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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.

Pomoc płynie do Syrii i Turcji
WYDARZENIE: Z dnia na dzień i z godziny na godzinę rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w południowo-
wschodniej Turcji i północnej Syrii. Wczoraj przekroczyła 35 tys. Także mieszkańcy Republiki Czeskiej mogą pomóc 
ludności na poszkodowanych obszarach, wpłacając dary na rzecz organizacji humanitarnych. Według wczorajszych 
danych, zgromadziły one już ok. 80 mln koron. 

Danuta Chlup

W 
odróżnie-
niu od 
s y t u a c j i 
s p r z e d 
r o k u , 
kiedy po 
rosyjskim 

ataku na Ukrainę w organizowa-
nie pomocy finansowej i material-
nej włączyły się także regionalne 
organizacje i samorządy, pomoc 
dla Turcji i Syrii jest o wiele bar-
dziej scentralizowana. Powodów 
jest kilka – swoją rolę odgrywa 
tu o wiele większa odległość oraz 
fakt, że tym razem chodzi o po-
moc na miejscu, nie zaś o przyj-
mowanie uchodźców w naszym 
kraju czy też sąsiedniej Polsce. 

Zbiórki finansowe ogłosiły w 
Czechach przeważnie duże orga-
nizacje, które mają długoletnie 
doświadczenia w niesieniu po-
mocy humanitarnej za granicą 
oraz własnych pracowników bądź 
zaufanych partnerów w poszko-
dowanych regionach. Należą do 
nich przede wszystkim: Člověk 
v tísni, Caritas oraz ADRA. Pierw-
sza z wymienionych organizacji 
zgromadziła już od darczyńców 
dziesiątki milionów koron. 

– Nasza ekipa rozdała 300 ze-
stawów odzieży zimowej dla dzie-
ci i dorosłych w dwóch prowizo-
rycznych ośrodkach w syryjskich 
miastach Dana i Atareb. Rozpocz-
niemy dystrybucję gotówki dla 
ok. 1,2 tys. gospodarstw domo-
wych. Każda rodzina otrzyma 150 
dolarów na zakup podstawowej 
żywności oraz artykułów higie-
nicznych. Dla najbardziej poszko-
dowanych załatwiliśmy półtora 
tysiąca paczek suchego prowian-
tu oraz żywności dla niemowląt 
o wartości 600 tys. koron. W sto-

łówkach w miastach Jendires i 
Azaz rozpoczynamy rozdawanie 
ciepłych posiłków. Zamierzamy 
dystrybuować nawet 800 porcji 
dziennie – relacjonował w piątek 
kierownik misji organizacji Člo-
věk v tísni w północno-zachod-
niej Syrii Wail Khazal. W weekend 
przedstawiciele organizacji roz-
dawali poszkodowanym Syryjczy-
kom kołdry i poduszki. 

W ramach Caritasu RC pomoc 
organizuje Dział Pomocy Huma-
nitarnej i Współpracy Rozwojo-
wej. 

– Na pograniczu turecko-syryj-
skim działamy długofalowo, re-
alizujemy różne projekty. Pomoc 
po trzęsieniu ziemi organizujemy 

w ten sposób, że współpracujemy 
z  dwiema organizacjami poza-
rządowymi z  Syrii i jedną z  Tur-
cji. Zebrane środki finansowe 
przeznaczamy na ich działania 
– budowę obozów namiotowych, 
dystrybucję wody, żywności, ko-
ców. Dobrze znamy te organiza-
cje, mamy do nich zaufanie i tym 
samym pewność, że fundusze zo-
staną prawidłowo wykorzystane – 
powiedziała naszej gazecie Lenka 
Pipkowa, menedżer komunikacji 
zagranicznej Caritasu RC. 

– Na naszym rachunku na rzecz 
Turcji i Syrii dziś rano (w ponie-
działek – przyp. red.) było już 
9 874 tys. koron – dodał rzecznik 
Caritasu Jan Oulík. Jeszcze nim 

uruchomiono zbiórkę publiczną, 
Caritas natychmiast po trzęsie-
niu ziemi przeznaczył na szybką 
pomoc 300 tys. koron z funduszu 
kryzysowego. 

Również ADRA jest organiza-
cją, której pracownicy od wielu 
lat pomagają w Syrii, w związku 
z toczącą się tam wojną domową. 
Po trzęsieniu ziemi w poszkodo-
wanych regionach sytuacja, już 
wcześniej bardzo trudna, jeszcze 
się pogorszyła. 

– ADRA ma w Damaszku biuro 
regionalne, swoje biura ma także 
w regionach bezpośrednio po-
szkodowanych przez trzęsienie 
ziemi (Latakia, Aleppo, Hama) – 
czytamy w informacji na stronie 

internetowej organizacji. Obec-
ność na miejscu i znajomość lo-
kalnych warunków usprawnia 
pomoc. 

– Nasze koleżanki i koledzy 
wciąż monitorują sytuację w miej-
scach, które nawiedziło trzęsienie 
ziemi i pomagają potrzebującym. 
Na miejscu prowadzone są prace 
odgruzowujące, a my dalej zapew-
niamy podstawową pomoc – do-
starczamy wodę, żywność, ciepło 
i dach nad głową – informowała 
ADRA w niedzielę wieczorem na 
Facebooku. Pracownicy organiza-
cji sprecyzowali, że dystrybuują 
żywność w ośrodkach zbiorczych 
w syryjskich miastach Aleppo i 
Latakii. ADRA prowadzi również 
cztery noclegownie dla 1,2 tys. 
osób. 

Tu możesz wpłacić dary 
ADRA CZ: 66888866/0300 vs 389
Caritas RC: 55660022 vs 118
Člověk v tísni: 51945194/0300
ŚKEAW i Diakonia Śląska: 
621246791/0100 vs 911504

Śląski Kościół Ewangelicki A.W. 
z siedzibą w Czeskim Cieszynie 
jako jeden z nielicznych w regionie 
ogłosił (razem z Diakonią Śląską) 
własną zbiórkę. Biskup Tomáš 
Tyrlík powiedział „Głosowi”, że 
zgromadzone fundusze zostaną 
wykorzystane na pomoc, którą 
na miejscu zapewni wybrana 
partnerska organizacja. Szczegóły 
są właśnie omawiane.

• Przedstawiciele organizacji Člověk v tísni w weekend rozdawali w Syrii pościel. Fot. Člověk v tísni
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Agnieszka Romaszewska, 
dyrektor Telewizji Biełsat, 
o procesach politycznych na Białorusi

CYTAT NA DZIŚ

•••

Nawet w czasach Związku 

Sowieckiego trzeba by było sięgnąć 

głęboko, żeby znaleźć tak zaostrzone 

represje. Europa powinna sobie z tego 

zdać sprawę 

W I A D O M O Ś C I

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

danuta.chlup@glos.live

Od kilku dni naszą uwagę przykuwa sytuacja po trzęsieniu 
ziemi w Turcji i Syrii. I słusznie, gdyż liczba potwierdzo-
nych ofi ar w zastraszającym tempie rośnie, a i sytuacja 
tych, którzy przeżyli, lecz stracili bliskich i cały dorobek 
życia, jest niewyobrażalną tragedią.

A jednak nie przestaję myśleć o strasznym wyroku dla polskiego 
dziennikarza na Białorusi Andrzeja Poczobuta. I o sytuacji innych 
więźniów politycznych w tym kraju, których jest już – według Telewi-
zji Biełsat, działającej w ramach TVP – 1,4 tys. 

Może dlatego sprawa nie jest mi obojętna, że sama jestem dzienni-
karką polskiej mniejszości poza granicami Polski (na szczęście w kraju 
bezpiecznym i demokratycznym), może dlatego, że przez ostatnie 
dwa lata pisałam powieść historyczną o drugiej wojnie światowej, w 
której motywem przewodnim są represje i wysiedlenia przeciwników 
reżimu (w tym wypadku nazistowskiego).

Powiedzmy sobie otwarcie: każdy totalitarny ustrój, a już zwłaszcza 
taki, który kieruje swoją nienawiść w stronę innego narodu czy grupy 
etnicznej, represjonuje i zabija nauczycieli, dziennikarzy, przedsta-
wicieli kultury, duchownych, działaczy organizacji podtrzymujących 
tożsamość narodową. Również sporo naszych czytelników mogłoby 
się znaleźć na tej liście. 

Nie piszę tego, żeby straszyć. Całkowicie wykluczam, że takie re-
presje mogłyby nam grozić ze strony państwa czeskiego, które trzyma 
wysoki standard poszanowania praw mniejszości narodowych. Rów-
nocześnie chcę jak najmocniej wierzyć, że reżimy Putina i Łakaszenki 
nie mają szans na opanowanie naszej części Europy. Trzeba jednak o 
tym pamiętać, że sprawa Poczobuta i innych prześladowanych na Bia-
łorusi jest także naszą sprawą.  

ZDANIEM... Danuty Chlup

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

CZESKI CIESZYN
Szpital AGEL pracuje 
nad projektem budowy 
nowego pawilonu, który 
będzie siedzibą ambula-
toryjnego oddziału reha-
bilitacji. Ma on powstać 
poprzez przebudowę by-
łej kotłowni, którą szpital 
odkupił. Jeżeli wszystko 
będzie przebiegało zgod-
nie z planem, nowa sie-
dziba rehabilitacji powin-
na być gotowa w ciągu 
dwóch lat. Spółka AGEL 
podpisała na początku 
roku umowę z miastem 
przedłużającą wynajem 
szpitala o kolejne 15 lat. 
 (dc)

ORŁOWA
Władze miasta oferują 
na wynajem miejsca 
parkingowe w podziem-
nym garażu pod nowym 
rynkiem w Lutyni. Za-
interesowane osoby 
mogą obejrzeć parking 
w poniedziałek 20 bm. w 
godz. 15.00-16.00 i we 
wtorek 21 bm. w godz. 
8.00-9.00. Zbiórka przed 
wejściem do budynku 

poczty. 
W garażu 
jest 35 miejsc 
do wynajęcia. Ich 
przydział odbędzie się 
na zasadzie licytacji. 
Chętni powinni złożyć 
oferty w minimalnej 
wysokości 2420 koron 
na miesiąc w terminie 
do końca lutego. 
 (dc)

SZONÓW 
Strażacy z Ostrawy i 
Hawierzowa gasili w 
sobotę przed południem 
pożar domu jednorodzin-
nego. W ciągu kilkudzie-
sięciu minut udało im 
się przejąć kontrolę nad 
ogniem, jego likwidacja 
trwała przez następne 
dwie godziny. Żywioł 
wyrządził szkody tylko 
w jednym pokoju. Całe 
wnętrze domu było moc-
no zadymione, dlatego 
trzeba było zastosować 
wentylator ciśnieniowy. 
Na szczęście obyło się 
bez ofi ar.  (dc) 

WĘDRYNIA
Do końca minionego 
roku gmina płaciła spół-
ce SMOLO za wynajem 
pojemników na odpady 
komunalne. W tym roku 
doszło do zmian. Każde 
gospodarstwo domowe 
musi mieć własny pojem-
nik. Może go odkupić od 
spółki wywożącej odpady 
(najpóźniej do połowy 
kwietnia) lub kupić gdzie 
indziej. Objętość śmietni-
ków jest zależna od liczby 
członków gospodarstwa 
domowego i wynosi 120 
lub 240 litrów. Od pół-
rocza zostaną ponadto 
wycofane stare blaszane 
pojemniki bez kółek. 
 (dc)

wtorek

środa

czwartek

dzień: 3 do 4ºC 
noc: 4 do 3ºC 
wiatr: 2-4 m/s

dzień: 4 do 7ºC 
noc: 0 do -3ºC 
wiatr: 2-4 m/s

dzień: 4 do 7ºC 
noc: 3 do 0ºC 
wiatr: 3-5 m/s

DZIŚ...

14
lutego 2023

Imieniny obchodzą: 
Cyryl, Metody, Walenty
Wschód słońca: 6.50
Zachód słońca: 16.49
Do końca roku: 320 dni
(Nie)typowe święta:
Walentynki
Przysłowia: 
„Jak Walenty nie poleje, 
to na wiosnę masz 
nadzieję”

JUTRO...

15
lutego 2023

Imieniny obchodzą: 
Faustyn, Jowita, Zygfryd
Wschód słońca: 6.48
Zachód słońca: 16.51
Do końca roku: 319 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Singla,
Światowy Dzień 
Hipopotama
Przysłowia:
„Dzisiaj po Walentym, kto 
nie kocha – ten przeklęty”

POJUTRZE...

16
lutego 2023

Imieniny obchodzą: 
Daniel, Danuta, Samuel
Wschód słońca: 6.46
Zachód słońca: 16.53
Do końca roku: 318 dni
(Nie)typowe święta:
Tłusty Czwartek
Przysłowie:
„Gdy w Tłusty Czwartek 
człek w jedzeniu 
pofolguje, łaskawy Pan 
Bóg grzech obżarstwa 
daruje”

POGODA

SZONÓW

WĘDRYNIA

Efektownie zaprojektowany 
i urządzony POHO Park 
z atrakcjami dla dzieci 
i dorosłych powstanie na 
terenie dawnej kopalni 
Gabriela w Karwinie. 
To strategiczny projekt 
województwa morawsko-
śląskiego, który ma służyć 
rozrywce, wypoczynkowi 
i przypominać o górniczej 
historii regionu. Prace 
budowlane ruszą w 2025 
roku, a nowa atrakcja ma być 
gotowa w 2027 roku.

Łukasz Klimaniec

P
OHO Park w Karwinie 
zakłada rewitalizację 
terenów dawnej ko-
palni Gabriela i stwo-
rzenie atrakcyjnego 
miejsca, w którym 
znajdą się m.in. sale 

wystawiennicze, konferencyjne, po-
wierzchnie handlowe. Zwiedzający 

w podziemiach dawnej maszynowni 
będą mogli poznać historię nieistnie-
jącej już Karwiny dzięki audiowizual-
nej wystawie, a w jednej z wież górni-
czych znajdzie się centrum rozrywki 
dla dzieci. Szczegóły zostały przed-
stawione mediom na konferencji pre-
zentującej ukończone już studium 
architektoniczne parku, którego po-
wierzchnia liczy 22 ha i rozciąga się od 
kościoła św. Piotra z Alkantary aż do 
dawnej kopalni. 

• Niektórzy zapewne narzekają na zimno, a tymczasem podczas przechadzek 
można spróbować się hartować, jak ten dżentelmen wyprowadzający psy...
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

W ramach prac zostaną zrewita-
lizowane trzy zachowane zabytko-
we budynki – dawna parowozow-
nia oraz dwie wieże górnicze wraz 
z budynkami szybowymi. Powsta-
nie też nowy budynek centrum 
informacji turystycznej. W POHO 
Parku będą organizowane zajęcia, 
koncerty i warsztaty – plenerowe i 
w pomieszczeniach zamkniętych 
– osadzone w oryginalnych kopal-
nianych przestrzeniach.

– Nie chce-
my kolejnego 
tradycyjnego 
muzeum gór-
nictwa, bo ta-
kich jest wie-
le. Pragniemy 
raczej poka-
zać, jak lu-
dzie żyli na 
powierzchni i 
co przyniosło 
ze sobą wydo-
bycie węgla – 
p o w i e d z i a ł 
Jakub Unuc-
ka, zastęp-
ca hetmana 
m o r a w s k o -
ś l ą s k i e g o . 

Zaznaczył, że POHO Park Gabriela 
nie tylko przypomni przeszłość, ale 
też pokaże przyszłość w podejściu 
człowieka do natury i poszukiwa-
nia odpowiednich źródeł energii. 
Dlatego też park będzie spełniał 
wszystkie kryteria energetyczne. 

Wykorzystany zostanie także 
turystyczny potencjał krzywego 
kościoła, którego okolice stały się 
popularnym miejscem pieszych 
wędrówek. 

– Zwiedzających jest więcej niż 
trzy lata temu, a POHO Park już 
wkrótce przyniesie nowe możli-
wości. Jesteśmy dumni z dziedzic-
twa przemysłowego regionu, ale 
też chcemy pokazać, że te miejsca 
mają wiele do zaoferowania – pod-
kreślił Jan Krkoška, zastępca het-
mana ds. rozwoju regionalnego i 
turystyki.

Wartość całej inwestycji opiewa 
na pół miliarda koron. W najbliż-
szych dniach zostanie złożony 
wniosek o unijne dofi nansowanie 
z Funduszu Sprawiedliwej Trans-
formacji. Prace nad dokumentacją 
projektową rozpoczną się w drugiej 
połowie tego roku. Budowa ruszy 
w 2025 roku, a cały POHO Park ma 
być gotowy w 2027 roku.

To kolejny wielki projekt reali-
zowany w Karwinie. Innym jest 
przedsięwzięcie planowane na 
terenie byłej kopalni Barbara, 
gdzie ma powstać prywatny park 
rozrywki i edukacji, a w sąsiedz-
twie olbrzymia cieplarnia – ogród 
botaniczny „Eden Silesia”. Celem 
obu projektów jest przywrócenie 
Karwinie atrakcyjności zniszczo-
nej przez działalność górniczą i 
ożywienie ruchu turystycznego. 

Atrakcje dla każdego

CZESKI CIESZYN

ORŁOWA

24 224 958
koron zebrano podczas tegorocznej Kwesty Trzech Króli w województwie 
morawsko-śląskim i w części jesionickiej – poinformowali przedstawiciele 
Caritas diecezji ostrawsko-opawskiej. W porównaniu z 2022 r. to o prawie 
3 mln koron więcej. Z ofi cjalnego podsumowania tegorocznej zbiórki wynika, 
że 23 470 025 koron mieszkańcy przekazali kolędnikom do zapieczętowanych 
skarbonek, a kolejne 754 933 koron to darowizny bezgotówkowe. – Hojność 
darczyńców jest godna podziwu – powiedział Lukáš Curylo, dyrektor diecezjal-
nego Caritasu.
Pieniądze zostaną podzielone według obowiązującego od lat klucza – 65 
procent zostanie przeznaczonych na pomoc w miejscach, w których zostały 
zebrane i wesprą zatwierdzone wcześniej cele. 15 procent trafi  na projekty die-
cezjalne Caritasu, 10 procent na projekty zagraniczne, 5 procent na wsparcie 
projektów ogólnokrajowych Caritasu, a pozostałe 5 procent pokryje koszty ope-
racyjne zbiórki. (klm)

Joe Biden odwiedzi Polskę
W dniach 20-22 lutego prezydent 
Stanów Zjednoczonych Joe Biden 
złoży wizytę w Polsce. Jak poinfor-
mowała rzeczniczka Białego Domu 
Karine Jean Pierr, Biden spotka 
się z prezydentem RP Andrzejem 
Dudą oraz z liderami Bukaresztań-
skiej Dziewiątki, wygłosi też prze-
mówienie przed rocznicą rosyjskiej 
inwazji na Ukrainę. 
– Biden będzie rozmawiał w Pol-
sce na temat współpracy dwu-
stronnej, a także naszych wspól-
nych wysiłków, by wesprzeć Ukra-
inę i wzmocnić odstraszanie NATO 
– stwierdziła rzeczniczka Białego 
Domu. – Dodatkowo, prezydent 
wygłosi przemówienie przed rocz-

nicą brutalnej i niesprowokowanej 
inwazji na Ukrainę, odnosząc się 
do tego, jak Stany Zjednoczone 
zmobilizowały świat, by wesprzeć 
naród ukraiński, który broni swojej 
wolności i demokracji. 
Do wizyty odniósł się również szef 
biura Polityki Międzynarodowej 
Marcin Przydacz: – Prezydent An-
drzej Duda od 2015 roku bardzo 
intensywnie pracował nad tym, 
aby sojusz polsko-amerykański 
był w jak najlepszym kształcie, 
bowiem to Stany Zjednoczone w 
dużej mierze są gwarantem bez-
pieczeństwa i stabilności całego 
naszego regionu. 
 (jb)

•••
Ratownicy górscy nie próżnują

Do trzynastu wypadków, w których 
musieli interweniować ratownicy 
górscy, doszło na terenie ośrodka 
narciarskiego Bila w Beskidach w 
miniony czwartek. Tak duża liczba 
zdarzeń w ciągu jednego dnia to 
konsekwencja upadków podczas 
zjazdu na nartach. – W trzech 
przypadkach musieliśmy wzywać 
karetkę, a w jednym zdarzeniu 
śmigłowiec Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego – wyjaśnia Čest-
mír Strack, ratownik pogotowia 
górskiego. Załoga śmigłowca 
przetransportowała do szpitala nar-
ciarza, u którego było podejrzenie 
urazu kręgosłupa, a załoga karetki 

była wzywana do wypadków, w 
których narciarze doznali urazów 
głowy, miednicy i podudzia. W 
pozostałych dziewięciu przypad-
kach nie było potrzeby transpor-
towania narciarzy do szpitala – w 
większości były to niegroźne urazy 
kończyn.
Ratownicy górscy apelują o ostroż-
ność. Według nich idealne warunki 
panujące na trasach w połączeniu 
ze sprzyjającą pogodą przyciągają 
na stok nawet tzw. niedzielnych 
narciarzy, którym brakuje umiejęt-
ności. W efekcie ich szusowanie 
często kończy się upadkiem i po-
ważnym urazem.  (klm)

W SKRÓCIE...

• W jednym przypadku ratownicy górscy musieli wzywać śmigłowiec Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. Fot. horskasluzba.c

• W jednej z wież górniczych ma się znaleźć centrum roz-
rywki dla dzieci. Fot. ARC

Bioodpady do kosza

Około 1320 kilogramów 
odpadów kuchennych z 
gospodarstw domowych 
przeznaczonych do bio-

gazowni w Suchej Górnej zostało 
zebranych w minionym tygodniu 
w Trzyńcu. Była to pierwsza taka 
zbiórka. – Chciałbym pochwalić 
mieszkańców Trzyńca za właściwe 
sortowanie. Z nielicznymi wyjątka-
mi w kontenerach nie było niczego, 
co by tam nie pasowało. Pojemniki 
były w większości wypełnione od 
jednej czwartej do połowy – powie-
dział Tomáš Ondraszek, dyrektor 
wykonawczy spółki SMOLO CZ.

Przyznał, że zeszłoroczna ana-
liza zmieszanych odpadów komu-

nalnych wykazała, że w czarnych 
pojemnikach na śmieci znajdowa-
ło się sporo bioodpadów, które nie-
potrzebnie trafi ły na wysypisko. 
Zaznaczył, że tylko mieszkańcy 
trzynieckiech osiedli wyrzucają 
miesięcznie do 12 ton resztek je-
dzenia.

– Wierzę, że gdy projekt nabierze 
rozpędu, pojawią się segregowane 
odpady kuchenne, które będzie-
my mogli wykorzystać lepiej, niż 
tylko wyrzucając na wysypisko – 
powiedział wiceprezydent miasta 
Ivo Kantor. Wyjaśnił, że aktualne 
rozwiązanie to oszczędność dla 
budżetu miasta, bo koszty skła-
dowania odpadów rosną ze wzglę-

du na coraz bardziej restrykcyjne 
przepisy.

Pojemniki na odpady kuchenne 
zastąpiły dotychczasowe brązo-
we kosze na bioodpady zielone. 
Jak informują przedstawiciele 
spółki, można do nich wrzucać 
także odpady pochodzenia zwie-
rzęcego, oprócz kości. Nowy typ 
pojemników na odpady kuchenne 
posiada szczelną pokrywę, któ-
ra zapobiega rozprzestrzenianiu 
się zapachów. Zawartość pojem-
ników odbierana jest regularnie 
co tydzień do biogazowni, gdzie 
przez kwartał produkowany jest z 
niej biometan. 

 (klm)

Fiala odwiedził nasz region

Premier RC Petr Fiala zawitał 
wczoraj z  wizytą roboczą 
do województwa moraw-
sko-śląskiego. Pierwszym 

przystankiem w jego podróży po re-
gionie była siedziba spółki górniczej 
OKD w Stonawie, gdzie razem z mi-
nistrem fi nansów Zbyňkiem Stan-
jurą spotkali się z przedstawicielami 
kierownictwa i związkowcami.

– To była pierwsza w tym roku 
wizyta premiera w OKD. Mowa 
była o bieżących planach, ponad-
to dyskutowano o planie średnio-
terminowym do 2025 roku, kiedy 
zakładamy, że będziemy konty-
nuowali wydobycie oraz pomagali 
w zapewnianiu bezpieczeństwa 
energetycznego w regionie – po-
wiedziała rzeczniczka OKD Bar-
bora Černa-Dvořákowa, dodając, 
że po tym okresie nie ma mowy o 
dalszym wydobyciu węgla.

Popołudnie czeski premier 
spędził w Ostrawie. W programie 

wizyty był udział w uroczystości 
otwarcia City Campusu Uniwer-
sytetu Ostrawskiego na Czarnej 
Łące, gdzie wyrosły nowe obiekty 
uniwersyteckie dla sportu i sztu-
ki, a także dyskusja ze studentami 
Wyższej Szkoły Górniczej-Uni-
wersytetu Technicznego w Ostra-

wie. Fiala miał zakończyć swój 
jednodniowy pobyt w regionie po 
zamknięciu niniejszego numeru 
odwiedzinami lotniska im. Leoša 
Janáčka oraz terminalu przeła-
dunkowego dla transportu kole-
jowego i lotniczego w Mosznowie.
 (sch)

• Petr Fiala (z lewej) podczas poniedział-
kowej wizyty w regionie. Fot. ARC
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Klimaty regionalne 
i światowe
Sobotni wieczór dla osób związanych z Polskim Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie okazał 
się mocno rozrywkowy. W „Strzelnicy” odbył się bowiem Bal Gimnazjalny.

Norbert Dąbkowski

M
a c i e r z 
S z k o l n a , 
która zor-
g a n i z o -
wała wy-
darzenie, 
z a t r o s z -

czyła się o solidną porcję rozrywki 
dla gości. W programie wystąpił 
Zespół Folklorystyczny „Bystrzy-
ca”. Swój występ rozpoczął polo-
nezem, wciągając do tańca niemal 
wszystkich uczestników. Z Bystrzy-
cy przybyły również trzy tancerki, 
by dać gorący pokaz samby rodem 
z Rio de Janeiro. Występ został 
naturalnie nagrodzony gromkimi 
brawami. 

Następnie zespół wrócił na par-
kiet jako… grupa roztańczonych 
zombie. Wszystko w rytm „Thrille-
ra” Michaela Jacksona.

Za oprawę muzyczną odpowia-
dała grupa iBand, z werwą wyko-
nując stare i nowe szlagiery. Osoby 
spragnione muzyki dyskotekowej 
mogły się wyhasać na dyskotece. 

Prowadził ją DJ Luke High. Jedze-
nia i picia także nie zabrakło, a jaka 
była atmosfera, można zobaczyć 

także na zdjęciach i w krótkim ma-
teriale fi lmowym na naszej stronie 
internetowej www.glos.live. 

• Klimaty rodem z Rio de Janerio z pewnością zachęciły balowiczów do tańca.

• Dużo młodych zasiadło do stołów w Jazzklubie, tuż przy parkiecie dyskoteko-
wym. Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

• Cały wieczór można było liczyć na harmonijne dźwięki muzyki serwowanej 
przez iBand.

• Zespół Folklorystyczny „Bystrzyca” 
w dwóch, jakże odmiennych odsłonach.

• Polonez to nieodzowny element każdego 
balu. • Do tańca zachęcił ZF „Bystrzyca”.

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Balowo w Brnie
Sezon balowy powoli zmierza do 
końca. W sobotę 11 lutego odbył 
się VII Bal Polonijny w Brnie. Do-
kładnie o 18.00 zabrzmiały fanfary 
w sali restauracji „Kinokavárna” 
i prezes Klubu Polskiego Polonus 
Danuta Koné-Król otworzyła im-
prezę, witając zacnych gości, m.in. 
konsula honorowego RP w Brnie 
Petra Mrkyvkę oraz posła na sejm 
Mirosława Zborowskiego, którzy w 
krótkich przemówieniach wysoko 
ocenili działania Klubu Polonus.

Na tegoroczną zabawę przyby-
li goście z Zaolzia, Polski, a nawet 
Wiednia. Byli także przedstawiciele 
mniejszości ukraińskiej. O oprawę 
muzyczną zatroszczył się zespół mu-
zyczny Old Boys Band z MK PZKO w 
Orłowej-Porębie pod kierownictwem 
Józefa Lugscha i wokalisty Zbyszka 

Letochy. Wystąpił także Zespół Re-
gionalny „Błędowice”, prezentując 
stylowy układ poloneza do muzyki 
Musorgskiego z opery „Boris Godu-
now”. Potem wszyscy goście mogli 
zatańczyć wspólnie poloneza w rytm 
muzyki Wojciecha Kilara. 

Organizatorzy balu muszą tak 
ułożyć program, by miejscowi Po-
lacy mieli okazję do wspólnej zaba-
wy w rytmie polskich piosenek, a 
równocześnie, by przedstawiciele 
innych narodowości mogli  poznać 
elementy polskiej kultury. Był więc 
taniec serduszkowy z imionami par 
z polskiej literatury, fi lmu a nawet 
show-biznesu.

Organizatorzy zatroszczyli się też 
o ciastka domowej roboty, kanapki 
i możliwość zamówienia smacznej 
kolacji. Nie zabrakło kotylionów 
dla panów i kwiatów dla pań, czy-

li elementów niespotykanych na 
żadnym innym balu w Brnie.

O północy przyszedł czas na 
bogatą loterię, której nagrodą 

główną był tradycyjnie tort do-
mowej roboty. Na zakończenie 
wybrano jeszcze króla balu – tan-
cerza mogącego poszczycić się 

największą liczbą zebranych ko-
tylionów, którym został ogłoszo-
ny pan Michał.

 Danuta Koné-Król

• Zabawa, jeśli spojrzeć na uczestników, 
musiała być przednia. Fot. ARC

Karnawałowe szaleństwo u szejka Turka
Miejscowe Koło PZKO oraz Koło Macierzy Szkolnej polskiego przedszkola w Piosku zorganizowały w sobotę „Bal 
pioszczański”. Tradycyjny w tym sensie, że było to któreś z kolei tego rodzaju przedsięwzięcie. Nietypowy zaś dlatego, 
że impreza odbyła się w nowym miejscu, a część gości przyszła w maskach.

Beata Schönwald

B
al odbył się w 
„Gospodzie u 
Turka” w Bukow-
cu, tuż przy gra-
nicy z Pioskiem. 
Dlatego nazwano 
go umownie „ba-

lem u szejka Turka”, choć na sali 
niekoniecznie dominowały orien-
talne akcenty. Różnorodność stro-
jów karnawałowych powodowała, 
że sala grała wszystkimi barwami. 
Byli stewardesa z pilotem, biust w 
biustonoszu, para cygańska i wiele 
innych. Nagrodę publiczności na 
najlepszą maskę zdobyli tegorocz-
ni gospodarze balu Maria i Rado-
van Šubrtowie, którzy przyszli na 
bal w kostiumach... biedronki i 
chrabąszcza.

– W Piosku był zawsze klasyczny 
bal. W tym roku postanowiliśmy 
jednak spróbować czegoś nowego, 
stąd bal maskowy – powiedziała 
„Głosowi” Maria Šubrtowa. Jak 
przyznała, organizatorzy w związ-
ku ze zmianą lokalu stanęli przed 
nowym wyzwaniem, jakim jest 
znalezienie własnego kucharza 
i obsługi baru. – Z jednej strony 
wymaga to zaangażowania więk-
szej liczby osób, co w przypadku 
małego koła nie jest sprawą łatwą, 
z drugiej jednak może przynieść 
większy dochód. Czy było warto, 
dowiemy się po rozliczeniu dzisiej-
szej imprezy – stwierdziła gospo-
dyni balu. 

Zabawę rozpoczęto od polo-
neza, który poprowadził zespół 
„Zaolzi” działający przy MK PZKO 
w Jabłonkowie. Do Piosku przy-
jechał ze swoim tegorocznym, 
pierwszym w historii zespołu, 
programem balowym. Zatańczył 
walca wiedeńskiego na melodię 
piosenki Lady Pank „Stacja War-
szawa” oraz taniec z lat 80. ub. 
wieku zainspirowany fi lmem „Fo-
otloose”. Przed północą natomiast 
grupa panów zaprezentowała 
taniec-niespodziankę, w którym 
wcielili się w kobiety z „haremu 
szejka Turka”. – Stroje wypoży-
czyliśmy częściowo z szatni „Su-
szan”, a częściowo stworzyliśmy 

sami. Choreografi ę przygotowała 
Dorota Filipczyk – zdradził Janek 
Michalik, jeden z tancerzy. Nie 
trzeba dodawać, że taki pokaz wy-

wołał na sali salwy śmiechu i wiel-
kie owacje. 

Uczestnicy „Balu pioszczańskie-
go” bawili się przednio do białego 

rana. Do tańca grała muzyka DJ 
Renka Maceczka, były kwiaty, koty-
liony, loteria z atrakcyjnymi nagro-
dami. Ten bal po prostu się udał.  

Lenka i Patryk 
Byrtusowie z Piosku 
Przebraliśmy się za 
dobrze obda-
rowany przez 
naturę biust. 
Kupiliśmy 
jednakowe 
białe koszulki z 
długim rękawem, 
dwie nadmuchiwane 
piłki, które dzieci wykorzystają 
później na basenie, no i kawałek 
czerwonego materiału. To zszyliśmy 
w jedną całość i strój karnawałowy 
był gotowy. 

Jana i Tomasz 
Kropowie z Piosku 
Jesteśmy Piosek i 
Mosty z serialu 
„La casa de 
papel”, czyli po 
polsku „Dom z 
papieru”. Jego 
głównymi boha-
terami są przestęp-
cy, którzy okradli mennicę 
narodową, żeby drukować pieniądze, 
które później wyrzucają z balonu. 
Ponieważ serialowi złodzieje działają 
incognito, przybierają imiona wielkich 
miast. My natomiast wybraliśmy dla 
siebie imiona według miejsca swojego 
pochodzenia. Kosti umy zamówiliśmy 
w internecie. Na pewno jeszcze je 
wykorzystamy, bo w domu robimy 
baliki, a poza tym rodzina jest duża, 
więc mamy wiele różnych imprez.

Dominika i Dariusz 
Cymerysowie 
z Czeskiego Cieszyna
Nasze kosti umy 
związane są 
z lotniczymi 
fascynacjami 
męża. A po-
nieważ chyba 
każda dziewczy-
na marzy o tym, 
żeby zostać stewarde-
są, oboje doszliśmy do wniosku, że 
przebranie się za pilota i stewardesę 
będzie dobrym rozwiązaniem. Z 
przygotowaniem strojów nie mieli-
śmy zbyt wiele pracy, zamówiliśmy 
je w internecie. Tylko drobiazgi trze-
ba było dorobić.

ANKIETA

• Bal rozpoczął się od poloneza.

• „Zaolzi” zatańczyło walca wiedeńskie-
go. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD
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Dzieje rodu Glajcarów można śledzić od 
XVI wieku. W urbarzu (spisie powinności), 
opracowanym w latach 1576-1577, 
wśród właścicieli gruntów w Puńcowie 
pojawiają się Szymon „Gleybiczer” i Marcin 
„Gleybeczer”.

M
ateriałów 
do odtwo-
rzenia ge-
n e a l o g i i 
Glajcarów 
zachowa-
ło się cał-

kiem sporo. Są to księgi gruntowe 
Puńcowa (znajdują się w Archi-
wum Państwowym w Cieszynie) 
oraz metryki parafi i rzymskoka-
tolickiej w Puńcowie (prowadzone 
od 1666 roku) i parafi i ewangelic-
ko-augsburskiej w Cieszynie (pro-
wadzone od 1709 roku).

Opracowanie rodowodu tej fa-
milii stanowi spore wyzwanie, bo 
była dość liczna. Według urbarza 
z 1770 roku, aż czterech Glajcarów 
posiadało nieruchomości w Puń-
cowie (dwóch siedlaków, jeden 
zagrodnik, jeden mały chałupnik). 
A przecież niektórzy opuszczali 
Puńców i osiedlali się w innych 
miejscowościach Księstwa Cie-
szyńskiego. Już w XVII wieku Glaj-
carowie mieszkali w Gumnach. 
W drugiej połowie XVIII wieku 
Paweł Glajcar był najemnikiem 
w Koniakowie (tym w granicach 
dzisiejszego Czeskiego Cieszyna), 
jego syn Paweł mieszkał w Ligocie 
Alodialnej, a w 1779 roku poślubił 
Ewę Świder z Kocobędza. Można 
też odnaleźć Glajcarów w Trzano-
wicach. W 1783 roku Jerzy Glajcar, 
syn Andrzeja, wójta Puńcowa, oże-
nił się z Marią Staniek, córką cha-
łupnika w Trzanowicach. 

Z Puńcowa przez Bobrek 
do Dzięgielowa
Więcej informacji zebrałem na 
temat genealogii linii Glajcarów, 
wywodzącej się od Jakuba, który 
9 lutego 1749 roku poślubił Ewę 
Raszkę z Bystrzycy. Jakub Glajcar 
był wójtem Puńcowa. Jego syn, 
Paweł (ur. 1750), w 1774 roku po-
ślubił Ewę Wojnar. Później prze-
niósł się do Bobrku koło Cieszy-
na, gdzie pracował w tamtejszym 
folwarku. Właśnie w tej miejsco-
wości przychodziły na świat jego 
dzieci, w tym synowie Jakub (ur. 
1784) i Andrzej (ur. 1787, o nim w 
kolejnym akapicie).

Jakub Glajcar (ur. 1784) począt-
kowo był właścicielem gruntu 
chałupniczego w Mnisztwie, póź-
niej nabył gospodarstwo siedla-
cze w Dzięgielowie. Ożenił się z 
Marią Wojnar. Spośród dzieci tej 
pary, Andrzej (1840-1918) został 
pastorem w Drogomyślu, senio-
rem śląskim i superintendentem 
morawsko-śląskim, z kolei Paweł 
(1819-1878) i Jan (ur. 1825) byli 
siedlakami w rodzinnej wsi; obaj 
też pełnili funkcję przełożonych 
gminy. Wójtem Dzięgielowa był 
również syn Jana – Andrzej (1867-
-1940).

Straszliwa tragedia spotkała 
dzięgielowskich Glajcarów w 1866 

roku. Maria, dwudziestoletnia 
córka Pawła, została zamordowa-
na przez swojego męża, Andrzeja 
Fuska. Jak pisała „Gwiazdka Cie-
szyńska”, „w drodze mąż porwał 
żonę, zrzucił do głębokiego dołu, 
zabił i zakopał. Przyszedłszy do 
domu, wyszedł na górę i zapalił 
dom, potem rzucił się do młynki, 
aby się utopić. Gdy ludzie zbiega-
jący się dla gaszenia ognia, wy-
dobyli go stamtąd, rzucił się po-
wtórnie do stawu; lecz znowu go 
wydobyto, poczym go związano i 
oddano władzy”.

Fusek został osądzony, spędził 
dwadzieścia lat w więzieniu, a 
po wyjściu na wolność ożenił się, 
zabił drugą żonę i ponownie po-
szedł siedzieć.

Kolator 
i jego trzech synów
Andrzej Glajcar (ur. 1787), wspo-
mniany wyżej, był rolnikiem w 
Bobrku, później został właścicie-
lem gospodarstwa siedlaczego w 
Puńcowie. W 1850 roku wybrano 
go jednym z sześciu kolatorów, 
mających wspólnie z pastorami 
zarządzać parafi ą ewangelicko-
-augsburską w Cieszynie. Świad-
czy to o dużym uznaniu, jakim 
cieszył się w protestanckiej spo-
łeczności. Zmarł w 1852 roku.

W 1816 roku ożenił się z Anną 
Pellar (Pelar) z Mistrzowic. Z tego 
małżeństwa pochodzili m.in. sy-
nowie Jan (ur. 1825), Paweł (ur. 
1835) i Jerzy (ur. 1838), którzy byli 
wyróżniającymi się postaciami.

Jan (ur. 1825), najstarszy z tej 
trójki, w 1849 roku poślubił Ma-
rię Kohutek z Sibicy i jakiś czas 
potem nabył gospodarstwo w ro-
dzinnej miejscowości żony. Był 
aktywnym działaczem społecz-
nym i narodowym. 25 lipca 1868 
roku został wybrany do 14-oso-
bowego komitetu, mającego przy-
gotować statut Towarzystwa Rol-
niczego Księstwa Cieszyńskiego. 
Kiedy władze rządowe w Opawie 
nie chciały zatwierdzić statutu 

stowarzyszenia, wraz z Pawłem 
Tomankiem z Sibicy i Francisz-
kiem Michejdą z Olbrachcic udał 
się do Wiednia. Dopiero po ich 
interwencji hrabia Alfred Potocki, 
minister rolnictwa, zmusił rząd w 
Opawie do zatwierdzenia statutu 
towarzystwa.

Po przekazaniu gospodarstwa 
w Sibicy bratankowi, Jerzemu 
Glajcarowi, zamieszkał z żoną 
w niewielkim domku, gdzie po 
śmierci małżonki (zmarła 26 paź-
dziernika 1908 roku w wieku 74 
lat) „smutne, osamotnione pro-
wadził życie”. Zmarł 12 sierpnia 
1911 roku. W testamencie zapisał 
4000 koron na Macierz Szkol-
ną Księstwa Cieszyńskiego, tyle 
samo na Towarzystwo Ewange-
lickie Oświaty Ludowej, a także 
legat na kościół ewangelicki we 
Frydku.

Paweł (ur. 1835), średni z braci, 
był rolnikiem w Ropicy. „Zajmu-
jąca pod niejednym względem to 
była osobistość. Osobistość od-
znaczająca się wielką tężyzną cia-
ła i ducha, i jakąś mocą, jak cała 
znana u nas rodzina Glajcarów” 
(„Poseł Ewangelicki” 1915 nr 40). 
Zmarł w 1915 roku. Był żonaty z 
Marią Kokotek, z tego małżeń-
stwa pochodziły m.in. Anna (ur. 
1854, po mężu Zagóra) i Zuzanna 
(ur. 1857, po mężu Matuszek).

Jerzy (ur. 1838), najmłodszy z 
trójki, posiadał grunt w Puńcowie. 
W latach 1864-1886 i 1904-1910 
był przełożonym gminy. Należał 
do polskich stowarzyszeń, m.in. 

do Towarzystwa Ewangelickiej 
Oświaty Ludowej i Towarzystwa 
Rolniczego Księstwa Cieszyńskie-
go. Zmarł w 1925 roku. Był dwu-
krotnie żonaty: najpierw z Anną 
Raszką z Bystrzycy, później z Zu-
zanną Cieńciałą z Lesznej Dolnej. 
Doczekał się licznego potomstwa. 

Jeden z synów Jerzego, Jan 
(1866-1915), odziedziczył po stry-
ju-imienniku gospodarstwo w Si-
bicy. Jak pisano we wspomnieniu 
pośmiertnym na łamach „Posła 
Ewangelickiego” (1915 nr 40), „był 
gospodarzem ze wszech miar za-
pobiegliwym, skrzętnym, pilnym, 
pracowitym, trzeźwym i statecz-
nym”. Wybierano go regularnie 
prezbiterem zboru w Cieszynie, 
zasiadał też w wydziale gminnym 
Sibicy. Żonaty z Zuzanną Wanią, 
pozostawił syna i pięć córek.

Trzy dezercje
Dzieje rodu Glajcarów to – mówiąc 
bez przesady – materiał na opasłą 
monografi ę. Historia sięgająca XVI 
wieku, dobrze zachowane źródła, 
szereg wyróżniających się postaci 
– mamy wszystkie elementy, skła-
dające się na wartościowe opraco-
wanie naukowe. Badacz tej rodziny 
z pewnością natrafi  na niejeden 
ciekawy szczegół. Oto przykład: w 
Archiwum Wojennym w Wiedniu 
znalazłem informacje na temat 
Jana Glajcara, urodzonego w 1757 
roku w Puńcowie. Od 1793 roku 
służył w austriackim 56. Pułku Pie-
choty, ale ewidentnie wcielono go 
do armii pod przymusem. Wskazu-
ją na to nie tylko późny wiek Jana w 
chwili rozpoczęcia służby, ale rów-
nież fakt, że trzykrotnie dezertero-
wał – w 1799, 1801 i 1810 roku. 
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Michael Morys-Twarowski Glajcarowie
Skąd ten ród?
Nazwisko Glajcar jest charakterystyczne dla Śląska Cieszyńskiego, 
a korzenie Glajcarów prowadzą do Puńcowa. Z kolei sam Puńców 
został założony prawdopodobnie przez niemieckich osadników. Na tej 
podstawie można hipotetycznie zakładać, że jest to ród pochodzenia 
niemieckiego, ale samo nazwisko powstało już w naszym regionie 
– a przynajmniej jego forma „Glajcar”, będąca może spolszczeniem 
pierwotnie niemieckiej nazwy osobowej. Licząc historię rodu od 
powstania nazwiska, należy stwierdzić, że Glajcarowie na Śląsku 
Cieszyńskim mieszkają „od zawsze”, czyli prawdopodobnie od XVI 
wieku.

Gdzie doczytać?
 � Franciszek Popiołek, „Jak Glajcar z Puńcowa uwolnił się od 

pańszczyzny”, „Dziennik Polski” (Czeski Cieszyn), nr 27 z 21 marca 
1936, s. 2

 � Józef Golec, Stefania Bojda, „Słownik biografi czny ziemi cieszyńskiej. 
T.1”, Cieszyn 1993 (biogram Jana Glajcara z Sibicy)

 � Glajcar – genealogia, htt p://przodkowiezcieszyna.blogspot.
com/2014/09/glajcar-genealogia.html (materiały do genealogii rodu).

Skąd to 
nazwisko?
Specjaliści proponują 
dwie różne etymologie 
nazwiska Glajcar. 
Wedle jednej, pochodzi 
od nazwy miejscowej 
Gliwice (po niemiecku 
Gleiwitz), według drugiej 
od słowa „grajcar” 
(dawna moneta w 
Austrii). Ze względu 
na pierwotny zapis 
nazwiska bardziej 
prawdopodobna wydaje 
się pierwsza opcja.

• Jan Glajcar, rolnik w Sibicy, polski 
działacz społeczny i narodowy. Źródło: 
Śląska Biblioteka Cyfrowa.

• Metryka ślubu Ewy Raszki i Jakuba Glajcara, którzy pobrali się w 1749 roku. Źródło: Biblioteka i Archiwum im. B.R. Tscham-
mera w Cieszynie.

• Początek wspomnienia pośmiertnego o Pawle Glajcarze z Ropicy, zmarłym 
w 1915 roku. Źródło: „Poseł Ewangelicki”, 1915 nr 40. Zdjęcia: ARC

Taniec był jej pasją i życiem 
W piątek w sali obrzędów pogrzebowych w Suchej Górnej odbył się pogrzeb Janiny Rzyman, niestrudzonej 
społeczniczki zaangażowanej w działalność Miejscowego Koła PZKO w Suchej Górnej przez 60 lat – w zespole 
tanecznym, zespole kabaretowym chóru „Sucha”, Klubie Kobiet czy zarządzie koła.

Beata Schönwald

J
anina Rzyman, wów-
czas jeszcze Zyder, 
rozpoczynała jako 
tancerka zespołu 
tanecznego. Wkrót-
ce została jego kie-
rowniczką. Dzięki 

35-letniej pracy z zespołem, któ-
ry jeszcze w czasie jej 
kierownic-

twa przyjął nazwę ZPiT „Susza-
nie”, była znana i rozpoznawana 
w całym regionie, a często również 
poza nim. Ci, których uczyła za-
równo pierwszych kroków tanecz-
nych, jak i bardziej wymyślnych 
choreografi i, zachowali ją w swojej 
pamięci nie tylko jako wymagają-
cą nauczycielkę tańca, ale też jako 
wspaniałą koleżankę, „starszą sio-
strę”, „mamę”.

– Jankę pamiętam z wczesnego 
dzieciństwa ze sceny – wtedy jesz-

cze grała w górnosuskim teatrze 
amatorskim i pięknie tańczyła 
w zespole tanecznym, często 
jako solistka. Podziwiałam ją 
za to i też chciałam tak tań-
czyć – wspomina Grażyna 
Siwek. Do zespołu zapisała 

się zaraz po podstawówce, 
w 1979 roku. Wtedy Janina 
Rzyman była już doświad-

czoną kierowniczką. – Od 
razu poczułam, że przyszłam 

do Rodziny, którą stworzyła, 
którą się opiekowała i którą 

umiejętnie prowadziła. Była 
dla nas wyrozumiałą 

starszą siostrą, kole-
żanką od wygłu-

pów, powiernicą 
naszych dziew-

częcych tajem-
nic, dorad-
czynią, ale 
także wy-
m a g a j ą c ą , 
konsekwent-
ną, czasa-
mi karcącą 
„ m a m ą ” . 
P o s i a d a ł a 

specjalny dar zespalania zespołu. 
Na każdą próbę przychodziła za-
wsze dobrze przygotowana, umiała 
zmotywować do pracy, a także po-
cieszyć, kiedy coś nie wychodziło. 
W efekcie nawet ostatni „kloc drew-
na” miał nadzieję, że kiedyś zatań-
czy jak Fred Astaire – kontynuuje 
Siwek. Jak zaznacza, pani Janina 
miała niezwykłe pomysły, jak na 
przykład kostium uszyty z rajstop, 
który do dziś wspominają tancerki 
z tego okresu. – Janka była fajną, 
pozytywną osobą. Trudno mi uwie-
rzyć, że nie spotkam jej już w teatrze 
ani na żadnej z imprez naszego 
koła, że nie pogadamy, nie pośmie-
jemy się razem. Z nią odeszła część 
mojej młodości, z czym trudno mi 
się pogodzić. Wiem jednak na pew-
no, że zawsze będę ją wspominała z 
miłością, szacunkiem i wdzięczno-
ścią – dodaje Grażyna Siwek.

Marek Kożusznik rozpoczął 
przygodę z górnosuskim zespołem 
tanecznym jako czternastolatek w 
1988 roku. Jego kierowniczkę zapa-
miętał jako osobę, która wymagała 
od siebie i od innych. – Na próbach 
pani Janka była zawsze bardzo 
wymagająca, nie lubiła kompro-
misów i nie wybierała drogi na 
skróty. Wiedziała, dlaczego to robi 
i że jedynie twardą i solidną pracą 
można dojść do celu. Byliśmy mło-
dzi i, oczywiście, często nam się to 
nie podobało. Nagrodą były dla nas 
gromkie oklaski publiczności i licz-
ne zdobyte nagrody. Pani Janka na 
zewnątrz mogła sprawiać wraże-
nie osoby chłodnej, nieokazującej 
swoich uczuć, jednak po dobrze 
wykonanej pracy i ona potrafi ła po-

chwalić i pokazać pozytywne emo-
cje. Najbardziej imponował mi jej 
zapał do pracy społecznej, jej bez-
interesowność i pełne poświęcenie 
temu, co robiła. Widocznie bardzo 
kochała pracę w zespole, a to, że 
otaczała się w większości młodymi 
ludźmi, pozwoliło jej na zawsze po-
zostać młodą duchem. Wprawdzie 
fi zycznie już jej nie spotkamy, to w 
naszych wspomnieniach zostanie 
na zawsze – przekonuje Kożusznik. 

Obecna kierowniczka „Suszan” 
Barbara Mračna jest tą osobą, któ-
ra w 2004 roku przejęła pałeczkę 
po Janinie Rzyman. Jak podkreśla, 
znała ją prawie od zawsze. To pasje 
taneczne połączyły ich rodziny, 
jeszcze zanim pani Barbara razem 
z siostrą zapisały się do zespołu. 
– Janka była dla nas wzorem, od 
którego uczyłyśmy się pierwszych 
kroków tanecznych. Potem, do-
strzegając w nas pewien potencjał, 

wysyłała nas na liczne w tych cza-
sach kursy taneczne. Natomiast po 
moim zamążpójściu wciągnęła nas 
z mężem do tworzenia choreografi i 
i tak zostało przez dwadzieścia lat. 
Z tej współpracy zrodziły się kolej-
ne sukcesy zespołu – wyjazdy na 
Tydzień Kultury Beskidzkiej, festi-
wale zagraniczne, a przede wszyst-
kim pierwszy udział „Suszan” w 
Światowym Festiwalu Polonijnych 
Zespołów Folklorystycznych w 
Rzeszowie w 1989 roku. Kiedy w 
2004 roku nogi odmówiły jej posłu-
szeństwa, przyszła do nas z „fl asz-
ką” i poprosiła, byśmy przejęli 
kierownictwo zespołu – wspomina 
Barbara Mračna. Współpraca trwa-
ła jednak dalej. – Janka pomagała, 
jak tylko mogła – przy wykonywa-
niu jubileuszowych choreografi i 
z byłymi członkami zespołu, przy 
występach i wyjazdach, a także w 
zespołowej szatni. Stroje to była jej 
prawdziwa pasja. Wręcz nie znosiła 
niechlujności, niewyprasowanych 
czy dobrze niedobranych strojów. 
Dla mnie zaś Janka stała się dobrą 
koleżanką, która przekazywała mi 
swoje długoletnie doświadczenie 
z prowadzenia zespołu, dzieliła 
się ze mną zdobytymi materiałami 
i dobrą radą. W ostatnim czasie, 
kiedy już aktywnie nie mogła się 
udzielać, była wdzięczna za każ-
dą informację związaną z życiem 
„Suszan”. Nawet kilka dni przed 
śmiercią interesowała się naszym 
sezonem karnawałowym, ile jesz-
cze mamy występów i gdzie – mówi 
kierowniczka górnosuskiego ze-
społu, dodając, że trudno będzie 
w dzisiejszych czasach znaleźć tak 
zapalonego społecznika, bezin-
teresownie pracującego na rzecz 
naszego polskiego społeczeństwa, 
jakim była pani Janka. • Janina Rzyman w Jastrzębiu-Zdroju w 2004 roku.

• Czteroletnia Janka Zyder. 
Zdjęcia: archiwum Bronisława Zydera
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Wiosna Ludów wszystkiego nie przegrała

W  zbliżającą się 175. 
rocznicę Wiosny Lu-
dów otwarto w piątek w 
Książnicy Cieszyńskiej 

wystawę „Jeden rok, wiele począt-
ków. Wiosna Ludów na  Śląsku Cie-
szyńskim”. Jej autorami są historycy 
i archiwiści Agnieszka Laskowska i 
Maksymilian Stańczak, którzy kom-
ponując tę ekspozycję, starali się 
dowieść, że chociaż Wiosna Ludów 
upadła, „wszystkiego nie przegrała”. 

– Przed niespełna 105 laty miesz-
kańcy Europy Środkowej obchodzili 
stulecie rozpadu Monarchii Habs-
burskiej i narodzin na jej gruzach 
państw narodowych. W tym roku 
będziemy obchodzić 175. rocznicę 
Wiosny Ludów, która zapoczątko-
wała procesy, dzięki którym stało się 
możliwe to, co wydarzyło się w 1918 
roku – powiedział, otwierając wysta-
wę, dyrektor Książnicy Cieszyńskiej 
Krzysztof Szelong. 

Jak zaznaczył, wydarzenia Wio-
sny Ludów rozgrywały się również 
na Śląsku Cieszyńskim, który stał 
się tak prawdopodobnie pierwszym 
regionem na historycznym obszarze 
ziem polskich, gdzie zaczął się ro-

dzić i kształtować nowoczesny na-
ród polski. Temu zjawisku towarzy-
szyła duża produkcja druków, które 
Książnica Cieszyńska postanowiła 
pokazać dla zilustrowania tematu. 
Eksponaty wypożyczyło również 
miejscowe Muzeum Śląska Cieszyń-
skiego. Jednym z ciekawszych była 
skrzynka Pawła Oszeldy wyprodu-
kowana w czasie, kiedy za udział w 
rozruchach wiedeńskich więziony 
był na brneńskim Szpilberku.

– Słowem kluczem i myślą prze-
wodnią naszej wystawy jest począ-
tek. Próbowaliśmy się zastanowić, 
dlaczego jeden rok 1848 stał się 
początkiem tak wielu przeobrażeń, 
tak wielu przemian w różnych dzie-
dzinach życia. Mimo że Wiosna Lu-
dów upadła, nie dało się zatrzymać 
przemian gospodarczych, społecz-
nych i narodowych, którym dała 
początek – powiedziała Agnieszka 
Laskowska, zapraszając obecnych 
do spaceru wśród gablot wystawy. 
Razem z Maksymilianem Stań-
czakiem przez ponad pół godziny 
przybliżali eksponat po ekspona-
cie, dokumentujące rewolucyjną 
historię sprzed 175 lat.

W czasie piątkowego wernisa-
żu opowiadali m.in. o tym, jak na 
Śląsku Cieszyńskim powitano z 
wielkim entuzjazmem informacje 
o  rewolucji marcowej w  Wiedniu 
1848 roku i wynikających z niej re-
formach. Przedstawili dwie najpo-
pularniejsze wówczas na tym tere-
nie doktryny polityczne i związane 
z  nimi obozy – obóz frankfurcki, 
który żądał przyłączenia Śląska 
Cieszyńskiego do Niemiec, i sprze-
ciwiający się temu obóz słowiań-
ski walczący o  równouprawnienie 
narodowościowe oraz  autonomię 
regionu w  ramach cesarstwa au-
striackiego. Mowa była też o roli 
Zjazdu Słowiańskiego w Pradze, 
którego celem było uregulowanie 
relacji między narodami słowiań-
skimi oraz  określenie wspólnego 
stosunku do niebezpieczeństw, 
jakie przedstawiały nacjonalizmy 
niemiecki i  węgierski. W skład de-
legacji Śląska Cieszyńskiego weszli 
wówczas Paweł Stalmach i Andrzej 
Kotula. Jako Polacy odmówili jed-
nak udziału w obradach w ramach 
sekcji czeskiej, co zostało zaakcep-
towane przez kierownictwo Zjazdu. 

Rozwój ruchu narodowego 
oraz  kształtowania się poczucia 
świadomości narodowej został 
pokazany na wystawie właśnie 
na  przykładzie twórczości Stalma-
cha, Kotuli oraz Andrzeja Cinciały. 
Istotna dla sprawy narodowej była 
również postać Pawła Oszeldy, 
określanego ze względu na jego 
chłopskie pochodzenie mianem 
nowego typu rewolucjonisty. 

Wiosna Ludów oraz idące z nią 
w parze uwłaszczenie chłopów i 

zniesienie pańszczyzny zmieniło 
również obraz cieszyńskiej wsi, co 
zilustrowano z kolei unikalnymi 
aktami prawnymi stwierdzający-
mi nowe stosunki własnościowe 
oraz przykładami książeczek ra-
talnych, w  których odnotowywano 
spłatę rekompensat za  utracone 
przez szlachtę grunty.

Ekspozycję poświęconą wyda-
rzeniom Wiosny Ludów można 
oglądać w Książnicy Cieszyńskiej w 
Cieszynie do 27 maja br. (sch)

• W piątek w Książnicy Cieszyńskiej 
odbył się wernisaż wystawy poświęconej 
Wiośnie Ludów na Śląsku Cieszyńskim. 
Fot. BEATA SCHÖNWALD
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S P O R T

RETROSKOP 

Zapraszamy do 
zabawy! Od-
gadnijcie, który 
sportowiec jest 

na zdjęciu, a następnie 
odpowiedź wyślijcie na 
adres: bittmar@glos.
live. Raz na cztery od-
cinki do jednego z Was 
powędruje voucher o 
wartości 500 koron do 
sieci sklepów Sporti-
simo. Kolejna „lotna 
premia” pojawi się wraz z rozstrzy-
gnięciem dzisiejszego pytania. Po-
prawna odpowiedź z poprzedniego 
Retroskopu: bohaterem zdjęcia był 
polski hokeista Mariusz Czerkawski. 

PYTANIE NR 130
Przenosimy się na zagraniczne 
podwórko. Na zdjęciu trzykrot-

ny mistrz olimpijski, dwukrotny 
mistrz świata i triumfator Pucharu 
Świata, jeden z najbardziej medial-
nych narciarzy alpejskich w histo-
rii. Nawet 25 lat po zakończeniu 
kariery nie tylko we Włoszech do 
dziś cieszy się niesłabnącą popu-
larnością. 
 (jb)

Fot. ARC

S P O R T Krysti an Walczak, 
polski siatkarz Hataysporu, skomentował sytuację po trzęsieniu ziemi w Turcji

Rozrywający się asfalt, krzyki ludzi... Nie było to fajne 
przeżycie. Za zorganizowanie samolotu dziękujemy Polskiemu 
Związkowi Piłki Siatkowej, który nam w tym temacie pomógł 

Duplantis gwiazdą Złotych Kolców

„Latający Szwed” Ar-
mand Mondo Duplan-
tis (na zdjęciu) będzie 
największą gwiazdą 

62. edycji międzynarodowego mi-
tyngu lekkoatletycznego Złote 
Kolce (Zlatá Tretra) w Ostrawie. W 
imprezie zaplanowanej na wtorek 
27 czerwca na Miejskim Stadionie 
w Witkowicach wystartuje nie tyl-
ko najlepszy tyczkarz świata, ale 
też najdroższy obecnie lekkoatleta 
planety (sprowadzenie go na zawo-
dy to niemały wydatek). 

Duplantis w swoim ciasnym ka-
lendarzu zdecydował się na przyjazd 
do Ostrawy. Dla nas to duża nobilita-
cja i potwierdzenie wysokiej trangi 

ostrawskiego mityngu, na którym w 
przeszłości regularnie startował cho-
ciażby Usain Bolt – stwierdził Alfonz 
Juck, menedżer Złotych Kolców. 

Rywalizacja w sektorze skoku 
o tyczce mężczyzn zapowiada się 
więc ekscytująco. Niewykluczone, 
że zostanie pobity rekord mityngu 
z 2019 roku – 5,93 m – należący do 
Sama Kendricksa (USA). Dwa lata 
po wyczynie Kendricksa w Zło-
tych Kolcach triumfował właśnie 
Duplantis, który w 2021 roku zwy-
ciężył wynikiem 5,90 m. 23-letnie-
go Szweda stać jednak na znacznie 
więcej. Rekordzista świata (6,21 m 
pod gołym niebem i 6,20 w hali) 
pojawi się w Ostrawie w roli aktual-

nego mistrza olimpijskiego, świata 
i Europy, dla którego poprzeczka 
na wysokości 5,93 m to pestka.

– Myślę, że w tym roku kibice 
w Ostrawie doczekają się nowe-
go rekordu mityngu. Dam z siebie 
wszystko, żeby spełnić marzenia 
fanów. W Ostrawie zawsze czułem 
się rewelacyjnie – zdradził Duplan-
tis. Jego odważne słowa podparte 
są faktami: na starcie halowego 
sezonu pokonał już poprzeczkę na 
wysokości 6,10 m. – Rok 2023 jest 
dla mnie bardzo ważny ze względu 
na mistrzostwa świata, w których 
chciałbym pokazać się z jak najlep-
szej strony, czyli wygrać – podkre-
ślił.  (jb)

MICHAŁ BRODA, PREZES KLUBU TJ JÄKL KARWINA:

Lekkoatletyka uczy pokory
Na przełomie marca i kwietnia Michał Broda, prezes sekcji lekkoatletycznej TJ Jäkl Karwina, weźmie udział w halowych mistrzostwach świata 
kategorii „masters” w Toruniu. To rozmowa o lekkoatletycznym czempionacie dla zawodników powyżej 35 lat, a także planach i bolączkach, z jakimi 
borykają się podopieczni „królowej sportu” w Karwinie. Michała Brodę znam od ponad dwudziestu lat i pierwsze, co zawsze rzuca mi się w oczy, to 
jego niegasnący życiowy optymizm.

Janusz Bitt mar

Chciałem rozpocząć od pytania, 
co tam nowego w karwińskiej 
lekkoatletyce. Jednak wiadomość, 
że szykujesz się do swoich pierw-
szych w karierze mistrzostw świa-
ta „masters”, wpłynęła na szybką 
zmianę głównego tematu tej roz-
mowy. Czego zatem oczekujesz po 
swoim starcie w Toruniu?
– Wreszcie jestem w wieku, że mogę 
wziąć udział w mistrzostwach ka-
tegorii „masters” skierowanych do 
osób powyżej 35 lat (śmiech). Zgło-
szenie się nie było skomplikowane, 
można powiedzieć, że każdy mógł-
by wystartować w tych mistrzo-
stwach. 

To chyba lekka przesada z twojej 
strony. Nie sądzę, że na przykład 
ja, w szkole średniej biegający 
„setkę” w granicach 19 sekund, 
po trzydziestu latach od matury 
mógłbym załapać się na ten czem-
pionat…
– Dobra, to może nie mistrzostwa 
dla wszystkich, ale na pewno dla 
tych osób, które regularnie przez 
wiele lat uprawiają lekkoatletykę. 
Ja zaliczam się do tego grona. W 
zasadzie biegam wyczynowo od 
dwudziestu lat, ale kocham nie tyl-
ko biegi, uwielbiam lekkoatletykę 
za jej całokształt. To piękny sport, 
który uczy pokory. 

Czempionat w Toruniu odbędzie 
się w tej samej hali, w której w ze-
szłym tygodniu przeprowadzono 
mityng Copernicus Cup z udziałem 
największych gwiazd światowej 
lekkoatletyki. W jakich dyscypli-
nach postanowiłeś powalczyć o 
medale?
– Najlepiej czuję się w konku-
rencjach biegowych, dlatego nie 

namyślałem się zbyt długo i po-
stawiłem na biegi. Wystartuję na 
dystansach 400, 800 i 1500 m. Każ-
dy z tych dystansów ma swoje spe-
cyfi czne smaczki, 400-metrowy 
odcinek to jeszcze sprint, pozostałe 
dwa trzeba już zaplanować bardziej 
taktycznie. Trudno przewidzieć, 
czy mam w ogóle jakieś szanse 
medalowe, to okaże się dopiero na 
miejscu. Chciałbym dać z siebie 
wszystko, bo to moja życiowa dewi-
za nie tylko na stadionie. 

Policzyłeś, jak szybko powinieneś 
biec w Toruniu, żeby mieć szanse 
na medal? Na pewno sprawdzałeś 
czasy swoich przeciwników…
– W zawodach takiej rangi trzeba 
pokazać się z możliwie najlepszej 
strony. Czyli idealnie ustanowić 
rekord życiowy. Na dystansie 400 
metrów chciałbym pobiec poniżej 
55 sekund, na 800 metrów poskro-
mić granicę 2:10, a na 1500 rezul-
tatem zadowalającym byłby czas 
4:40. To takie moje poprzeczki w 
Toruniu, które pragnę pokonać, a 
przy okazji sprawić sobie frajdę z 
rywalizacji na pięknym stadionie. 

Należysz do stałych bywalców 
Światowych Letnich Igrzysk Po-
lonijnych. O ile się nie mylę, to 
zabrakło cię tylko na ostatnich 
igrzyskach w Pułtusku, ale poza 
tym od dwudziestu lat regularnie 
uczestniczysz w tej największej 
polonijnej imprezie sportowej 
na świecie. Czy doświadczenie 
zdobyte w polonijnych igrzyskach 
może procentować w mistrzo-
stwach świata w Toruniu?
– Oby tak właśnie było. W igrzy-
skach polonijnych też nie brakuje 
świetnych sportowców, często są to 
ludzie, którzy na co dzień uprawia-
ją lekką atletykę wyczynowo. Do 
nich też się zaliczam, bo od wielu 
lat jestem członkiem karwińskiego 

klubu, a od dziesięciu lat preze-
sem. 

W Karwinie od kilku lat wróble 
ćwierkają na dachach o planach 
budowy nowego zaplecza dla lek-
koatletycznego klubu. Rozwiały 
się raczej marzenia o nowym sta-
dionie, póki co nie wypaliły także 
inne pomysły. Rozumiem jednak, 
że nadzieja umiera ostatnia?
– Faktycznie, stadionu nie ma i 
wiele wskazuje na to, że długo nie 
będzie. Trenujemy w skromnych 
warunkach na terenie miejscowej 
szkoły, zimą często korzystamy z 
nowoczesnej hali lekkoatletycznej 
w Ostrawie-Witkowicach usytu-
owanej w sąsiedztwie Miejskie-
go Stadionu i Ostravar Areny. W 
ostatnich dniach właśnie w tej hali 
trenowałem do mistrzostw świata 
w Toruniu. W Karwinie sportami 
wiodącymi są piłka nożna i piłka 
ręczna, a lekka atletyka po prostu z 

nimi przegrywa. Mamy wprawdzie 
na najwyższych szczeblach miasta 
osobę nam przychylną, Andrzeja 
Bizonia, wiceprezydenta miasta do 
spraw szkolnictwa, kultury i spor-
tu, ale jeden człowiek to za mało, 
żeby przeforsować nasze pomy-
sły. Ale jak wspomniałeś, nadzieja 
umiera ostatnia. 

Gdybyś miał krótko skomentować, 
co lubisz, a czego nie cierpisz we 
współczesnej lekkoatletyce?
– Fajne w lekkiej atletyce jest to, że 
wciąż przyciąga młodych, co wi-
dać zresztą na zawodach. Młoda 
generacja przebojem wdarła się na 
mityngi, można to zaobserwować 
chociażby w polskiej reprezenta-
cji. Polska lekkoatletyka zrobiła 
skądinąd ogromne postępy, a to 
przekłada się na dobre występy w 
igrzyskach olimpijskich czy mi-
strzostwach świata i Europy. Przed 
nami Halowe Mistrzostwa Europy 

i myślę, że biało-czerwoni rów-
nież na nich pokażą klasę. Moja 
odpowiedź na drugą część pytania 
będzie krótsza: nie lubię ciągłych 
kłopotów i komplikacji z pozyski-
waniem przeróżnej maści dotacji, 
żeby móc w ogóle zorganizować 
cokolwiek. 

Kto, twoim zdaniem, mógłby być 
takim wzorem dla młodych, zaczy-
nających karierę lekkoatletów?
– Zawsze lubiłem Marcina Lewan-
dowskiego, brązowego medalistę 
mistrzostw świata w Dosze na dy-
stansie 1500 m. Skromny chłopak, 
który w swojej karierze wiele osią-
gnął, a mógł osiągnąć znacznie 
więcej, ale postanowił zrezygno-
wać z wyczynowej lekkoatletyki dla 
dobra własnej rodziny. Jeżeli po-
trafi sz znaleźć właściwy moment, 
by zakończyć karierę z podniesio-
nym czołem, to jest to bezcenny 
dar.  

• Michał Broda podczas zawodów „Ha-
wierzowska Dziesiątka”. Fot. ARC

SERWIS PIŁKARSKI
O tym, że solą futbolu są gole, a nie wrażenia artystyczne, przekonali się w weekend 
piłkarze Banika Ostrawa. Jak na razie Fortuna Liga to jedyne rozgrywki, które w nowym 
roku otworzyły swoje podwoje. Druga liga startuje na początku marca, niższe klasy w 
drugiej połowie marca. 

Janusz Bitt mar

FORTUNA LIGA

OSTRAWA – 
JABLONEC 1:2
Do przerwy: 0:1. Bramki: 93. 
Plavšić – 29. samob. Klíma, 83. Sejk. 
Ostrawa: Laštůvka – Juroška, Li-
schka, Pojezný, Šehić (76. Fleišman) 
– Mišković (61. Buchta), Kaloč – 
Cadu (76. Jaroň), Kuzmanović (87. 
Šín), Plavšić – Klíma (61. Tijani). 

To nie tak miało być, przynaj-
mniej w wyobrażeniach trenera go-
spodarzy Pavla Hapala. Banik miał 
dyktować warunki na boisku, trzy-
mać piłkę grając atakiem pozycyj-
nym i w odpowiedniej chwili zadać 
gościom decydujący cios. Pierwsze 
dwa założenia udało się gospoda-
rzom zrealizować, trzeciego nie. Pił-
karze Jablonca dosłownie z nicze-
go, po błędzie bramkarza Laštůvki, 
wyszli na prowadzenie i w efekcie 
jeszcze mocniej zabarykadowali się 
pod własną bramką. Ostrawianie w 
drugiej połowie nie schodzili spod 
pola karnego Jablonca, ale gra po-
zbawiona elementu zaskoczenia 
„skazana była na bluesa”. Marsz ża-
łobny zabrzmiał w 83. minucie po 
drugim golu w siatce Laštůvki, zdo-
bytym z kontry. Kiedy kibice zaczęli 
masowo opuszczać trybuny Miej-
skiego Stadionu w Witkowicach, 
piłkarskim geniuszem popisał się 
serbski pomocnik Banika, Srdjan 
Plavsić, strzelając z dystansu piękną 
bramkę na otarcie łez. 

– Musimy wyciągnąć wnioski z tej 
przegranej. Posiadanie piłki to nie 
wszystko, bo solą futbolu są gole. 
Oprócz bramki Plavsica w zasadzie 
wszystkie nasze strzały minęły ja-
blonecką bramkę – ocenił sobotnie 
spotkanie szkoleniowiec Banika 
Pavel Hapal. 

W innych meczach 19. kolejki: 
Zlin – Teplice 2:1, Liberec – Slovác-
ko 0:1, Slavia Praga – Brno 2:0, Oło-
muniec – Hradec Kralowej 2:2, Ml. 
Bolesław – Pardubice 0:1, Pilzno 
– Cz. Budziejowice 2:1, Bohemians 
– Sparta Praga 2:6. Lokaty: 1. Sla-
via Praga 46, 2. Pilzno 45, 3. Spar-
ta Praga 39,… 9. Ostrawa 24 pkt. W 
następnej kolejce: Brno – Ostrawa 
(sob., 15.00). 

SPARINGI

KARWINA – 
KOSZYCE 3:1
Do przerwy: 1:1. Bramki: 35. Bo-
ateng, 57. Memić, 85. Rezek – 17. 
samob. Žák. Karwina (I poł.): Neu-
man – Soukeník, Krčík, Bederka, 
Žídek – Budínský, Žák – Adeleke, 
Málek, Memić - Boateng. (II. poł.): 
Neuman – Mikuš, Krčík, Beder-
ka, Antovski – Budínský (66. So-
ukeník), Boháč – Memić, Bartl, Re-
zek – Adeleke (66. Boateng).

Dla drugoligowej Karwiny to 
pierwsze zwycięstwo w zimowym 
sparingowym okienku. – Mecz 
zdał egzamin. Rywal zagrał agre-

sywnie zmuszając nas do futbolu 
na najwyższych obrotach. Szkoda 
zmarnowanych okazji z pierwszej 
połowy – skomentował zwycięstwo 
trener Karwiny Tomáš Hejdušek. 

TRZYNIEC – 
PUCHOW 3:3
Do przerwy: 1:0. Bramki: 10. Tu-
ryna, 55. Samiec, 83. Straňák – 64. 
i 65. Michlík, 66. Mráz. Trzyniec: 
Adamuška (46. Hasalík) – Szewie-
czek, Brak (34. Straňák), Foltyn (46. 
Mieszek), Slanika (46. Hýbl) – Ha-
busta (24. Samiec) – Tandara, Ma-
chuča (46. Hrdlička), Holík, Kania 
– Turyna (46. Juřena).

Trzyńczanie prowadzili w spa-
ringu 2:0, ale słowacki rywal nie 
sprzedał tanio skóry. – Nie jestem 
zadowolony z remisu, bo zrodził się 
w głupich okolicznościach. Kiedy 
prowadzimy 2:0, trzeba taki mecz 
doprowadzić już do zwycięskiego 
końca – stwierdził rozczarowany 
trener Trzyńca Martin Zbončák. 

W innych sparingach: MFK Ha-
wierzów – Piast Cieszyn 7:0 (Míra 3, 
Wojnar, Pierlak, Hutyra, Kisiala), Su-
cha Górna – FK Bogumin 0:5 (Príbela 
2, Sporysz, Kubík, Bloksch).  

• Ostrawski pomocnik David Buchta (z lewej) w pojedynku z Tomášem Hüb-
schmanem. Fot. fcb

Historyczny 
wyczyn

Dawid Kubacki i Piotr 
Żyła zapisali się zło-
tymi literami w nowej 
poddyscyplinie skoków 

narciarskich. Polacy zwyciężyli w 
sobotę w rozegranym po raz pierw-
szy w Pucharze Świata konkursie 
drużyn dwuosobowych.

Drugie miejsce w Lake Placid 
przypadło Austrii, a trzecie Japo-
nii. W zawodach rozegranych na 
skoczni olimpijskiej wystartowało 
trzynaście duetów. Kluczem do 

sukcesu Kubackiego z Żyłą były 
przewidywalne, równe skoki. Po-
zostałym duetom zdarzały się 
bowiem wpadki, ale Polacy od po-
czątku spisywali się znakomicie, 
lądując w każdej próbie – niezależ-
nie od warunków – za 122. metrem.

Mniej powodów do zadowole-
nia było w niedzielę. W konkursie 
indywidualnym najlepszy z Pola-
ków, Dawid Kubacki, zajął siódme 
miejsce. Zwyciężył Norweg Halvor 
Egner Granerud.  (jb)

Pierwszy krok 
wykonany

Piłkarze ręczni Banika Kar-
wina w pierwszym meczu 
1/8 fi nału Pucharu EHF 
pokonali w sobotę na wła-

snym parkiecie Dinamo Panczewo 
30:22, w barwach którego zapre-
zentował się nad Olzą były golki-
per Banika, Nemanja Marjanović. 
Dla mistrza RC to świetna zaliczka 
przed rewanżem w Serbii.

Zapełniona po brzegi karwiń-
ska hala była w sobotni wieczór 
świadkiem zaciętego spotkania, 
w którym Banik zaliczył wzloty i 
upadki, w końcu jednak dobrnął 
do szczęśliwego fi nału. Znako-
micie bronił Martin Galia, któ-
ry w kluczowych momentach 
zamurował karwińską bramkę.
W pierwszej połowie podopieczni 
trenera Michala Brůny wypraco-
wali sobie trzybramkową zaliczkę, 
która jednak zmotywowała gości 
do jeszcze agresywniejszej gry. W 
drugiej odsłonie meczu oprócz 
świetnego szczypiorniaka nie za-
brakło też przepychanek wynikają-
cych z rangi spotkania i nerwowej 
atmosfery. Banik, który w koń-
cówce spotkania zachował więcej 
zimnej krwi, do rewanżu w Serbii 
będzie przystępował w roli lekkie-
go faworyta. 18 lutego na parkiecie 
Dinama Panczewo spodziewana 
jest iście bałkańska, czytaj – gorąca 
atmosfera.

Gorąco, ale w klamrach dalekie-
go od fanatyzmu kibicowania, było 
również w hali Banika, gdzie kibice 
zgotowali swoim pupilom burzliwą 
atmosferę. W nerwowych momen-
tach, których nie zabrakło w tym 
ważnym dla obu drużyn meczu, na 
wysokości zadania stanęli polscy 
sędziowie Bartosz Leszczyński i 
Marcin Piechota.

– Polscy sędziowie pokazali 
klasę. Prowadzili spotkanie z wy-
czuciem, nie zatrzymywali nie-
potrzebnie akcji ofensywnych, co 
często się zdarza w takich nerwo-
wych pojedynkach o dużą stawkę 
– ocenił arbitrów Martin Galia, 
który polski szczypiorniak darzy 
dużym sentymentem po sezonach 
spędzonych w barwach Górnika 
Zabrze. 

Doświadczony 44-letni golkiper 
Banika zmienił w trakcie sobot-
niego spotkania Petra Mokroša. 
Ten ruch trenera i prezesa klubu 
Michala Brůny okazał się kluczo-
wy. Galia, obyty w międzynaro-
dowej rywalizacji i z gry w repre-
zentacji RC, przyprawiał serbskich 
zawodników o palpitację serca. 
– Pierwszy krok wykonany, teraz 
trzeba jeszcze wygrać w Serbii. Nie 
będzie łatwo, ale stać nas na awans 
do ćwierćfi nału – zadeklarował 
Galia. 

 (jb)

1/8 PUCHARU EHF

KARWINA – PANCZEWO 30:22
Do przerwy: 16:13. Karwina: Gallia, Mokroš, Brychlec – Solák 6, Skalický 6, 
Patzel 5, Harabiš 5, Fulnek 4, Růža 2, Plaček 1, Užek 1, Široký, Nantl, Ptáčník, 
Franc.

• Marti n Galia 
(z prawej) 
i Nemanja 
Marjanović 
w przyjaciel-
skich obję-
ciach. 
Fot. hcb-karvina
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I N F O R M A T O R 

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

I N F O R M AT O R

PROGRAM TV

WTOREK 14 LUTEGO 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba 
(s.) 10.05 Chłopaki w akcji 10.30 
Gniazdo (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Wszystko, co lubię 14.35 
Zła krew (s.) 15.45 O krok od nieba 
(s.) 16.45 Podróż po Nowym Orleanie 
17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.10 
Opowiadaj (s.) 21.05 13. komnata Bar-
bory Jánowej 21.30 Aleje Narodowe 
(fi lm) 23.05 Agatha i północne mor-
derstwa (fi lm) 0.35 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowna 
planeta 9.25 Cuda techniki 10.10 Ka-
mera w podróży 11.00 Przyroda Gór 
Kantabryjskich 11.55 Babel 12.25 
Nie poddawaj się 12.55 Niedźwiedź 
himalajski, Japonia 13.20 Najwięk-
sze bitwy czołgowe 14.10 Tajemnice 
II wojny światowej 15.00 Tajemnice 
Čičman 15.35 Einsteinowie wśród 
zwierząt 16.30 Tajemnice budow-
niczych piramid 17.15 Wędrówki po 
północnych Indiach 18.10 Kostary-
ka, droga do raju 19.00 Na hulajno-
dze 19.15 Magazyn chrześcijański 
19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-
gowym 20.00 Małżeńskie etiudy: 
Ivana i Vašek 20.40 Małżeńskie 
etiudy w 20 lat później: Ivana i Vác-
lav 21.40 Małżeńskie etiudy w 35 
lat później: Ivana i Václav 22.35 Mój 
przyjaciel Hachiko (fi lm) 0.05 Bal-
thazar (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie 8.45 Ulica (s.) 9.45 
Spece (s.) 10.55 Pościg 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.20 Przychod-
nia w różanym ogrodzie (s.) 13.35 
CSI: Policja kryminalna Miami (s.) 
15.30 Zamieńmy się żonami 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.30 
Pościg 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.20 Jedna 
rodzina (s.) 21.30 Misja nowy dom 
22.55 CSI: Policja kryminalna Las 
Vegas (s.) 23.55 CSI: Policja krymi-
nalna Miami (s.). 
PRIMA 
6.20 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.10 M.A.S.H. (s.) 9.15 Dobre wiado-
mości (s.) 10.30 Strażnik Teksasu (s.) 
11.30 Policja Hamburg (s.) 12.30 Ko-
misarz Rex (s.) 13.35 Agenci NCIS (s.) 
14.40 Tak jest, szefi e! 15.50 Policja 
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Zoo (s.) 21.35 7 przypadków 
Honzy Dědka 23.50 Tak jest, szefi e! 
1.05 Policja w akcji. 

ŚRODA 15 LUTEGO 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba (s.) 
10.00 Co umiały nasze babcie 10.30 
Opowiadaj (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Kot to nie pies 14.35 
Klatka 14.45 Karetka (s.) 15.50 O krok 
od nieba (s.) 16.45 Pełne gniazdo w 
województwie południowomoraw-
skim 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 Błę-
kitne cienie (s.) 21.25 Most! (s.) 22.15 
Opowieści o zwyczajnym szaleństwie 
(fi lm) 0.05 Hercule Poirot (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Planeta skar-
bów 9.25 Oczy orangutana 10.20 
Einsteinowie wśród zwierząt 11.15 
Najwspanialsze dzieła natury 12.05 
Dziennik młodych 13.00 Lotni-
skowiec, obrońca oceanu 13.45 Na 
Jedwabynm Szlaku 14.40 Znany i 
nieznany deszcz 15.30 Telewizyjny 
klub niesłyszących 16.00 Małżeńskie 
etiudy: Ivana i Vašek 16.35 Małżeń-
skie etiudy w 20 lat później: Ivana i 
Václav 17.35 Małżeńskie etiudy w 35 
lat później: Ivana i Václav 18.25 Na 
jednośladzie do Afryki 18.55 Kate-
dra 19.15 Babel 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Błękitna 
krew 21.05 Historie starych karczm 
21.35 Na jednośladzie do Afryki 
22.00 Mistrzowie medycyny 22.30 
Panna Marple: Nie ma dymu bez 
ognia (fi lm) 0.05 Balthazar (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie 8.40 Ulica (s.) 9.40 
Jedna rodzina (s.) 10.55 Pościg 12.00 
Południowe wiadomości, sport, po-
goda 12.20 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 13.35 CSI: Kryminalne 
zagadki Miami (s.) 15.30 Zamieńmy 
się żonami 16.57 Popołudniowe wia-
domości 17.30 Pościg 18.30 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Zamieńmy się żonami 21.35 
Survivor Czechy i Słowacja 23.45 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami (s.). 
PRIMA 
6.20 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.10 M.A.S.H. (s.) 9.15 Zoo (s.) 10.30 
Strażnik Teksasu (s.) 11.30 Policja 
Hamburg (s.) 12.30 Komisarz Rex 
(s.) 13.35 Agenci NCIS (s.) 14.40 Tak 
jest, szefi e! 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, szefi e! 

CZWARTEK 16 LUTEGO 

TVC 1
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba 
(s.) 9.55 Nie wahaj się i kręć! 11.00 
Wszystko, co lubię 11.30 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Poranne pieczy-
wo 14.30 Cudowny lekarz 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 Wia-
domości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Opowiadaj 
(s.) 21.05 Gejzer 21.35 Program dys-
kusyjny 22.35 Na tropie 23.00 Detek-
tyw Endeavour Morse (s.) 0.35 Spra-
wy detektywa Murdocha (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Afrykańskie 
pustkowia wzdłuż rzek 9.20 Kosta-
ryka, droga do raju 10.10 Tajemnice 
budowniczych piramid 11.00 Znany 
i nieznany deszcz 11.50 Tajemnice II 
wojny światowej 12.45 Pędzlem i ma-
czetą 13.45 Królestwo natury 14.10 
Piękne żywe zabytki 14.40 Cudowna 
planeta 15.35 Europa dziś 16.05 Od-
kryte skarby 16.55 Niebiańska rzeka 
17.45 Kamera w podróży 18.40 Auto 
Moto Świat 18.55 Auto Moto Test 
19.05 Tajemnice Čičman 19.50 Wia-
domości w czeskim j. migowym 20.00 
Czeskie stulecie (fi lm) 21.25 Czesi z 
Wołynia 22.20 Gomorra (s.) 23.15 Naj-
ważniejsze wydarzenia II wojny świa-
towej w kolorze 0.05 Fargo (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie 8.45 Ulica (s.) 9.45 Spe-
ce (s.) 10.55 Pościg 12.00 Południowe 
wiadomości 12.25 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 13.35 CSI: Kry-
minalne zagadki Miami (s.) 15.35 Za-
mieńmy się żonami 16.57 Popołudnio-
we wiadomości 17.30 Pościg 18.30 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.00 Złoty łabędź (s.) 21.40 
Survivor Czechy i Słowacja 23.45 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami (s.). 
PRIMA 
6.20 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.10 M.A.S.H. (s.) 9.15 Czarne wdowy 
(s.) 10.30 Strażnik Teksasu (s.) 11.30 
Policja Hamburg (s.) 12.30 Komisarz 
Rex (s.) 13.35 Agenci NCIS (s.) 14.40 
Tak jest, szefi e! 15.50 Policja w akcji 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości, pogoda 19.55 Showtime 20.15 
Zoo (s.) 21.35 Incognito 23.50 Tak 
jest, szefi e! 

Wszystko przemija – to przeznaczenie,
lecz jedno zostaje – wspomnienie.

Jutro, 15 lutego 2023, minie już 24. rocznica, kiedy na 
zawsze umilkło serce naszego Kochanego

śp. ADOLFA DZIKA
z Hawierzowa-Suchej

Z miłością i szacunkiem wspominają najbliżsi.
 GŁ-072

W tych dniach mija setna rocznica urodzin oraz 25. 
rocznica zgonu

śp. FRANCISZKI KUFOWEJ 
z domu Jeżowicz

O chwilę wspomnień prosi syn z rodziną.
 GŁ-034

Można odejść na zawsze, by stale być blisko.
     ks. J. Twardowski

Dnia 13 lutego 2023 obchodziłaby 90. 
rocznicę urodzin nasza Kochana

śp. MATYLDA FRANKOWA
zaś 17 grudnia 2022 obchodziłby swe 
97. urodziny nasz Drogi 

śp. TADEUSZ FRANEK 
z Czeskiego Cieszyna

O chwilę wspomnień proszą synowie 
Zbigniew i Leszek wraz z rodzinami.

 GŁ-085

W lutym 2023 mija 25 lat, gdy odszedł nasz Ojciec 
i Dziadek

śp. LEON KUDLAČÍK
Niezapomniany i stale kochany pozostaje w naszych 
myślach i sercach. Prosimy o chwilę wspomnień.
Córka Janina oraz wnuki Halina i Jerzy z rodzinami.
 RK-013

WSPOMNIENIA

POLECAMY

• Aleje narodowe
Wtorek 14 lutego, 
godz. 21.30 
TVC 1

• Gomorra
Czwartek 16 lutego, 
godz. 22.20 
TVC 2

• Wedrówki po północnych Indiach
Wtorek 14 lutego, 
godz. 17.15 
TVC 2

• Most!
Środa 15 lutego, 
godz. 21.25 
TVC 1

CO W TEATRZE

SCENA „BAJKA” – CZ. CIESZYN: 
O 3 królewnach i 3głowym smoku 
(14, godz. 10.00);
 Wielka bajka policyjna (15, godz. 
10.00).
SCENA CZESKA – HAWIERZÓW: 
Splašené nůžky (14, godz. 19.00);
 KARWINA: Splašené nůžky (15, 
godz. 19.00).

CO W KINACH

BYSTRZYCA: Teorie tygra (16, 
godz. 10.05); JABŁONKÓW: Lie-
besdings (14, godz. 18.00); TRZY-
NIEC – Kosmos: Magic Mike. 
Ostatni taniec (14, godz. 17.30); 
Till (14, godz. 20.00); Největší dar 
(15, 16, godz. 14.00); Mężczyzna o 
imieniu Otto (15, godz. 17.30); Top 
Gun: Maverick (15, godz. 20.00); 
Blisko (16, godz. 17.30); Ant-Man 
a Wasp: Quantumania (16, godz. 
20.00); CZ. CIESZYN – Central: 

Magic Mike. Ostatni taniec (14, 
godz. 17.00); Tajemství staré bam-
bitky 2 (15, godz. 16.30); Střídavka 
(16, godz. 10.00); Kot w butach. 
Ostatnie życzenie (16, godz. 16.30); 
Ostrov (16, godz. 19.30); KARWINA 
– Centrum: Wenecja: Nieskończe-
nie awangardowa (14, godz. 17.30); 
Plan na miłość (14, godz. 19.30); 
PAW Patrol (15, godz. 17.00); An-
t-Man a Wasp: Quantumania (15, 
godz. 19.00; 16, godz. 17.00); Spolu 
(16, godz. 15.00); Blisko (16, godz. 
18.00); Magic Mike. Ostatni taniec 
(16, godz. 20.00); HAWIERZÓW 
– Centrum: Divnosvět (14, godz. 
17.00); Emigranci (14, godz. 18.00); 
Plan na miłość (14, godz. 19.00); 
Avatar 2 (15, godz. 17.00); Amelia 
(15, godz. 18.00); Ant-Man a Wasp: 
Quantumania (16, godz. 17.00); Du-
chy Inisherin (16, godz. 18.00); An-
t-Man a Wasp: Quantumania (16, 
godz. 19.30); CIESZYN – Piast: He-
aven in Hell (14, godz. 15.30, 20.15; 
15, 16, godz. 17.15); Plan na przy-
szłość (14, godz. 18.00); Asteriks i 
Obeliks. Imperium smoka (15, 16, 
godz. 15.00).

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 
SM, niedziela, wiadomości regio-
nalne 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.ka-
towice.pl/Zaolzie.

CO W TERENIE

BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i 
Seniora zapraszają na spotkanie 
z muzyką 15. 2. o godz. 15.00 do 
Domu PZKO.
CZ. CIESZYN – Spotkanie MUR-u 
odbędzie się w środę 15. 2. o godz. 
17.00 w salce Centrum Polskiego 
przy ul. Strzelniczej (budynek ZG 
PZKO). Z okazji 550. rocznicy uro-

dzin Mikołaja Kopernika RNDr Ro-
man Strzondała wygłosi prelekcję 
pt. „Od Kopernika po Kosmiczny 
Teleskop Jamesa Webba”.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 15. 2. na 
kolejny spacer. Spotykamy się na 
dworcu kolejowym w Trzyńcu-
Centrum o godz. 8.40. Janek Walek 
(tel. 721 413 926) przygotował dwie 
trasy długości około 4 i 6,5 km z 
metą w Izbie Pamięci w Wędryni. 
Tam o godz. 10.30 spotkamy się z 
Antonim Matlochem. Przedstawi 
on fi lm o Chinach i opowie o swo-
im zauroczeniu nimi.
 zaprasza 17. 2. na wycieczkę na 
Husarík i Vojtov vrch. Prowadzi 
Marian Sodzawiczny, tel. 736 149 
297. Wyjazd do Czadcy pociągiem 
Kysučan (bilet taryf MPS malý 
pohraniční styk), z Karwiny o 
godz. 8.11, z Cz. Cieszyna o godz. 
8.26, z Trzyńca-Centrum o godz. 
8.34, z Nawsia o godz. 8.41. Powrót 
z Czadcy pociągiem Kysučan o 
godz. 17.02. Uwaga! Trzeba zabrać 
raczki (nesmeky). Proponowane 
trasy na www.ptts-beskidslaski.cz.
 zaprasza 21. 2. na autokaro-

wą wycieczkę na Wielką Raczę: 
na piechotę, uwaga – zabierzcie 
raczki (nesmeky), na biegówki lub 
narty zjazdowe. Cena za przejazd 
autobusem 190 kc. Zgłoszenia u 
prowadzących wycieczkę: Ladisla-
va Michalíka, tel. 602 840 384 i 
Tadeusza Farnika, tel. 776 046 
326. Odjazd autobusu z Karwiny o 
godz. 7.00, z Cz. Cieszyna o godz. 
7.25, z Trzyńca-dworca autobuso-
wego o godz. 7.35; następnie w od-
stępach 5-minutowych: Wędrynia, 
Bystrzyca, Gródek, Jabłonków. Są 
wolne miejsca!
WĘDRYNIA – Klub Seniora MK 
PZKO zaprasza członków i sym-
patyków na Bal Seniora, który od-
będzie się w poniedziałek 20. 2. o 
godz. 15.00 w „Czytelni”. Zgłosze-
nia, wraz z zaliczką 300 kc, przyj-
mują rejonowi Klubu lub Karol 
Roszka, kom. 702 059 360, do 15. 2. 
 MK PZKO oznajmia, iż jeszcze 
są do nabycia bilety w cenie 500 
kc na Bal Ostatkowy, który od-
będzie się 18. 2. o godz. 19.00 w 
„Czytelni”. W programie wystą-
pi zespół taneczny „Bystrzyca”. 

Kontakt: Zofi a Iwanuszek, tel. 
603 140 651.

OFERTY

Sprzedam ziemiaki, 
tel. +48 669 108 102. GŁ-087

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 „Miejscowe Koło PZKO w Cze-
skim Cieszynie w latach 1947-1974”. 
Czynne od wtorku do piątku w 
godz. 8.00-15.00. 
CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓWNY 
PZKO, Strzelnicza 28, galeria w 
holu na parterze: do 3. 3. 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 Cie-
szyńskiego: Cieszyn: do 28. 2. wy-
stawa pt. „Cieszyńska krasa – suk-
nia cieszyńska”. Czynna: w po-pt w 
godz. 8.00-18.00.
MUZEUM DRUKARSTWA, Ga-
leria „Przystanek Grafi ka”, ul. 
Głęboka 50, Cieszyn: do 20. 2. wy-
stawa pt. „Świat gór” Joanny Ma-
kuch-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 ROTUN-
DA św. Mikołaja, Cieszyn: czyn-
ne codziennie w godz. 10.00-17.00. 

Spacer śladem tramwaju
Około 100 osób wzięło udział w niedzielnym 
spacerze szlakiem cieszyńskiego tramwaju, 
jaki przeszedł ulicami Cieszyna i Czeskiego 
Cieszyna w 112. rocznicę uruchomienia 
linii tramwajowej nad Olzą. Wydarzenie 
rozpoczęło się w Cieszyńskim Ośrodku 
Kultury „Dom Narodowy”, gdzie Stanisław 
Kawecki, sekretarz miasta Cieszyna, nawiązał 
do projektu „Szlakiem cieszyńskiego 
tramwaju”, jaki realizują oba miasta, a dzieci 
mogły samodzielnie zbudować papierowe 
modele tramwaju, jaki kursował nad Olzą.

Łukasz Klimaniec

U
c z e s t n i k ó w 
spaceru po 
mieście śla-
dem dawnej 
linii tramwa-
jowej prowa-
dzili pasjonaci 

historii: Maciej Dembiniok i Mar-
tin Podžorný. Wraz z nimi można 
było zajrzeć na remontowany ak-
tualnie cieszyński Rynek, gdzie 

znajdowała się mijanka tram-
wajowa, o czym mają przypomi-
nać szyny wmontowane w na-
wierzchnię placu. Spacerowicze 
mieli okazję wysłuchać wielu cie-
kawostek i zobaczyć archiwalne 
fotografi e i pocztówki z miejsc, w 
których przed ponad stu laty kur-
sował tramwaj. Spacer zakończył 
się przed budynkiem dworca w 
Czeskim Cieszynie.

Tramwaje nad Olzą kursowały 
od 12 lutego 1911 roku do 2 kwiet-
nia 1921 roku. Była to najkrótsza 

(liczyła 1793 metrów długości) i 
zarazem najkrócej działająca li-
nia tramwajowa w Monarchii Au-
stro-Węgierskiej. Tramwaje (ta-
bor składał się z czterech wozów 
silnikowych) łączyły dworzec ko-
lejowy w obecnym Czeskim Cie-
szynie z innymi częściami miasta 
po drugiej stronie Olzy kursując 
przez most Przyjaźni, ul. Zamko-
wą, ul. Głęboką z mijanką na Ryn-
ku do ul. Bielskiej. Linia została 
zlikwidowana 2 kwietnia 1921 r., 
gdy po podziale Śląska Cieszyń-

skiego wzmożone kontrole na 
moście granicznym uniemożli-
wiały płynną komunikację. 

Sentyment dla tej linii jednak 
pozostał, o czym świadczy m.in. 
projekt „Szlakiem Cieszyńskiego 
Tramwaju”, w ramach którego w 
Czeskim Cieszynie przebudowa-
na została ul. Dworcowa, a przy 
moście Przyjaźni powstaje tran-
sgraniczne centrum informacji 
turystycznej, przed którym znaj-
dzie się replika wozu tramwajo-
wego. 

• Spacerowicze mieli okazję zobaczyć 
archiwalne fotografi e z miejsc, w których 
kursował tramwaj. Fot. UM Cieszyn

Cesarz ożył 
we Frysztacie 

Do końca lutego w Zamku Frysztat 
w Karwinie można się zapoznać z 
cesarzem Rudolfem II, którego epoka 
obrosła legendami, a on sam stał się 
bohaterem kultowej komedii fi lmowej 
z 1951 roku „Císařův pekař – pekařův 
císař” z Janem Werichem w głównej, 
podwójnej roli. Wystawa jest interak-
tywna, jej bohater został „ożywiony” 
za pomocą techniki cyfrowej. 

Za pomocą hologramów cesarz 
przedstawia zwiedzającym symbole 
swojej władzy, jak również eksponaty 
ze swoich zbiorów. Do najciekawszych 
przedmiotów należą wypreparowane 
zwierzęta odziane w najróżniejsze 
stroje oraz kolekcja kamieni półszla-
chetnych i muszel. Wystawa przenosi 
zwiedzających do czasów, kiedy Praga 
była nie tylko siedzibą cesarza, ale 
także ośrodkiem kultury i nauki. 

Rudolf II Habsburg (1552-1612) 
był cesarzem rzymskim i królem 
Czech. Znany był z zamiłowania do 
okultyzmu i magii, na praski dwór 
sprowadzał alchemików, astrologów i 
kabalistów. 

Ekspozycję umieszczono w salach 
wystawienniczych Lott yhausu. Można 
ją zwiedzać do końca lutego od wtorku 
do niedzieli w godz. 9.00-16.00.  (dc)

• Fragment wystawy o Rudolfi e II 
i jego kolekcjach. Fot. Zamek Frysztat
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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 24 lutego 2023 r. Nagrodę z 31 
stycznia otrzymuje Janina Procházka z Karwiny-Mizero-
wa. Autorem dzisiejszych łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie krzyżówki sylabowej z 30 sierpnia: 
A. METAN B. MISA/GOLAS C. RABAT/MAKA D. LEYTE
1. MIRA 2. MESA/BATLEY 3. TANGO/MATE 4. LASKA 
Rozwiązanie minikwadratu I z 31 stycznia: 
1. KWIK 2. WARTA 3. ITAMI 4. KAIR 
Rozwiązanie minikwadratu II z 31 stycznia: 
1. TEŚĆ 2. ESCROW 3. ŚRODKI 4. ĆWIK
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 31 stycznia: KNIEJA 

Rozwiązaniem dodatkowym jest dokończenie fraszki Jana Izydora Sztaudyngera (ur. 28 kwietnia 1904 
w Krakowie, zm. 12 września 1970 tamże) – polskiego poety, fraszkopisarza, satyryka, teoretyka lalkar-
stwa oraz tłumacza:
Prawda nie boi się cienia,
Bo nigdy się nie...

1. danie kuchni tureckiej, pieczeń skrawana z pionowego 
rożna

2. cel treningu sportowego lub kształt, fason, 
szablon

3. Muppet o niebieskim futrze
4. Bolt, lekkoatleta, sprinter, trzy-

krotny mistrz olimpijski z Pe-
kinu

5. choroba charakteryzująca się 
napadami duszności

6.  ...kręgowy, część układu 
nerwowego

7. informatyk zajmujący się 
zarządzaniem systemu 
informatycznego

8. nota wstawiana do dzien-
niczka

9. dawniej żak, seminarzy-
sta, sztubak

10. danie dla niemowlaka
11. Alincia przed zdrobnie-

niem
12. dawna nazwa łodzi lub okrętu
13. kieruje się zdrowym rozsąd-

kiem
14. jednogarnkowa potrawa z kuchni 

węgierskiej z przewagą papryki.

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
KLEIK, KORAB, LOGIK

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. jednostka używana w lotnictwie do wyrażania prędkości samolotów
2. National Theatre of Ire-

land, czyli Narodowy Te-
atr Irlandzki w Dublinie, 
założony w 1904 roku

3. wyspa indonezyjska w 
Molukach lub pseudonim 
Kurta Wilhelma Marka, 
niemieckiego dziennika-
rza, pisarza i krytyka

4. jest nim np. „Marsylianka” 
lub „Mazurek Dąbrow-
skiego”.

Wyrazy trudne lub mniej 
znane: ABBEY

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. określenie dnia, 
miesiąca i roku

2. Ar na tablicy 
Mendelejewa

3. Alberto, były wło-
ski narciarz

4. kananejska bogini 
miłości i płodno-
ści.

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: ANAT

1 2 3 4
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1 2 3 4
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Rozwiązaniem jest nazwa miasta w południowej części województwa pomorskiego, siedziba gminy 
miejsko-wiejskiej. W latach 1975-1998 administracyjnie należało ono do województwa bydgoskiego. 
Uzyskało lokację miejską w 1382 roku, zdegradowane zostało jednak w 1772 roku. Prawa miejskie uzy-
skało ponownie 1 lipca 1926 roku…

1.-4. Manuel (1928-1983), peruwiański pisarz 
(„Werble żałobne dla Rancas”)

3.-6. perkusyjny instrument muzyczny 
z dwóch metalowych talerzy

5.-8. absolwent medycyny
7.-10. drogowa kolizja, karambol
9.-12. cyfra „kreślona” na lodowisku lub 

duża osada wioslarska
11.-2. bolesne ściągnięcie się mięśnia.

Wyrazy trudne lub mniej znane: SCORZA


