesnym, zyskując tu 
uznanie i sympatię widzów, którzy 
oklaskiwali jej Pernette Laprade w 
„Szczęśliwych dniach” Pugeta, ty-
tułowe postaci: „Iwonę, księżniczkę 
Burgunda” Gombrowicza i „Księż-
niczkę Turandot” Gozziego, Lizę w 
sztuce „Pan Puntila i jego sługa Mat-
ti” Brechta, Zerzabellę w „Paradach” 
Potockiego, Abigail w „Procesie z Sa-
lem” wg „Czarownic z Salem” Mille-
ra, Zosię w „W małym dworku” Wit-
kiewicza, Laurę w „Indyku” Mrożka, 
Olgę w „Letnikach” Gorkiego, Ty-
tanię w „Śnie nocy letniej”, Alicję 
w „Play Strondberg” Durrenmatta, 
Lady Macbett, Lady Duncan i Wiedź-
mę w spektaklu „Macbett” Ionesco.

Współpracowała z wieloma re-

żyserami, wśród których byli m.in. 
Maria Wiercińska, Edmund Wierciń-
ski, Stanisław Bugajski, Halina Mi-
kołajska, Konrad Swinarski, Wanda 
Laskowska, Ludwik Rene, Kazimierz 
Dejmek, Izabela Cywińska, Andrzej 
Wajda, Erwin Axer i Jerzy Kreczmar.

Planowany na kilka miesięcy wy-
jazd do USA, gdzie miała zagrać tytu-
łową postać w „Matce” Witkiewicza, 
przedłużył się o dekadę i zaowoco-
wał reżyserią „Kramu z piosenkami” 
Schillera, współpracą ze studentami 
Szkoły Teatralnej, Filmowej i Telewi-
zyjnej w Los Angeles, rolą Hrabiny 
Kotłubaj w „Biesiadzie u hrabiny Ko-
tłubaj” oraz Alicji w „Medytacjach o 
dziewictwie” wg Gombrowicza.

Powrót do kraju okazał się szczę-
śliwy, a czas gęsto wypełniony arty-
stycznymi wydarzeniami. Warszaw-
ska publiczność miała możliwość 
podziwiać aktorkę jeszcze w kilku 
sztukach. Teatr Dramatyczny po-
wierzył jej rolę tytułowej „Alicji w 
krainie czarów” Carrolla w reżyserii 

Pawła Miśkiewicza, Teatr 
Syrena – Elizabeth Hatfield 
w „Jesiennych manewrach” 
Coke’a w reżyserii Krzysztofa 
Szustera, a Och-Teatr – Pani 
Wilberforce w „Trzeba zabić 
starszą panią” Linehana, 
spektaklu zrealizowanym 
pod okiem Cezarego Żaka.

Choć to teatr był chyba 
najważniejszy w życiu aktor-
ki, nie można pominąć wie-
lu ról zagranych w filmach: 
„Upał” i „Nikt nie woła” 
Kazimierza Kutza, „Popiół 
i diament” Andrzeja Wajdy, 
„Rękopis znaleziony w Sa-
ragossie”, „Złoto” i „Szyfry” Hasa, 
serial „Czterej pancerni i pies” Kon-
rada Nałęckiego, „Przygody pana 
Michała” Pawła Komorowskiego, 
„Ich dzień powszedni” Aleksandra 
Ścibora-Rylskiego, „Przygoda z pio-
senką” Stanisława Barei, „Książę 
sezonu” Witolda Orzechowskiego, 
„Kłopotliwy gość” Jerzego Ziarnika, 

„Skutki noszenia kapelusza w maju” 
Krystyny Krupskiej-Wysockiej i wie-
lu innych, ale przede wszystkim tej 
nagrodzonej przez jury Międzynaro-
dowego Festiwalu Filmowego w San 
Sebastian – dramatycznej postaci 
Felicji w przejmującym obrazie „Jak 
być kochaną” Wojciecha Hasa.
Polonijna Agencja Informacyjna
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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 

przesyłać na e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsyła-
nia upływa w piątek 4 lutego 2022 r. Nagrodę z 11 stycz-
nia otrzymuje Krystyna Kupka ze Stonawy. Autorem 
dzisiejszych łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie logogryfu z 11 stycznia: WĘGORZOWO
Rozwiązanie minikwadratu magicznego I  
z 11 stycznia: 1. MAPA 2. ASFALT 3. PALETA 4. ATAK 
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II  
z 11 stycznia: 1. PAKA 2. ADOLF 3. KLIMT 4. AFTA
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 11 stycznia: LIPSKO

Rozwiązaniem jest nazwa miasta w północno-za-
chodniej części województwa podlaskiego, nad 
rzeką Łabną, na Wysoczyźnie Kolneńskiej na Ma-
zowszu. 

1. zwolennik demokracji
2. konsul lub ambasador
3. część dużego miasta
4. sposób walki obronnej
5. Maria…, napisała powieść „Noce i dnie”

Wyrazy trudne lub mniej znane: DEFENSYWA

1 2 3 4 5

D D D D D

A A A A A

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. amator zimowej 
kąpieli w morzu, 
jeziorze

2. składnik benzyny 
decydujący o jej 
jakości

3. potoczna nazwa 
odbiornika radio-
wego

4. pęk zboża lub 
słomy związany 
powrósłem

Wyrazy trudne 
lub mniej znane: 
OKTAN

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. materiał do krycia 
dachów lub tatuś 
przestarzale

2. Adam, autor cy-
klu sonetów „Nad 
głębiami”

3. antonim pokory
4. starożytne miasto 

w południowej 
Mezopotamii

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: AKAD

1 2 3 4

1

2

3

4

1 2 3 4

1

2

3

4

Rozwiązaniem jest dokończenie aforyzmu, którego autorem jest Anatole France, właściwie Jacques 
Anatole Thibault (ur. 16 kwietnia 1844 w Paryżu, zm. 12 października 1924 w Saint-Cyr-sur-Loire) – po-
eta, powieściopisarz i krytyk francuski:
„Wolę błędy entuzjasty od obojętności...”

1.-4.  potocznie administrator 
sieci

3.-6.  dawna jednostka miary w 
Polsce (równa 8 calom) 

5.-8.   imię Murphy’ego, odtwórcy 
roli w filmie „Gliniarz z 
Beverly Hills”

7.-10. rozbójnik drogowy lub 
morski  

9.-12. Péter, węgierski reżyser 
filmowy 

11.-2. drużyna wioślarska lub 
maleńka wioska 

Wyrazy trudne lub mniej 
znane: BACSÓ, PIĘDŹ


