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Radość dzieci jest bezcenna
WYDARZENIE: Uśmiechnięte twarze dzieci rozgrzane słońcem, mróz w sam raz idealny
do biegówek, sprawna organizacja – tego wszystkiego w pigułce można było zasmakować
w niedzielne przedpołudnie w Łomnej Dolnej podczas Zimowych Igrzysk zorganizowanych
przez Zarząd Główny Macierzy Szkolnej i Kongres Polaków w RC.

• Chwila dla fotoreporterów.
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Janusz Bittmar

Z

awody w narciarstwie
biegowym
dla dzieci i młodzieży z polskich
szkół
podstawowych na Zaolziu
zostały zorganizowane w zastępstwie odwołanego
w tym roku tradycyjnego Zjazdu
Gwiaździstego. Po lutowej biegowej odsłonie nastąpi w marcu alpejska część rywalizacji, zaplanowana na 26 marca na stoku Złoty
Groń w Istebnej.
– Zorganizowaliśmy kameralną
imprezę, ale sami widzicie, na starcie pojawiło się ponad 80 zawodników. Jak na imprezę zaplanowaną
dosłownie w ostatniej chwili, to
myślę całkiem niezły wynik – powiedział „Głosowi” w imieniu

organizatorów Michał Przywara,
główny kierownik tras biegowych.
Prezes Macierzy Szkolnej w RC,
Marek Bystroń, skwitował z kolei z
zadowoleniem słoneczną pogodę.
– Słońce ułatwiło chyba wszystkim decyzję, żeby przyjechać do
Łomnej Dolnej. To ma być impreza rodzinna, bez typowego dla
Zjazdu współzawodnictwa pomiędzy szkołami. Wszyscy są głodni
sportowej rywalizacji po czasach
pandemii, która, mam nadzieję,
skończy niebawem i wrócimy do
normalności – stwierdził prezes
Macierzy Szkolnej.
Elżbieta Štěrba-Molenda, wiceprezes tej organizacji, przybliżyła
z kolei plany dotyczące marcowej
„alpejskiej” odsłony w Istebnej.
– Na ostatnim, środowym spotkaniu z gospodarzami obiektu uzgodniliśmy wszystkie szczegóły. To
będzie wprawdzie taka wiosenna

rywalizacja na nartach, ale właściciele stoku w Istebnej zapewnili
nas, że u nich szusuje się jeszcze
nawet w kwietniu – zdradziła kulisy rozmów wiceprezes Macierzy
Szkolnej w RC. – Do naszej dyspozycji będą stoiska gastronomiczne,
świetne zaplecze, mam też nadzieję, że późny termin sprawi, iż na
stoku będzie mniej osób niezwiązanych z naszą imprezą, co usprawni
przebieg rywalizacji – zaznaczyła
Elżbieta Štěrba-Molenda.
W Łomnej Dolnej rodzice dopingowali swoje pociechy zarówno na
świetnie przygotowanych trasach
biegowych, w górnych rejonach
gminy, jak również na szkolnym
placu w centrum wioski w trakcie
ceremonii medalowej. Największą
frajdę z biegówek miały najmłodsze dzieci, z kolei te najstarsze wcale nie przestraszyły się reporterskich dyktafonów.

Świetny występ w najstarszej kategorii klas 8-9 zaliczyła Justyna
Kantor z PSP im. Henryka Sienkiewicza w Jabłonkowie. Wyczynowa
biegaczka startująca na co dzień w
barwach klubu narciarskiego z Łomnej Dolnej miejscową trasę znała na
wylot. – Trasa była super. Wszystko dopisało, włącznie z pogodą.
Teraz powoli szlifujemy z koleżankami formę do młodzieżowych mistrzostw RC w Vrchlabí – zdradziła
w rozmowie z naszą gazetą bezpośrednio po otrzymaniu złotego medalu oraz dyplomu z rąk wójt Łomnej Dolnej, Renaty Pavlinowej.
Zadowolony ze swojego występu
był również Marek Rusnok, uczeń
5. klasy PSP w Nawsiu, który w swojej kategorii wiekowej zajął drugie
miejsce. – To mój trzeci start w tego
typu imprezie. Dwukrotnie walczyłem w Zjeździe Gwiaździstym
i mam nadzieję, że w przyszłym

WYNIKI*
Dziewczyny – przedszkole i I klasa:
1. Miriam Sarah Mitrenga
(Nawsie) 1:47,5, 2. Justyna Kluz
(Bystrzyca) 2:22,7, 3. Helena
Lipowska (Bukowiec) 2:45,2
Chłopcy – przedszkole i I klasa:
1. Adam Kulig (Bystrzyca) 1:56,1,
2. Janusz Niedoba (Bukowiec)
1:57,1, 3. Adam Szewczyk (Bystrzyca) 2:11,5
Dziewczyny – kl. II-III: 1. Dorota
Herman (Wędrynia) 4:13,4, 2.
Anna Suszka (Gródek) 4:26,4, 3.
Klara Kramarčik (Wędrynia) 4:32,0
Chłopcy – kl. II-III: 1. Tymon Przywara (Łomna Dolna) 3:44,5, 2.
Daniel Kaszper (Bystrzyca) 3:47,1,
3. Štěpán Šubrt (Bukowiec) 4:05,1
Dziewczyny – kl. IV-V: 1. Klaudia
Podešva (Łomna Dolna) 3:01,3, 2.
Bára Sihelníkowa (Łomna Dolna)
3:24,4, 3. Izabela Kaszper (Bystrzyca) 3:28,7
Chłopcy – kl. IV-V: 1. Samuel Mitrenga (Nawsie) 2:35,1, 2. Marek
Rusnok (Nawsie) 3:03,3, 3. Tomasz Luksza (Trzyniec) 3:09,1
Dziewczyny – kl. VI-VII: 1. Ewa
Wacławek (Cz. Cieszyn) 6:38,5,
2. Magda Jakubik (Jabłonków)
6:57,9, 3. Karolina Konderla (Bystrzyca) 6:58,9
Chłopcy – kl. VI-VII: 1. Mateusz
Mokrosz (Trzyniec) 7:39,6, 2.
Łukasz Siwy (Trzyniec) 7:41,1, 3.
Dominik Halama (Cz. Cieszyn)
8:06,3
Dziewczyny – kl. VIII-IX: 1. Justyna
Kantor (Jabłonków) 5:49,7, 2.
Agata Elen Sikora (Jabłonków)
6:03,8, 3. Kristýna Lukszowa
(Trzyniec) 7:18,3
Chłopcy – kl. VIII-IX: 1. Damian
Kantor (Jabłonków) 4:40,9, 2. Jan
Milerski (Bystrzyca) 5:18,5, 3. Jan
Krupa (Trzyniec) 5:34,5
* W nawiasie szkoła

roku ta duża impreza powróci. Te
zawody w Łomnej również mi się
bardzo podobały – młody narciarz
wystawił celującą ocenę premierowej edycji Zimowych Igrzysk.
Nad sprawnym przebiegiem
zawodów czuwali doświadczeni
działacze miejscowego klubu narciarskiego w Łomnej Dolnej na czele z głównym sędzią, Stanisławem
Marszałkiem. Konferansjerem całej imprezy, włącznie z ceremonią
medalową, był Tomasz Nogły. 
Fotogaleria na str. 9.
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WIADOMOŚCI
ZDANIEM... Beaty Schönwald

beata.schonwald@glos.live

H

istoria nieraz pokazała, że równość należy do
tych cywilizacyjnych osiągnięć, których skutki
rzadko są pomyślne, a często opłakane. Jako jeden przykład za wszystkie wystarczy przywołać
Wielką Rewolucję Francuską z jej szczytnym hasłem „Wolność, równość, braterstwo” i idącymi
z nim w parze gilotyną, rabowaniem, prześladowaniem i ogólną dewastacją życia. Równość bez jasnego określenia,
co z czym porównujemy, zawsze bowiem rodzi niesprawiedliwość.
Tak jak bowiem nie można stawiać znaku równości pomiędzy dwoma jabłkami i trzema jabłkami, o czym wie każdy pierwszoklasista,
tak samo nie można go postawić między dwoma jabłkami i dwiema
śliwkami. A dzisiejsze społeczeństwo stawiać go chce. W przeciwnym razie nie byłoby bowiem dyskusji o tym, czy jest sprawiedliwe,
by ludzie, którzy wychowali dzieci, mieli wyższe emerytury od osób
bezdzietnych. Oczywiście, jest sprawiedliwe, i moim zdaniem wręcz
konieczne. Ponieważ wcześnie założyliśmy z mężem rodzinę, widzę
doskonale tę różnicę, kiedy dzieci były na naszym garnuszku, a kiedy już nie są. Nie mając dodatkowych dwóch głów do wyżywienia,
ubrania, wykształcenia, , żyje się łatwo, przyjemnie, a zarobione pieniądze trzymają się rachunku. Kto ma więcej dzieci, błogiego stanu
spokoju finansowego doczeka się zaledwie kilka lat przed emeryturą
albo wcale. A kto ich nie ma? Wtedy odpowiedź jest prosta. Ma czterdzieści lat na to, a może i więcej, żeby odkładać na godną emerytalną
przyszłość. Dlatego kiedy w grę wchodzi zwykła matematyka, a w
przypadku dochodów, wydatków, zarobków i emerytur właśnie o nią
chodzi, argumenty w rodzaju „a może oni też chcieli mieć dzieci, a nie
mogli” uważam za absolutnie nie na temat. Naszymi lekarzami, ekspedientkami, fryzjerami czy opiekunami w domach społecznych nie
będą bowiem te dzieci, które być może chcieliśmy mieć, ale te, które
wyprowadziliśmy na ludzi. 


CYTAT NA DZIŚ
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Imieniny obchodzą:
Jowita, Faustyn, Zygfryd
Wschód słońca: 6.48
Zachód słońca: 16.51
Do końca roku: 319 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień singla,
Światowy Dzień
Hipopotama
Przysłowie:
„Dzisiaj po Walentym, kto
nie kocha ten przeklęty”
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Imieniny obchodzą:
Danuta, Daniel, Samuel
Wschód słońca: 6.46
Zachód słońca: 16.53
Do końca roku: 318 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień
Listonoszy i Doręczycieli
Przesyłek
Przysłowie:
„Luty, gdy wiatrów
i mrozów nie daje,
sprowadzi rok słotny
i nieurodzaje”

•••
Jeśli sprawdzą się aktualne prognozy i nie
ziści się najgorszy scenariusz, którego
prawdopodobieństwo jest być może 10 proc.,
moglibyśmy pożegnać się z półmaskami,
stopniowo, nie wszędzie jednocześnie, gdzieś
w połowie marca
W OBIEKTYWIE...
• Galeria Figur
Czekoladowych
to nowy punkt na
mapie Wisły. Jej
otwarcie miało
miejsce 5 lutego.
Osiem metrowych
rzeźb-karykatur
można oglądać
codziennie w godzinach pracy cukierni
„U Janeczki”. Autorem rzeźb jest cukiernik, artysta Damian Wiśniewski.

(ox.pl)
Foto: ox.pl

Szanowni Czytelnicy
Niektóre egzemplarze ostatniego, piątkowego numeru gazety zostały
wydrukowane z błędami graficznymi, za które redakcja „Głosu” nie ponosi
odpowiedzialności. Niemniej za zaistniałe komplikacje, również w imieniu
ostrawskiej drukarni, najmocniej przepraszamy.
Janusz Bittmar, z-ca redaktora naczelnego
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W sobotę 22 października odbędą się w Domu
Kultury „Trisia” centralne obchody 75-lecia
Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego.
Decyzję o ich realizacji Zarząd Główny PZKO
podjął na początku bm. Jubileusz będzie nie
tylko okazją do wspólnego świętowania, ale
także do odznaczenia zasłużonych członków.

Imieniny obchodzą:
Aleksy, Łukasz, Zbigniew
Wschód słońca: 6.44
Zachód słońca: 16.55
Do końca roku: 317 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Kota
Przysłowie:
„Gdy muszki w lutym
latają, to w marcu w ręce
dmuchają”

POGODA
wtorek

dzień: 6 do 9ºC
noc: 6 do 4ºC
wiatr: 2-4 m/s
środa

dzień: 4 do 8ºC
noc: 1 do 2ºC
wiatr: 4-8 m/s
czwartek

dzień: 7 do 11ºC
noc: 6 do 3ºC  
wiatr: 5-10 m/s

najmniej 30-letnią pracę społeczną
na rzecz związku i przyznawane
w pięcioletniej frekwencji z okazji
okrągłych i półokrągłych rocznic
założenia PZKO. Nie jest to jednak
jedyne odznaczenie, którym zostaną uhonorowani wybitni działacze
związkowi.
– Uzgodniłam także z konsul generalną Izabellą Wołłejko-Chwastowicz, że możemy złożyć wnioski
na odznaczenie „Zasłużony dla

Beata Schönwald

W

tym
celu
prezes PZKO
Helena Legowicz wystosowała
pismo
do
pr z ewo dniczących miejscowych kół, w którym
zwraca się do nich o przesyłanie nominacji najbardziej ofiarnych członków do odznaczenia „Zasłużony dla
Związku z Wpisem do Złotej Księgi
Zasłużonych”. Chodzi o najwyższe odznaczenie PZKO, które przyznaje się
pojedynczym członkom lub zespołom
za wybitne i wyróżniające się zasługi
dla rozwoju i utrzymania kultury polskiej na naszym terenie, dla rozwoju
PZKO oraz dla dobra całej polskiej
grupy narodowej. Nadawane jest za co

Fot. BEATA SCHÖNWALD

161 080

BOGUMIN

koron będzie wynosiło dofinansowanie z budżetu miasta marcowego wyjazdu trzynieckich dzieci do pensjonatu leśnego w powiecie Žďár nad Sazawą.
Skorzysta z niego ok. 70 dzieci. Większość wydatków pokryje dotacja Państwowego Funduszu Środowiska Naturalnego, miejskie pieniądze są przeznaczone
na wkład własny. Dzięki temu rodzice dzieci nie ponoszą niemalże żadnych
kosztów. Od 2018 do 2021 roku brało udział w wyjazdach zdrowotnych dotowanych przez PFŚN w Jesioniki, Beskidy i na Wysoczyznę blisko 800 dzieci z
trzynieckich szkół i przedszkoli. Samorząd miejski wsparł wyjazdy kwotą przekraczającą 1 mln koron. 
(dc)

OSTRAWA

BOGUMIN
Miasto przeprowadziło
już pierwsze przetargi na
tegoroczne remonty dróg i
chodników. Będą one dotyczyć ok. 20 odcinków na
terenie całego miasta. Prace pochłoną ok. 10,5 mln
koron. Nową nawierzchnię
otrzyma m.in. droga łącząca ulicę Husa i Vrchlickiego
w Nowym Boguminie czy
przestrzeń do parkowania
koło ujścia Olzy do Odry w
Szonychlu. Największą inwestycją dotyczącą chodników będzie natomiast
zwężenie trotuaru wzdłuż
ulicy Kościelnej, położenie
na nim nowej kostki oraz
stworzenie pasu zieleni.
Zupełnie nowy chodnik
powstanie natomiast koło
firmy Bekaert w dzielnicy
Pudłów.(sch)
JABŁONKÓW
Przed mieszkańcami, działającymi na terenie miasta
instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami, a
także przed samorządowcami pojawi się kolejna
okazja do nominowania
wyjątkowych osobistości

Kultury Polskiej” nadawane przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP – napisała Legowicz. Wnioski na formularzach,
które można pobrać m.in. na stronie internetowej www.pzko.cz, należy kierować do Biura ZG PZKO w
Czeskim Cieszynie w terminie do
końca maja.
Prezeska PZKO żywi ponadto nadzieję, że oprócz październikowych
centralnych obchodów 75-lecia
koła terenowe będą organizowały własne uroczystości jubileuszowe.
– Jestem przekonana, że
w Waszych miejscowych
kołach odbędzie się wiele imprez, które będą
okazją do zaprezentowania szerokiej publiczności naszych osiągnięć
i dokonań, które od 75
lat wpisują się w życie
kulturalne i społeczne
naszego regionu – podkreśliła Legowicz w swoim liście.


• Pięć lat temu jedną z
działaczek, która wpisała się do Złotej Księgi
Zasłużonych, była Anna
Stasiowa z MK PZKO w
Błędowicach.

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

POJUTRZE...
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PZKO przyjmuje nominacje do odznaczeń Kulig, pomysł na karnawał

Rastislav Maďar,
przewodniczący grupy epidemiologicznej Instytutu
Narodowego ds. Walki z Pandemią przy ministerstwie
zdrowia

WIADOMOŚCI
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oraz
zespołów
do dorocznej nagrody Jabłonkowskie
Jabko. Wnioski należy
składać w ratuszu do
30 kwietnia br. Rozdanie nagród nastąpi tradycyjnie na lipcowym
jarmarku. Stanie się tak
już po raz dwunasty.
(sch)
TRZYNIEC
Kto zauważył, że z niektórych miejsc zniknęły
ławeczki, nie musi się
martwić o ich los. Ruszyła
bowiem właśnie ich wymiana. Po naprawie wrócą
one na swoje miejsce. W
sumie w roku bieżącym
miejski Wydział Środowiska Naturalnego i Rolnictwa planuje naprawę
ok. 150 ławek, m.in. przy
ulicach Jabłonkowskiej,
Palackiego, Krótkiej i Dukielskiej. Łącznie w całym
miejscu jest ich dokładnie
877.(sch)

TRZYNIEC

JABŁONKÓW

OSTRAWA
Śpiewaczka operowa doc.
Eva Dřízgowa odwiedziła
budynek Wydziału Sztuki
Uniwersytetu Ostrawskiego
powstający na terenie nowego kampusu na Czarnej
Łące. Chociaż w obiekcie
trwają jeszcze prace budowlane, śpiewaczka razem
z pianistą Michalem Bártą
oraz studentami wydziału
przetestowała akustykę
wnętrz. W budynku powstaną 44 sale do ćwiczeń muzyki instrumentalnej, cztery
specjalne klasopracownie i
studio operowe, dwie sale
koncertowe, pomieszczenia
wystawowe i laboratorium
grafiki cyfrowej.(sch)

Koniec
kwarantanny

O

d najbliższej soboty
kwarantanna
stanie
się przeszłością. Wynika to z instrukcji
metodycznej głównej inspektor
sanitarnej Pavli Svrčinowej. W
odniesieniu do niej ČTK cytuje
rzecznika czeskiego ministerstwa
zdrowia Ondřeja Jakoba, który
stwierdził, że w obecnej sytuacji
kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną już nie dają sensu.
Ministerstwo wychodzi z założenia, że COVID-19 stanie
się stopniowo zwykłą chorobą.
– Oczywiście, w razie pogorszenia się sytuacji jesteśmy gotowi
szybko zareagować i podjąć odpowiednie kroki – zastrzegł rzecznik
resortu zdrowia.
W parze ze zniesieniem kwarantanny dojdzie od soboty do
wydłużenia okresu izolacji osób

zakażonych
koronawirusem
z pięciu do siedmiu dni. Jako
powód ministerstwo podało zakończenie obowiązkowego testowania w szkołach i firmach,
które było w stanie wykryć trwającą infekcję. Izolacja osób z pozytywnym testem, ale bez objawów choroby zakończy się zatem
automatycznie po upływie siedmiu dni, u pacjentów z objawami
dwa dni po ich ustaniu, jednak
nie wcześniej niż po tygodniu. Za
pierwszy dzień izolacji uważany
będzie dzień następujący po przeprowadzeniu wymazu, który potwierdził zakażenie. Nadal będą
uwzględnianie tylko testy PCR
lub testy antygenowe przeprowadzone przez pracownika służby
zdrowia u osób wykazujących objawy choroby.
(sch)

J

eśli zima, to kulig. Skoro nie
można urządzać balów, MK
PZKO w Karwinie-Raju postanowiło zorganizować dla
swoich członków i sympatyków ten
rodzaj karnawałowej zabawy. – Odkąd sięgam pamięcią, w naszym
kole nie było kuligu. Po raz pierwszy pomyśleliśmy o nim dwa lata
temu, realizacji doczekał się jednak
dopiero minionej niedzieli – powiedziała „Głosowi” prezes MK PZKO w
Karwinie-Raju Ksenia Stuchlik.
W imprezie, która odbyła się w
Wiśle, wzięły udział wszystkie pokolenia Polaków z Raju. Nad całością czuwał zaś patron zakochanych św. Walenty, którego święto
przypadało na następny dzień. – Z
Wisły-Czarne przejechaliśmy zaśnieżoną doliną Białej Wisełki do
„kolyby”. Tam każdy upiekł sobie
pyszną kiełbaskę oraz posmakował chleba ze smalcem i kiszonym

• Kulig, to był wspaniały pomysł na imprezę dla całych rodzin.
Fot. ARC MK PZKO w Karwinie-Raju

ogórkiem. Na miejscu mieliśmy zamówionego grajka, który organizował zabawę z muzyką regionalną,
śpiewami, tańcami i dowcipami –
zrelacjonowała prezeska. Nie byle
jaką atrakcją był również powrót o

zmroku kuligiem oświetlonym pochodniami.
MK PZKO w Karwinie-Raju pożegna karnawał w sobotę 26 bm.
tradycyjnymi ostatkami, czyli pochowaniem basów.(sch)

Petycja w sprawie dróg

W

ójt Piotrowic Marian
Lebiedzik
zachęca
mieszkańców gminy
do podpisania petycji zaadresowanej do władz województwa morawsko-śląskiego. W
petycji domaga się jak najszybszego remontu dróg wojewódzkich na
terenie Piotrowic oraz poczynienia
takich kroków, które uniemożliwiłyby wjazd tirów na drogi trzeciej
klasy.
Droga III/46810, stanowiąca
główny ciąg komunikacyjny w
gminie oraz III/46811, prowadząca
do przejścia granicznego Zawada – Gołkowice, są w złym stanie
technicznym. Pobocza uszkodzone przez korzenie drzew stwarzają,
zdaniem wójta, zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Komunikacje są ponadto zniszczone
przez tiry, które – pomimo zakazu
ruchu pojazdów o masie przekraczającej 3,5 tony – stosunkowo często z nich korzystają, a także przez

maszyny budowlane i ciężarówki,
które dojeżdżają na plac budowy
korytarza kolejowego.
Lebiedzik pod koniec ub. roku
wysłał list do hetmana województwa morawsko-śląskiego Iva Vondráka. Domagał się jak najszybszego rozwiązania sytuacji. W piśmie
zwrócił m.in. uwagę na wyniki
pomiaru natężenia ruchu, który
gmina Piotrowice przeprowadziła
na własny koszt.
– Na podstawie pomiaru ustalono, że przez przejście graniczne
przejeżdża w ciągu dnia ok. 1000
pojazdów motorowych, przy czym
ok. 10 proc. stanowią pojazdy o
masie powyżej 3,5 tony, czyli takie,
które nie powinny jeździć przez to
przejście – pisał Lebiedzik.
Vondrák odpisał, że Zarząd Dróg
Województwa Morawsko-Śląskiego
podejmie się napraw wymienionych komunikacji dopiero po zakończeniu budowy korytarza kolejowego, na podstawie analizy ich

stanu budowlano-technicznego. W
sprawie przestrzegania przepisów
drogowych przez kierowców ciężarówek i odpowiedniego oznakowania dróg hetman doradził wójtowi
zwrócić się bezpośrednio do policji.
Lebiedzika odpowiedź Vondráka nie zadowoliła. Uważa, że
problemu nie można odkładać na
później. W petycji, którą mieszkańcy mogą podpisywać w Urzędzie Gminy do 18 marca, domaga się pilnej naprawy dróg. Chce
także, aby władze województwa
morawsko-śląskiego rozpoczęły
negocjacje ze Starostwem Powiatowym we Wodzisławiu Śląskim i
uzgodniły wprowadzenie takich
znaków drogowych i zabezpieczeń po polskiej stronie, które
uniemożliwiłyby przejazd ciężarówek o masie przekraczającej
3,5 tony przez przejście graniczne
Gołkowice – Zawada.
(dc)

Prześwietla
podczas operacji

L

ekarze Centrum Mammologii szpitala w Karwinie-Raju przeprowadzają w skali roku ok.
200 operacji raka piersi oraz
40-50 operacji piersi niezwiązanych z chorobą nowotworową. W
związku z wysoką liczbą zabiegów zaczęli, jako pierwsi w regionie morawsko-śląskim, stosować
nowoczesne urządzenie radiograficzne XPERT 40.
– Nowe urządzenie radiograficzne wykorzystujemy bezpośrednio
w trakcie operacji, umożliwia ono
prześwietlenie preparatu usuniętego podczas zabiegu z piersi pacjentki. Urządzenie ma łagodne
działanie, nie obciąża promieniowaniem pacjentek ani personelu.
Podczas operacji możemy natychmiast prześwietlić nowotwór piersi i dzięki temu przekonać się, czy
w zadowalający sposób zostały
usunięte jego krawędzie. Główną
korzyścią dla pacjentek jest to, że
podczas operacji usuwane są tylko

• Urządzenie XPERT 40 umożliwia prześwietlenie usuwanego nowotworu w
trakcie operacji. Fot. mat. pras. szpitala

te tkanki, których usunięcie jest
konieczne – tłumaczy kierowniczka Centrum Mammologii, lekarka
Jiřina Herokowa.

Urządzenie kosztowało 2,8 mln
koron. Jego zakup sfinansowało
województwo morawsko-śląskie.

(dc)
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Chata pełna radości. To był rajd!
W sobotę 12 lutego członkowie PTTS „Beskid Śląski” w ramach Rajdu Zimowego spotkali się w chacie
„Energetyka” w Gródku na Dziole. Trasa wymarszu była dowolna, pogoda dopisała, a serdeczna atmosfera, jaka
panowała w chacie, tylko potwierdziła, że „Beskidziocy” to jedna, wielka rodzina.
• Spotkanie w ramach rajdu przebiega-

• W tegorocznej edycji Rajdu Zimowe-

ło w serdecznej atmosferze, bo „Beskidziocy” to jedna, wielka rodzina.

go wzięło udział ponad 40 osób.

• Czy to rajd, czy

wycieczka – pieczątka musi znaleźć się w
notesie Władysława
i Wiesławy Kroczków z Wędryni.

Łukasz Klimaniec

R

ajd Zimowy to
wyjątkowe wydarzenie w kalendarzu PTTS „Beskid
Śląski”, które każdego roku odbywa się w lutym.
Niegdyś „Beskidziocy” w ramach
tego rajdu spotykali się w ośrodku
na Bagińcu, ale współpraca z tym
obiektem nie układała się najlepiej,
dlatego teraz punktem docelowym
jest chata „Energetyka” w Gródku na
Dziole (Chata Gródek). do której każdy może dotrzeć dowolną trasą i w
dowolny sposób. Bywało, że „Beskidziocy” docierali na biegówkach, ale
w tym roku nie było na tyle śniegu,

by dotrzeć do celu na nartach. Pogoda sprzyjała jednak górskiej wędrówce – słońce, błękit nieba i wynagradzające trud malownicze widoki to
kwintesencja wyjścia w góry.
– Rajd Zimowy ma inną formułę, niż nasze sobotnie czy wtorkowe wycieczki, gdzie wszyscy spotykamy się w umówionym miejscu
i razem idziemy. W tym rajdzie
każdy dociera do celu dowolną
trasą i na własną rękę. Spotykamy
się już na miejscu, rejestrujemy,
siedzimy wspólnie przy kawie czy
herbacie, a potem każdy może wybrać się w swoją stronę na górską
wycieczkę – tłumaczyła Wanda
Vampola, kierowniczka tegorocznego zimowego rajdu. – Plusem
tego miejsca jest możliwość dotarcia tu samochodem. Niestety,

• Pamiątką spotkania były okolicznościowe karty uczestnictwa.

Fot. ŁUKASZ KLIMANIEC

nasza organizacja starzeje się, ale
ludzie nadal chcą się spotykać.
Ci, którzy już nie mają sił, żeby
chodzić po górach, mogą tu przyjechać lub zostać przywiezieni samochodem – dodała.
„Beskidziocy” jednak to charakterni ludzie gór, którym kondycji
można pozazdrościć, dlatego niemal wszyscy do chaty „Energetyka”
przyszli o własnych siłach. W tym
roku w Rajdzie Zimowym wzięły
udział 42 osoby – niektórzy zjawili się w chacie na Dziole już przed
10.00 przychodząc zielonym szlakiem od strony stacji kolejowej w
Gródku, dokąd dotarli wcześniejszym pociągiem, inni wybrali nieco późniejsze połączenie i zameldowali się kilka minut przed 11.00,
jeszcze inni dotarli do chaty „Ener-

getyka” żółtym szlakiem z Bystrzycy. W serdecznej, rodzinnej atmosferze uczestnicy rajdu spędzili czas
przy kawie, herbacie, ciastku czy
złocistym trunku.
Ponieważ Rajd Zimowy to szczególne spotkanie, w sobotę nie mogło zabraknąć pieśni „Szumi jawor,
szumi”, którą odśpiewało blisko 40
osób. Każdy otrzymał pamiątkową
kartę uczestnictwa autorstwa Władysława Kroczka z Olbrachcic, na
rewersie której można było przybić
pieczątkę Chaty Gródek. – Te kartki
to nasza tradycja – przyznała Wanda Vampola.
Część uczestników sobotniego
rajdu po spotkaniu w chacie „Energetyka” wybrała się na wycieczkę na
Filipkę, inni wrócili do domów alternatywną trasą (np. żółtym szlakiem

Pamiętali o » Cichociemnych«

W

Dębowcu w miniony piątek 11 lutego w
centrum miejscowości została uczczona
81. rocznica pierwszego zrzutu „Cichociemnych”. W uroczystościach
przy obelisku upamiętniającym
wydarzenie z 15 na 16 lutego 1941
roku wzięli udział przedstawiciele
władz gminy, powiatu cieszyńskiego, a także służb mundurowych
oraz różnych instytucji i stowarzyszeń.
– 81 lat temu drogi cichociemnych spadochroniarzy złączyły się
z Dębowcem. To połączenie, jedyne w swoim rodzaju, trwa do dzisiaj
i nazywa się Historią. To dla nich

jesteśmy, by o nich pamiętać. Chcemy pamiętać o ich bohaterstwie,
odwadze i honorze. Chcemy uczyć
się od nich patriotyzmu i zachować
dziedzictwo dla przyszłych pokoleń – mówiła Marta Szymik-Telesz,
dyrektorka Gminnego Ośrodka
Kultury w Dębowcu.
Cichociemni spadochroniarze
Armii Krajowej to przeszkoleni
w Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech żołnierze Polskich Sił Zbrojnych, którzy ochotniczo zgłosili
się do służby specjalnej i w latach
1941-1944 byli przerzucani przez
lotnictwo RAF na tereny okupowanej Polski. W nocy z 15 na 16
lutego 1941 r. w ramach operacji

lotniczej pod kryptonimem „Adolphus” miał miejsce pierwszy
taki skok, który był jednocześnie
pierwszą tego typu akcją w okupowanej Europie. Właściwym miejscem zrzutu „Cichociemnych”
były okolice Włoszczowy na kielecczyźnie, jednak przez pomyłkę
major Stanisław Krzymowski ps.
„Kostka”, rotmistrz Józef Zabielski
ps. „Żbik” oraz kurier polityczny
Czesław Raczkowski ps. „Orkan”
zostali zrzuceni w rejon Cieszyna
i wylądowali w Dębowcu. Podczas
II wojny światowej do kraju zostało
zrzuconych 316 „Cichociemnych”
oraz 31 kurierów politycznych i
emisariuszy.(klm)

• W uroczystościach w Dębowcu

wzięli udział m.in. przedstawiciele
służb mundurowych. Fot. Gmina Dębowiec

Pamięci
Milana Walacha
W pierwszy weekend lutego (5-6.
2.) 10-osobowa grupa „Beskidzioków” wyruszyła na biegówkach w
trasę Rajdu Beskidami memoriału
Milana Walacha. Trasa wiodła przez
Bumbálkę, Przełęcz Konieczną, Biały
Krzyż, (nocleg w Ski Park Gruň), a
następnie na Mały Połom i Mosty
Szańce. – Warunki do jazdy były wyśmienite, a pokryte śniegiem drzewa
tworzyły bajkową, zimową scenerię
– przyznają uczestnicy. Wanda Farnik, wiceprezes do spraw turystyki
PTTS „Beskid Śląski” przypomina,
że Rajd Beskidami to pierwotnie
prywatna inicjatywa turystyczna śp.
Milana Walacha i kilku jego kolegów,
którzy w ten sposób postanowili
uczcić pamięć zmarłego tragicznie
przyjaciela. Ich pierwsze przejazdy
Beskidami miały trochę inną formę
– uczestnicy jechali z całym zimowym ekwipunkiem – namiotami i
śpiworami, kuchenką turystyczną.
Z czasem osobowy skład zimowych
wypraw się zmieniał, podobnie
jak forma przejazdu. Korzystano z
noclegów w schroniskach górskich,
plecaki były stanowczo mniejsze i
lżejsze. Jednak zawsze rajdy organizował i ich duszą był Milan Walach.
– Śp. Milan Walach był również
jednym z nas, „Beskidzioków”, dlatego w imię Jego pamięci pragniemy
kontynuować rajdy Beskidami na
biegówkach w formie przez niego
ustalonej – przyznaje Wanda Farnik.
przez Bystrzycę), jeszcze inni wybrali się na wyprawę w kierunku Stożka
i Soszowa.
Dziś „Beskidziocy” mają w planie
wędrówkę po ścieżce dydaktycznej
z Goleszowa do Wędryni (trasa około 12 km, wyjazd autobusem o 9.00
z Cieszyna Celma), choć pierwotnie
w programie było co innego. Ponieważ miesiąc luty stale określany jest
jako „epidemiologicznie niebezpieczny”, w PTTS „Beskid Śląski”
postanowili przesunąć spotkanie z
Antonim Matlochem i prelekcję o
Chinach i przyrządzaniu herbaty na
termin późniejszy, włącznie z wycieczką z Bystrzycy koło Praszywej
do Wędryni.
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Inspiracja
mandalami i secesją
Dwie plastyczki, które poznały się dzięki pracy w szkole, przygotowały wspólną wystawę obrazów. Barbara
Kowalczyk, prezes Stowarzyszenia Artystów Plastyków w RC oraz Ivona Ondruškowa wystawiają swoje prace
w Galerii Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie. Można je oglądać do 6 marca.

• Lockdown był dla Barbary
Kowalczyk okresem wyciszenia i szukania nowych
form twórczości.

Danuta Chlup

P

racuję w Szkole Średniej Albrechta w Czeskim Cieszynie.
Uczę przedmiotów związanych
z grafiką oraz
historią sztuki. Z panią Ondruškową, która przed odejściem
na emeryturę uczyła podobnych

przedmiotów, miałyśmy jeden
gabinet. I tak zrodził się pomysł,
żeby razem zorganizować wystawę – mówi Barbara Kowalczyk.
Ze względu na pandemię pomysł musiał poczekać na bardziej
odpowiedni czas. Ale również w
tym roku nie obyło się bez perypetii. Ze względu na kwarantannę
w teatrze nie było wernisażu, zamiast tego ma się odbyć dernisaż.
Nowością w twórczości Barbary Kowalczyk są prace zainspiro-

wane buddyjskimi mandalami,
ale też motywami artystycznymi
stylu secesji.
– Te obrazy powstały podczas
lockdownu na początku pandemii, kiedy uczyłam zdalnie,
a po lekcjach chodziłam z koleżankami na długie spacery po
lesie. Wyciszyłam się wewnętrznie, uspokoiłam i postanowiłam
spróbować malowania w stylu
mandali, które pasowały mi do
tego okresu. Ponadto przygoto-

• Obrazy olejne Ivony Ondruškowej
Zdjęcia: DANUTA CHLUP

wywałam wówczas lekcje dla moich uczniów o secesji w sztuce i
ten styl także mnie zainspirował
– prace Alfonsa Muchy i innych
artystów – zdradza Kowalczyk.
– Prace wykonane są na płótnie,
jest to rysunek połączony z farbą.
Zawsze byłam bardziej grafikiem,
rysownikiem, ten styl twórczości
jest dla mnie bardziej naturalny.
Prócz nowych prac Kowalczyk
wystawia także kilka obrazów akrylowych z wcześniejszego okresu.

Ivona Ondruškowa uprawia
malarstwo olejne. Niektóre z
wystawionych obrazów mają
charakter kolażu. Przyciągają
kolorystycznymi kompozycjami.
Autorka najbardziej lubi odcienie koloru niebieskiego, w swoich
pracach łączy także odcienie żółci i brązu.
Wystawę można zwiedzać w
dni powszednie po zgłoszeniu się
na portierni teatru, a prócz tego
przed przedstawieniami. 


Fotoklub Jabłonków
w »Avionie«

W

Czeskim Cieszynie
w
klubokawiarni
„Avion” od 16 lutego
pojawi się wystawa
Fotoklubu Jabłonków. – Wystawa
nie ma konkretnego tematu. Każdy z autorów ma swój styl, stąd
przedstawiane prace są bardzo
urozmaicone. Jako że Jabłonków
znajduje się w sercu Beskidów,
dlatego przeważają motywy z natury i krajobrazy – mówił „Głosowi” Bronislav Szczerba, wieloletni
członek fotoklubu.
Wernisażu nie będzie, ale za to
odbędzie się tzw. finisaż na zakończenie wystawy 14 marca o godz.
16.00. Zapraszamy na spotkanie z
autorami wystawy.

Klub amatorskich fotografów
powstał w roku 1987 w jabłonkowskim Domu Kultury. Twórczość
członków jest pod silnym wpływem krajobrazów z okolicy, ludzi
zamieszkujących ten region, a
także lokalnych wydarzeń. Przez
35 lat w fotoklubie przewinęło się
około 30 artystów. Aktualnie w
szeregach klubu jest 18 pasjonatów tej sztuki, których łączy radość z fotografowania.
W trakcie swej działalności fotoklub zorganizował ponad 50 wystaw w Jabłonkowie, a autorskich
ponad 200. Regularnie bierze udział
w międzynarodowym konkursie fotograficznym „Českobudějovický
mapový okruh”, a także wystawia

prace w Polsce,
na Słowacji i
Węgrzech.
Na
chwilę
obecną fotografie członków
można
podziwiać na
dworcu kolejowym i przystanku autobusowym
w
Nawsiu
oraz
w parku Antoniego Szpyrca
za
Urzędem
Miejskim
w
Jabłonkowie.

(endy)

Fot. ARC
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Michael Morys-Twarowski

Krucinowie
Skąd ten ród?
Skąd to
nazwisko?

• Informacja o wyborze Jana Kruciny na wójta Darkowa. Źródło: „Gwiazdka
Cieszyńska”, 1900 nr 51.

Podstawowym źródłem do genealogii
rodu Krucinów są księgi metrykalne parafii
rzymskokatolickiej we Frysztacie.

N

Linia z Darkowa
Jedną z miejscowości, gdzie mieszkali Krucinowie, jest Darków. Przykładowo w 1765 roku Szymon Krucina z Darkowa poślubił Ewę Łojkę
z Piersnej.
Ważną postacią w dziejach wsi
był Jan Krucina (1858-1909), rolnik i działacz narodowy. Należał do
Związku Śląskich Katolików, grupującego zwolenników katolickiego
skrzydła polskiego ruchu narodowego. Składał się na polskie gimnazjum w Cieszynie i na budowę Domu
Polskiego we Frysztacie. Był współzałożycielem darkowskiego kółka
Towarzystwa Rolniczego Księstwa
Cieszyńskiego. W 1897 roku został
wybrany przełożonym gminy i pełnił tę funkcję przez dwie kadencje.
W 1902 roku Darków odwiedził
hrabia Józef Thun von Hohenstein,
prezydent krajowy Śląska Austriackiego. Jak pisała „Gwiazdka Cieszyńska”, „powitał go w imieniu gminy
burmistrz pan Krucina po polsku,
na co odpowiedział prezydent również w języku polskim. Dziewczynka
szkolna przemówiła do niego także
po polsku, zaś kierownik szkoły polskiej, Galicjanin z urodzenia, pan
Manda przemówił do prezydenta
oczywiście po niemiecku. Z jakiej racyi, tego on sam nie wie”.
W 1881 roku Jan Krucina poślubił
Barbarę Górecką (1860-1900), cór-

kę siedlaka z Darkowa. Jak pisała
„Gwiazdka Cieszyńska” we wspomnieniu pośmiertnym, „była cichą,
bogobojną i bardzo pracowitą gospodynią”.
Spośród dzieci Barbary i Jana
Krucinów, syn i imiennik ojca, Jan
(1884-1946), ukończył gimnazjum
polskie w Cieszynie i seminarium
duchowne w Widnawie. Był proboszczem w Dębowcu, później w
Kończycach Małych.

Władysław Milerski w książce
„Nazwiska cieszyńskie” wywodził nazwisko
Krucina (zapisywał je w wersji
Krócina) od
staropolskiego
czasownika „krócić” (poskramiać,
hamować).

Nazwisko Krucina jest typowe tylko dla parafii frysztackiej i najbliższych
okolic. W Polsce praktycznie nie występuje, pomijając kilka osób, najpewniej
potomków opisywanej rodziny.
Przypuszczam, że protoplastą rodu mógł być jakiś Krutina z Domažlic, który
zapewne ożenił się z dziewczyną z parafii frysztackiej, a ich dzieci mówiły już
po polsku. Nazwisko Krutina jest typowe właśnie dla miejscowości Domažlice, gdzie pojawia się w źródłach już z XVII wieku. Należy zastrzec, że to tylko
robocza hipoteza, którą być może uda się zweryfikować w toku dalszych
badań nad historią rodu Krucinów.

Gdzie doczytać?
ZZ Krucina Jan, E-ncykloepida. Historia Kościoła na Śląsku, https://silesia.edu.
pl/index.php/Krucina_Jan (biogram księdza Jana Kruciny (1884-1946))

Wójt Chybia
Na przełomie XIX i XX wieku na
łamach lokalnej prasy relatywnie sporo pisano o Janie Krucinie
(1858-1920). Był synem Pawła i Teresy z domu Kühnel. Urodził się w
Raju, uczył się w szkole rolniczej w
Kocobędzu. Przez pewien czas był
ekonomem we Frelichowie, później
urzędnikiem fabrycznym i kupcem
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KOPERNIKOWI RODACY, umieszczony na cokole pomnika od strony Krakowskiego Przedmieścia.
Natomiast widoczną od strony ul.
Kopernika inskrypcję NICOLAO
COPERNICO GRATA PATRIA przykryto tablicą z sentencją STA SOL
NE MOVEARE (Stój Słońce, powstrzymaj swój bieg). Jak przypomniał w rozmowie z Polską Agencją
Prasową kustosz Muzeum Warszawy Julian Borkowski, Niemcy zainstalowali tablice w styczniu 1942 r.
Jak podała Hanna Kotkowska-Bareja w książce „Pomnik Kopernika” (1973), pracujący w zarządzie

L

ekarz hematolog Roman Jochymek jest wicedyrektorem ds.
medycznych szpitala w Trzyńcu-Sośnie oraz ordynatorem
tamtejszego oddziału laboratorium klinicznego.

Kiedy umawiałam się z panem na wywiad,
wspominał pan, że dużo lekarzy choruje.
Domyślam się, że pana obowiązkiem, jako
wicedyrektora ds. medycznych, jest m.in.
rozwiązywanie takich sytuacji, kiedy brakuje
lekarzy na oddziałach?

– To jest problem, z którym w szpitalu borykamy się na co dzień. Są takie oddziały, które
mają dobrą sytuację personalną, lecz na większości brakuje lekarzy – nawet wtedy, gdy nie
ma wyższej zachorowalności. Zresztą Trzyniec-Sosna nie jest jedynym szpitalem w regionie, który musi rozwiązywać takie problemy. W całym regionie, a nawet kraju, brakuje
na przykład internistów i neurologów.

– Czasem bardzo trudno je rozwiązać. Na internę, w ramach której działają oddziały covidowe, musimy przenosić lekarzy z innych
oddziałów. To są niepopularne decyzje, ponieważ lekarze zmuszeni są pracować w innej
specjalizacji, niż jaką wybrali, na oddziale,
którego nie znają. W tej chwili ponownie przybywa pacjentów z COVID-19, mamy już trzy
oddziały covidowe – trzeci powstał zamiast
rehabilitacji. Na razie w pełnym zakresie przeprowadzamy operacje chirurgiczne, ale jeżeli
będzie trzeba je ograniczyć, chirurdzy będą
musieli pomagać na tych oddziałach.

Linia z Łąk
W urbarzu (spisie powinności) Łąk
z 1749 roku został wymieniony Jerzy Krucina, chałupnik i leśniczy
(„Waldheger”). Był to pierwszy
przedstawiciel rodu mieszkający
w tej miejscowości. Żenił się dwukrotnie: w 1738 roku z Ewą Schmid,
a po jej śmierci w 1752 roku z Marią
Raszyk. Z pierwszego małżeństwa
pochodzili Zofia (1738-1741), Jerzy
(1741-1741), Andrzej (ur. 1742), Jan
(ur. 1746) i Szymon (ur. 1748), z drugiego Michał (ur. 1753), Antoni (ur.
1755), Jakub (ur. 1756), Józef (ur.
1759), Barbara (ur. 1761) i Franciszek
(ur. 1764).
Z tej linii Krucinów wywodzili się
m.in. Jan Krucina z Łąk, który w 1882
roku należał do Dziedzictwa bł. Jana
Sarkandra, oraz Anna (ur. 1857), druga żona Antoniego Paździory, który
przez ponad 30 lat był wójtem Łąk.

Krew wiele nam powie o zdrowiu

Pandemia koronawirusa pogłębia jeszcze te
problemy. Jak je pan rozwiązuje?

Jakie inne ważne zadania wykonuje wicedyrektor ds. medycznych?

w Chybiu. W latach 1907-1913 był
przełożonym gminy Chybie. Pod
względem politycznym i narodowym przeszedł daleką drogę. W 1885
roku należał do Związku Śląskich
Katolików, ale kilkanaście lat później był już członkiem niemieckiej
organizacji Nordmark. Popierał „ślązakowców” w wyborach do Sejmu
Krajowego w Opawie w 1909 roku i
do Rady Państwa w Wiedniu w 1911
roku.
Jan Krucina żenił się dwukrotnie.
Po raz pierwszy z Franciszką Wodzik
(1865-1892) z Otrębowa, po raz drugi
z Marią Hampel (zm. 1917). Z pierwszego małżeństwa pochodziło czworo dzieci, z drugiego co najmniej
dwoje. Syn Jana, również Jan (ur.
1886), podobnie jak ojciec uczył się
w szkole rolniczej w Kocobędzu. 

• Metryka ślubu Jana Kruciny i Katarzyny Gemrotów (Gamrotów) z 1769
roku. Źródło: parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie,
Metryki ślubów, t. 6.

miasta rzeźbiarz Maksymilian Potrawiak, biorący udział w montażu
płyty, celowo posmarował śruby
towotem.
„Alek” chciał zdjąć niemiecką
tablicę 19 lutego – w 469. urodziny astronoma. Wcześniej jednak
prowadził rozpoznanie. 11 lutego
1942 r. ok. 6 rano udając pijanego,
wszedł na cokół, chcąc sprawdzić,
jak mocno są przykręcone śruby
mocujące tablicę. Gdy stwierdził,
że można je odkręcić gołymi rękoma, postanowił wykonać to
natychmiast, bez jakiegokolwiek
ubezpieczenia – nieopodal pomni-

– Z ordynatorami poszczególnych oddziałów
powinniśmy omówić strategię ich funkcjonowania na najbliższe 5-10 lat. Musimy zadbać
o to, aby szpital dalej się rozwijał, aby lekarze
nadal mieli do dyspozycji najnowocześniej-

sze, zaawansowane pod względem technologicznym urządzenia medyczne.

Pan również stoi na czele jednego z oddziałów – laboratorium klinicznego. To oddział
specyficzny, na którym nie leczy się chorych,
a jednak ma on ogromne znaczenie dla pracy
całego szpitala.

– Większość istniejących chorób diagnozuje
się dzisiaj w bardzo dużym oparciu o badania laboratoryjne. Ich wyniki potwierdzają
i precyzują podejrzenie choroby, a przy niespecyficznych objawach klinicznych często
dopiero na ich podstawie stawia się diagnozę.
W przedniej części oddziału jest punkt pobrań
krwi, tam przychodzą pacjenci. Każdego dnia
mamy ok. 500 pobrań – łącznie z tymi, które
wykonuje się pacjentom na oddziałach klinicznych szpitala oraz z tymi, które przychodzą z terenu, od lekarzy pierwszego kontaktu
i weterynarzy.

Pobrana krew jest tutaj badana. Co można z
niej wyczytać?

– Przeprowadzamy ok. sto testów biochemicznych i hematologicznych. Badamy morfologię
krwi, stężenie poszczególnych substancji w
osoczu: minerałów, cukru, tłuszczów, białka, witamin, dalej enzymy wątroby, tarczycy,
nerek, wskaźniki nowotworowe, krzepliwość
krwi, wskaźniki zawału, różnego rodzaju przeciwciała. Prócz krwi analizujemy także mocz i
inne płyny ustrojowe.

Widziałam sprzęt do analizy krwi. Wszystkie
testy wykonują automaty?

– Ręcznie robimy badania na hematologii,
gdzie pod mikroskopem badamy rozmaz krwi
oraz szpik kostny, a ponadto płyn mózgowo-rdzeniowy, który przysyłają nam z neurologii.
Pozostałe badania wykonują automatyczne
analizatory biochemiczne. Probówki z krwią
wkładane są do analizatora, w którym automatycznie przesuwane są pomiędzy segmentami przeznaczonymi do przeprowadzania
poszczególnych badań. Automatyczne pipe-

ty pobierają małą
ilość krwi do danego badania. Na
każdej probówce
jest kod kreskowy z
danymi nt. pacjenta oraz testów, które należy przeprowadzić. W jednym
momencie analizator może badać kilkadziesiąt próbek.
Po przeprowadzeniu testów automat
dostarczy plik elektroniczny z wynikami. Nowoczesny
sprzęt umożliwia
nam bardzo szybkie uzyskanie wyników. Na oddziały
intensywnej opieki dostarczamy je
przed upływem godziny od pobrania. Przed
dwudziestu laty trwało to kilka godzin, nowoczesny sprzęt bardzo przyspieszył ten proces.

Pana specjalizacją jest hematologia. Kto trafia
do pana gabinetu?

– Prowadzę poradnię hematologiczną, w której przyjmuję pacjentów z chorobami krwi,
czyli białaczką przewlekłą lub ostrą, chłoniakami, czyli lymfomami, natomiast najwięcej
jest osób z nadkrzepliwością albo odwrotnie
– z nadmiernym krwawieniem. Do prostszych
sytuacji należy anemia, zaburzenia białych
krwinek i trombocytów. U nas na hematologii
potrafimy zdiagnozować pełną skalę chorób
krwi, tak samo jak w szpitalu uniwersyteckim.
Nie leczymy jednak wszystkich. Chorych, którzy potrzebują chemioterapii w formie kroplówek dożylnych, odsyłamy do specjalistycznych szpitali. Wraz z postępem w medycynie
coraz więcej rodzajów raka krwi można leczyć
preparatami w tabletkach i wtedy pacjent
może być leczony u nas.(dc)

• Ordynator Roman Jochymek w sali analizatorów biochemicznych. Fot. DANUTA CHLUP

Kwestionariusz
Uczelnia: 1. Wydział Lekarski Uniwersytetu
Karola w Pradze

Specjalizacja: hematologia, biochemia
Rok rozpoczęcia praktyki: 2002
Praktyka zawodowa: Szpital Trzyniec:

2002-2005 oddział kliniczny chorób
wewnętrznych, 2005-2014 oddział
hematologii i transfuzjologii, od 2014
ordynator oddziału laboratorium klinicznego, od 2021 wicedyrektor szpitala ds.
medycznych

Kontakt: roman.jochymek@nemtr.cz

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar

J
• Jan Krucina z Łąk na liście członków Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra. Źródło: sprawozdanie Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra za rok 1882. Zdjęcia: ARC

Jeden z najlepszych kawałów polskiego podziemia
lat temu, rankiem
11 lutego 1942 r.,
harcerz Szarych
Szeregów
Maciej Aleksy Dawidowski ps. „Alek”
samodzielnie usunął niemiecką
tablicę z pomnika Kopernika w
Warszawie. Zdaniem gen. Bora-Komorowskiego, był to jeden z najlepszych kawałów polskiego podziemia zrobionych okupantowi.
Tablica z napisem DEM GROSSEN ASTRONOMEN NIKOLAUS
KOPERNIKUS zakrywała inny – historyczny już wówczas, bo liczący
sobie 112 lat – napis MIKOŁAYOWI
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azwisko Krucina
pojawia
się szczególnie
często na terenie wspomnianej parafii. Jeżeli sprawdzi
się frysztackie metryki, to można
powiedzieć, że połowa pracy nad genealogią Krucinów jest już za nami.

♩

ka przy Krakowskim Przedmieściu
1 mieściła się miejska komenda
policji. Choć spadająca tablica spowodowała hałas, nikt nie zwrócił
uwagi na działania Dawidowskiego. Zdołał ukryć ciężką płytę w
śnieżnej zaspie na rogu Oboźnej.
Dwa dni później – już wspólnie z
Janem Rossmanem i Andrzejem
Makólskim – przewiózł tablicę sankami na Żoliborz do piwnicy swego
mieszkania przy ul. Mickiewicza
18. W czerwcu 1942 r. niemiecka tablica została zakopana w ogrodzie
Rossmanów przy ul. Sułkowskiego
45.

Rozgłos akcji nadał sam niemiecki
gubernator dystryktu warszawskiego Ludwig Fischer. 24 lutego rozplakatowano jego „obwieszczenie”
informujące, że w odwecie za „usunięcie przez ręce łobuzerskie z pobudek politycznych” niemieckiego
napisu z pomnika Kopernika zostanie usunięty pomnik Jana Kilińskiego. Wielu mieszkańców Warszawy
dzięki temu właśnie dowiedziało się
o wyczynie „Alka”. Urzędowy komunikat Fischera zawierał też błędną
informację, że tablicę usunięto „w
nocy z dn. 11 na 12 lutego”.
Dzieje.pl/PAP

ak wynika z aktualnych prognoz, inflacja w tym roku
może osiągnąć 8,5 proc. A
to oznacza, że ceny w dalszym ciągu pójdą w górę, zaś nasze
oszczędności nadal będą topniały.
Część pracowników otrzyma podwyżki, ale prawie na pewno nie
dogonią one postępującej drożyzny. Emeryci mogą się spodziewać
latem nadzwyczajnej waloryzacji
świadczeń, ale także w tym przypadku koszty utrzymania – głównie
ceny energii, gazu, czynszów i żywności – mogą okazać się dla wielu
gospodarstw domowych seniorów
problemem nie do rozwiązania.
Należy przypomnieć, że z wysoką
inflacją sięgającą 6,5 proc. mieliśmy
już do czynienia w 2008 roku, ceny
żywności wzrosły wówczas o 8,1
proc. Także wtedy na świecie w górę
poszybowały ceny energii, głównie
jednak ropy naftowej.

•••

Chociaż drożyzna i niepewność
jutra szczególnie ludziom gorzej i
średnio zarabiającym, w tym samotnym matkom, rodzinom z dziećmi
i seniorom od miesięcy spędzają

Inflacja? Nic nowego pod słońcem
sen z powiek, warto wiedzieć, że w
przeszłości bywało o wiele gorzej.
Obecna inflacja, choć niezwykle
uciążliwa, wciąż jest inflacją umiarkowaną. Dopiero gdy przekroczy
10 proc. i poszybuje dalej w górę,
będzie zasługiwać na miano inflacji
galopującej. I wtedy będziemy mieli
prawdziwy problem. Powszechnie
uznaje się, że najzdrowsza dla gospodarki jest inflacja na poziomie
3-4 proc. (różni ekonomiści mają
jednak na ten temat różne zdania).
Poziom bliski 0 proc. rodzi już ryzyko deflacji. Niektórzy eksperci z
kolei widzą wyłącznie negatywne
skutki
finansowo-ekonomiczne
każdej, także niewielkiej, inflacji,
przede wszystkim zwracają uwagę
na nieuchronny i dotkliwy dla obywateli wzrost cen. Wszyscy zaś zgadzają się co do tego, że nadmierny
poziom inflacji zawsze prowadzi do
bolesnych konsekwencji. Dla konsumentów zaś inflacja to wyłącznie
negatywne doświadczenia.

•••

Największą hiperinflacją w historii była hiperinflacja na Węgrzech,
do której doszło po zakończeniu II

wojny światowej. I tak rok po wojnie największym nominałem był
tam banknot pengo 100-trylionowy, gdzie trylion to jedynka z 18
zerami. Przygotowany do wprowadzenia do obiegu był już banknot
o nominale miliard bilionów (jedynka i 21 zer). Zamiast opisu cyfrowego na banknocie znajdowało
się oznaczenie słowne Egymiliard
B.-pengo, a inflacja wyniosła w
tym kraju 41,9 biliarda proc. w skali miesiąca. Oznaczało to, że ceny
podwajały się przeciętnie w ciągu
każdych 15 godzin. Gdy w sierpniu
1946 r. wprowadzono tam forinty,
przyjęto przelicznik 1:400 kwadryliardów, gdzie kwadryliard to
jedynka z 27 zerami.
Z ogromną inflacją mieli też do
czynienia obywatele dawnej Jugosławii, w pierwszej połowie lat
90. sięgała tam bowiem 100 proc.
dziennie. Dinar jugosłowiański
praktycznie nie był używany, posługiwano się powszechnie niemieckimi markami lub dolarami
amerykańskimi.
Denominacji
dokonano w styczniu 1994 roku,
zdecydowano się wtedy na emisję
nowego dinara jugosłowiańskiego,

zrównując go z marką niemiecką,
co oznaczało denominację w proporcji ok. 1:10 mln.

•••

Hiperinflacje nie ominęły też Polski. Pierwsza nabrała rozpędu w
1923 roku. W Polsce obowiązywała
wtedy marka polska (mkp). Podczas gdy w 1918 za dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 9
marek polskich, cztery lata później
już ponad 6,3 mln mkp. Hiperinflację udało się zdławić w 1924 roku,
wtedy już walutą był złoty polski,
kurs zaś był równy kursowi franka szwajcarskiego. Po raz drugi
hiperinflacja nękała Polaków po
załamaniu się gospodarki PRL. Jej
skala była jednak niższa, aniżeli
w latach 20. ub. wieku. Także ona
jednak dała się mocno we znaki
zarówno pracownikom, jak i przedsiębiorcom i emerytom.

•••

O tym, jak żyło się zwykłym ludziom w czasach hiperinflacji szalejącej w Republice Weimarskiej
przed stu laty, można przeczytać
chociażby w powieści E.M. Re-

marque’a „Czarny obelisk”. Inflacja
w niemieckiej gospodarce narastała łagodnie już podczas I wojny
światowej, tempa nabrała jednak
latem 1921 roku, aby w rok później
przerodzić się w niebywałą hiperinflację. Jej najwyższa miesięczna
stopa wyniosła 29,5 tys. proc., co
jest trzecim najwyższym wynikiem
w historii po hiperinflacji na Węgrzech i w byłej Jugosławii. Wtedy
było tak, że w ciągu dwóch dni cena
dolara rosła o 200 tys. marek. Robotnicy zaś otrzymywali wypłatę
dwa razy dziennie. Za zgodą pracodawców biegli od razu do sklepu,
aby kupić coś do jedzenia, zanim
zarobione pieniądze znów okażą się
niewiele albo nic nie warte. Liczyła
się dosłownie każda minuta. Jeżeli
zaś chcieli przez chwilę zapomnieć
o swoim losie, na początku inflacji
mogli kupić jeszcze butelkę szampana za, bagatela, 2 miliony marek,
co stanowiło równowartość dwumiesięcznej renty przysługującej
inwalidom wojennym. Z upływem
czasu było jednak tylko gorzej. W
samym szczycie hiperinflacji cena
znaczka pocztowego osiągnęła niewyobrażalnych 500 mld marek...

8 ♩
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KARWINA –
AARAU 23:27

Do przerwy: 11:13. Karwina: Marjanović, Mokroš – Pelák, Jiří Užek, Jan
Užek 1, Franc 2, Solák 7, Patzel 8/4,
Mlotek, Sobol 2, Harabiš, Fulnek 2,
Široký, Nantl, Skalický 1.
W 1/8 Pucharu EHF piłkarze ręczni
Banika wprawdzie przegrali pierwsze
spotkanie ze szwajcarskim rywalem,
ale w rewanżu nie stoją na straconej
pozycji. – Cuda zdarzają się nie tylko
w bajkach. Spróbujemy wyeliminować szwajcarską drużynę, mamy
tydzień czasu, żeby się rzetelnie
przygotować – stwierdził trener
Michal Brůna.
Banik zagrał poniżej oczekiwań. Popełniał błędy techniczne, pudłował
w czystych okazjach, niezbyt pewnie
bronili też golkiperzy. Rewanż zaplanowano na 19 lutego w Aarau.

(jb)

L

iczyliśmy na drugi
medal dla polskich
skoków narciarskich
w zimowych igrzyskach w Pekinie, rzeczywistość podczas
poniedziałkowego
konkursu drużynowego była jednak
zgoła odmienna od naszych marzeń. Szósta lokata polskiej drużyny
w składzie Kamil Stoch, Piotr Żyła,
Dawid Kubacki, Paweł Wąsek spowo-
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Chrystian Heczko,

członek sztabu organizacyjnego Zimowych Igrzysk w Łomnej Dolnej

Smutek. Szóste miejsce
w »drużynówce«
Janusz Bittmar

♩

Narty to nie tylko dla dzieci sposób na relaks

S P ORT
PUCHAR EHF
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dowała duży niedosyt. Czy to czas na
zmiany w sztabie szkoleniowym?
Wszystkie znaki na lutowym niebie mówią, że Polacy wrócą z zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie
tylko z jednym medalem. Na starcie
imprezy po brązowy krążek sięgnął
Dawid Kubacki w indywidualnym
konkursie na normalnym obiekcie
HS 106. W ubiegłą sobotę pechową czwartą lokatę zdobył na dużej
skoczni Kamil Stoch i na tym można
zakończyć wyliczankę pozytywnych
momentów w wykonaniu podopiecznych Michala Doležala.

Wczoraj w „drużynówce” Polacy
skakali jak na zepsutej trampolinie.
Na przemian dobrze i kiepsko, o
czym świadczy dobitnie zepsuty drugi skok w wykonaniu Pawła Wąska.
Zawodnik z Cieszyna w pierwszej serii poszybował na 131,5 m, w drugiej
niestety spóźnił odbicie i było… 120
m, co w zasadzie przekreśliło szansę
na podium. Złoto zdobyła Austria.
– Ciężko było chłopakom walczyć.
Poniedziałek w Pekinie pokazał, że
ten sezon jest dla nas bardzo trudny
– stwierdził w TVP Sport Adam Małysz, dyrektor PZN. 


Zimowe Igrzyska w Łomnej
Dolnej w obiektywie

• W „drużynówce” zaprezentował
się m.in. cieszynianin Paweł Wąsek.
Fot. ARC

Zwycięstwo stracili w końcówce

P

ierwszoligowi piłkarze
Karwiny stracili kolejne punkty w walce o
uratowanie skóry. W
meczu 21. kolejki Fortuna Ligi
podopieczni trenera Bohumila
Páníka zaledwie zremisowali u
siebie z Jabloncem 1:1. Ten wynik w kontekście niespodziewanej przegranej Banika Ostrawa
z Teplicami (2:4) przygwoździł
Karwinę jeszcze mocniej na dnie
tabeli.
Karwiniakom zabrakło pięciu
minut do kompletu punktów w
meczu z Jabloncem. Przy stanie
1:0 błąd popełnił jednak Látal,

który przegrał pojedynek główkowy we własnym polu karnym i
niepilnowany Pilař już tylko dopełnił formalności. Gospodarze
zagrali w podobnym stylu, jak
tydzień wcześniej w wygranym
spotkaniu ze Slavią Praga. Z nastawieniem na defensywę, byle
nie popełnić błędu i byle nie
stracić pierwszego gola – tak jak
w wielu poprzednich kolejkach
tego sezonu. W 51. minucie kibice doczekali się pierwszej bramki – Čmelík z karnego strzałem
w lewy dolny róg nie dał szans
Hanušowi.
Szarpany futbol w drugiej po-

łowie, z masą niedokładnych podań i piłek wybijanych na oślep,
zakończył się podziałem punktów. Karwiniacy w końcówce
spotkania byli bliżej zwycięstwa,
Holík swojego rajdu nie potraktował jednak tak, jak powinien.
Zamiast szarży w pole karne
Jablonca piłkę niepotrzebnie
wycofał do gorzej ustawionego
partnera, pozwalając zaistnieć
obrońcom przyjezdnych, a także… asystentowi na linii bocznej.
Finał całej akcji zakończył się
bowiem spalonym.
(jb)

Zdjęcia: LUKÁŠ DUSPIVA (4), NORBERT DĄBKOWSKI (4)

FORTUNA LIGA

KARWINA – JABLONEC 1:1

Do przerwy: 0:0. Bramki: 51. Čmelík – 85. Pilař. Karwina: Bajza – Látal, Buchta, Dramé, Šehić – Jánoš, Qose (89. Papadopulos) – Čmelík (69. Holík), Zorvan
(89. Svoboda), Bartošák (80. Siniavskij) – Durosinmi.

OSTRAWA – TEPLICE 2:4

Do przerwy: 1:1. Bramki: 21. i 83. Almási – 41. i 70. Sejk, 62. Žák, 94. Mareček. Ostrawa: Budinský – Ndefe, Svozil, Chlumecký, Fleišman – Ekpai (63.
Boula), Kaloč, Budínský (71. Šín), Falta (71. Buchta) – Almási, Klíma.
Lokaty: 1. Slavia Praga, 2. Pilzno po 51 pkt., 3. Sparta Praga 47, 4. Ostrawa
39,… 15. Pardubice 17, 16. Karwina 9 pkt. W nast. kolejce: Ostrawa – Ołomuniec (sob., 15.00), Teplice – Karwina (niedz., 15.00).

WEEKENDOWY SERWIS HOKEJA
TIPSPORT EKSTRALIGA

TRZYNIEC –
PARDUBICE 3:2

Tercje: 1:1, 1:1, 1:0. Bramki i asysty: 18. Vrána (Marcinko, Růžička),
25. Zbořil (Hrehorčák, Vrána), 49.
Růžička (Doudera, Svačina) – 12.
Říčka (Poulíček, Cienciala), 21.
Cienciala (Poulíček). Trzyniec:
Kacetl – Doudera, Adámek, Zbořil,
Jaroměřský, Krenželok, Teper,
Zahradníček – Hrehorčák, Vrána,
Růžička – Kofroň, Nestrašil, O. Kovařčík – Bakoš, Marcinko, Svačina – Chmielewski, M. Kovařčík,
Dravecký.
Stalownicy pozostają w fotelu
lidera tabeli również po ostatniej
weekendowej kolejce. Zwycięstwo
zapewnił gospodarzom Martin
Růžička, który w 49. minucie w
przewadze liczebnej z podania
Doudery trafił idealnie w okienko. Dla Trzyńca to premierowa
wygrana z Pardubicami w tym sezonie. – Gra nie zawsze wyglądała
idealnie, ale konfrontacje z zespołami z czołowej trójki to zazwyczaj bardziej walka, niż hokej. Tak
było notabene wcześniej również
z Hradcem. To dla nas ważne trzy
punkty – stwierdził Václav Varad’a,

szkoleniowiec HC Stalownicy Trzyniec. W niedzielnym meczu kilka
ostrych starć z rywalem zaliczył
Aron Chmielewski, który w punktacji kanadyjskiej zatrzymał się po
niedzieli na 12 pkt. (6 goli, 6 asyst).

WITKOWICE – ML.
BOLESŁAW 3:0

Tercje: 0:0, 0:0, 3:0. Bramki i asysty: 49. Hruška (Bondra, Marosz),
53. Marosz (Lakatoš, Bondra), 60.
Bondra. Witkowice: Dolejš – Solowjew, R. Polák, Pedan, J. Stehlík,
Koch, L. Kovář, Plášil – M. Kalus, Marosz, Guman – Fridrich, J.
Hruška, Lakatoš – R. Bondra, Flick,
Illéš – Bernovský, Chlán, Lindberg.
Czyste konto Daniela Dolejša jest
wisienką na zwycięskim torcie ekipy Miloša Holania. Gospodarze radowali się z pierwszego zwycięstwa
nad Mladą Bolesławią w tym sezonie, zbudowanego na mocnych
fundamentach. – Kluczowa była
trzecia tercja. Nasza efektywność
pod bramką rywala oraz przede
wszystkim mocny punkt zespołu,
bramkarz Daniel Dolejš – skomentował zwycięstwo ostrawski trener
Holaň.
Lokaty: 1. Trzyniec 101, 2. Hradec
Kr. 99, 3. Pardubice 89,… 6. Wit-

• W Werk Arenie w kilku dobrych okazjach znalazł
się również Aron Chmielewski. Fot. ZENON KISZA
kowice 76 pkt. W nast. kolejce: K.
Brno – Trzyniec (jutro, 18.00).

CHANCE LIGA

SOKOLOW –
HAWIERZÓW 4:1

Tercje: 1:0 2:0 1:1. Bramki i asysty:
12. J. Pohl (Klejna, J. Konečný), 15.

Vracovský (T. Rohan), 35. Tomi
(Kadeřávek, T. Rohan), 51. M. Sloboda (T. Jandus, J. Novák) – 53.
Chroboček (J. Doktor, Hudeček).
Hawierzów: Sejpal – E. H. Jansons, G. Jansons, Chroboček, T.
Pastor, M. Hlaváč, Mrowiec – J.
Doktor, Hudeček, Dostálek – Křemen, Maruna, Tjurin – L. Bednář,
Hotěk, J. Žolobow – Damašek,
Mrva, Krupa.

Nic dodać, nic ująć. Obraz nędzy
i rozpaczy w Hawierzowie nabiera
apokaliptycznych rozmiarów. To
32. porażka tego zespołu w sezonie.
Lokaty: 1. Litomierzyce 94, 2.
Trzebicz 87, 3. Wsecin 80,… 11. Frydek-Mistek 64, 16. Hawierzów 32
pkt. W nast. kolejce: Jihlawa – Hawierzów (jutro, 17.30), F-M – Sokolow (czwartek, 18.00).

(jb)
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I N F O R M AT O R
Piosenka wraca na scenę

P

o dłuższej przerwie spowodowanej przez pandemię COVID-19 do kalendarza
zaolziańskich
wydarzeń śpiewaczo-muzycznych
wracają tradycyjne imprezy, których organizatorem lub współor-

ganizatorem jest Polskie Towarzystwo Artystyczne „Ars Musica”.
Pierwszą z nich są eliminacje
XVII Festiwalu Piosenki Dziecięcej, którego finał odbędzie się 23
kwietnia w Domu Kultury im. Petra Bezruča w Hawierzowie. Prze-

słuchania rozpoczną się w środę
23 marca o godz. 9.00 w Ośrodku
Kultury „Strzelnica” w Czeskim
Cieszynie i potrwają do czwartku.
Druga impreza konkursowa została zaplanowana na 11 maja też w
czeskocieszyńskiej „Strzelnicy”, a

CO W TEATRZE

„Wyciąć czy zostawić? Co? Kiedy?
Dlaczego?”. Na pytania dotyczące
zieleni miejskiej, opieki nad nią
oraz konieczności mniej czy bardziej radykalnych działań odpowie podczas spaceru po Wzgórzu
Zamkowym w Cieszynie architekt
krajobrazu, znawca tematu tak ze
strony teoretycznej, jak praktycznej, inż. Rudolf Klus. Spacer odbędzie się w środę 16. 2., spotkamy się
przy Czytelni i Kawiarni „Avion” o
godz. 15.00. Później zapraszamy na
rozgrzewkę i dalszy ciąg dyskusji
do salki MK przy ul. Bożka. W razie niesprzyjającej pogody (śnieg,
deszcz) spacer zostanie przesunięty na inny termin.
CZ. CIESZYN – Biblioteka Miejska
przy ul. Havlíčka 6 zaprasza do
„Avionu” w czwartek 17. 2. o godz.
17.00 na prelekcję Janiny Hławiczki pt. „Tunezja”. Wejściówki 40 koron.
KARWINA-RAJ – Klub Seniora
MK PZKO zaprasza członków na
spotkanie dnia 22. 2. o godz. 15.00.
PIOTROWICE k. KARWINY –
Klub Propozycji MK PZKO zaprasza na spotkanie we wtorek 15. 2.
o godz. 17.00 do Domu PZKO. W
programie prelekcja na temat działalności Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice
Czeskiej.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 22. 2. na
wędrówkę trasą Brenna-Skrzyżowanie – Lipowski Groń – Równica
– Ustroń, około 10 km, przewyższenie 538 m. Odjazd autobusu z przystanku Cieszyn-Celma do Brennej-Skrzyżowanie o godz. 9.15. Należy
zabrać raczki! Bliższe informacje i
mapka na www.ptts-beskidslaski.
cz. Kierownik Stasiek Pawlik, tel.
+48 606 133 123.
STOWARZYSZENIE ELEKTROTECHNIKÓW POLSKICH w RC
(SEP) – Zaprasza na zebranie
członkowskie, które odbędzie się
w czwartek 17. 2. o godz. 15.30 w
siedzibie firmy Emtest s.r.o. w
Czeskim Cieszynie, ul. Grabińska
1951/50c.

pracowniczka obsługi stołówki szkolnej (etat); ekonom-księgowa (etat).
Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na ekonom@zsptesin.cz lub
kontakt telefoniczny 725 611 155.

SCENA CZESKA – CZ. CIESZYN:
Láska, sex a finančák (17, godz.
19.00);
SCENA BAJKA – CZ. CIESZYN:
Niesamowita wyprawa lewej skarpetki (17, godz. 10.00).

CO W KINACH
TRZYNIEC – Kosmos: Okupace
(15, godz. 17.30); Spider-Man: Bez
drogi do domu (15, godz. 20.00);
Tajemství staré bambitky 2 (16, 17,
godz. 17.30); Margrete (16, godz.
20.00); V létě ti řeknu, jak se mám
(17, godz. 20.00); KARWINA –
Centrum: Śmierć na Nilu (15,
godz. 17.15); Mimořádná událost
(15, godz. 20.00); Sing 2 (16, godz.
17.30); Uncharted (16, godz. 20.00);
Moonfall (17, godz. 17.15); Przeżyć
(17, godz. 18.00); V létě ti řeknu, jak
se mám (17, godz. 20.00); HAWIERZÓW – Centrum: Gump – pes,
který naučil lidi žít (15, 16, godz.
17.00); Bohater (15, godz. 18.00);
Spider-Man: Bez drogi do domu
(15, 16, godz. 19.30); Spencer (16,
godz. 18.00); V létě ti řeknu, jak
se mám (17, godz. 18.00); Srdce na
dlani (17, godz. 19.30); CIESZYN –
Piast: Skarb Mikołajka (16, 17, godz.
15.30); 8 rzeczy, których nie wiecie
o facetach (16, 17, godz. 17.45); Miłość jest blisko (16, 17, godz. 19.45).

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

CO W TERENIE
CZ. CIESZYN – MK PZKO w Cz.
Cieszynie-Centrum zaprasza na
pierwszy spacer tematyczny pt.

OFERTA PRACY
SZKOŁA PODSTAWOWA z Polskim
Językiem Nauczania w Czeskim
Cieszynie poszukuje pracowników
na pozycję od zaraz: kucharka (etat);



jest nią XXVI Przegląd Cieszyńskiej
Pieśni Ludowej. Oba te wydarzenia
odbyły się po raz ostatni w 2019
roku. W kolejnych latach nie było
szans, żeby je zorganizować.
– Tym razem mamy nadzieję, że
się uda, że śpiew powróci na scenę, że młodzież będzie mogła dalej
rozwijać się w tym kierunku – zauważył prezes PTA „Ars Musica”
Leszek Kalina. Dodał, że z powodu
pandemii zostały odwołane dwie

GŁ-098

PROGRAM TV

Dnia 13 lutego minęła 1. rocznica
śmierci naszej Ukochanej Mamusi

śp. ALOJZJI TURKOWEJ

WTOREK 15 LUTEGO

z Mostów koło Jabłonkowa

zaś 17. 2. obchodziłby 100 lat

śp. FRANCISZEK TUREK



GŁ-088

NEKROLOGI
Wszystko na świecie przeminie,
szczęście, miłość, cierpienie
a pozostanie tylko wspomnienie.

z Karwiny

Z bólem w sercu, ale ufni w Boże Miłosierdzie zawiadamiamy wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych,
że dnia 10. 2. 2022 zmarł w wieku niespełna 90 lat nasz
Kochany Mąż, Tata, Teść, Starzik i Kuzyn

Z tej okazji życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności oraz sto lat składa
rodzina Jarząbkowa.

zamieszkały w Oldrzychowicach

pan WALTER TASZEK



GŁ-109

śp. RUDOLF OLSZOWY

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w kręgu rodzinnym w środę dnia 16. 2. 2022 o godz. 11.00 w kościele rzymskokatolickim w Trzyńcu. Po obrzędzie kremacja.
Zasmucona rodzina.



WSPOMNIENIA

Z miłością i wdzięcznością za życie wspominamy Drogiego naszym sercom

śp. ADOLFA DZIKA

GŁ-096

Upływa szybko życie,
jak potok płynie czas…

Czas płynie, my pamiętamy.

Szczere i głębokie wyrazy współczucia całej Rodzinie

śp. RUDOLFA OLSZOWEGO
byłego chórzysty Polskiego Zespołu Śpiewaczego „Hutnik”, składają
koleżanki i koledzy. Cześć Jego świetlanej pamięci.

z Hawierzowa-Suchej

Dziś mija już 23. rocznica Jego śmierci.
Najbliżsi.





GŁ-100

GŁ-083

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 9. 2.
2022 zmarł w wieku 90 lat nasz Ukochany Mąż, Ojciec,
Teść, Dziadek, Brat, Szwagier i Wujek

Czas mija, lecz tęsknota i smutek pozostają…
Dnia 17 lutego 2022 minie piąta rocznica, kiedy na zawsze ucichło serce naszej Kochanej Żony, Mamy, Cioci,
Babci i Prababci

śp. ANTONI JUROSZEK

śp. WALERII FAJOWEJ

zamieszkały w Wędryni-Zaolziu

z Karwiny-Łąk

Z miłością i szacunkiem wspominają najbliżsi.



Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w środę 16. 2.
2022 o godz. 13.00 w kościele katolickim w Bystrzycy.
Zasmucona rodzina.

GŁ-101



GŁ-102

Dnia 15 lutego minie pierwsza bolesna rocznica, kiedy od nas odszedł na
zawsze

Ciężko się z Tobą żegnało,
jeszcze trudniej bez Ciebie być,
lecz miłość śmiercią się nie kończy,
w moim sercu zawsze będziesz żyć.

śp. STANISŁAW FUSEK

zamieszkały w Piotrowicach-Zawadzie


GŁ-094

Dnia 16 lutego obchodziłaby 100. urodziny nasza Kochana Mamusia i Babcia

śp. HELENA KLIMSZOWA

z Czeskiego Cieszyna, pochodząca z Szumbarku
Z miłością i szacunkiem wspominają córka i syn z rodziną.


GŁ-090

Pragniemy podziękować wszystkim krewnym i znajomym, którzy razem z nami pożegnali dnia 7. 2. 2022 naszego Drogiego Zmarłego

śp. LUDWIKA KULĘ
Dziękujemy ks. Rudolfowi Sikorze za dostojne przeprowadzenie mszy
żałobnej oraz panu Tadeuszowi Gryczowi za wzruszające przemówienie pożegnalne. Za przekazane kondolencje, kwiaty i słowa otuchy
dziękuje żona Leokadia z rodziną.


GŁ-099

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowna planeta 9.20 Rzymskie wyścigi 10.15
Wyjaśnione tajemnice egipskich mumii 11.00 Największe bitwy czołgowe
11.50 Myśli wody 12.20 Nie poddawaj się plus 12.45 Nie poddawaj się
13.15 Broń II wojny światowej 14.05
Tajemnice II wojny światowej 15.00
Królestwo natury 15.25 Żyję Dunajem
16.20 Sto cudów świata 17.15 Półświatek paliw 18.10 Najwspanialsze dzieła
natury 19.00 Na hulajnodze 19.15 Magazyn chrześcijański 19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00 Forman kontra Forman 21.25 Wilki na
granicach 22.50 Lotnicze katastrofy
23.35 Historia Armii Czerwonej 0.35
Camino na kółkach.

NOVA

• Myśli wody
Wtorek 15 lutego,
godz. 11.50
TVC 2

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy Żonie oraz najbliższej
rodzinie z powodu śmierci

śp. inż. BOGUSŁAWA STONAWSKIEGO

ofiarnego społecznika oraz dyrygenta chóru „Melodia”


GŁ-105

Serdeczne podziękowanie składamy wszystkim przyjaciołom, którzy
złożyli kondolencje z powodu zgonu mojej Matki
„Głos” należy do Stowarzyszenia
Dzienników
Mniejszości Narodowych i Etnicznych Europy MIDAS

śp. LUDMIŁY WITOWEJ
Podziękowanie kieruję do ks. Mirosława Kazimierza, pani organistki
Natalii Uherowej, delegacji MK PZKO w Suchej Górnej i członków chóru „Sucha”.
W smutku pogrążony syn Józef z rodziną.


GŁ-093

TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie położne (s.) 9.55 Kamera na szlaku 10.25
Obiektyw 11.00 13 komnata Carmen
Mayerovej 11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Sama
w domu 14.00 Kot to nie pies 14.35
Legendy telewizji 15.45 Wezwijcie położne (s.) 16.40 Podróżomania 17.15
AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogody,
wiadomości, sport 20.15 Żandarmskie humoreski (s.) 21.35 13 komnata
K. Cajthamlovej 22.00 Hercule Poirot
(s.) 22.55 Przedsiębiorca (film) 0.30
Maigret i nieuprzejma służąca (film).

6.15 Bolek i Lolek (s. anim.) 6.25 Wilk
i zając (s. anim.) 7.00 Nowy dzień 8.10
M.A.S.H. (s.) 9.15 Slunečná (s.) 10.30
7 przypadków Honzy Dedka 11.35
Strażnik Teksasu (s.) 12.35 Gliniarz i
prokurator (s.) 13.35 Policja Hamburg
(s.) 14.35 Agenci NCIS (s.) 15.40 Tak
jest, szefie! 16.50 Policja w akcji 17.50
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości,
pogoda 19.55 Showtime 20.15 1. misja (s.) 21.35 Show Jana Krausa 23.55
Tak jest, szefie! 1.00 Policja w akcji.

CZWARTEK 17 LUTEGO

TVC 1

• Historia Armii Czerwonej
Środa 16 lutego,
godz. 12.30
TVC 2

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica (s.) 9.50 Spece (s.) 10.55 Pościg
12.00 Południowe wiadomości 12.25
Krok za krokiem (s.) 12.45 Lekarze z
Początków (s.) 14.05 Mentalista (s.)
15.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 17.30 Pościg 18.25 Ulica (s.) 19.30
Wiadomości, sport, pogoda 20.20
Survivor Czechy i Słowacja (reality-show) 22.50 Weekend 23.40 CSI:
Kryminalne zagadki Miami (s.) 1.30
Mentalista (s.).
6.15 Bolek i Lolek (s. anim.) 6.25 Wilk
i zając (s. anim.) 7.00 Nowy dzień
8.10 M.A.S.H. (s.) 9.15 Dream Team
(reality-show) 10.30 Jak zbudować
marzenie 11.35 Strażnik Teksasu (s.)
12.35 Gliniarz i prokurator (s.) 13.35
Policja Hamburg (s.) 14.35 Agenci
NCIS (s.) 15.40 Tak jest, szefie! 16.50
Policja w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, pogoda 19.55
Showtime 20.15 Slunečná (s.) 21.35 7
przypadków Honzy Dědka 23.55 Tak
jest, szefie! 1.00 Policja w akcji.

da 12.25 Krok za krokiem (s.) 12.45
Doktorzy z Początków (s.) 14.05 Mentalista (s.) 15.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (s.) 16.57 Popołudniowe
wiadomości 17.30 Pościg 18.25 Ulica
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda
20.20 Zamieńmy się żonami (reality-show) 21.40 Małe miłości 22.40
Prawo i porządek: Sekcja specjalna
(s.) 23.35 CSI: Kryminalne zagadki
Miami (s.) 1.20 Mentalista (s.).

PRIMA

TVC 2
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5.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie położne (s.) 9.55 Pierwsza republika (s.)
10.50 Klatka 11.00 Śladami gwiazd
11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Sama w domu 14.00
Wszystko, co lubię 14.30 Skradziona
babcia 14.45 My, uczęszczający do
szkoły (s.) 15.50 Wezwijcie położne
(s.) 16.45 Podróżomania 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 Dziadki
(film) 21.40 Niewinne kłamstwa (s.)
23.00 Komisarz Moulin (s.) 0.40 AZ
kwiz.

5.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie położne (s.) 10.00 List do ciebie 11.00
Wszystko, co lubię 11.30 AZ kwiz
12.00 Południowe wiadomości 12.30
Sama w domu 14.05 Chłopaki w akcji
14.30 Śladami gwiazd 14.55 Zawodowcy (s.) 15.50 Wezwijcie położne
(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 Pierwsza
republika (s.) 21.05 Gejzer 21.35 Pr.
dyskusyjny 22.35 Na tropie 23.00 Komisarz Montalbano (s.) 0.45 AZ kwiz.

TVC 2

PRIMA

Kto kochał – nie zapomni,
kto znał – niechaj wspomni.

Z miłością i szacunkiem wspominają najbliżsi.

POLECAMY

TVC 1

i w tym roku, dnia 14. 7., minie szesnasta rocznica śmierci naszego Kochanego Tatusia.
O chwilę wspomnień i cichą modlitwę proszą syn i córka z rodziną.

Dnia 17 lutego 2022 obchodzi jubileusz 80. urodzin

CO ZA OLZĄ
CIESZYŃSKI OŚRODEK KULTURY, Galeria Ceglana, Dom Narodowy, Rynek 12, Cieszyn: 15.
2. o godz. 17.00 wernisaż wystawy
Stowarzyszenia Artystów Plastyków w RC pt. „SAP‘ 2022 PL/CZ”.
Czynna do 13. 3. w po-pt: w godz.
8.00-16.00.
MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO, Galeria Wystaw Czasowych, T. Regera 6, Cieszyn: do 28.
2. wystawa pt. „Upamiętnieni. Płaskorzeźbione popiersia Jana Hermy”. Czynna: wtorek, czwartek,
piątek, sobota i niedziela w godz.
10.00-14.00; środa w godz. 12.0016.00.
WIEŻA PIASTOWSKA i ROTUNDA św. Mikołaja, Cieszyn: czynne codziennie w godz. 9.00-17.00.

Myśli nasze powracają do chwil, kiedy byliście z nami.

ŻYCZENIA

WYSTAWY
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ,
ul. Główna 115/15, Cz. Cieszyn:
do 28. 8. wystawa pt. „Rzeki nie
płyną, jak chcą”. Czynna: wt-nie: w
godz. 9.00-17.00.
HAWIERZÓW, DOM KULTURY
P. Bezruča, Galeria Maryčka,
Hlavní třída 246/31a: do 28. 2.
wystawa obrazów Oskara Pawlasa. Czynna: w dni robocze w godz.
14.00-19.00.
CZ. CIESZYN, KONGRES POLAKÓW, ul. Grabińska 458/33: do
25. 2. wystawy pt. „Jan Kubok,
kierownik szkoły i wójt Końskiej”
i „Z Adamowej dzichty. O życiu i
twórczości Adama Wawrosza”, do
15. 3. wystawa pt. „Cieszyńska para
książęca Albert Kazimierz i Maria
Krystyna”. Czynne od wtorku do
piątku w godz. 8.00-15.00.
CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓWNY
PZKO, ul. Strzelnicza 28, korytarz wejściowy: do 21. 2. wystawa
pt. „Gustaw Morcinek. Z mojego
Śląska Cieszyńskiego”. Czynna od
poniedziałku do piątku w godz.
8.00-16.00.

edycje Przeglądu Pieśni Ludowej,
a Festiwal Piosenki Dziecięcej, który odbywa się co dwa lata, został
przesunięty z ub. roku na bieżący.
– W związku z tym byliśmy zmuszeni również przenieść Przegląd
Szkolnej Działalności Śpiewaczej
na przyszły rok. Impreza ta organizowana jest bowiem w dwurocznej
frekwencji na zmianę z festiwalem.
Inna sprawa, że chórom szkolnym
też trudno byłoby przygotować repertuar, skoro przez tak długi czas
nie mogły prowadzić prób i śpiewać – stwierdził Kalina.
(sch)

• Auto Moto Świat
Czwartek 17 lutego,
godz. 17.45
TVC 2

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Piękno północnej Europy 9.25 Żyję Dunajem
10.20 Klejnoty chińskich pustkowi
11.10 Kraina wina 11.40 Wojny światowe 12.30 Historia Armii Czerwonej
13.30 Kto zabił neandertalczyków
14.25 Natura bez granic 14.55 Wełtawa, nasza rzeka 15.05 Do Wericha na
Kampę 16.20 Klucz 16.45 Zaginione
pociski zimnej wojny 17.40 Myśli
wody 18.20 Starożytne megapolis
19.15 Babel 19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00 Tajemnicza
Gruzja 21.00 Odkrywanie smaków
z Gordonem Ramsay'em 21.45 Klejnoty o zapachu benzyny 22.15 Jak
fabryki zmieniły świat 23.10 Odkryte
tajemnice egipskich mumii 23.55 Biała królowa (s.).

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica
(s.) 9.50 Spece (s.) 10.55 Pościg 12.00
Południowe wiadomości, sport, pogo-

5.59 Dzień dobry 8.30 Świat zwierząt
9.25 Najwspanialsze dzieła natury
10.15 Do Wericha na Kampę 11.30
Tajemnice II wojny światowej 12.25
Jak fabryki zmieniły świat 13.25 Cudowna planeta 14.15 Błękitna planeta 15.05 Starożytny Egipt 15.35 Trzy
miasta, które zmieniły świat: Amsterdam, Londyn, Nowy Jork 16.30 Europa dziś 17.00 Odkrywanie smaków
z Gordonem Ramsay'em 17.45 Auto
Moto Świat 18.15 Piłka nożna: Fenerbahce Stanbuł – SK Slavia Praga 21.05
Półświatek seksklubów 22.00 Fauda
(s.) 23.40 Queer.

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica
(s.) 9.55 Małe miłości 10.55 Pościg
12.00 Południowe wiadomości 12.25
Krok za krokiem (s.) 12.45 Doktorzy
z Początków (s.) 14.05 Mentalista (s.)
15.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 17.30 Pościg 18.25 Ulica (s.) 19.30
Wiadomości, sport, pogoda 20.20
Odznaka Vysočina (s.) 21.30 Dama i
Król (s.) 22.40 Gwiezdne życie 23.15
CSI: Kryminalne zagadki Miami (s.)
1.05 Mentalista (s.).

PRIMA

6.15 Bolek i Lolek (s. anim.) 6.25
Wilk i zając (s.) 7.00 Nowy dzień 8.10
M.A.S.H. (s.) 9.15 1. misja (s.) 10.30
Show Jana Krausa 11.35 Strażnik Teksasu (s.) 12.35 Gliniarz i prokurator
(s.) 13.35 Policja Hamburg (s.) 14.35
Agenci NCIS (s.) 15.40 Tak jest, szefie!
16.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto
do stołu! 18.55 Wiadomości, pogoda
19.55 Showtime 20.15 Zoo (s.) 21.35
Incognito 22.40 Gafy (s.) 23.55 Tak
jest, szefie!
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POST SCRIPTUM
KRZYŻÓWKA SYLABOWA

UŚMIECHNIJ SIĘ

1

2

3

4

A

B

C

D

POZIOMO: A. elegancki pokój do przyjmowania gości B. jednostka elektryczna odnosząca się do natężenia
prądu - konia kują, a ona nogę podstawia (w przysłowiu) C. but po czesku – brodaty ssak hodowlany dla mleka
D. bywa droższa od obrazu
PIONOWO: 1. zestawienie dwóch numerów w grach liczbowych, scaevus 2. myli się tylko raz – ciężar
opakowania 3. lina do tresowania koni – dawniej o przecinku lub stan głębokiej śpiączki 4. zbiór danych
przetwarzany przez komputer
Wyrazy trudne lub mniej znane: AMBO, LONŻA

MINIKWADRAT MAGICZNY I

LOGOGRYF ŁUKOWATY

Pionowo i poziomo jednakowo:
1. pozdrowienie
żeglarskie
2. poniżenie,
niesława, ujma na
honorze
3. elektryczny,
wyborczy lub
łowiecki
4. substancje
toksyczne
pochodzenia
bakteryjnego,
roślinnego lub
zwierzęcego
Wyrazy trudne lub
mniej znane: AHOJ

Rozwiązaniem jest nazwa miasta w zachodniej Polsce, w województwie dolnośląskim, położonego na
Dolnym Śląsku.

1

2

3

4

1

1.-4. gwar, wrzawa, duży hałas,
zamieszanie
3.-6. przykra sytuacja, problem,
ambaras
5.-8. druh, kompan, kamrat
7.-10. wieś w lubelskim, w powiecie
ryckim, w gminie Ryki
9.-12. obiekty czci w religiach
politeistycznych
11.-2. model samochodu osobowego
marki Renault

2

3

4

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Wyrazy trudne lub mniej znane:
OGONÓW, TWINGO

Pionowo i poziomo jednakowo:

1
1. głos hamujących
opon
2. czasem błyśnie
w dogasającym
ogniu
3. ptak lubiący
świecidełka
4. estoński pisarz
współczesny
Wyrazy trudne lub
mniej znane: KAAL

2

3

4

1

2

3

4

W

śród autorów poprawnych rozwiązań zostanie
rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy

Rozwiązanie logogryfu z 1 lutego: ŚWIEBODZIN
Rozwiązanie minikwadratu magicznego I

przesyłać na e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsy-

z 1 lutego: 1. PARK 2. ABBOT 3. RONDO 4. KTOŚ

łania upływa w piątek 25 lutego 2022 r. Nagrodę z 1

Rozwiązanie minikwadratu magicznego II

lutego otrzymuje Krystyna Kupka ze Stonawy. Autorem

z 1 lutego: 1. DACH 2. AWIZO 3. CZOŁO 4. HOOP

dzisiejszych łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 1 lutego: WOJAŻE

