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Następne posiedzenie Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków odbędzie się 
w czwartek 23 lutego 2023 o godzinie 16.30.

Miejsce: Kongres Polaków w RC, ul. Grabińska 458/33, Czeski Cieszyn 737 01.

Strażacy wyjechali na pomoc Turcji

Trzęsienie ziemi o sile 7,8 w 
skali Richtera, które nawie-
dziło wczoraj nad ranem 
Turcję i Syrię, postawiło 

na nogi również czeskich i polskich 
strażaków. Około południa pojawiła 
się informacja o kolejnym wstrząsie 
w prowincji Kahramanmaraş, tym 

razem o sile 7,5 stopnia. W tym czasie 
była mowa o 1300 ofi arach śmiertel-
nych oraz tysiącach rannych. W mia-
rę przeszukiwania gruzów ich liczba 
dalej rosła. Stan przed zamknięciem 
numeru – 1600 ofi ar.

Gotowość pomocy zgłosiły 
m.in. Czechy i Polska. Turcja ofe-

rowaną pomoc przyjęła. W skład 
poszukiwawczo-ratowniczej eki-
py, którą wysłała RC na pomoc 
dotkniętej trzęsieniem ziemi Tur-
cji, znaleźli się morawsko-śląscy i 
prascy strażacy. – Kontynuujemy 
przygotowania, szacunkowe roz-
poczęcie załadowywania samo-

lotu w Mosznowie o godz. 14.00 
– informowali przed południem 
w mediach społecznościowych 
morawsko-śląscy strażacy. Wia-
domo, że chodzi o 68-osobową 
specjalistyczną jednostkę po-
szukiwawczo-ratowniczą USAR 
(Urban Search and Rescue) z Hul-

czyna. Jej członkowie pomagali 
np. w Libanie, kiedy w 2020 roku 
doszło w porcie w Bejrucie do wy-
buchu. 

 (sch)

Ciąg dalszy na str. 3

Łukasz Klimaniec

S
prawa jest poważna, 
bo choć w Republice 
Czeskiej przepis o 
pierwszeństwie pie-
szych na przejściach 
i pieszych wcho-
dzących na nie obo-

wiązuje już od 2001 r., to w Polsce 
przepisy w tej kwestii zmieniły się 
stosunkowo niedawno (w czerwcu 
2021 r.), a kary za ich złamanie zo-
stały zaostrzone w 2022. Zgodnie z 
nowym taryfi katorem mandatów 
za nieustąpienie pierwszeństwa 
pieszemu na pasach kierowcy gro-
zi 1500 złotych mandatu (ok. 7 800 
koron) i 15 punktów karnych, a w 
przypadku recydywy 3000 złotych 
(15 700 koron) i 15 punktów kar-
nych. 

Tak srogie kary zadziałały – na 
polskich drogach kierowcy coraz 
częściej zatrzymują się przed pa-
sami i przepuszczają pieszych. 
Takiego nawyku często nie mają 
jednak kierowcy samochodów z 
czeskimi tablicami rejestracyj-
nymi, co może doprowadzić do 
bardzo niebezpiecznych sytuacji. 
Zwrócił na to uwagę mieszkaniec 
Cieszyna.

– Widziałem już kilka niezłych 
akcji, w czasie których pieszy idą-
cy pasami i myślący, że ma pierw-
szeństwo musiał albo zatrzymać 
się albo uciekać przed nadjeżdża-
jącym samochodem na czeskich 
blachach – napisał do redakcji 
„Głosu”. Prosi, żeby uzmysło-
wić mieszkańcom lewego brzegu 
Olzy, że potrącenie pieszego w 
Polsce na pasach czy na parkin-
gu (bo na jezdni to samochód ma 

pierwszeństwo) może zakończyć 
się skierowaniem sprawy do sądu 
i poważnymi kłopotami.

Bo zgodnie z polskimi przepisa-
mi kierowcy, który doprowadził do 
wypadku, gdzie pieszy doznał lek-
kiego lub średniego uszczerbku na 
zdrowiu, grozi do 3 lat pozbawie-
nia wolności. Jeśli natomiast pie-
szy w wyniku potrącenia odniósł 
ciężki uszczerbek na zdrowiu lub 
zginął, kierowcy grozi od 6 miesię-
cy do 8 lat więzienia.

St. asp. Krzysztof Pawlik, ofi -
cer prasowy cieszyńskiej policji, 
precyzuje, że gdy pieszy zbliża 
się do przejścia dla pieszych i sy-
gnalizuje swoim zachowaniem 
zamiar wejścia na pasy (rozgląda 
się, kieruje się w ich stronę), to 
kierowca pojazdu ma obowiązek 
zatrzymać się i ustąpić mu pierw-
szeństwa. 

– Zmiana przepisów dała mocno 
do myślenia. Kierowcy są bardziej 
zdyscyplinowani, choć wiadomo, 
że nie wszyscy. Ale większość z 
nich podjeżdżając do przejścia dla 
pieszych zwalnia i zatrzymuje się – 
mówi.

Z danych policji wynika, że w 
2022 roku na terenie powiatu cie-
szyńskiego doszło do 79 wypad-
ków drogowych (w 2021 roku były 
to 122 zdarzenia), w których zgi-
nęło 11 osób, w tym 5 pieszych (w 
2021 roku zginęło 8 osób, w tym 2 
pieszych).

Cieszyńska policja nie prowa-
dzi jednak statystyk z udziałem 
zdarzeń drogowych z udziałem 
kierowców z Czech lub innych kra-
jów. – Przepisy ruchu drogowego w 
naszym kraju obowiązują każdego, 
kto znajduje się na jego terytorium. 
Nie rozdzielamy, czy sprawcą wy-
kroczenia był obcokrajowiec, czy 
nie – wyjaśnia Krzysztof Pawlik.

Mieszkaniec Cieszyna, który 
nas zaalarmował, nie jest odosob-

niony w swoich spostrzeżeniach. 
Nieofi cjalnie można usłyszeć, że 
miejscowi policjanci spacerując 
po mieście bez munduru także 
dostrzegają, że większy problem 
z zatrzymaniem się przed przej-
ściem dla pieszych mają kierowcy 
pojazdów na czeskich tablicach re-
jestracyjnych.

– Wiadomo, że są i tacy kierow-
cy, którzy nie zatrzymają się i prze-
jadą przez przejście dla pieszych 
nie ustępując pierwszeństwa. To 
kwestia edukacji. Każdy przepis 
musi trafi ć do świadomości – ko-
mentuje rzecznik cieszyńskiej 
policji. I wskazuje, że edukować 
trzeba nie tylko kierowców, ale i 
pieszych. Ci ostatni często bowiem 
nadużywają przepisu dającego im 
pierwszeństwo i wchodzą na pasy 
niemal pod nadjeżdżający pojazd 
powodując nieraz niebezpieczne 
sytuacje. Tymczasem są zobowią-
zani zachować szczególną ostroż-
ność i upewnić się, czy mogą bez-
piecznie przejść przez jezdnię. 

Wyższe mandaty od 2024 r.
W Republice Czeskiej karą dla kierowcy za nieustąpienie pieszym 
pierwszeństwa na przejściu dla pieszych jest mandat w wysokości 2500 
koron. Zgodnie z planowaną nowelizacją przepisów od 1 stycznia 2024 r. za 
nieustąpienie pieszemu pierwszeństwa ten mandat wzrośnie i będzie wynosił 
od 2500 do 3000 koron. A w przypadku prowadzonego postępowania 
kierowcy grozić będzie od 4000 do 10 000 koron (obecnie jest to od 2500 do 
5000). Z danych policji wynika, że w 2022 roku na drogach Republiki Czeskiej 
doszło do 98 460 wypadków drogowych, w których zginęły 454 osoby, w tym 
74 pieszych. 1734 osób zostało ciężko rannych, a 22 452 odniosło niegroźne 
obrażenia. 
Według danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce 
w 2022 roku na drogach odnotowano 21 324 wypadków drogowych, 
w których zginęły 1883 osoby. Wśród nich 451 pieszych – a to o 67 osób 
mniej niż w 2021 roku i o 178 niż w 2020 roku.

Pieszemu trzeba ustąpić

WYDARZENIE: Uczulcie proszę mieszkańców Zaolzia, że w Polsce za potrącenie, a nawet 
muśnięcie pieszego na przejściu dla pieszych grozi wyrok, a nie mandat. W Cieszynie polscy 
kierowcy generalnie ustępują pierwszeństwa, natomiast auta na czeskich rejestracjach 
jeżdżą, jak u siebie – list z takim apelem dotarł do redakcji „Głosu”. To pokłosie zmian 
w polskich przepisach o ruchu drogowym i zaostrzenia taryfi katora mandatów.

Fot. ŁUKASZ KLIMANIEC



Głos   |   wtorek   |   7 lutego 20232   ♩ ♩    3 Głos   |   wtorek   |  7 lutego 2023W I A D O M O Ś C I

Markéta Pekárowa-Adamowa, 
przewodnicząca TOP 09 i Izby Poselskiej, 
odnośnie podwyższenia wieku emerytalnego do 68 lat

CYTAT NA DZIŚ

•••

Jeśli będziemy podnosić wiek 

emerytalny, będzie to dotyczyć 

mojego pokolenia i młodszego. Mogę 

uspokoić tych wszystkich, którzy 

skończyli 40 czy 45 lat, że ich nie 

będzie to dotyczyło

W I A D O M O Ś C I

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

beata.schonwald@glos.live

W niedzielę trafi ł w moje ręce stary katolicki kalen-
darz „W obronie prawdy” z 1949 roku. Być może 
dlatego, że jako dziennikarka na co dzień obcuję 
z „literami”, przykuł moją uwagę zamieszczony 
na tylnej stronie okładki tekst zatytułowany „Li-

tera, to wielka potęga!”. Napisany przeszło siedemdziesiąt lat temu 
przez pewnego księdza, którego nazwiska nie zdołałam jednak od-
czytać, pasował jak ulał do wydarzeń, które dzieją się wokół. „Li-
tera na usługach błędu, kłamstwa, nienawiści – pali, rani, niszczy, 
psuje, morduje. Litera na usługach prawdy, oświaty, cnoty, miłości 
– ogrzewa, oświeca, goi, koi, uszczęśliwia, ożywia, buduje, upięk-
nia, uszlachetnia, uświęca. Litery są raz wojskiem aniołów, inny 
raz wojskiem szatanów” – to pierwszy fragment, który – jak sądzę 
– nie tylko mnie od razu kojarzy się z kłamliwą kampanią wyborczą 
Andreja Babiša, z drugiej zaś strony z wartościami, które akcentu-
je nowo wybrany prezydent i z którymi wielu jego wyborców łączy 
duże nadzieje. Drugi urywek, na który zwróciłam uwagę, idealnie 
odnosi się do projektu sterowanego Funduszu Rozwoju Zaolzia, 
który realizuje obecnie w szkołach i przedszkolach Ewa Katrušák 
i który jest tematem przygotowanego przeze mnie wywiadu. „Czy-
tajcie w rodzinach waszych, czytajcie jeden drugiemu… Czytajcie 
więc, dzieci rodzicom, czytajcie młodsi starszym! Zachęcajcie, ro-
dzice, dzieci do czytania dobrych książek! Odwiedzają was ludzie, 
wy odwiedzajcie domy. Rozszerzajcie dobre książki, dobre czasopi-
sma” – apeluje autor artykułu. Pani Ewa zachęca co prawda w swo-
jej kampanii rodziców do czytania dzieciom, myśl pozostaje jednak 
ta sama. Wspólne czytanie umacnia więzi rodzinne i rozwija oso-
bowość.

Pracując od wielu lat w gazecie, czasem odnoszę wrażenie, że 
wszystko już było i wszystko zostało napisane. Być może tak. Z 
pewnością jednak do innego odbiorcy trafi ł przywołany tu przez 
mnie powojenny kalendarz, a do innych osób kierujemy dziś my 
swoje słowa. Oby tylko skutecznie.  

ZDANIEM... Beaty Schönwald

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

CZESKI CIESZYN
Widoczne są już pierwsze 
efekty projektu sprzą-
tania miasta z udziałem 
bezdomnych, który pn. 
„Stravenka” realizują 
wspólnie Diakonia Śląska 
z magistratem. W ub. 
tygodniu uporządkowano 
tereny budek stojących 
wzdłuż torów kolejowych, 
pojemników na odpady 
przy noclegowni „Cargo” 
oraz rampy niedaleko 
bistra „Apeti ti ”. Tydzień 
wcześniej grupa bezdom-
nych posprzątała prze-
strzeń pomiędzy blokami 
przy ulicach Smetany, 
Bezruča i Dworcowej.
 (sch) 

HAWIERZÓW
Na dachach obiektów ką-
pieliska letniego zostanie 
zainstalowana instalacja 
fotowoltaiczna o mocy 
84 kW. Powstanie dzięki 
projektowi „Fotowoltaika 
za koronę”, w związku z 
czym miasto nie będzie 
musiało inwestować w to 
przedsięwzięcie żadnych 
pieniędzy. 150 paneli po-
kryje 22 proc. rocznego 
zużycia prądu kąpieliska. 
Dzięki temu, że basen pod 
gołym niebem najwięcej 

energii 
zużywa wła-
śnie latem, prąd 
wyprodukowany ze 
słońca będzie pokrywał 
zapotrzebowanie aż w 
68 proc.  (sch) 

KARWINA
Kto będzie szukał 
w rajskim szpitalu po-
gotowia ratunkowego, 
powinien udać się do izby 
pilnych przyjęć („urgentní 
příjem”), gdzie zostały 
przeniesione placówki 
pogotowia dla dzieci i dla 
dorosłych. Celem prze-
prowadzki było skupienie 
pomocy doraźnej w jed-
nym miejscu. Do zmiany 
doszło również w zakresie 
linii telefonicznych. Z po-
gotowiem pediatrycznym 
można się kontaktować, 
dzwoniąc pod nr stacjo-
narny 596 383 436 lub 
komórkowy 604 457 043. 
Telefon do pogotowia dla 
dorosłych to 596 383 435. 
 (sch)

TRZYNIEC
Budowa sali gimnastycz-
nej miejscowego gimna-

zjum, będąca inwestycją 
województwa moraw-
sko-śląskiego opiewającą 
na 80 mln koron, idzie 
pełną parą. Gotowe są 
fundamenty oraz stalowa 
konstrukcja hali. Jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, młodzież będzie 
z niej korzystać od wrze-
śnia br. Prace budowlane 
wymagają jednak ze stro-
ny miasta wprowadzania 
odpowiednich ograni-
czeń oraz zmian w ruchu 
drogowym. Obecnie 
należą do nich np. zakaz 
przejazdu ciężarówek i 
ti rów dojeżdżających na 
budowę przez część ulicy 
Komeńskiego czy wpro-
wadzenie dla nich jedno-
kierunkowego ruchu ulicą 
Okrężną. 
 (sch)

wtorek

środa

czwartek

dzień: -7 do -5ºC 
noc: -8 do -10ºC 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: -3 do -1ºC 
noc: -8 do -12ºC 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: -2 do 0ºC 
noc: -8 do -11ºC 
wiatr: 4-5 m/s

DZIŚ...

7
lutego 2023

Imieniny obchodzą: 
Romuald, Ryszard, Teodor
Wschód słońca: 7.03
Zachód słońca: 16.36
Do końca roku: 327 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Najwyższej Izby 
Kontroli
Przysłowia: 
„Kiedy luty pofolguje, 
marzec zimę zreperuje”

JUTRO...

8
lutego 2023

Imieniny obchodzą: 
Hieronim, Józefi na
Wschód słońca: 7.02
Zachód słońca: 16.38
Do końca roku: 326 dni
(Nie)typowe święta:
Święto Służby Więziennej
Przysłowia:
„Zwykle luty ostro kuty, 
czasem luty same pluty”

POJUTRZE...

9
lutego 2023

Imieniny obchodzą: 
Apolonia, Jakub, Pola
Wschód słońca: 7.00
Zachód słońca: 16.40
Do końca roku: 325 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Pizzy
Przysłowie:
„Gdy mróz w lutym ostro 
trzyma, tedy już niedługa 
zima”

POGODA

HAWIERZÓW

TRZYNIEC

Po raz pierwszy 
cały obszar Tatr 
po polskiej stronie 
został zamknięty 
z uwagi na zagrożenie 
lawinowe. W weekend 
ratownicy ogłosili 
czwarty, najwyższy 
stopień zagrożenia 
lawinowego. Jak 
się szybko okazało, 
decyzja była ze wszech 
miar słuszna.

Tomasz Wolff 

T
ylko w okolicy Mor-
skiego Oka zeszło 
kilka lawin. Aż 
strach pomyśleć, co 
by się stało, gdyby 
w jednym z najchęt-
niej odwiedzanych 

miejsc w Tatrach znajdowali się akurat 
turyści.

– Widać bardzo duże ubytki w lesie, 
który zniszczyły również lawiny z re-
jonu Białego Żlebu. Na drodze pomię-
dzy Włosienicą a Morskim Okiem są 

• Do zimowych tradycji z pewnością należy kulig. Taki klasyczny, kiedy konie 
ciągną sanie, należy do rzadkości, ale nie w Istebnej, gdzie wykonano powyż-
sze zdjęcie. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

co najmniej trzy lawiniska – infor-
mował Tatrzański Park Narodowy 
na swoim profi lu na Facebooku. 

O tym, że śniegu w najwyższych 

polskich górach jest naprawdę 
dużo, można się przekonać, wcho-
dząc na Facebooka schroniska w 
Dolinie Pięciu Stawów. Cieszący 

się ogromną popularnością obiekt 
jeszcze przed weekendem został 
praktycznie zasypany po sam dach. 
W piątek utknęło w nim kilkunastu 
turystów. Pierwotnie mieli pocze-
kać na polepszenie się warunków, 
ale ostatecznie wyposażeni w de-
tektory lawinowe bezpiecznie ze-
szli w doliny.

Równie dużo śniegu napadało 
w Beskidach. W sobotę jedno ze 
schronisk na Łysej Górze prze-
strzegało przed silnym wiatrem. 
– Dlatego też się dobrze ubierz-
cie – apelowało do potencjalnych 
śmiałków, którzy chcieli wybrać 
się na najwyższy szczyt Beskidu 
Śląsko-Morawskiego. Wczoraj gru-
bość pokrywy wynosiła tam aż 127 
centymetrów, z kolei na Wielkiej 
Czantorii białego puchu było 71 
cm. Według danych Instytutu Me-
teorologii i Gospodarki Wodnej, 
wczoraj w Polsce najwięcej śniegu 
leżało na Kasprowym Wierchu (182 
cm) oraz we wspomnianej Dolinie 
Pięciu Stawów (163 cm). Ale już w 
Wiśle-Jaworniku śniegu było „tyl-
ko” 35 cm.

Wszystko wskazuje na to, że 
śnieg utrzyma się co najmniej do 
weekendu. W najbliższych dniach 
ma być bardzo zimno w regionie – 
nocami do nawet -12 stopni Celsju-
sza.  

Śnieg zamknął Tatry

CZESKI CIESZYN

KARWINA

Rok po umowie 
w sprawie Turowa
Rok po zawarciu umowy o współ-
pracy w sprawie kopalni w Turowie 
(chodziło o skutki działalności 
górniczej), rządy Polski i Czech 
wydały wspólne oświadczenie. – 
To porozumienie było najlepszym 
rozwiązaniem sytuacji – skomen-
tował sytuację Marian Jurečka, 
wicepremier i minister środowiska 
Republiki Czeskiej. Anna Moskwa, 
minister klimatu i środowiska RP 
przyznała, że wraz z podpisaniem 
porozumienia poprawie uległy rela-
cje polsko-czeskie.
Umowa przewiduje polski wkład fi -
nansowy w wysokości 45 mln euro. 
Kraj liberecki otrzymał 35 mln euro 
na zapewnienie alternatywnych 
ujęć wody pitnej, a Ministerstwo 
Środowiska Republiki Czeskiej 10 
mln euro na monitorowanie wpły-
wu działalności wydobywczej w 
kopalni Turów.
Zgodnie z umową strona polska 
ukończyła i testuje funkcjonalność 
bariery wód podziemnych, która 
ma zapobiec ich dalszemu odpły-
wowi z terytorium Czech. Z badań 
wynika, że spełnia ona zadanie. 
Strona czeska otrzymuje dane w 
tej sprawie. Budowany jest też wał 
ziemny, który pomoże w ochronie 
mieszkańców pobliskich wsi przed 
hałasem, światłem i zanieczyszcze-
niem powietrza. Przygotowywane 
są alternatywne ujęcia wody pitnej 
i wdrażane działania poprawia-
jące jakość powietrza. Został też 
uruchomiony Fundusz Małych 
Projektów, który fi nansuje projekty 
pomagające chronić środowisko 
naturalne regionu. (klm)

•••
Ranni 
w nocnym wypadku 
Sześć osób odniosło obrażenia w 
zderzeniu dwóch samochodów w 
Karwinie. Wypadek wydarzył się w 
nocy z piątku na sobotę. Wszyscy 
ranni trafi li do szpitala. Pogotowie 
ratunkowe zostało powiadomione 
o zdarzeniu w sobotę o godz. 2.00. 
Na miejsce wyruszyły trzy karetki. 
Lot śmigłowca został ze względu 
na niesprzyjające warunki atmosfe-
ryczne odwołany. 
– Załogi udzieliły pierwszej pomo-
cy sześciu uczestnikom wypadku: 
czterem mężczyznom i dwóm 
kobietom w wieku od 19 do 55 lat. 
Wszyscy byli przytomni, ich życie 
nie było bezpośrednio zagrożone. 
Interweniujący lekarz ustalił pod-
czas pierwszego badania, że trzy 
osoby mają obrażenia nóg, kolejne 
trzy klatki piersiowej – poinfor-
mował rzecznik pogotowia Lukáš 
Humpl. 
Ranni po udzieleniu im pierwszej 
pomocy zostali przewiezieni do 
karwińskiego szpitala.  (dc)

•••
Drzewo 
spadło na samochód
Strażacy mieli w sobotę pełne ręce 
roboty w związku z wichurą. Inter-
weniowali w 306 wydarzeniach na 
terenie województwa morawsko-
śląskiego. Najwięcej było ich w 
powiatach bruntalskim, ostrawskim 
i opawskim. 
W okolicy Białej w Beskidach drze-
wo przewróciło się na druty elek-
tryczne i na przejeżdżający tamtędy 
samochód. Zostały także uszkodzo-
ne barierki przydrożne. Kierowca 
samochodu był w szoku, lecz nie 
doznał żadnych obrażeń. Strażacy 
najpierw usunęli drzewo z wozu, 
następnie odsunęli je na pobocze 
i porozcinali. Na miejsce wezwano 
także policję.  (dc)

W SKRÓCIE...

Nie ma i nie będzie przejazdu 

Telewizja Polska w Kato-
wicach kilka dni temu 
zwróciła uwagę na kie-
rowców samochodów, 

którzy nie przestrzegają zakazu 
przejazdu granicy między Polską 
a Czechami w Skrbeńsku – Pio-
trowicach. Zdarza się, że taranują 
słupki ustawione na drodze. W 
programie zabrzmiało, że część 
mieszkańców chciałaby przywró-
cić ruch samochodowy na tym 
przejściu.  

Granica została zamknięta dla 
ruchu samochodowego w listopa-
dzie 2021 roku.  Na terenie gminy 
Piotrowice nadal znajdują się dwa 
graniczne przejścia drogowe z Pol-
ską: Marklowice Dolne – Marklowi-
ce Górne oraz Zawada – Gołkowice.  

Wójt Piotrowic Marian Lebie-
dzik jest przekonany, że przyjęte 
ponad rok temu rozwiązanie jest 
dobre i większość mieszkańców z 
obu stron granicy jest zadowolo-
na. Jego zdaniem burza w szklan-

ce wody została wywołana przez 
pojedynczych polskich przedsię-
biorców, którym się nie podoba, 
że jeżdżąc na czeską stronę, muszą 
nadłożyć parę kilometrów drogi. 

– Nim wprowadzono zakaz prze-
jazdu samochodów, latem 2021 
roku przeprowadziliśmy badanie 
natężenia ruchu. Okazało się, że w 
ciągu dnia przejeżdżało tamtędy 
nawet tysiąc pojazdów, w tym tiry. 
Po otwarciu autostrady po polskiej 
stronie nawigacja wskazywała tę 

trasę jako najkrótszą dla jadących 
na Słowację. Znak wjazdu samo-
chodów ciężarowych powyżej 3,5 
tony nie był przestrzegany – mówi 
Lebiedzik dla „Głosu”. 

Przejście, o którym mowa, leży na 
wąskiej drodze. Po czeskiej stronie 
pnie się ona zakrętami pod górkę. 
Tuż przed granicą po jednej stronie 
drogi stoi kościół, po drugiej hotel. 
Mówiąc krótko – jest ona nieodpo-
wiednia dla ruchu tranzytowego, 
zwłaszcza ciężarowego.   (dc)

• Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów w śnieżnej pierzynie. W dolinie pokrywa 
śnieżna przekroczyła półtora metra. Fot. Facebook/Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów

Poważny wypadek

Pięć osób zostało poszkodo-
wanych podczas niedziel-
nego wypadku trolejbusu 
w Ostrawie. Do zdarzenia 

doszło przed godz. 9.00 w pobliżu 
stadionu Bazaly. – Z przyczyn do 
tej pory nieustalonych kierowca 
trolejbusu zboczył z jezdni i ude-
rzył w słup oświetlenia publicz-
nego. Badanie stężenia alkoholu 
w wydychanym powietrzu dało u 
kierowcy negatywny wynik – po-
informowała rzeczniczka policji 
Kateřina Kubzowa.

Rannym, wśród których był tak-
że kierowca, udzielały pomocy 

cztery załogi karetek pogotowia. 
Pomocy technicznej udzielali stra-
żacy. 

– Wszyscy ranni byli przytomni. 
Ich obrażenia były w większości 
umiarkowane, w dwóch przypad-
kach ciężkie. Chodziło o cztery 
kobiety i jednego mężczyznę od 
29 do 84 lat – powiedział rzecznik 
pogotowia Lukáš Humpl. Sprecy-
zował, że chodziło w większości 
o obrażenia głowy, ewentualnie 
kończyn. 

Trzy ranne osoby przewieziono 
do Szpitala Miejskiego, dwie do 
Uniwersyteckiego.  (dc) • Trolejbus linii 108 wjechał w betonowy słup. Fot. Straż Pożarna

Zachęcają 
do pracy w szpitalu
Szpital w Karwinie-Raju stara się zachę-
cić młodych ludzi do zainteresowania 
się pracą w służbie zdrowia. Wspólnie z 
Morawsko-Śląskim Paktem Zatrudnie-
nia oraz Średnią Szkołą Zdrowotną w 
Karwinie włączył się w większy projekt, 
który opiera się na długookresowej 
współpracy szkół i pracodawców w 
zakresie fachowego kształcenia i przy-
gotowania do zawodu. 
Celem szpitala jest dotarcie do po-
tencjalnych przyszłych pracowników, 
czyli uczniów klas dziewiątych, któ-
rzy w tym czasie dokonują wyboru 
szkoły średniej. Organizowane z nimi 
spotkania mają formę interaktywną. 
Młodzież odwiedza szpital, a następnie 
bezpośrednio w szkole zdrowotnej 
dowiaduje się o możliwościach edu-
kacji na kierunkach związanych ze 
służbą zdrowia. W piątek np. ucznio-
wie miejscowej szkoły podstawowej U 
Studny będą poznawać od podszewki 
Morawsko-Śląskie Centrum Leczenia 
Oczu szpitala. 
– Partnerstwo ze Szpitalem w Karwi-
nie-Raju i Średnią Szkołą Zdrowotną 
w Karwinie przynosi nowy sposób 
aktywności uczniów szkół podsta-
wowych i średnich. Działania te będą 
realizowane bezpośrednio u tak zna-
czącego pracodawcy, jakim jest szpital, 
jak również w fachowych klasopra-
cowniach szkoły z długoletnią tradycją. 
Wierzę, że wynikiem tego będzie 
wzrost zainteresowania uczniów 
kierunkami zdrowotnymi – ocenił 
dyrektor Morawsko-Śląskiego Paktu 
Zatrudnienia Marti n Navráti l.  (sch)

Strażacy wyjechali na pomoc Turcji
Dokończenie ze str. 1

Wczoraj wyruszyli z po-
mocą również polscy 
strażacy. – W związku 
z  trzęsieniem ziemi w 

Turcji i apelem tureckich władz o 
pomoc zaproponowałem wysłanie 
na miejsce ciężkiej grupy poszuki-

wawczo-ratowniczej HUSAR złożo-
nej z 76 strażaków i 8 psów ratowni-
czych – poinformował wczoraj rano 
minister spraw wewnętrznych i ad-
ministracji Mariusz Kamiński. Zaraz 
po przyjęciu oferty ze strony Polski 
komendant główny Straży Pożarnej 

Andrzej Bartkowiak potwierdził, że 
„siły PSP udają się do punktu kon-
centracji w Warszawie”. – Jeszcze 
dziś ruszamy z pomocą – napisał. 

Do pomocy włączyła się również 
organizacja „Člověk v  tísni”, która 
ogłosiła na Twitterze SOS zbiórkę 

na rzecz osób dotkniętych trzęsie-
niem ziemi zarówno w Turcji, jak 
i w północnej Syrii. Sama wyasy-
gnowała na ten cel milion koron. 
Nr konta, na który można wysyłać 
pieniądze, to: 51945194/0300.

 (sch)
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Z Zaolzia pod Alpy Żelazne
Akademia Górnicza w Leoben (Austria) na przełomie XIX i XX wieku wykształciła wielu młodych ludzi z całego 
Śląska Cieszyńskiego, którzy najpierw znajdowali pracę w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim, gdzie byli cenionymi 
fachowcami i krzewicielami polskości, a następnie tworzyli przemysł górniczy w polskiej części Górnego Śląska. 
O nich mówili w Książnicy Cieszyńskiej lek. Magdalena Bernacka i prof. Piotr Czaja, autorzy książki „Czytelnio 
Polska, cześć ci, cześć”.

Łukasz Klimaniec

B
runon Buzek 
z Jabłonkowa, 
Józef Kiedroń 
z Błędowic, Jó-
zef Urbańczyk 
z Rychwałdu, 
Oskar Nowotny z 

Trzyńca, Karol Kaleta z Cierlicka 
Dolnego, Paweł Wałach ze Śmiło-
wic, Jerzy Buzek z Końskiej, Roman 
Brzezowski z Morawskiej Ostrawy 
– to tylko niektórzy z absolwen-
tów Akademii Górniczej w Leoben 
związani z naszym regionem. Nic 
więc dziwnego, że piątkowe spo-
tkanie z lek. Magdaleną Bernacką 
i prof. Piotrem Czają, autorami 
książki „Czytelnio Polska, cześć ci, 
cześć”, przyciągnęło do Książnicy 
Cieszyńskiej sporo osób z Zaolzia. 

Ta książka 
przywraca pamięć
Krzysztof Szelong, dyrektor 
Książnicy, zauważył, że po ponad 
stu latach od podziału Śląska Cie-
szyńskiego w niepamięć po pol-
skiej stronie Olzy odeszła wiedza 
o jego przemysłowym dziedzic-
twie i tradycjach. 

– Kto jeszcze pamięta o Polskiej 
Karwinie, która w tej chwili jest 
utożsamiana z Frysztatem, a nie 
z górniczymi osiedlami? Kto pa-
mięta o rzeszach polskich górni-
ków, hutników, którzy ofi arowali 
Śląsk Cieszyński Polsce? Wraz z 
utratą tej pamięci zaginęła też 
wiedza o polskiej kadrze technicz-
nej, polskich technikach i inży-
nierach pracujących w przemyśle 

na tym terenie. Kto zna dziesiąt-
ki innych, którzy przyczyniali 
się do rozwoju tego przemysłu, 
umacniając polski ruch narodo-
wy na Śląsku Cieszyńskim, a któ-
rzy potem budowali przemysł w 
Polsce i szkolnictwo techniczne? 
– pytał. – Wszystkich łączyło to, 
że byli absolwentami Akademii 
Górniczej w Leoben. Ta nazwa 
jest lepiej znana na Zaolziu, niż 
prawym brzegu Olzy. Za sprawą 
tej książki jest szansa, by pamięć 
o tych ludziach została przywró-
cona – dodał.

Okazała publikacja „Czytelnio 
Polska, cześć ci, cześć” (liczy 520 
stron) swoim tytułem nawiązuje 
do wersu hymnu Czytelni Polskiej 
Akademików Górniczych w Le-
oben, założonej w 1878 r. I zosta-
ła wydana przy okazji 100-lecia 
powstania Akademii Górniczej w 
Krakowie (dziś Akademii Górni-
czo-Hutniczej, człon „hutnicza” 
został dodany w 1945 r.). Punk-
tem wyjścia były losy inż. Stefana 
Łukasiewicza, dziadka Magdale-
ny Bernackiej, na co dzień laryn-
golog, która zainteresowała tema-
tem prof. dr. hab. inż. Piotra Czaję, 
emerytowanego wykładowcę i 
dziekana Wydziału Górnictwa i 
Geoinżynierii krakowskiej AGH. 

– Podjęliśmy się trudu powsta-
nia tego dzieła, a ta książka ma 
uchronić od zapomnienia tych 
wspaniałych ludzi, którzy porzu-
cali swoje rodziny, by zdobyć wy-
kształcenie – mówił profesor. 

Karteczka na grobie
Autorzy znaleźli około 45 osób z re-
gionu Śląska Cieszyńskiego zapisa-

nych do Akademii Górniczej w Le-
oben. Choć faktyczna liczba może 
być większa. 

– W wielu przypadkach nie jest 
podane miejsce zamieszkania, ale 
po nazwisku wydaje nam się, że 
osób z lewego brzegu Olzy może 
być znacznie więcej. Nie chcie-
liśmy jednak popełnić błędu, bo 
nie mieliśmy dostępu do wszyst-
kich źródeł. Dlatego podaliśmy 
tylko fakty – wyjaśniła Magdale-
na Bernacka.

Lektura wspomnień, w wielu 
przypadkach nigdzie dotąd nie-
publikowanych, a także mate-
riałów uzyskanych od rodzin, w 
tym od krewnych inż. Leopolda 
Szefera, kierownika Polskiej Szko-
ły Górniczej w Dąbrowie w latach 
1907-1920, pozwoliły częściowo 
odtworzyć atmosferę panującą 
wśród polskiej inteligencji żyjącej 
na lewym brzegu Olzy do 1920 r. 
W książce zamieszczono wiele 
archiwalnych zdjęć, m.in. foto-
grafi ę grobu inż. Celestyna Rac-
ka pochowanego na cmentarzu 
w Karwinie, który zginął idąc na 
ratunek górnikom uwięzionym 
pod ziemią w wyniku pożaru, jaki 
wybuchł w kopalni Larischa w 
Karwinie w 1894 r. (postać Racka 
przywołuje Gustaw Morcinek w 
„Czarnej Julce”). 

Co ciekawe, Magdalena Bernac-
ka docierała do osób związanych 
z leobeńczykami, jak nazywani 
są polscy studenci kształcący się 
w Leoben, w nietypowy sposób. 
Odwiedzając cmentarze, gdzie są 
pochowani absolwenci Akademii 
Górniczej w Leoben, zostawiała 
na ich grobach karteczki z proś-

bą do ich bliskich o kontakt. Tak 
udało się pozyskać wiele cennych 
materiałów i wspomnień. 

Polacy 
to nieźli szermierze
Akademia Górnicza w Leoben, 
austriackim miasteczku położo-
nym u stóp Alp Żelaznych nad 
rzeką Murą, powstała w styczniu 
1849 r. W wieku pary i elektrycz-
ności, z powodu dynamicznie ro-
dzącego się zapotrzebowania na 
surowce mineralne i paliwa oraz 
wyroby metalowe, narastała po-
trzeba kształcenia coraz liczniej-
szego grona fachowców. Dlatego 
do Leoben napływali mieszkańcy 
z różnych stron Austro-Węgier, w 
tym ze Śląska Cieszyńskiego. Ro-
snąca liczba polskich studentów 
(w roku akademickim 1878/1879 
wzrosła z 30 do 148) zaowocowa-
ła powstaniem 30 października 
1878 r. Czytelni Polskiej Akademii 
Górniczej w Leoben. To stowa-
rzyszenie wychowywało w du-
chu patriotycznym i pomagało 
w nauce kilku pokoleniom pol-
skiej młodzieży, która z dala od 
rodzinnych domów zdobywała 
wykształcenie tak potrzebne dla 
rozwoju górnictwa i hutnictwa na 
ziemiach polskich. Pisane były 
skrypty z wykładów w języku pol-
skim, żeby studenci mogli przy-
swoić sobie wiedzę. Organizacja 
pomagała nie tylko tym studen-
tom, ale poprzez zbiórki pienięż-
ne i darowizny wspierała również 
rozwój czytelnictwa i szkolnictwa 
polskiego w dawnym Księstwie 
Cieszyńskim. 

– Posiadała duży księgozbiór, 
który był poszerzany, prenume-
rowano całą prasę polską, nie-
miecką i fachową w obcych języ-
kach. A pod przykrywką czytelni 
kwitło życie studenckie, odby-
wały się m.in. zajęcia szermierki, 
której mogli spróbować wszyscy 
– tłumaczyła Magdalena Bernac-
ka. Swoich sił w tym sporcie spró-
bował na przykład Józef Urbań-
czyk z Rychwałdu, który opisał to 
w swoich listach. Świetna umie-
jętność fechtunku pomagała 
polskim studentom podczas… 
pojedynków, na jakie byli wyzy-
wani choćby z powodu śpiewania 
polskich pieśni. Respekt rósł, gdy 
okazywało się, że Polacy są świet-
nymi szermierzami.

W walce o Polskę 
i tworzenie jej siły
Szkołę w Leoben ukończyło wielu 
znakomitych inżynierów związa-
nych z naszym regionem. Józef 
Kiedroń z Błędowic był jednym z 
organizatorów i wykładowcą Pol-
skiej Szkoły Górniczej w Dąbro-
wie, usilnie zabiegał o włączenie 
do Polski Zagłębia Ostrawsko-
-Karwińskiego.

Po odzyskaniu niepodległości 
większość przemysłu ciężkiego 
pozostała w rękach niemieckiego 
kapitału i choć polskim władzom 
zależało na spolonizowaniu za-
rządu przedsiębiorstw, to brako-
wało wykwalifi kowanej kadry. 
Polscy absolwenci Akademii Gór-
niczej w Leoben z racji wysokich 
kwalifi kacji zawodowych, dobrej 
znajomości języka niemieckiego i 
ukształtowanym w Czytelni Pol-
skiej postawom obywatelskim i 
patriotycznym świetnie nadawa-
li się do tej roli. Wykształceni w 
Leoben polscy inżynierowie za-
dali kłam europejskiej opinii, że 
„oddać w ręce Polaków przemysł 
Śląska to tak, jak wkładać w ręce 
małpy zegarek”. 

– Wielu polskich synów wy-
kształciło się, a następnie dźwi-
gali na swoich barkach ciężar roz-
woju i odbudowy RP po pierwszej 
wojnie światowej – mówił prof. 
Czaja, wymieniając m.in. Le-
opolda Szefera (naczelnika Okrę-
gowego Urzędu Górniczego w 
Katowicach) czy Brunona Buzka 
(naczelnika Okręgowego Urzędu 
Górniczego w Rybniku).

Autorzy książki podkreślili tak-
że udział Polaków z naszego regio-
nu w powstanie i życie Akademii 
Górniczej w Krakowie. W skład 
komitetu organizacyjnego tej 
polskiej uczelni wchodzili wspo-
mniani Leopold Szefer i Józef Kie-
droń oraz Władysław Michejda z 
Cierlicka Górnego, Roman Riegier 
(mąż Wandy Michejdy, córki Fran-
ciszka Michejdy, pastora z Nawsia, 
uczestniczył w tworzeniu Polskiej 
Szkoły Górniczej w Dąbrowie), a 
także nie studiujący w Leoben Fe-
liks Olszak z Karwiny i jego brat 
Wacław Olszak. Z kolei Oskar No-
wotny z Trzyńca w 1920 r. zorga-
nizował w krakowskiej akademii 
Zakład Geodezji Górniczej i Mier-
nictwa Górniczego będąc do 1939 
roku jego kierownikiem. 

Studia w Loeben
Program studiów inżynierskich, początkowo trzyletni, a od 1904 roku 
czteroletni, podzielony był na dwa etapy. Podstawowe studium techniczne, 
czyli kurs przygotowawczy, kończył pierwszy egzamin państwowy dający 
przepustkę na dwuletnie kursy górnictwo lub hutnictwa. Aby uzyskać 
dyplom inżynierski z górnictwa, trzeba było zdać pomyślnie egzamin przed 
komisją państwową. Egzamin złożony był z pięciu głównych przedmiotów 
– górnictwo, sortownictwo, miernictwo górnicze, nauka o pokładach 
(geologii) i budowa maszyn górniczych. Egzamin państwowy z hutnictwa 
obejmował hutnictwo żelaza, hutnictwo metali kolorowych warzelnictwo, 
chemię analityczną z probierstwem i maszynoznawstwo hutnicze.

• Prof. Piotr Czaja i lek. Magdalena Bernacka podjęli się zadania napisania książki, by uchronić od zapomnienia m.in. ludzi 
związanych ze Śląskiem Cieszyńskim, którzy studiowali w Leoben. Fot. ŁUKASZ KLIMANIEC

Tradycyjny bal z thrillerowym wątkiem 

Sobotni „Tra-
dycyjny bal” 
M i e j s c o w e g o 
Koła Polskiego 

Związku Kulturalno-
-Oświatowego w By-
strzycy miał, wbrew 
nazwie, również ele-
ment nietradycyjny. 
Był nim nowoczesny 
taniec zombie na me-
lodię utworu Michaela 
Jacksona. 

Bal odbył się w wy-
remontowanym Domu 
Polskim. Rozpoczął się 
polonezem i walcem 
wiedeńskim, które pro-
wadzili ubrani w stroje 
szlacheckie tancerze 
Zespołu Folklorystycz-
nego „Bystrzyca”. Drugi występ 
zespołu odbył się po przerwie, 
podczas której tancerze musieli ra-
dykalnie zmienić wygląd. 

– Będzie „Thriller” Michaela 
Jacksona. Mamy przygotowany 
nowoczesny układ. To będzie  taki 
sceniczny, artystyczny występ. 
Teraz aktualnie staramy się ubrać 
młodzież w stroje zombie i zrobić 
im makijaże – zdradziła „Głosowi” 
kierowniczka zespołu Renata Po-
lok. 

Uczestnicy balu do końca nie 
wiedzieli, jaki taniec zobaczą, po-
nieważ miał on być niespodzianką. 
O jakie klimaty będzie chodziło, 

można się było domyślić z rekwizy-
tów wniesionych przed występem 
do sali – dwóch czarnych pokrow-
ców na trumny. 

Balowiczom do tańca przygrywał 
DJ R. Grygar. Goście mieli w cenie 
biletu kolację – mogli wybierać z 
kilku różnych dań przygotowanych 
przez zawodowego kucharza Filipa 
Heczkę. Do wyboru były dwa da-
nia mięsne – wieprzowy „rojber” 
z  tłuczonymi ziemniakami oraz 
azjatycki kurczak w sosie ostrygo-
wym z ryżem jaśminowym, a także 
danie wegetariańskie: zapieczona 
cukinia z warzywnym ragout  i ku-
skusem. 

Prezes Koła Lucyna Škňouřil cie-
szyła się, że na bal przyszło bardzo 
dużo młodych ludzi. 

– Wydaje mi się, że tylu mło-
dych jest na balu dzięki temu, że tu 
działa zespół. Każdy ma przecież 
swoich znajomych, czy to ze szkoły 
średniej, czy z uczelni – przekony-
wała prezes. 

Warto dodać, że bilety na by-
strzycki bal PZKO należały w re-
gionie do najtańszych, co zapewne 
było możliwe dzięki temu, że im-
preza odbyła się we własnych po-
mieszczeniach koła i również pro-
gram artystyczny zapewnił własny 
zespół.  (dc)

Taniec w wygodnych kapciach 
„Bal Papuciowy” w świetlicy Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Hawierzowie-Suchej 
ma tak długą tradycję, że prezes Franciszek Jasiok nie próbuje się nawet doliczyć, od ilu lat już się odbywa.

Danuta Chlup

P
rzez dwa lata nie 
było balu ze wzglę-
du na obostrzenia 
covidowe. Za to 
dziś publiczność 
dopisała, musieli-
śmy otworzyć tak-

że małą salkę, aby było dość miejsc 
dla wszystkich. Tegoroczny bal jest 
tak trochę teatralny: Teatr Cieszyń-
ski ufundował nam do loterii dwie 
torebki z gadżetami i abonamen-
tami na przedstawienia Sceny Pol-
skiej. Będzie także sceniczny wy-
stęp chóru „Dźwięk” – powiedział 
„Głosowi” prezes. 

Chociaż karnawał nadal trwa, 
w Suchej już w sobotę chowano 
basy. Specjalnością nieformalnej 

grupy „Mafi a” z chóru mieszanego 
„Dźwięk” z MK PZKO w Karwinie-
-Raju jest bowiem chowanie basów 
z obrządkiem i śpiewami pogrze-
bowymi własnego autorstwa. Sce-
nariusz opracowała nieżyjąca już 
chórzystka Zofi a Owczarzy, bazu-
jąc na zapiskach pochodzących z 
lat 60. ub. wieku. 

Suszanie dobrze się bawili, po 
„pogrzebie” chętnie wrzucali dat-
ki do sakiewki i wypili miodulę z 
częstującym ich „księdzem”, żeby 
basom „ziemia była lekką”. 

„Bal Papuciowy”, choć odbywa-
jący się na małej przestrzeni i w ka-
meralnym gronie, miał wszystkie 
cechy dobrej karnawałowej impre-
zy. Były ciepłe dania, ciastka, moc-
niejsze trunki, kotyliony, kwiaty 
i loteria. Do tańca przygrywał DJ 
Jędrzejczyk. 

Na parkiecie można było oglą-
dać przeróżne kapcie – od eleganc-
kich na koturnach, poprzez niskie, 
wygodne, po futerkowe, miękko 
otulające nogi. Część tancerzy, a 
zwłaszcza tancerek, zdecydowała 
się włożyć klasyczne obuwie ta-
neczne. 

Franciszek Jasiok przyszedł w 
kapciach z rzemykami.

– Mam aktualne „papucie”, po-
nieważ nasz prezydent elekt jest 
wojskowym. Takie kapcie nosili-
śmy za moich czasów w wojsku – 
śmiał się prezes.

Urszula Słowik tańczyła w czar-
nych „papuciach” (mężowych) z 
naszytymi ozdobami. Przychodzi 
w nich od kilku lat. Z kolei Danuta 
Juchna przyznała, że zazwyczaj co 
roku kupuje nowe kapcie i dobie-
ra je kolorystycznie do sukienki. 

Tym razem miała czerwoną kre-
ację i eleganckie czerwone kapcie 
z dekoracją przypominającą piór-
ka.  

O balach w regionie piszemy także 
na stronie 10, w rubryce „Poczta 
redakcyjna”.

• Obrządek pochowania basów w wy-
konaniu chóru „Dźwięk”. 

• „Ksiądz” częstuje po pogrze-
bie miodulą. 

• Kwiaty dla pań, kotyliony dla pa-
nów.  Zdjęcia: DANUTA CHLUP

• Tancerze „Bystrzycy” wciągnęli do poloneza większość uczestników balu. • Taniec zombie na melodię przeboju Michaela Jacksona. 

• Czarno-biali na wspólnym zdję-
ciu. Zdjęcia: DANUTA CHLUP
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Od trzydziestu lat naprawia samochody
POLSKI BIZNES (121)

Ród Gajdaczków był szczególnie licznie reprezentowany w Ropicy. 
W 1770 roku aż pięciu Gajdaczków posiadało grunty w tej 
miejscowości.

M
ożna przypusz-
czać, że syn ko-
goś o nazwisku 
(lub przezwisku) 
Gajdacz osiedlił 
się w Ropicy. Na-
zywano go Gaj-

daczkiem i dał początek jednemu z 
najbardziej rozrodzonych rodów w 
dziejach tej miejscowości.

Genealogia pierwszych pokoleń 
ropickich Gajdaczków pozostanie 
owiana tajemnicą – o ile nie odnaj-
dą się najstarsze księgi metrykalne 
parafi i rzymskokatolickiej w Trzy-
cieżu (do 1785 roku w jej granicach 
znajdowała się również Ropica). Na 
chwilę obecną znane metryki zgo-
nów zachowały się od 1720 roku, a 
chrztów i ślubów od 1725 roku.

W najstarszej zachowanej księ-
dze ślubów parafi i w Trzycieżu z 
lat 1725-1784 znalazłem aż 24 wpisy 
dotyczące osób noszących nazwi-
sko Gajdaczek. W 1736 roku Adam 
Gajdaczek poślubił Annę Kokotek, 
w 1737 roku Maria Gajdaczek wy-
szła za Jana Filipa, a w 1740 roku 
inna Maria Gajdaczek za Adama 
Jadamusa. W 1741 roku Maciej Gaj-
daczek pojął za żonę Zuzannę Kup-
kę, w 1752 roku Jan Gajdaczek oże-
nił się z Ewą Michalik… I tak dalej, 
i tak dalej.

A byłoby tych Gajdaczków jesz-
cze więcej, gdyby nie kontrrefor-
macja. Część przedstawicieli tego 
rodu była luteranami i w obliczu 
prześladowań na tle wyznaniowym 
zdecydowała się na emigrację. Na 
liście 481 protestanckich chłopów, 
którzy około 1755 roku opuścili 
Księstwo Cieszyńskie, pojawia się 
Mateusz Gajdaczek z Ropicy.

Linia z Ropicy
W urbarzu (spisie powinności) Ro-
picy, sporządzonym w 1770 roku, 
pojawiają się m.in. Jerzy Gajdacz 
(półsiedlak, nr 64), kolejny Jerzy 
Gajdacz (zagrodnik, nr 56), Je-
rzy Gajdaczek (zagrodnik, nr 79), 
Adam Gajdacz (mały chałupnik, 
nr 15) i Jerzy Gajdacz (mały cha-
łupnik, nr 4). Akurat w tym przy-
padku Gajdaczowie są w rzeczy-
wistości również Gajdaczkami. 
Osoby sporządzające urbarze w 
1770 roku nie znały zatem miesz-
kańców Ropicy, mogły przekręcić 
ich nazwiska.

Chcąc odtworzyć genealogię ko-
lejnych generacji Gajdaczków, na-
leży również przejrzeć metryki pa-
rafi i w Ropicy, prowadzone od 1785 
roku. Przedstawicieli rodu można 
było liczyć powoli w setkach. Dość 
powiedzieć, że tylko w latach 1826-

-1836 w Ropicy urodziło się aż 34 
Gajdaczków.

Spośród ropickich Gajdaczków w 
czasach austriackich najwybitniej-
szą postacią był prawdopodobnie 
Andrzej (1868-1898), ksiądz rzymsko-
katolicki, doktor teologii i fi lozofi i, 
który studiował w Rzymie. Po po-
wrocie w rodzinne strony został wi-
cekanclerzem Generalnego Wikaria-
tu w Cieszynie. Jak pisano na łamach 
„Gwiazdki Cieszyńskiej”, „Gdyby mu 
Pan Bóg był użyczył zdrowia, byłby 
się z pewnością stał chlubą Śląska”.

Na początku XX wieku kilku 
Gajdaczków z Ropicy udzielało się 
charytatywnie, o czym można do-
wiedzieć się z miejscowej prasy. W 
1910 roku Paweł Gajdaczek przeka-
zał dwa worki ziemniaków na tanią 
kuchnię dla polskich uczniów z 
Cieszyna. W 1913 roku Jerzy Gajda-
czek dostarczył trzy worki ziemnia-
ków dla Internatu im. bł. Melchiora 
Grodzieckiego, zlokalizowanego 
w Bobrku koło Cieszyna. Antoni 
Gajdaczek również wspierał wspo-
mniany internat (datki przekazane 
w 1917 i 1920 roku).

Leszna Dolna, 
Cieszyn i Skoczów
Niewątpliwie krewnymi Gajdacz-
ków z Ropicy byli Gajdaczkowie z 

Lesznej Dolnej. W 1885 roku na li-
ście członków Związków Śląskich 
Katolików pojawia się Jan Gajda-
czek, siedlak w Lesznej Dolnej. W 
1889 roku pełnił on funkcję delega-
ta ZŚK. Członkiem wydziału gmin-
nego w Lesznej Dolnej był Jerzy 
Gajdaczek (zm. 1913).

Na łamach prasy z czasów au-
striackich pojawiają się też Gaj-
daczkowie z innych miejscowości. 
Jan Gajdaczek był gospodzkim w 
Cieszynie. Został zabity w 1893 
roku przez kochanka kelnerki, 
której czynił wyrzuty z powodu 
dwugodzinnego spóźnienia do 
pracy. Józef Gajdaczek, cieśla w 
Skoczowie, na początku XX wie-
ku działał aktywnie w tamtejszym 
Związku Zawodowym Polskich 
Robotników Chrześcijańskich (w 
1910 roku wybrany zastępcą ka-
sjera, w 1911 roku zastępcą sekre-
tarza).

W austriackiej armii
Odtwarzając historię rodu Gaj-
daczków warto pamiętać, że nie-
którzy z nich zostali wcieleni do 
armii austriackiej. We wrześniu 
1802 roku w 56. Pułku Piechoty 
służył Paweł Gajdaczek, 21-let-
ni katolik z Ropicy. W 1817 roku 
żołnierzem w tej samej jednost-
ce był Jan Gajdaczek, 26-latek z 
Ropicy.

Na łamach cieszyńskiej pra-
sy w okresie I wojny światowej 
publikowano listy poległych, 
rannych i wziętych do niewoli 
żołnierzy z naszego regionu. W 
1915 roku wśród rannych znaleź-
li się Alojzy Gajdaczek z Ropicy 
i Oskar Gajdaczek z Frysztatu, z 
kolei do nieprzyjacielskiej nie-
woli trafi li Rudolf Gajdaczek ze 
Stonawy i Emil Gajdaczek z Ro-
picy, odpowiednio w 1915 i 1916 
roku. 
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Michael Morys-Twarowski Gajdaczkowie
Skąd ten ród?
Nazwisko Gajdaczek jest typowe dla Śląska Cieszyńskiego. Dlatego 
też prawdopodobnie ród Gajdaczków mieszka tu „od zawsze”, czyli od 
uformowania się nazwiska, co nastąpiło zapewne w XVI lub XVII wieku.

Gdzie doczytać?
 � Andrzej Wantuła, „Za wiarę”, „Kalendarz Ewangelicki” (Ustroń) 1939, 

s. 77 (tam o Mateuszu Gajdaczku)
 � Gajdaczek – genealogia, htt p://przodkowiezcieszyna.blogspot.

com/2015/04/gajdaczek-genealogia.html (materiały do genealogii 
rodu).

Skąd to 
nazwisko?
Nazwisko Gajdaczek 
pochodzi od nazwiska 
(lub przezwiska) Gajdacz, 
które z kolei wywodzi 
się od słowa „gajdać” 
(„grać na gajdach”).

Mosty koło Jabłonkowa

NASZE BIBLIOTEKI

F
irma Karola Barona w Trzyń-
cu-Oldrzychowicach zajmuje 
się naprawami samochodów 
ciężarowych i osobowych oraz 
sprzedażą ropy, olejów i sma-
rów. Pierwszego marca upły-
nie 30 lat od jej założenia. To 

dobra okazja do podsumowań. 
Karol Baron początkowo pracował w Hucie 

Trzynieckiej. W 1978 roku zatrudnił się w ol-
drzychowickich warsztatach konserwacji oraz 
napraw maszyn i pojazdów, które działały w 
ramach Jednolitej Spółdzielni Rolniczej. 

– Zapach ropy i benzyny był mi bliższy niż 
zapachy z huty. Silniki bardziej mnie pociąga-
ły – śmieje się przedsiębiorca. 

Po przemianach ustrojowych na początku 
lat 90. spółdzielnia zanikła. Na jej terenie po-
wstały prywatne spółki. Baron założył jedną z 
nich. 

– Rozpocząłem własną działalność 1 marca 
1993 roku. Początkowo było nas siedmiu. Pra-
wie wszyscy pracowaliśmy wcześniej w spół-
dzielni – mówi właściciel. Z tych, którzy byli 
w fi rmie od początku, po dziś dzień została 
księgowa Krystyna Kramarčik. 

Baron najpierw prowadził działalność w wy-
najętych nieruchomościach, później odkupił 
budynki i działki. Na początku robił to samo 
co w warsztatach spółdzielczych: naprawiał 
głównie ciężarówki i ciągniki. 

– Jesienią 1993 uruchomiłem myjnię samo-
chodów osobowych. To była pierwsza myjnia 
w całej okolicy – od granicy ze Słowacją aż po 
Frydek-Mistek i Karwinę. Obecnie w ofercie 
znajduje się też myjnia dla ciężarówek. Później 
zacząłem wykonywać pomiary emisji spalin, a 
także zajmować się legalizacją tachografów – 
wspomina przedsiębiorca. 

W ciągu paru lat liczba pracowników wzro-
sła do ok. 20. W 1997 roku przyszedł jednak 
cios – podczas wielkiej lipcowej powodzi woda 
mocno uszkodziła most nad Tyrką i odcięła 

warsztat od głównej drogi. Do fi rmy można 
było dotrzeć jedynie objazdami, co szczegól-
nie dla tirów było skomplikowane. Sytuacja ta 
utrzymywała się przez rok. Ubyło zleceń, Ba-
ron stracił część klientów. To spowodowało, że 
odeszła także część załogi. 

– Odrobienie strat, które ponieśliśmy w cią-
gu jednego feralnego roku, zajęło kolejne dzie-
sięć lat – przyznaje pan Karol. 

Na chwilę obecną trzonem jego działalno-
ści są naprawy samochodów ciężarowych i 
osobowych. W fi rmie pracuje, łącznie z wła-
ścicielem, 12 osób: mechanicy, elektromecha-
nicy, kierowniczka magazynu, obsługa myjni, 
księgowa. 

– Robimy naprawy mechaniczne i elektrycz-
ne, tylko blacharstwem i lakiernictwem się nie 
zajmujemy. Nie skupiamy się na jednej marce, 
przyjmujemy każdy samochód, który jesteśmy 
w stanie naprawić – precyzuje. – Sprzedajemy 
także oleje i smary. Oferujemy 11 rodzajów ole-
jów. Mamy silnikowe, do skrzyni biegów i hy-
drauliczne. 

Jednym z pracowników jest syn właściciela, 
Bogdan Baron. To on ma w przyszłości przejąć 
działalność. W fi rmie pracuje od blisko 25 lat. 
Wraz z kolegą zajmuje się naprawami elektro-
mechanicznymi. Otwarcie przyznaje, że sys-
temy elektryczne i elektroniczne w pojazdach 
są coraz bardziej skomplikowane i tak zróż-
nicowane, że nie jest w stanie zapoznać się z 
wszystkimi niuansami.

– Naprawiam to, na czym się znam. Nie-
ustannie staram się dokształcać – mówi pan 
Bogdan. – Zajmujemy się również legalizacją 
tachografów, ich naprawami i montażem. Na-
prawiamy klimatyzacje, ogrzewania postojowe 
we wszystkich pojazdach. Jesteśmy autoryzo-
wanym przedstawicielem fi rmy Eberspächer. 

Zwraca uwagę, że od 1 stycznia 2025 roku 
zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej 
wszystkie samochody ciężarowe używane w 
transporcie międzynarodowym będą musiały 

być wyposażone w nowe typy tachografów, 
natomiast od 1 czerwca 2026 roku tachograf 
będą musiały posiadać także samochody do-
stawcze powyżej 2,5 tony. 

Zbliżające się trzydziestolecie działalności 
skłania Karola Barona do podsumowania mi-
nionego okresu. 

– Z okazji jubileuszu fi rmy chciałbym spo-
tkać się z pracownikami i podziękować im za 
wykonywaną pracę. Dziękuję także klientom 
za to, że darzą nas zaufaniem i dają nam zle-
cenia – mówi, dodając, że do jego warsztatu 
przyjeżdżają właściciele samochodów z całe-
go regionu.

Spotkanie jubileuszowe nie będzie jedyną 
fi rmową imprezą. Regularnie odbywają się „wi-
lijówki” oraz smażenie jajecznicy, w których 
biorą udział pracownicy wraz z rodzinami. 

Karol Baron praktycznie cały dzień spędza 
w fi rmie. Zajmuje się jej zarządzaniem, przyj-

muje zlecenia, a prócz tego wykonuje drobne 
naprawy w budynku. Pomimo dużego zaan-
gażowania w działalność biznesową od wielu 
lat jest członkiem i aktywnym działaczem Za-
rządu Głównego Macierzy Szkolnej w RC. Jego 
domeną jest organizacja imprez sportowych. 
 (dc)

Kwesti onariusz fi rmowy

Rok założenia: 1993

Branża: motoryzacyjna 

Liczba pracowników: 12

Kontakt: 
Tel. +420 777 559 434 
E–mail: baronk@cmail.cz

• Wspomnienie pośmiertne o Jerzym Gajdaczku z Lesznej Dolnej. Źródło: 
„Gwiazdka Cieszyńska”, 1913, nr 28. 

• Notatka prasowa o zabójstwie Jana Gajdaczka. Źródło: „Gwiazdka Cieszyńska”, 
1893, nr 32. Zdjęcia: ARC

• Metryka chrztu Andrzej Gajdaczka, urodzonego w 1868 roku. Źródło: Archiwum Krajowe w Opawie.

Biblioteka w Mostach k. Jabłonkowa 
znajduje się w centrum miejsco-
wości przy kościele, w efektownie 
wyremontowanym zabytkowym 

budynku dawnej szkoły z 1873 roku. Mieści 
się na pierwszym piętrze (na parterze jest 
poczta) i zajmuje trzy pomieszczenia. Posia-
da pomysłowo urządzony oddział dla dzieci, 
w którym najmłodsi czytelnicy w koloro-
wym i przyjaznym dla nich otoczeniu mogą 
rozpocząć przygodę z czytaniem, a także 
salę prelekcyjną wyposażoną w nowoczesne 
multimedialne urządzenia. Podlega ona pod 
jednostkę budżetową Gorolskie Centrum in-
formacji Turystycznej (GOTIC).

Jak każda placówka, mostecka bibliote-
ka prócz działalności związanej z czytel-
nictwem i wypożyczaniem książek prowa-
dzi różnorodną aktywność skierowaną do 
mieszkańców.

– Organizujemy spotkania dla przedszko-
laków, dzieci i młodzieży szkolnej z czeskich 
i polskich placówek, choć tak naprawdę 
mamy ofertę dla każdej grupy wiekowej. 
Mamy na przykład dyktando w językach cze-
skim i polskim, które odbywa się w lutym, bo 
21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień 
Języka Ojczystego, dla chętnych przygoto-
wujemy krzyżówki w obu językach, a tak-
że organizujemy spotkania Klubu Adama 
Wawrosza (najbliższe jest w środę 15 marca 
o 16.30 – przyp. red.), Klubów Czytelniczych. 
Nie brakuje ponadto spotkań z historią oraz 
z autorami książek – wyjaśnia bibliotekarka 
Jadwiga Onderek.

Księgozbiór liczy 15 453 pozycje. Jedną pią-
tą stanowią książki w języku polskim (3047). 

W minionym 
roku biblio-
teka kupiła 
536 książek, 
z czego 52 po-
zycje to książ-
ki w języku 
polskim, bo 
polscy czytel-
nicy stanowią 
10-12 procent 
ogółu. Naj-
m o c n i e j s z ą 
grupę czytel-
niczą stano-
wią emeryci 
oraz osoby w 
średnim wie-
ku. Coraz 
chętniej poja-
wiają się jed-
nak mamy z małymi dziećmi. Biblioteka swo-
imi akcjami próbuje przyciągnąć czytelników 
od najmłodszych lat. Stąd udział w projektach 
Bookstart „Z książką na całe życie” czy „Książ-
ka dla pierwszoklasisty” oraz wspomniany 
efektownie urządzony oddział dla dzieci. 

– Staramy się poszerzać nasz księgozbiór o 
współczesnych autorów. Także o tych, którzy 
przyjeżdżają do nas na spotkania w ramach ak-
cji „Z książką na walizkach”. W minionym roku 
była Dominika Gałka, a w przeszłości m.in. 
Dorota Gawryluk, Urszula Sieńkowska, Paweł 
Beręsewicz, Renata Piątkowska czy Barbara 
Kosmowska – wylicza moja rozmówczyni. 

Akcję „Z książką na walizkach” biblioteka 
w Mostach k. Jabłonkowa realizuje we współ-

pracy z Oddziałem Literatury Polskiej Biblio-
teki Regionalnej w Karwinie-Frysztacie i Sto-
warzyszeniem Przyjaciół Polskiej Książki. Z 
karwińskiej biblioteki placówka otrzymuje 
również dary książkowe, w szczególności dla 
dzieci. Biblioteka w Karwinie pomagała tak-
że przy okazji ubiegłorocznego dyktanda w 
mosteckiej bibliotece, opracowując program 
oparty na książce „Pypcie na języku”. 

Wśród polskich autorów popularnością 
czytelników cieszą się Krystyna Mirek, Ka-
tarzyna Michalak, Maria Nurowska, Natasza 
Socha, Katarzyna Puzyńska i Monika Sawic-
ka. Ale w bibliotece można znaleźć także re-
gionalnych autorów – są m.in. książki Danu-
ty Chlup oraz prof. Daniela Kadłubca.

– Czytelnicy najchętniej sięgają po bele-
trystkę. Sporadycznie po specjalistyczne po-
zycje, jak książki o grzybach lub pszczołach 
– wyjaśnia pani Jadwiga. 

Biblioteka oferuje też możliwość sprowa-
dzenia książek w ramach MWS (wypożyczal-
ni międzybibliotecznej), z czego korzysta 
zwłaszcza wielu studentów. Każdego roku 
księgozbiór jest zasilany porcją książek z 
trzynieckiej biblioteki, która wspiera placów-
kę w Mostach k. Jabłonkowa – mostecka bi-
blioteka cztery razy w roku otrzymuje książki 
w języku czeskim, a dwa razy w roku pojawia 
się dostawa książek polskich. Po roku „poby-
tu” w Mostach k. Jabłonkowa książki trafi ają 
do innych bibliotek.  (klm)

Kwesti onariusz

Siedziba: Mosty k. Jabłonkowa 111

Godziny otwarcia: 
poniedziałek-wtorek: 10.00-17.00, 
środy: zamknięte, 
czwartek-piątek: 10.00-17.00 

Kierownik: Alena Kolčárkowa

Kontakt: 
tel. 558 368 014 
e-mail: knihovna@mostyujablunkova.cz

• Bibliotekarki Jadwiga Onderek i Jana Kowalowa 
w dziale dziecięcym mosteckiej biblioteki. 
Fot. ŁUKASZ KLIMANIEC

• Karol Baron (z prawej) z synem Bogdanem w swo-
im warsztacie samochodowym. Fot. DANUTA CHLUP

Śmierć Szewacha Weissa to dla nas wyjątkowa strata

Nie było tak wielu osób łą-
czących Polskę i Izrael, 
które jednocześnie były 
świadkami tamtych 

wydarzeń. Szewach Weiss to jedna 
z ostatnich osób, które mogły opo-
wiadać z własnego doświadczenia, 
własnych przeżyć – powiedział Pol-
skiej Agencji Prasowej dyrektor Mu-
zeum Historii Polski Robert Kostro.

Zmarły 3 lutego były 
ambasador Izraela w 
Polsce Szewach We-
iss określany był jako 
przyjaciel Polaków i 
rzecznik dialogu obu 
narodów. Dyrektor MHP 
zauważył w sobotę, że było 
to szczególnie istotne w kon-
tekście uprzedzeń wobec Polski, 

których „jest bardzo wiele 
w środowiskach żydow-
skich” i ocen tego, jak 
Polacy zachowywali się 
w czasie II wojny świa-
towej. – Polska i żydow-

ska pamięć w tych spra-
wach bardzo się od siebie 

różnią. Nie było tak wielu osób 
łączących Polskę i Izrael, które jed-

nocześnie były świadkami tamtych 
wydarzeń. To jedna z ostatnich osób, 
które mogły opowiadać z własnego 
doświadczenia, własnych przeżyć. 
Z tego powodu to dla nas ogromna 
strata – dodał.

Kostro zwrócił uwagę także na 
obecność Weissa w życiu publicz-
nym obu krajów. – Pamiętajmy, 
że był nie tylko ambasadorem, ale 

również politykiem Partii Pracy. 
Jest to więc gigantyczna strata z 
punktu widzenia rozumnego dia-
logu między Polakami i Żydami. 
Bardzo dobrze rozumiał polską i 
żydowską wrażliwość, więc starał 
się tłumaczyć Polakom żydowski 
punkt widzenia, a Izraelczykom 
polski punkt widzenia – podkreślił.

 Dzieje.pl/PAP
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Fot. ARC

S P O R T

RETROSKOP 

Zapraszamy do zabawy! 
Odgadnijcie, który spor-
towiec jest na zdjęciu, a 
następnie odpowiedź wy-

ślijcie na adres: bittmar@glos.live. 
Raz na cztery odcinki do jednego 
z Was powędruje voucher o war-
tości 500 koron do sieci sklepów 
Sportisimo. Poprawna odpowiedź 
z poprzedniego Retroskopu: boha-
terem zdjęcia był bramkarz piłkar-
skiej reprezentacji RC Petr Kouba. 

PYTANIE NR 129
Na zdjęciu jeden z najlepszych 
polskich hokeistów, który zazna-
czył swój ślad w prestiżowej lidze 
NHL. I to do tego stopnia, że zo-
stał pierwszym Polakiem, który 
zagrał w meczu gwiazd „All-Star 
Game”. W swojej karierze bronił w 
NHL barw klubów: Boston Bruins, 
Edmonton Oilers, New York Islan-
ders, Montreal Canadiens i Toron-
to Maple Leafs.  (jb)

S P O R T Jaromír Jágr, 
hokejowy napastnik Kladna i zarazem właściciel klubu

Porażka może uczynić cię silniejszym 

NA TAFLI MALOWANE
Przed przerwą w Tipsport Ekstralidze zarezerwowaną dla występów hokejowej 
reprezentacji RC nasze drużyny poprawiły sobie humory. Po trzy punkty sięgnęli 
w 45. kolejce hokeiści Trzyńca i Witkowic. 

Janusz Bitt mar

TIPSPORT EKSTRALIGA

TRZYNIEC – 
KLADNO 5:4
Tercje: 2:1, 1:2, 2:1. Bramki i asysty: 
9. Daňo (Nestrašil, Marcinko), 20. 
Daňo (M. Růžička, Marcinko), 24. 
Hrňa (Chmielewski), 47. M. Růžička 
(Daňo), 52. Marcinko (Daňo) – 11. 
Plekanec (Jágr, Kubík), 32. Kubík 
(Plekanec, M. Procházka), 39. Indrák 
(Sotnieks, Klepiš), 45. Jágr (Kubík, 
Plekanec). 

Trzyniec: Mazanec – Ma-
rinčin, M. Doudera, Mar. Adámek, 
J. Jeřábek, Roth, Čukste, Kaňák 
– M. Růžička, Marcinko, Daňo – 
Hudáček, Voženílek, Nestrašil – 
Hrňa, Dravecký, Chmielewski – Hre-
horčák, M. Roman, Buček.

W meczu 45. kolejki hokejowej 
Tipsport Ekstraligi w trzynieckiej 
Werk Arenie zaprezentowało się 
Kladno z  51-letnim Jaromírem Já-
grem  w składzie. Ostatni zespół 
tabeli był wyrównanym rywalem 
dla faworyzowanych gospodarzy, 
którzy w ostatnich tygodniach grają 
poniżej oczekiwań. Stalownicy po 
piątkowej porażce z Kometą Brno 
przystępowali do niedzielnego spo-
tkania ze świadomością, że kolejna 
przegrana, w dodatku przed wła-
sną publicznością, może wyzwolić 
prawdziwą lawinę hejtu. Zwycię-
stwo 5:4 zrodziło się w bólu.

Hokejowa wymiana ciosów – tak 
można w skrócie scharakteryzować 
niedzielne popołudniowe zawody 
w Werk Atenie.  Stalownicy pro-
wadzili od 9. minuty z kija Marka 
Daňo, goście jednak błyskawicznie 
zareagowali, wyrównując po strzale 
Plekanca, którego obsłużył Jágr. W 
trzeciej tercji, po bramce Jágra  na 
3:4, trzynieccy kibice zaczęli głośno 
krzyczeć na przemian dwa hasła: 
„budíček” (pobudka) i „My chcemy 
Trzyniec”. Te motywacyjne slogany 
szybko poskutkowały wyrównują-
cym golem z kija Martina Růžički. W 
52. minucie gospodarze znów wyszli 
na prowadzenie – Tomáš  Marcinko 

zgasił świetnie podanie od Daňo  i 
strzałem z bekhendu nie dał szans 
kladeńskiemu golkiperowi. Pro-
wadzenie 5:4 utrzymało się już do 
końca spotkania. Kladno próbowało 
odmienić losy meczu w power play, 
ale bezskutecznie. 

W tym tygodniu pod Jaworowym 
zrealizowano dwa ciekawe zakupy – 
sprowadzono kanadyjskiego obroń-
cę Adama Smitha, a także Lukáša 
Kaňáka  z Pilzna. Smith w niedziel-
nym spotkaniu jeszcze nie był do 
dyspozycji trenerów, Kaňák pojawił 
już się na liście meczowej. – Dla 
mnie to kolejne wyzwanie w ka-
rierze. W Pilźnie nie zaliczyłem 
wielkiego sezonu, popełniłem kil-
ka błędów, które zaważyły na mo-
jej pozycji w zespole. W Trzyńcu 
chciałbym pokazać, na co mnie stać 
– stwierdził po meczu Kaňák. 

Gwiazdami spotkania byli Marko 
Daňo (po stronie gospodarzy) i Ja-
romír Jágr. Dla 28-letniego napast-
nika Trzyńca liczyła się w niedziel-
nym meczu wyłącznie wygrana. 
– Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że 

przeżywamy lekki kryzys, ale zara-
zem wiedzieliśmy, że mamy lepszy 
zespół niż Kladno. Pokazaliśmy w 
dodatku charakter po bramce na 3:4 
z kija Jágra – skomentował wygra-
ną reprezentant Słowacji na usłu-
gach HC Stalownicy Trzyniec. Daňo 
może być po weekendzie podwójnie 
zadowolony. Prowadzi bowiem za-
równo w klasyfi kacji ekstraligowych 
strzelców, jak też w punktacji kana-
dyjskiej (24 gole, 19 asyst). 

ML. BOLESŁAW – 
WITKOWICE 2:3
Tercje: 1:0, 1:2, 0:1. Bramki i asy-
sty: 15. Dvořáček (Stránský, Čech), 
27. Lantoši – 24. Bukarts (Raskob), 
29. Chlán (Bukarts, Gewiese), 46. 
Prčík (Mueller, Bukarts). 

Witkowice: Stezka – J. Mikuš, 
Raskob, Koch, Grman, Gewiese, 
L. Kovář, Prčík – Bukarts, Krieger, 
Mueller – L. Krenželok, Marosz, 
Jarůšek – Kotala, Lindberg, M. Ka-
lus – Dej, Chlán, Fridrich. 

Wicelider tabeli przesądził o zwy-

cięstwie w trzeciej tercji. Trzy punk-
ty zapewnił gościom debiutant w 
kadrze Witkowic, 18-letni obrońca 
Matěj Prčík. Drużyna Mladej Bo-
lesławi oddała wprawdzie więcej 
strzałów na bramkę, bilans golowy 
przemawia jednak na korzyść sku-
teczniej grających Witkowic. Debiut 
z kategorii marzeń zaliczył Prčík, 
który w 46. minucie uderzeniem z 
niebieskiej linii przechylił szalę me-
czu na korzyść swojego zespołu.

– Gospodarze pokazali klasę. Za-
decydowały drobnostki oraz nasza 
ofi arna gra w trzeciej tercji – ocenił 
spotkanie Radek Philipp, drugi tre-
ner HC Witkowice Ridera. 

W innych meczach 45. kolejki: 
Sparta Praga – Pardubice 4:2, Hra-
dec Kr. – Kometa Brno 1:0, Litwi-
nów – Karlowe Wary 1:2 (d), Pilzno 
– Liberec 2:4, Ołomuniec – Cz. Bu-
dziejowice 3:2. Lokaty: 1. Pardubice 
101, 2. Witkowice 86, 3. Sparta Praga 
84, 4. Trzyniec 73 pkt. W następnej 
kolejce: Hradec Kr. – Trzyniec (13. 
2., godz. 17.30), Witkowice – Ołomu-
niec (15. 2., godz. 17.30).  

• Hokejowa wymiana ciosów, tak wyglądał pojedynek Trzyńca z Kladnem. 
Fot. ZENON KISZA

Dziś Beskidzka 
Poprzeczka

Po dwuletniej przerwie powraca 
lekkoatletyczny mityng skoku 
wzwyż Beskidzka Poprzeczka. W 
trzynieckiej Werk Arenie zameldują 
się dziś gwiazdy jednej z najbar-
dziej widowiskowych konkurencji 
w pakiecie „królowej sportu”. 
W rywalizacji mężczyzn (start o 
15.45) udział potwierdzili m.in. Luis 
Zayas (Kuba, rekord życiowy 233 
cm), Edgar River (Meksyk, rekord 
życiowy 231 cm), Thiago Moura 
(Brazylia, rekord życiowy 231 cm). 
Barw gospodarzy będą bronili Josef 
Adámek i Jan Štefel. 
Jeszcze ciekawiej zapowiada się 
rywalizacja w kobiecym sektorze 
(17.30). Organizatorom z klubu 
TJ TŽ Trzyniec udało się zwabić 
dwie zawodniczki z czołowej „10” 
światowego rankingu – Irynę 
Geraszczenko (Ukraina, rekord 
życiowy 200 cm) i Katerynę Ta-
basznik (Ukraina, rekord życiowy 
197 cm). Kibice zobaczą również w 
akcji piątą zawodniczkę ostatnich 
halowych mistrzostw świata, Marię 
Vuković (Czarnogóra). W Trzyńcu 
nie zabraknie też Czeszki Michaeli 
Hrubej, która wprawdzie w tym 
sezonie przestawiła się na trójskok, 
ale skok wzwyż to też jej ulubiona 
dyscyplina. W tym roku zabraknie 
polskich akcentów, a wszystko za 
sprawą zaplanowanego na jutro 
międzynarodowego mityngu w 
Toruniu. 
– Tym razem zmieniliśmy kolejność 
rywalizacji. Na pierwszy ogień 
wystartują mężczyźni, a po nich 
panie. To z racji mocniejszej stawki 
w sektorze kobiet – powiedział 
„Głosowi” Stanislav Sajdok, szef im-
prezy. Ceremonia otwarcia została 
wyznaczona na godz. 15.00.  (jb)

• Iryna Geraszczenko. Fot. ARC

WEEKENDOWY 
SERWIS PIŁKARSKI
Surowa zima nie przeszkodziła piłkarzom w pokonaniu kolejnych sportowych etapów. 
Nikt na przykład nie liczył w weekend na tak wysokie zwycięstwo Banika Ostrawa 
w wyjazdowym meczu z Teplicami. Jak burza idą w sparingach drugoligowi gracze Trzyńca. 

Janusz Bitt mar

FORTUNA LIGA

TEPLICE – 
OSTRAWA 0:5
Do przerwy: 0:0. Bramki: 51. 
Klíma, 64. Cadu, 79. Kaloč, 83. Bo-
ula, 94. Lischka. 

Ostrawa: Laštůvka – Juroška, 
Pojezný, Lischka, Šehić – Kaloč 
– Mišković (69. Boula), Cadu (86. 
Jaroň), Buchta (39. Kuzmanović), 
Plavšić (86. Šín) – Klíma (69. Tija-
ni). 

Piłkarze Ostrawy po przecięt-
nym występie ze Zlinem tym ra-
zem pokazali pełnię swoich moż-
liwości. Wszystkie gole padły w 
Teplicach w drugiej połowie, w 
której podopieczni trenera Pavla 
Hapala rozkręcili na boisku istną 
pokazówkę. – W ten sposób chce-
my grać w całym wiosennym sezo-
nie. Agresywnie, a także skutecznie 
– skomentował zwycięstwo Hapal. 
Bramkarz Banika Jan Laštůvka na-
gimnastykował się tylko do 60. mi-
nuty, potem krytycznych momen-
tów w jego polu karnym było jak na 
lekarstwo. – Liczy się zwycięstwo, 
ale dla mnie ważniejsze jest czyste 
konto, bo świadczy o dobrej organi-
zacji gry – podkreślił szkoleniowiec 
Banika. 

Demolkę Teplic rozpoczął Jiří 
Klíma, którego idealnie znalazł 
w polu karnym Cadu. Do drugiej 
straconej bramki gospodarze wca-
le nie grali źle, na wstępie drugiej 
odsłony wypracowali sobie nawet 
dwie czyste okazje. – Zagraliśmy 
poprawnie niestety tylko do 60. 
minuty. Podobnie było zresztą ty-
dzień temu w meczu z Bohemians. 
To daje do myślenia – ocenił prze-
graną trener Teplic, Jiří Jarošík. 
Na 0:2 podwyższył Cadu z podania 
Klímy. Obaj zagrali w sobotę rewe-
lacyjnie. Z dwubramkową zaliczką 
zespół Banika odważył się też na 
bardziej widowiskowe akcje oraz 
częstsze strzały z dystansu. Naj-
piękniejszego gola zdobył Filip Ka-
loč, który z granicy 20 m zaskoczył 
teplickiego bramkarza. 

Ostrawianie po dwóch meczach 
wyjazdowych w najbliższą sobotę 
zaprezentują się przed własną pu-
blicznością. – Cel jest tylko jeden: 
wygrać z Jabloncem – zadeklaro-
wał Hapal. 

W innych meczach 18. kolej-
ki: Jablonec – Zlin 2:2, Slovácko 
– Ołomuniec 0:0, Pardubice – Sla-
via Praga 0:2, Czeskie Budziejo-
wice – Liberec 0:2, Brno – Pilzno 
1:3, Hradec Kralowej – Bohemians 
0:2, Sparta Praga – Mlada Bolesław 
4:1. Lokaty: 1. Slavia Praga 43, 2. 
Pilzno 42, 3. Sparta Praga 36,… 9. 

Ostrawa 24 pkt. W następnej ko-
lejce: Ostrawa – Jablonec (sobota, 
godz. 15.00).

SPARINGI

ŻYLINA – 
KARWINA 3:0
Do przerwy: 1:0. Bramki: 43. 
Jambor, 62. Stojchevski, 72. Kopá-
sek. 

Karwina: (I poł.): Neuman – So-
ukeník, Krčík, Bederka, Žídek – 
Boháč, Budínský – Mikuš, Málek, 
Bartl – Boateng. (II poł.): Ciupa 
– Moses, Teplan, Bederka, Bielan 
– Soukeník (60. Boháč), Motyčka 
– Memić, Bartl (60. Málek), Rezek 
– Ezeh.

Drugoligowa Karwina przegrała 
w meczu towarzyskim z Żyliną po 
błędach indywidualnych. – Tak na 
dobrą sprawę gospodarze strzelili 
nam tylko jedną bramkę. Dwie po-
zostałe wpakowaliśmy sobie sami, 
po fatalnych kiksach – skomento-
wał sparing trener Karwiny, Tomáš 
Hejdušek. 

W roli kapitana poprowadził 
gości do boju Kelvin Boateng, 
pozyskany w zeszłym tygodniu 
z Trnawy. Ani on, ani reszta kar-
wińskich piłkarzy nie znaleźli 
antidotum na dobrą defensywę 
słowackiego pierwszoligowca, dla 
którego sobotni sparing był zara-
zem sprawdzianem generalnym 
przed startem najwyższej klasy 
rozgrywek. 

Do końca zimowego cyklu pod-
opieczni Tomáša Hejduška zaliczą 
jeszcze cztery mecze sparingowe. 

W najbliższą sobotę karwiniacy 
zmierzą się u siebie z Hulczynem 
(11.00). 

TRZYNIEC – 
FRYDEK-MISTEK 7:2
Do przerwy: 2:1. Bramki: 71. i 81. 
Hrdlička, 25. Straňák, 45. Juřena, 
65. Hýbl, 68. Gembický, 82. Samiec 
– 15. Střelec, 87. D. Němec. 

Trzyniec: Hasalík (46. Schova-
nec) – Szewieczek, Brak, Straňák, 
Hýbl – Habusta (46. Machuča) – 
Tandara, Hrdlička, Bernardinho, 
Kania – Juřena (46. Gembický). 

Frydek-Mistek: Gergela – Vel-
ner, Coufal, Massaniec, Kostka – 
Rubý, Hykel, Martiník – Konečný, 
Střelec, Barkov. 

Mecz drugoligowego Trzyńca z 
trzecioligowym Frydkiem-Mist-
kiem był jednostronnym widowi-
skiem. Po trzecim golu w siatce „Li-
piny” zawody na Leśnej przybrały 
postać zabawy w kotka i myszkę. 
– Pozostał jeszcze miesiąc czasu, 
żeby wyłapać wszystkie usterki 
przed ostrym startem wiosennej 
drugiej ligi. W sparingu z Fryd-
kiem-Mistkiem pojawiło się kilka 
zgrzytów, ale generalnie chwa-
lę chłopaków za totalny futbol. 
Zwłaszcza w drugiej połowie, wy-
granej 5:1 – ocenił zwycięstwo swej 
drużyny szkoleniowiec Trzyńca, 
Martin Zbončák.

Trzyńczanie, którzy w zimowym 
cyklu pokonali nawet pierwszoli-
gową Żylinę, w najbliższą sobotę 
spróbują sięgnąć po trzecie sparin-
gowe zwycięstwo. Pod Jaworowym 
od godz. 10.30 zaprezentuje się sło-
wacki FK Puchow.  

• Trener Banika Pavel Hapal jak zawsze pełen emocji. Fot. fcb

Cenne zwycięstwo 

Po cenne zwycięstwo się-
gnęli piłkarze ręczni Ba-
nika Karwina w 20. kolej-
ce ekstraligi, pokonując 

na własnym parkiecie dotychcza-
sowego lidera z Lowosic 28:26. 
W pierwszej połowie, przegranej 
przez mistrza RC 14:17, szczypior-
niak daleki był jednak od ideału. 

– Szczęście uśmiechnęło się do 
nas, ale to była bardzo nerwowo 
i wyrównana walka do końca – 
stwierdził Michal Brůna, szkole-
niowiec Banika Karwina.  

Kibice byli w sobotni wieczór 
świadkami zaciętego spotkania, 
w którym Banik przesądził o zwy-
cięstwie dosłownie w ostatnich 
sekundach. W sukurs przyszło go-
spodarzom wykluczenie Heřma-
novskiego, który w końcówce me-
czu w głupi sposób osłabił zespół 
Lowosic. Banik przewagę liczebną 
skrzętnie wykorzystał, grając już 
bez nerwów. 

Do końca rundy zasadniczej po-
zostało sześć kolejek. Banik, który 
umocnił się na trzeciej pozycji w 
tabeli, zaliczy teraz dwie kolejki 
na wyjeździe. Jutro zmierzy się z 
Brnem, a w środę 22 lutego zagra 
na parkiecie TJ Sokol Nové Veselí. 

EKSTRALIGA PIŁKI RĘCZNEJ

KARWINA – 
LOWOSICE 28:26
Do przerwy: 14:17. Karwina: 
Mokroš, Galia, Brychlec – Růža 
3, Prašivka, Patzel 4, Plaček, Ful-
nek 2, Užek 2, Harabiš 3/3, Solák 
10, Skalický 1, Široký 1, Nantl 2, 
Ptáčník, Franc.

Lokaty: 1. Pilzno 35, 2. Lowosice 
34, 3. Karwina 32 pkt. W następnej 
kolejce: Handball Brno – HCB Kar-
wina (jutro, 18.00).  

 (jb)

• Ofensywna akcja Banika w meczu z Lowosicami. Fot. hcb-karvina

Gratka 
dla tenisistów!

W dniach 30 marca – 2 
kwietnia odbędą się 
w Wędryni 1. Polonij-
ne Halowe Mistrzo-

stwa Świata w Tenisie Ziemnym. 
Organizatorzy z PTTS „Beskid Ślą-
ski” zdecydowali, że impreza zago-
ści w hali Vitality. 

Do dyspozycji będą cztery kor-
ty tenisowe z profesjonalną na-
wierzchnią „Rebound Ace”, w tur-
nieju mogą też wystartować dzieci 
w wieku od lat 8. Przewidziano 
rywalizację w singlach i deblach 
według kategorii wiekowych, a tak-
że w grze mieszanej (bez kategorii 
wiekowych). Zgłoszenia przyjmują 
organizatorzy pod adresem e-ma-
ilowym: info@beskidcup.com, ter-
min przyjmowania zgłoszeń mija 3 
marca. Strona internetowa: www.
beskidcup.com.

Każdy uczestnik może wystarto-
wać we wszystkich trzech dyscy-
plinach. Jak czytamy w regulami-
nie, w turnieju mogą wziąć udział 
osoby będące Polakami lub mają-
ce polskie pochodzenie, na stałe 
mieszkające za granicą Polski, bez 
względu na posiadane obywatel-
stwo, jak również ich małżonkowie 

lub osoby w związku partnerskim 
oraz ich dzieci. 

W zgłoszeniu należy podać imię 
i nazwisko, datę urodzenia, kraj, 
adres e-mailowy, numer telefonu, 
informację, w jakiej dyscyplinie 
uczestnik chce wystartować. W 
razie zgłoszenia do gry podwójnej 
lub mieszanej należy podać też 
imię partnera w parze. Razem ze 
zgłoszeniem należy uregulować 
opłatę startową w wysokości 2800 
koron (dla osób zakwaterowanych) 
lub 900 koron dla niezakwaterowa-
nych. Zakwaterowanie w hotelu Vi-
tality, bezpośrednio obok hali albo 
w pensjonacie Stadion (w odległo-
ści 3 km od hali). 

Kontakty: Arnold Sikora (kierow-
nik turnieju), tel. +420 736 626 830 
oraz Roman Sikora (sędzia głów-
ny), tel. +420 736 626 834.  (jb)
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I N F O R M A T O R 

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

I N F O R M AT O R

PROGRAM TV

Kluby Kobiet i Seniora w Cierlicku-Centrum, Kościelcu, Stanisłowicach 
i Grodziszczu zapraszają swych członków na spotkanie klubowe. 
Odbędzie się ono w czwartek 9 lutego o godz. 16.00  
w Domu Polskim na Kościelcu.

WTOREK 7 LUTEGO 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba 
(s.) 9.55 Chłopaki w akcji 10.20 Ży-
czenie 10.35 Gniazdo (s.) 11.30 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Wszyst-
ko, co lubię 14.30 Po Czechach 
14.40 Małżeństwa z rozsądku (s.) 
16.20 O krok od nieba (s.) 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 Opowiadaj 
(s.) 21.05 13. komnata Zdeny Klapko-
wej-Adamowej 21.35 Szklany pokój 
(film) 23.15 Agatha i klątwa Isztar 
(film) 0.55 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowna 
planeta 9.25 Czeskie ślady 10.20 
Cuda techniki 11.10 Z kucharzem 
dookoła świata 12.05 Droga do siebie 
12.30 Nie poddawaj się 13.00 Króle-
stwo natury 13.25 Największe bitwy 
czołgowe 14.10 Tajemnice II wojny 
światowej 15.05 Na koniec świata 
– wędrówki śladami Jana Eskymo 
Weizla 15.35 Okawango – rzeka ma-
rzeń 16.30 Tajemnice budowniczych 
piramid 17.15 Piękne miejsca Kam-
bodży 18.10 Korsyka, kraj tradycji 
19.00 Na hulajnodze 19.15 Magazyn 
chrześcijański 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Małżeń-
skie etiudy: Mirka i Antonín 20.40 
Małżeńskie etiudy w 20 lat później: 
Mirka i Antonín 21.35 Małżeńskie 
etiudy w 35 lat później: Mirka i An-
tonín 22.35 Dzieci lwicy z buszu 
(film) 0.05 Balthazar (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie 8.45 Ulica (s.) 9.45 
Spece (s.) 10.50 Pościg 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.25 Przychod-
nia w różanym ogrodzie (s.) 13.35 
CSI: Policja kryminalna Miami (s.) 
15.35 Zamieńmy się żonami 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.35 
Pościg 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.20 Jedna 
rodzina (s.) 21.35 Misja nowy dom 
23.05 CSI: Policja kryminalna Las 
Vegas (s.) 0.00 CSI: Policja kryminal-
na Miami (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 9.15 Dobre wiado-
mości (s.) 10.30 Strażnik Teksasu (s.) 
11.30 Policja Hamburg (s.) 12.30 Po-
wrót komisarza Rexa (s.) 13.35 Agenci 
NCIS (s.) 14.40 Tak jest, szefie! 15.50 
Policja w akcji 17.50 Nakryto do sto-
łu! 18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 
Showtime 20.15 Zoo (s.) 21.35 7 przy-
padków Honzy Dědka 23.55 Tak jest, 
szefie! 1.05 Policja w akcji. 

ŚRODA 8 LUTEGO 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba (s.) 
9.55 Co umiały nasze babcie 10.30 
Opowiadaj (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Kot to nie pies 14.30 
Jak się żyje technicznym 14.50 Karet-
ka (s.) 15.50 O krok od nieba (s.) 16.45 
Pełne gniazdo w Pradze 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Błękitne cienie (s.) 21.25 
Most! (s.) 22.15 Dziura (film) 23.55 
Hercule Poirot (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Planeta skar-
bów 9.30 Okawango – rzeka marzeń 
10.25 Życie i śmierć w raju 11.20 Naj-
wspanialsze dzieła natury 12.10 Wy-
dry – nielegalny handel zwierzętami 
13.05 Babel 13.40 Znany i nieznany 
deszcz 14.35 Klucz 15.00 Małżeń-
skie etiudy: Mirka i Antonín 15.40 
Małżeńskie etiudy w 20 lat później: 
Mirka i Antonín 16.35 Małżeńskie 
etiudy w 35 lat później: Mirka i An-
tonín 17.30 Na jednośladzie do Afryki 
18.00 Synod kontynentalny w Pradze 
(transmisja) 19.35 Święci i świadko-
wie 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Błękitna krew 21.00 
Historie starych karczm 21.30 Na jed-
nośladzie do Afryki 22.00 Mistrzo-
wie medycyny 22.30 Panna Marple: 
Zapomniane morderstwo (film) 0.05 
Balthazar (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie 8.35 Ulica /(s.) 9.35 
Jedna rodzina (s.) 10.55 Pościg 12.00 
Południowe wiadomości, sport, po-
goda 12.25 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 13.35 CSI: Kryminalne 
zagadki Miami (s.) 15.35 Zamieńmy 
się żonami 16.57 Popołudniowe wia-
domości 17.35 Pościg 18.30 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Zamieńmy się żonami 21.35 
Survivor Czechy i Słowacja 23.45 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 9.15 Zoo (s.) 10.30 
Strażnik Teksasu (s.) 11.30 Policja 
Hamburg (s.) 12.30 Powrót komisa-
rza Rexa (s.) 13.35 Agenci NCIS (s.) 
14.40 Tak jest, szefie! 15.50 Policja 
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Czarne wdowy (s.) 21.35 Show 
Jana Krausa 23.50 Tak jest, szefie! 

CZWARTEK 9 LUTEGO 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba 
(s.) 10.00 Nie wahaj się i kręć! 11.05 
Wszystko, co lubię 11.30 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Poranne pieczy-
wo 14.50 Cyrk Humberto (s.) 15.45 O 
krok od nieba (s.) 16.45 Wszystko, co 
lubię 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.10 Opo-
wiadaj (s.) 21.05 Gejzer 21.35 Program 
dyskusyjny 22.35 Na tropie 23.00 
Detektyw Endeavour Morse (s.) 0.40 
Sprawy detektywa Murdocha (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Afrykańskie 
pustkowia wzdłuż rzek 9.20 Korsyka, 
kraj tradycji 10.10 Tajemnice budow-
niczych piramid 11.00 Znany i nie-
znany deszcz 11.50 Tajemnice II woj-
ny światowej 12.45 Nieznana Ziemia 
13.05 Piękne żywe zabytki 13.35 Wiel-
ka naddźwiękowa przygoda 14.30 
Cudowna planeta 15.25 Europa dziś 
15.55 Odkryte skarby 16.45 Przyroda 
Gór Kantabryjskich 17.40 Kamera w 
podróży 18.30 Auto Moto Świat 18.50 
Auto Moto Test 19.15 Na koniec świa-
ta – wędrówka śladami Jana Eskymo 
Weizla 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Czeskie stulecie 
(film) 21.30 Defenestracja 1618 23.05 
Nieśmiertelny (film) 0.55 Fargo (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie 8.50 Ulica (s.) 9.50 
Spece (s.) 10.50 Pościg 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.25 Przychod-
nia w różanym ogrodzie (s.) 13.30 
CSI: Kryminalne zagadki Miami (s.) 
15.30 Zamieńmy się żonami 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.35 Po-
ścig 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.00 Złoty łabędź 
(s.) 21.40 Survivor Czechy i Słowacja 
23.45 CSI: Kryminalne zagadki Mia-
mi (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 9.15 Czarne wdowy 
(s.) 10.30 Strażnik Teksasu (s.) 11.30 
Policja Hamburg (s.) 12.30 Powrót 
komisarza Rexa (s.) 13.35 Agenci 
NCIS (s.) 14.40 Tak jest, szefie! 15.50 
Policja w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 Sho-
wtime 20.15 Zoo (s.) 21.35 Incognito 
23.55 Tak jest, szefie! 

Upływa szybko życie,
jak potok płynie czas.
Za rok, za dzień, za chwilę,
razem nie będzie nas.

Dnia 4 lutego 2023 minęła 10. rocznica śmierci naszego 
Kochanego

śp. LEONA BULATA
Wszystkich, którzy Go znali i zachowali w życzliwej pa-
mięci, o chwilę cichej zadumy proszą żona, syn i córka 
z rodziną.

 RK-011

Pozostaniesz nadal w naszych sercach i myślach.
Dnia 7 lutego 2023 obchodziłby 85. urodziny nasz Ko-
chany

śp. BRONISŁAW WALUSZCZYK
ze Skrzeczonia

zaś 11 września minie 33. bolesna rocznica Jego śmier-
ci. Z szacunkiem i miłością wspominają żona, synowie 
z rodzinami i najbliżsi.
 RK-005

Nie umarli, o których pamięć trwa.
Dnia 9 lutego 2023 obchodziłby 90. urodziny nasz Ko-
chany

śp. WILHELM WAŁACH
z Olbrachcic

O chwilę ciepłych wspomnień proszą siostry Irena 
i Wanda oraz córka Halina z rodziną.
 RK-010

WSPOMNIENIAZ REDAKCYJNEJ POCZTY

POLECAMY

• Agatha i klątwa Isztar
Wtorek 7 lutego, 
godz. 23.15  
TVC 1

• Korsyka, kraj tradycji
Czwartek 9 lutego, 
godz. 9.20  
TVC 2

• Tajemnice budowniczych piramid
Wtorek 7 lutego, 
godz. 16.30  
TVC 2

• Pełne gniazdo w Pradze
Środa 8 lutego, 
godz. 16.45  
TVC 1

CO W TEATRZE

SCENA „BAJKA” – CZ. CIESZYN: 
Niesamowita wyprawa lewej skar-
petki (7, godz. 10.00);
 Něuvěřitelná cesta levé ponožky 
(8, godz. 10.00);
 KARWINA: Velká policejní po-
hádka (9, godz. 8.30, 10.00);
SCENA CZESKA – TRZYNIEC: 
Splašené nůžky (8, godz. 19.00).

CO W KINACH

JABŁONKÓW: Królik Bugs (7, 
godz. 17.00); TRZYNIEC – Ko-
smos: Clifford. Wielki czerwony 
pies (7, godz. 13.00); Po čem muži 
touží 2 (7, godz. 15.00); Ostrov (7, 

godz. 17.00; 8, godz. 19.30; 9, godz. 
17.30); Duchy Inisherin (7, godz. 
19.30); Sing 2 (8, godz. 14.00); Myši 
patří do nebe (9, godz. 13.00); Ma-
gic Mike. Ostatni taniec (9, godz. 
20.00); CZ. CIESZYN – Central: 
Největší dar (8, godz. 16.30); Moja 
wróżka Kłopotek (9, godz. 16.30); 
Mężczyzna imieniem Otto (9, 
godz. 19.00); KARWINA – Cen-
trum: Avatar 2 (7, godz. 17.30); Vá-
noční příběh (8, godz. 15.00); The 
Bad Guys (8, godz. 17.30); Ostrov 
(8, godz. 20.00); Mężczyzna imie-
niem Otto (9, godz. 17.00); Kawałek 
nieba (9, godz. 18.00); Magic Mike. 
Ostatni taniec (9, godz. 20.00); 
HAWIERZÓW – Centrum: Ostrov 
(7, 8, godz. 17.00); Kawałek nieba 
(7, godz. 18.00); Asteriks i Obe-
liks. Imperium smoka (7, 8, godz. 
19.00); Titanic. 25 lat od premiery 

(9, godz. 15.00, 19.00); Olśnienie 
(9, godz. 18.00); CIESZYN – Piast: 
Kot w butach. Ostatnie życzenie 
(7-9, godz. 15.30); Whitney Ho-
uston: I Wanna Dance With Some-
body (7-9, godz. 17.30); Pokusa (7, 
godz. 20.15).

CO NA ANTENIE

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

CO W TERENIE

CZ. CIESZYN – MK PZKO w Cz. 
Cieszynie-Centrum zaprasza na 
spotkanie z Władysławą Magie-
rą, które odbędzie się dziś (7. 2.) o 
godz. 17.00 w salce koła w Domu 
Polskim przy ul. Bożka.  Prele-
gentka opowie o niezwykle cie-
kawym życiu Zofii Kirkor-Kiedro-
niowej  i o książce, którą o niej w 
zeszłym roku wydała.
KARWINA – Oddział Literatury 
Polskiej Biblioteki Regionalnej 
zaprasza na popołudniowe spo-
tkanie w ramach Klubu Dysku-
syjnego z Romanem Martynkiem, 
który wystąpi z wykładem pt. 
„Apiterapia i nie tylko, czyli jak 
pszczółka Maja może wpływać na 

twoje zdrowie”, we wtorek 14. 2. o 
godz. 17.00 w budynku biblioteki 
na Rynku Masaryka. Wejściówki 
w cenie 50 kc prosimy zamawiać 
pod nr. tel. 596 312 477 lub 558 849 
501, e-mail: polske@rkka.cz.
KLUB SENIORA „PRZYJAŹŃ” 
– Zaprasza na spotkanie klubowe 
13.  2. o godz. 17.00 do Domu Pol-
skiego PZKO w Karwinie-Fryszta-
cie.
KONWENT PREZESÓW – Zapra-
szamy na Konwent  prezesów we 
wtorek 14. 2. o godz. 16.30 do salki 
„Bajki” w budynku ZG PZKO w Cz. 
Cieszynie przy ulicy Strzelniczej 
28. Rejestracja od godziny 16.00.
PTTS „BŚ” – Informuje, że 11. 2. 
odbędzie się tradycyjny rajd zi-
mowy. Miejscem spotkania będzie 
chata „Energetyka” w Gródku na 
Dziole. Rejestrację przeprowadzi 

w godz. 10.00-12.00 Wanda Vam-
pola, tel. 732 731 214.  Miejsce wyj-
ścia i zejścia dowolne. Zabierzcie 
raczki (nesmeky)!
STOWARZYSZENIE ELEKTRO-
TECHNIKÓW POLSKICH w RC 
– Zaprasza członków i sympaty-
ków na spotkanie, które odbę-
dzie się we czwartek 9. 2. o godz. 
15.30 w siedzibie firmy „Emtest” 
w Czeskim Cieszynie przy ul. Gra-
bińskiej 1951/50c. W programie: 
omówienie planu pracy na 2023 
rok, sprawozdanie ze spotkania 
noworocznego SEP w Gliwicach.
TRZYNIEC-OSIEDLE – MK PZKO 
zaprasza na tradycyjną Śledziów-
kę w piątek 17. 2. o godz. 17.00 do 
Domu PZKO im. A. Wawrosza w 
Trzyńcu na Tarasie Wspaniały 
bufet (m.in. sałatki śledziowe), za-
bawa, loteria zapewnione. Występ 
taneczny „Elán”, do tańca gra Ro-
man Grygar Miejscówki w cenie 
120 kc prosimy zamawiać pod nu-
merem 604 383 735, do 7. 2. 

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, GALERIA TEATRU 
CIESZYŃSKIEGO, ul. Ostrawska 
67: do 5. 3. wystawa Simony Voj-
těškowej pt. „Život/Życie”. Czyn-
na: po-pt: w godz. 9.00-15.00 po 
uprzednim zgłoszeniu na portierni 
oraz w trakcie przedstawień TC.
CZ. CIESZYN, KONGRES POLA-
KÓW, ul. Grabińska 458/33: wy-
stawy pt. „Tadeusz Rejtan, życie i 
legenda”, „1. Drużyna Harcerska im. 
Tadeusza Rejtana w Orłowej” oraz 
„Stanisław Hassewicz, lekarz i filan-
trop”. Czynne: od wtorku do piątku 
w godz. 8.00-15.00. 
CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓW-
NY PZKO, Strzelnicza 28, gale-

ria w holu na parterze: wystawa 
pt. „Pani Prezydentowa Michalina 
Mościcka”.  Czynna w godzinach 
otwarcia budynku. 
KARWINA-FRYSZTAT, Oddział 
Biblioteki Regionalnej, Rynek 
Masaryka 9/7: do 28. 2. wystawa 
pt. „Historia szkolnictwa polskie-
go w Karwinie-Raju”. Czynna: po-
niedziałek w godz. 12.00-18.00; 
wtorek, czwartek, piątek w godz. 
8.00-11.30, 12.00-18.00, (środa nie-
czynne).
GALERIA MIASTA TRZYŃCA, 
Dom Kultury „Trisia”, nám. 
Svobody 526, Trzyniec: do 22. 2. 
wystawa Františka Kowolowskiego 
pt. „Ostrovy”. Czynna: w godz. po-
-pt: w godz. 8.00-16.00.
MUZEUM HUTY TRZYNIEC-
KIEJ i MIASTA TRZYŃCA, Sala 
wystaw, Frýdecká 387: do 26. 2. 
wystawa pt. „Šejdíři a šižuňkové”. 
Czynna: wt-pt: w godz. 9.00-17.00, 
nie: w godz. 13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ 

COK, DOM NARODOWY, Rynek 
12, Centrum Folkloru Śląska 
Cieszyńskiego: Cieszyn: do 
28.  2. wystawa pt. „Cieszyńska 
krasa – suknia cieszyńska”. Czyn-
na: w po-pt w godz. 8.00-18.00.
MUZEUM DRUKARSTWA, Ga-
leria „Przystanek Grafika”, ul. 
Głęboka 50, Cieszyn: do 20. 2. 
wystawa pt. „Świat gór” Joanny 
Makuch-Folwarskiej. Czynna: 
po-czt: w godz. 10.00-15.00; pt: 
w godz. 14.00-20.00; so i nie: w 
godz. 11.00-18.00.
WIEŻA PIASTOWSKA i RO-
TUNDA św. Mikołaja, Cieszyn: 
czynne codziennie w godz. 10.00-
17.00. 

Zdrowy bal 
Worek z balami na Zaolziu 
został rozsypany, dlatego 
również u nas, w Kocobę-
dzu, w sobotę 28 stycznia 
odbył się tradycyjny bal 
zorganizowany przez MK 
PZKO w Kocobędzu i Ligo-
cie (zdjęcie 1).

Tym razem tematem było 
zdrowie, czyli: żyjmy zdro-
wo – na ludowo. Pojawili 
się między nami balowicze, 
którzy pod temat wydarze-
nia ubrani byli w stroje lu-
dowe – od orłowskich, przez 
cieszyńskie, po góralskie. 
Na stołach, w myśl tematu, 
przygotowany został chleb 
ze smalcem oraz pokrojona 
w pasemka marchewka. W 
barach oprócz alkoholu ku-
pić można było kefir oraz 
domowe „kołocze”, kwiaty 
oraz kotyliony. W sali głów-
nej przygrywała do tańca 
kapela „Smolaři”, w jednym 
z barów zaś kapela „Party-
ja”. Ponadto w zacisznej ka-
wiarence podawano kawę, 
herbatę i coś mocniejszego. 
Z  innowacyjnym progra-
mem wystąpił ZPiT „Susza-
nie”. Nie mogło zabraknąć 
oczywiście tomboli.

Już teraz zapraszamy na 
nasz kolejny bal. A temat? 
Pomyślimy, zobaczymy.

Marcela Wierzgoń,  
MK PZKO  

w Kocobędzu-Ligocie

•••
Mimo śnieżnej zamieci
W piątek 3 lutego o godzinie 19.00 
rozpoczął się tradycyjny Bal Szkol-

ny Macierzy Szkolnej przy Przed-
szkolu w Mostach koło Jabłonkowa 
(zdj. 2). Pomimo śnieżnej zamieci 
wszyscy przybyli na czas i świetnie 
bawili się do godzin porannych. 

Był polonez, róże dla pań, kotylio-
ny dla panów oraz pyszne ciastka, 
które upiekły mamusie przedszko-
laków. Do tańca przygrywał DJ 
Roman Młynek, zaś o wyśmienitą 

kuchnię troszczyły się panie ku-
charki z  Jabłonkowa – Grażynka 
Kapsia i Janka Niedoba.

Pragniemy gorąco podziękować 
rodzicom i sympatykom przed-

szkola za pomoc przy organizacji 
balu.

Kolektyw Przedszkola 
w Mostach  

koło Jabłonkowa
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UŚMIECHNIJ SIĘ ROZETKA

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

MINIKWADRAT MAGICZNY I LOGOGRYF ŁUKOWATY

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie 
rozlosowana nagroda. Rozwiązania prosimy 

przysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsy-
łania upływa w piątek 17 lutego 2023 r. Nagrodę z 24 
stycznia otrzymuje Przybysław Jonszta z Hawierzowa-
-Szumbarku. Autorem dzisiejszych łamigłówek jest Jan 
Kubiczek.

Rozwiązanie rozetki z 24 stycznia: 
SKAZANI 
Rozwiązanie minikwadratu I z 24 stycznia: 
1. POST 2. OPOLE 3. SLENG 4. TEGU 
Rozwiązanie minikwadratu II z 24 stycznia: 
1. GREK 2. REKTOR 3. ETOLIA 4. KRAK
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 24 stycznia: SKÓRKA 

Rozwiązaniem jest nazwa wsi sołeckiej w gminie Zebrzydowice, w powiecie cieszyńskim, w wojewódz-
twie śląskim. Położona na Wysoczyźnie Kończyckiej, w historycznych granicach regionu Śląska Cie-
szyńskiego. We wsi znajduje się obiekt zabytkowy – drewniany kościół Podwyższenia Krzyża Świętego 
z 1620 roku, przeniesiony z ruptawskiej parafi i w latach 1971-72. Znajduje się on na Szlaku Architektury 
Drewnianej Województwa Śląskiego...

1. region administracyjny w Chile
2. święta księga Islamu
3. długie pióro ptaka lub odbijana w 

badmintonie
4. ...da Gama, żeglarz portugal-

ski
5. dorosły samiec owiec lub 

znak zodiaku
6. deszcz, wiatr i błyskawice
7. dawna stolica imperium 

Inków
8. miejsce kaźni polskich 

ofi cerów lub dramat 
wojenny Andrzeja 
Wajdy

9. gryczana, manna 
albo jęczmienna

10. mieszkańcy Turcji
11. deser gotowany na 

mleku
12. arena sportowa pły-

waka
13. Tadeusz (1922-1944), 

poeta, redaktor konspira-
cyjnego pisma

14. Lidia w przedszkolu lub dla 
znajomych.

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
AISEN, GAJCY

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. Europejska albo 
brzeska

2. ciastko z masą 
miodu i orzechów

3. japońska forma 
szermierki

4. bohater powieści 
„Trzej muszkiete-
rowie”.

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: IAIDO

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. nienormowany... 
pracy, wymaga 
dyspozycyjności 
pracownika

2. pagórek śnieżny 
na drodze

3. trójkątny żagiel 
między grotmasz-
tem i bezanmasz-
tem

4. balowa, koncer-
towa lub gimna-
styczna.

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: APSEL
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Rozwiązaniem jest dokończenie fraszki, której autorem  jest Jan Izydor Sztaudynger (ur. 28 kwietnia 
1904 w Krakowie, zm. 12 września 1970 tamże) – polski poeta, fraszkopisarz oraz tłumacz literatury 
niemieckiej, specjalista w dziedzinie teatru lalkowego, a przede wszystkim satyryk: 
„Nie zawsze trzeba mieć za drania,
tego, co jest innego...”

1.-4. dopiero po niej nasz rodak mądrzeje
3.-6. Adrianuś, gdy dorośnie
5.-8. barwnie upierzony kurak o długim 

ogonie 
7.-10. kraina historyczna Wielkiej Brytanii
9.-12. barwne szkła okienne z kawałków 

zespolonych ołowianymi ramkami
11.-2. inaczej atak, napad, agresja, napaść, 

inwazja.

Wyrazy trudne lub mniej znane: NAJAZD


