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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.

Spotkanie 
prezydentów

Petr Pavel i Andrzej Duda 
spotkali się w sobotni 
poranek w Monachium 
przy okazji Konferencji 

Bezpieczeństwa. Czeski prezydent 
elekt z głową państwa polskiego 
rozmawiał o priorytetach bezpie-
czeństwa, wspólnej wizji NATO 
oraz skutecznym zwiększaniu 
zdolności odstraszania w Sojuszu. 
Jak poinformowała Kancelaria 
Prezydenta RP, rozmowa dotyczy-
ła również poglądu nowego prezy-
denta RC na Inicjatywę Trójmorza 
oraz inne formaty regionalne. Spo-
tkania w stolicy Bawarii odbywa-
jące się na marginesie Konferencji 
Bezpieczeństwa, to – jak czytamy 
– „kolejny element ofensywy dy-
plomatycznej prezydenta RP”. 
Petr Pavel po spotkaniu z Andrze-
jem Dudą w swoim wpisie twit-
terowym podkreślił, że „relacje z 
polskimi przyjaciółmi mają ogrom-
ne znaczenie, tym bardziej w dzi-
siejszych trudnych czasach, kiedy 
razem musimy pomagać także w 
rozwiązywaniu problemów poza 
naszymi granicami”. Dodał też, że 
liczy na współpracę i szybkie spo-
tkanie w Warszawie. 
W piątek również w Monachium 
Andrzej Duda spotkał się w ra-
mach Trójkąta Weimarskiego 
z kanclerzem Niemiec Olafem 
Scholzem oraz prezydentem Fran-
cji Emmanuelem Macronem.  (szb)

Krótko, zwięźle, ciekawie, 
czyli Zaolzie na TikToku
WYDARZENIE: Centrum Polskie Kongresu Polaków w RC uruchomiło oficjalne konto na 
platformie TikTok. Za pomocą tej popularnej aplikacji materiały wideo o Polakach na Zaolziu 
mają dotrzeć do szerszej grupy odbiorców, zwłaszcza młodych w regionie, całych Czechach 
i Polsce. Krótki filmik poświęcony Starej Karwinie został wyświetlony już ponad dwieście 
tysięcy razy!

Łukasz Klimaniec

S
iedem krótkich fil-
mików poświęco-
nych Zaolziu – gdzie 
najkrótszy liczy 
46 sekund, a naj-
dłuższy 96 sekund 
– znalazło się na 

uruchomionym właśnie koncie na 
TikToku poświęconym naszemu 
regionowi. W każdym z nich Ma-
ciej Cymorek, aktor pochodzący z 
Czeskiego Cieszyna, w zwięzły spo-
sób prezentuje charakterystyczne 
dla regionu miejsca. Mowa jest o 
Starej Karwinie nazwanej Zaol-
ziańską Atlantydą, Żwirkowisku, 
Jaworowym, krzywym kościele, 
tragedii żywocickiej, jabłonkow-
skim incydencie oraz Cieszynie i 
Czeskim Cieszynie. Materiały cie-
szą się wielką popularnością – za-
mieszczony raptem sześć dni temu 
filmik o Starej Karwinie został wy-
świetlony już ponad dwieście tysię-
cy razy, a klip z Mostów k. Jabłono-
wa ponad 70 tys. razy.

– TikTok to jedna z tych popu-
larnych platform, na której chce-
my szerzyć wiedzę o Zaolziu w 
atrakcyjnej, przystępnej i świeżej 
formie pokazując różne miejsca 
regionu – wyjaśnia Michał Przy-
wara, kierownik Centrum Polskie-
go Kongresu Polaków w RC, gdzie 
zrodził się pomysł uruchomienia 
kanału na robiącym furorę wśród 
nastolatków TikToku. Nie ukrywa, 
że jedną z przesłanek były spotka-
nia z dziewiątoklasistami z pol-
skich szkół.

 – Doszliśmy do wniosku, że tak 
naprawdę nie mamy żadnej oferty 
skierowanej dla nich. To młodzież, 
która używa Instagrama i TikToka, 
a dla której Facebook zaczyna już 
być platformą używaną przez oso-
by starsze – przyznaje.

Stąd właśnie pomysł uruchomie-
nia kanału na TikToku i zaangażo-
wania do filmików Macieja Cymor-
ka, rozpoznawalnego i świetnie 
prezentującego się aktora z regio-
nu. 

Nasz kanał na TikToku (nazywa 
się Zaolzie_based) prezentuje cie-
kawostki z regionu Śląska Cieszyń-
skiego, będzie pokazywał także 
miejsca mniej oczywiste i znane, 
niż Żywocice czy Żwirkowisko, a z 
którymi wiąże się ciekawa historia. 
Wśród planowanych materiałów 
(aktualnie powstają trzy kolejne) 
znajdą się również krótkie filmy 
edukacyjne, wywiady z eksperta-
mi oraz relacje z wydarzeń zwią-
zanych z działalnością Centrum 
Polskiego.

– Chcemy tworzyć na tej plat-
formie markę Zaolzia – podkreśla 
Michał Przywara. Treści z zaolziań-
skiego kanału na TikToku dotrą do 
Polaków mieszkających po obu 
stronach Olzy oraz Czechów, bo fil-
miki są opatrzone napisami w obu 
językach – polskim i czeskim. 

– Zamierzamy pokazać, że Pola-
cy na Zaolziu to żywa i nowoczesna 
społeczność, która nie żyje tylko 
pamięcią i wspomnieniami, ale jest 
otwarta na współczesność – pod-
kreśla Michał Przywara. 

Materiały będą pojawiały się 
sukcesywnie, ale nie aż tak często, 

jak w przypadku oglądanych przez 
dzieci i młodzież samozwańczych 
celebrytów. Kierownik Centrum 
Polskiego zaznacza, że celem jest 
zamieszczanie dobrej jakości filmi-
ków. A takie nie mogą być kręcone 
naprędce telefonem komórkowym, 
a następnie szybko montowane. 

– To nie jest kanał influencerski, 
gdzie treść musi pojawiać się syste-
matycznie. Chcemy tworzyć krót-
kie, ale dobrej jakości materiały 
– zaznacza. Takie powstaną, gdy 
Centrum pozyska kolejne pienią-
dze z projektów na ich produkcję. 
 

Jak to działa?
TikTok to mobilna aplikacja internetowa, która pozwala publikować krótkie 
materiały wideo w formie zbliżonej do teledysków muzycznych (wideoklipów). 
Została stworzona przez chińskie przedsiębiorstwo ByteDance we wrześniu 
2016 roku. Od chwili założenia pobierano ją już ponad 3 miliardy razy. Szacuje 
się, że na całym świecie aktywnych użytkowników TikToka jest ponad miliard, a 
filmiki zamieszczane na tej platformie są wyświetlane ponad miliard razy dzien-
nie. Większość twórców treści na TikToku (53 proc.) to osoby w wieku 18-25 
lat.

Fot. ARC
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Portal Pamięci Zaolzia: zerknij i sprawdź
Podczas ostatniego Konwentu Pre-
zesów PZKO został poruszony temat 
portalu Miejsca Pamięci Zaolzia (www.
miejscapamieci.cz), czyli multi me-
dialnego przewodnika po ciekawych 
miejscach związanych z Polakami 
żyjącymi w regionie. Jest on tworzo-
ny od 2019 roku i znajdują się tam 
informacje m.in. o Domach Polskich 

i PZKO, o polskich szkołach, pomni-
kach, tablicach wspomnieniowych, 
nagrobkach na cmentarzach oraz 
innych miejscach ważnych dla polskiej 
mniejszości. Helena Legowicz, prezes 
PZKO, zaapelowała, żeby zerknąć na 
tę stronę internetową.
– Przeglądając ten portal zauważyłam, 
że opisy bywają niepełne, często nie-

dokładne. Stąd mój apel, by w kołach 
znalazła się osoba, która sprawdzi, czy 
czegoś tam nie brakuje i czy wszystko 
jest zgodnie z opisem. A może warto 
umieścić inne ważne miejsca dla pol-
skiej społeczności? Ewentualne uwagi 
należy spisać i przesłać do Zarządu 
Głównego – zaapelowała.
 (klm)

•••
A gdzie Ty wracasz?
Męska część zespołu Sceny Polskiej 
Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cie-
szynie zagrała w najnowszym klipie 
zespołu 8 lat w Tybecie. Utwór „Po-
wrót do Ziemi Obiecanej” to pierwszy 
singiel zapowiadający drugi album roc-
kowej grupy ze Śląska Cieszyńskiego, 
która mocno akcentuje swoje związki 
z regionem. 
Nowy klip obejrzymy w serwisie 
YouTube. Zrealizowany został przez 
agencję Dreamer Studio na scenie 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Strumieniu. Na ekranie widzimy 
głównego bohatera przeglądającego 
przy stole stare fotografi e – w tej 

roli wystąpił aktor Sceny Polskiej TC 
Grzegorz Widera. – Nieważne skąd 
pochodzisz i gdzie zaprowadzą Cię 
życiowe wybory, zawsze będziesz wra-
cał. Twoje osiedle, dzielnica, rodzinna 
miejscowość czy region – to jedno 
miejsce, które nazywasz domem, budzi 
najlepsze wspomnienia i przypomina o 
tym, co najważniejsze. Wybraliśmy się 
w podróż w czasie, tam i z powrotem, 
zastanawiając się jakby to było wrócić 
po latach do miejsc i ludzi, do naszego 
prywatnego raju i osobistej „ziemi 
świętej”. Do Domu, na Śląsk Cie-
szyński. A gdzie Ty wracasz? – pytają 
członkowie zespołu 8 lat w Tybecie, 

a główna postać w teledysku wraca 
wspomnieniami także do lat minionych 
i na scenie pojawiają się dawni kole-
dzy. Przy stole zasiedli zatem również 
kolejni aktorzy Sceny Polskiej: Bogdan 
Kokotek, Adam Milewski, Marcin Kale-
ta, do których dołączył Paweł Bazyle-
wicz.  (szb)

W I A D O M O Ś C I

Dawid Kopik, 
17-latek z miejscowości Gola pod Lesznem, jedyny 
Polak, który w tym roku dostał się na Uniwersytet Yale 
(USA), od lat zaliczany w rankingach do kilku najlepszych 
wyższych szkół na świecie

CYTAT NA DZIŚ

•••

Zawsze jestem chętny na nowe 

wyzwania – bez względu na to, jak 

trudne są 

W I A D O M O Ś C I

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«
Fot. ARC
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Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posia-
dacie – życie pokazuje, że fraza z utworu Stanisława Jacho-
wicza, XIX-wiecznego polskiego poety i bajkopisarza, jest 
stale aktualna. Przypomniała o sobie krótko po tym, gdy na 

łamach „Głosu” zaprezentowaliśmy położony raptem 25 kilometrów 
od Cieszyna zamek w Grodźcu Śląskim, jeden z nielicznych polskich 
tego typu obiektów, który nigdy nie był zrujnowany, a teraz dzięki po-
mysłowo przeprowadzonej rewitalizacji stał się kolejną atrakcją Śląska 
Cieszyńskiego. Okazuje się, że wcale nie trzeba jechać gdzieś daleko, 
by zobaczyć naprawdę ciekawe miejsce, które może być dobrym pomy-
słem na rodzinną wycieczkę lub jednym z punktów wspólnego wypadu 
ze znajomymi.

Bogactwo turystyczne Śląska Cieszyńskiego jest ogromne. To nie 
tylko zamki, pałace, muzea, parki, ale i malownicze górskie szczyty, 
szlaki oraz ścieżki rowerowe i spacerowe. Każdy taki punkt można 
odkryć na nowo i na swój sposób. Zresztą, jeśli dla kogoś wyjście na 
Filipkę czy Jaworowy, albo spacer po parku Bożeny Niemcowej lub 
przechadzka ścieżkami w rejonie krzywego kościoła są źródłem relak-
su i zastrzykiem energii (takim „ładowaniem akumulatora”), to i tak 
wybierze się tam kolejny raz. Ale bywają i takie miejsca, do odwiedzin 
których czasem trzeba kogoś specjalnie zachęcić. 

Odkrywaniu takich niby oczywistych i znajdujących się tuż „pod 
nosem” miejsc służy „Przewodnik po izbach regionalnych i ekspozy-
cyjnych na Zaolziu”, jaki został wydany przez PZKO pod koniec 2022 
roku. Opisane w nim Małe Muzeum im. Karola Piegzy w Bukowcu, 
Izba Regionalna im. Adama Sikory w Jabłonkowie, Izba Tradycji w 
Nieborach, ekspozycja „Bohaterowie Przestworzy” w Cierlicku, Izba 
Tradycji w Skrzeczoniu oraz ekspozycja poświęcona postaci Włady-
sława Niedoby w Nawsiu – to miejsca od lat funkcjonujące w regionie, 
które mają charakter etnografi czny i odwołują się do lokalnej historii. 
W przewodniku zobaczymy zdjęcia wnętrz muzealnych i eksponatów, 
znajdziemy też praktyczne informacje nawiązujące do historii tych 
placówek. A to może być całkiem dobry pretekst do ciekawej wyciecz-
ki lub niezły punkt wyjścia do poznania okolicy – tej bliższej i tej dal-
szej.  

ZDANIEM... Łukasza Klimańca

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

CZESKI CIESZYN
Do miasta wraca popularny 
Śląski Targ, czyli wydarze-
nie, podczas którego można 
kupić wiele przysmaków i 
produktów regionalnych. 
Pierwszy w tym roku taki 
jarmark odbędzie się w naj-
bliższy czwartek (23 lutego) 
od 8.00 do 16.00 na rynku. 
Organizatorem jest Stowa-
rzyszenie Czeskich Produ-
centów i Rolników z Ostra-
wy. Do nabycia będą świeże 
lokalne produkty, kilka 
rodzajów świeżego chleba 
na zakwasie, serów, ciastek 
i innych wyrobów. Nie za-
braknie wina, stoisk cukier-
ników, pszczelarzy, zielarzy i 
twórców ludowych. Kolejne 
edycje zaplanowano na 
30 marca, 27 kwietnia, 18 
maja, 15 czerwca, 20 lipca, 
17 sierpnia, 14 września, 19 
października, 16 listopada i 
14 grudnia. (klm) 

ORŁOWA 
W tym tygodniu ruszą 
prace budowlane na ulicy 
Jabłoniowej w Porubie 
związane z wykonaniem 
kanalizacji deszczowej. 
Obecnie droga pokryta jest 
nawierzchnią asfaltowo-be-
tonową bez odwodnienia, 
dlatego woda często spra-

wia tu 
problemy. W 
ramach prac zosta-
nie wybudowany nowy 
drenaż, a dotychczasowy 
asfalt zastąpi betonowa 
nawierzchnia odwadnia-
jąca. Dodatkowo, w razie 
ulewnych deszczów, dro-
ga zostanie wyposażona 
w liniowy kanał odwadnia-
jący. Podobne rozwiązanie 
zostało zastosowane przy 
budowie parkingu przy 
ulicy Rydułtowskiej. Prace 
powinny zakończyć się na 
początku czerwca. (klm)

OSTRAWA
Budynek apartamentowy 
na rogu ulic U Tiskárny 
i Chopina, który został 
wybudowany tuż po 1900 
roku, przeszedł gruntow-
ną przebudowę i został 
właśnie oddany do użytku. 
Wcześniej był w opłakanym 
stanie. Teraz prezentuje 
się efektownie. Podczas 
renowacji konieczne było 
zachowanie jego elemen-
tów artystycznych, gdyż 
jest wpisany do rejestru 
zabytków. Z tego powodu 
podczas prac odnowiono 
m.in. oryginalne witryny 

sklepowe. Obiekt posiada 
łącznie sześć mieszkań i trzy 
pomieszczenia niemieszkal-
ne. Rewitalizacja kosztowa-
ła blisko 21 mln koron.  (klm)

HAWIERZÓW
Odcinkowy pomiar pręd-
kości został w tym mie-
siącu wprowadzony na 
ulicy Poległych Bohaterów. 
Dozwolona prędkość na tej 
ulicy wynosi 50 kilometrów 
na godzinę, lecz kierowcy 
często nie stosują się do 
przepisów. Władze Hawie-
rzowa zdecydowały się na 
takie rozwiązanie na prośbę 
mieszkańców Żywocic. Od-
cinkowy pomiar prędkości 
ma zwiększyć bezpieczeń-
stwo. Prędkość mierzona 
jest w obu kierunkach jazdy 
między remizą strażacką, a 
nadajnikiem na końcu Ży-
wocic. (klm)

wtorek

środa

czwartek

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

dzień: 6 do 8ºC 
noc: 6 do 4ºC 
wiatr: 1-3 m/s

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

DZIŚ...

21
lutego 2023

Imieniny obchodzą: 
Feliks, Lena, Robert
Wschód słońca: 6.36
Zachód słońca: 17.02
Do końca roku: 313 dni
(Nie)typowe święta:
Ostatki (Zapusty),
Międzynarodowy Dzień 
Języka Ojczystego
Przysłowia: 
„Ostatni wtorek wskazuje, 
jaka pogoda w poście 
panuje”

JUTRO...

22
lutego 2023

Imieniny obchodzą: 
Małgorzata, Marta
Wschód słońca: 6.34
Zachód słońca: 17.04
Do końca roku: 312 dni
(Nie)typowe święta:
Popielec
Przysłowia:
„Jeśli po deszczu Środa 
Popielcowa, to cała 
wiosna bywa deszczowa”

POJUTRZE...

23
lutego 2023

Imieniny obchodzą: 
Izabela, Polikarp, Romana
Wschód słońca: 6.32
Zachód słońca: 17.06
Do końca roku: 311 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Tosta
Przysłowie:
„Silne wiatry przy końcu 
lutego, spodziewaj się 
zatem lata żyznego”

POGODA

OSTRAWA

HAWIERZÓW

Aż 111,5 mln koron otrzymał 
Teatr Cieszyński w Czeskim 
Cieszynie na modernizację 
swojego budynku. To 
pieniądze z Narodowego 
Planu Odnowy. Dzięki 
temu do jesieni 2025 roku 
ma powstać Cieszyńskie 
Centrum Teatru i Kultury. 
Przebudowane zostaną 
główne wejście, foyer, 
galeria, kulisy, scena oraz 
powierzchnia nad biblioteką 
włącznie z dachem 
i obserwatorium.

Łukasz Klimaniec

P
rojekt przebudowy 
Teatru Cieszyńskiego 
jest jedną z 29 inicja-
tyw, między które zo-
stała podzielona kwo-
ta 2,6 miliarda koron. 
– To nie lada wyczyn. 

Taki zastrzyk fi nansowy dla środowi-
ska kulturalnego jest szansą na jego 

dalszy rozwój – ocenił minister kultu-
ry Martin Baxa, podczas czwartkowej 
konferencji prasowej, jaka odbyła się 
w Pradze.

W wydarzeniu wziął udział także 
dyrektor Teatru Cieszyńskiego Petr 

• Tym razem mamy dla was fotografi czną zagadkę. Co przedstawia zdjęcie 
powyżej? Dla ułatwienia możemy podpowiedzieć, że zostało wykonane w Ja-
błonkowie. Piszcie na: dabkowski@glos.live. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Kracik, który miał okazję przed-
stawić wizję przebudowy budynku 
teatralnego w Czeskim Cieszynie. 
Ta inwestycja ma przyciągnąć do 
teatru więcej widzów – nie tylko 
za sprawą efektownej estetyki i no-

wych przestrzeni do 
spędzania czasu wol-
nego, ale i poprzez 
bogatą ofertę kultu-
ralną, zajęć kreatyw-
nych i edukacyjnych.

– W naszym przy-
padku będzie to nie 
tylko przeplatanie 
działań teatru, bi-
blioteki, obserwato-
rium i przestrzeni 
wystawienniczej, któ-
re znajdują się pod 
jednym dachem, ale 
i kształcenie w zakre-

sie kreatywnych zawodów – powie-
dział Kracik. Zaznaczył, że takie 
rozwiązanie umożliwi innowacyjną 
działalność, w której nacisk będzie 
położony na sztukę dramatyczną, 
ale też na praktyczne rzemiosło. 

– Zawody związane z działal-
nością teatralną są często zanie-
dbywaną częścią sektora kultural-
no-kreatywnego, przez co coraz 
trudniej jest znaleźć na rynku pra-
cy pracowników na te stanowiska. 
A przecież są oni warunkiem do 
odniesienia przez teatr sukcesu – 
dodał.

Oferta Cieszyńskiego Centrum 
Teatru i Kultury ma być otwarta 
zarówno dla szkół, jak i publicz-
ności, co dzięki bliskości grani-
cy i wieloletniej dwujęzyczności 
teatru ma szansę powodzenia 
po obu stronach Olzy. Atrakcyj-
ne przestrzenie i szereg działań 
edukacyjnych, które teatr z powo-
dzeniem już teraz rozwija w obu 
językach, mają też na celu przy-
ciągnięcie młodych ludzi.

 

Miliony dla teatru

CZESKI CIESZYN

ORŁOWA

•••
Taki zastrzyk 
fi nansowy dla 
środowiska 
kulturalnego jest 
szansą na jego dalszy rozwój

Marti n Baxa, minister kultury

• Według projektu na dachu budynku 
teatru znajdą się taras i obserwatorium. 
Fot. Materiały  prasowe

Odszedł znakomity 
dyplomata…

W wieku 46 lat zmarł 
nagle ambasador 
Czech w Polsce Ja-
kub Dürr – poinfor-

mowało w czwartkowe popołudnie 
czeskie Ministerstwo Spraw Za-
granicznych. Na stanowisko sze-
fa czeskiej misji dyplomatycznej 
w Warszawie został powołany w 
grudniu 2021. – Z ogromnym smut-
kiem i bólem informujemy, że 16 
lutego 2022 roku odszedł od nas na 
zawsze ambasador nadzwyczajny 
i pełnomocny Republiki Czeskiej 
w Warszawie Jakub Dürr. Odszedł 
znakomity dyplomata, wielki 
znawca i przyjaciel Polski, a przede 
wszystkim wspaniały człowiek... – 
napisała na Twitterze czeska Am-
basada w Polsce. 

– Zapamiętam go jako niezwykle 
profesjonalnego dyplomatę i ser-
decznego człowieka, zasłużonego 

dla wzmacniania relacji polsko-cze-
skich. Wyrazy współczucia dla ro-
dziny i najbliższych pana ambasa-
dora – to już słowa Zbigniewa Raua, 
ministra spraw zagranicznych RP.

Jakub Dürr urodził się w 1976 
roku. Politolog, polonista i dyplo-
mata przed powołaniem na sta-
nowisko ambasadora pełnił też 
funkcję stałego przedstawiciela 
przy Unii Europejskiej (2018-2020). 
Ponadto był też wiceszefem cze-
skiego resortu edukacji, młodzieży 
i sportu oraz spraw zagranicznych. 
Działał także w środowisku akade-
mickim – na Uniwersytecie Palac-
kiego w Ołomuńcu pełnił funkcję 
prorektora ds. zagranicznych i sto-
sunków zewnętrznych. 

Od listopada przebywał na zwol-
nieniu lekarskim i ze względów 
zdrowotnych wrócił z Warszawy do 
Czech.  (szb)

• Jakub Dürr zmarł w wieku 46 lat. Fot. Twitt er

Wybory wywróciły wszystko do góry nogami

Nie wójt Marek Sikora i 
jego Ruch „Pro Hrčavu”, 
ale SNK Hyrčovjanie 
wygrali sobotnie po-

wtórzone wybory samorządowe w 
Herczawie. To odwrotna sytuacja w 
stosunku do wyników jesiennych 
wyborów, które w tej miejscowości 
za nieważne uznał Sąd Okręgowy w 
Ostrawie. Powodem takiego orze-
czenia były machinacje wyborcze 
– w nieruchomościach należących 

do wójta zameldowano wówczas 
osoby niemające związku z gminą. 

W wyznaczonym przez czeskie 
Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych ponownym terminie 18 lu-
tego swój głos przyszło oddać 180 
osób, co stanowi 85,71 proc. wszyst-
kich mieszkańców uprawionych 
do głosowania w gminie (210). O 
siedem mandatów z dwóch list 
wyborczych walczyło w sumie 15 
kandydatów. 637 głosów otrzymało 

Stowarzyszenie Kandydatów Nie-
zależnych SNK Hyrčovjanie (52,9 
proc.), z kolei ruch „Pro Hrčavu”, 
na którego czele stał dotychcza-
sowy wójt Marek Sikora, 557 gło-
sów (47,09 proc.). W sumie zostały 
oddane 1204 głosy. Wszyscy kan-
dydaci przystąpili do sobotnich 
wyborów jako niezależni i bez 
przynależności politycznej.

– Przeprowadziliśmy wszystkie 
standardowe czynności przygoto-

wawcze, w tym także próbne przetwo-
rzenie danych – wyjaśnia Eva Krum-
powa, pierwsza wiceprezes Czeskiego 
Urzędu Statystycznego, którego pra-
cownicy włączeni byli w kontrolę nad 
wyborami zarówno w miejscu odbio-
ru kart do głosowania w Jabłonkowie, 
jak i w centrali w Pradze. 

Dodajmy, że Herczawa była jed-
ną z dwóch gmin województwa 
morawsko-śląskiego (obok Bilczy-
cy w powiecie bruntalskim), gdzie 

zostały powtórzone wybory do 
władz samorządowych. 

Kto zapłaci za organizację po-
nownych wyborów w gminie? Obo-
wiązek wymagania zwrotu kosz-
tów od osób, za pośrednictwem 
których do takiej sytuacji doszło, 
ma Ministerstwo Finansów. – Tutaj 
najpewniej resort zaczeka na efek-
ty dochodzenia – przyznaje Janusz 
Konieczny, który zaangażował się 
w wybory w Herczawie.  (szb)

1,3 
mln koron wyasygnowało w swoim budżecie województwo morawsko-śląskie 
na wsparcie oddziałów Górskiego Pogotowia Ratunkowego w Beskidach i 
Jesionikach. Zakupione zostały dwa terenowe quady, które będą wykorzysty-
wane na terenie Jesioników. Z kolei beskidzcy ratownicy za uzyskanie środki 
zakupili m.in. urządzenia do diagnostyki, szyny próżniowe, materace oraz inny 
sprzęt medyczny i ratowniczy, a także systemy przeciwlawinowe, tzw. poduszki 
powietrzne, zapewniające bezpieczniejsze poruszanie się ratowników w terenie 
lawinowym.  
Wraz z rosnącą z roku na rok frekwencją w górach, przybywa również pracy 
ratownikom górskim. – Ostatnio coraz bardziej popularny staje się „freeride”, 
czyli jazda na nartach w dzikim terenie, jazda na skiturach oraz przechadzki na 
rakietach śnieżnych. Ludzie, poruszając się poza nartostradami i wyznaczonymi 
szlakami turystycznymi, zwiększają ryzyko zejścia lawiny. Wystarczy odrobina 
nieuwagi, a mniejsza lub większa ilość śniegu przysporzy nam dodatkowe godzi-
ny pracy – wyjaśnił naczelnik Górskiego Pogotowia Ratunkowego Beskidy Ra-
dan Jaškovský. Jednocześnie przypomniał, że w Beskidach życie stracił narciarz 
skiturowy podczas zjazdu z góry Smrk, a wcześniej lawina przysypała snowboar-
dzistę na Pustewnach.  (sch)



Głos   |   wtorek   |   21 lutego 20234   ♩ ♩    5 Głos   |   wtorek   |  21 lutego 2023W E E K E N D  W  R E G I O N I E R E G I O N

Fot. ARC

Pierwszy taki bal...
Po raz pierwszy miejscowe koła PZKO z Piotrowic i Karwiny-Raju połączyły siły i zorganizowały wspólnie 
bal ostatkowy. W piątkowy wieczór oprócz zabawy do muzyki zespołu „B-Band”, na sali w Domu Kultury 
w Piotrowicach za sprawą obrzędu pochowania basy raz po raz wybuchały salwy śmiechu. Były też występy ZPiT 
„Suszanie” oraz solistki, a w loterii można było wygrać m.in. taczki, tablet, a nawet... kury i 100 kg pszenicy. 

Szymon Brandys

O
d pomysłu do 
realizacji – pe-
zetkaowców z 
Raju i Piotrowic 
w przeszłości 
łączyły bale 
szkolne. – Na-

sze dzieci już jednak wyrosły, a że 
cały czas stanowimy dużą grupę 
znajomych, to doszłam do wnio-
sku, że warto by było zorganizować 
wspólną imprezę – mówiła Jolanta 
Janusz, wiceprezes piotrowickiego 
koła, która ten plan przypieczę-
towała na „Gorolskim Święcie” z 
prezeską rajskiego PZKO Ksenią 
Stuchlik. – Dzięki wsparciu gminy 
wynajęliśmy na dobrych warun-
kach salę Domu Kultury i impreza 
rozrosła nam się aż do 150 balowi-
czów, m.in. o kolegów z polskiej 
szkoły i teatrzyku, znajomych – do-
dała. 

W piątkowy wieczór do polo-
neza zaprosił gości Zespół Pieśni 
i Tańca „Suszanie”. Nie zabrakło 
też tegorocznych balowych hitów 
w repertuarze „Suszan”, czyli ma-
skarady z Arlekinem, Pierrotem i 
Kolombiną oraz wariacji w opar-
ciu o znany czechosłowacki serial 
„Hříšní lidé Města pražského”. 
Bal prowadziła konferansjerka 
Jolanta Žemlička, do tańca za-
grał piotrowicki zespół „B-Band”, 
a uzupełnieniem jego czeskiego 
repertuaru był występ Barba-
ry Janusz, uczennicy Polskiego 
Gimnazjum w Czeskim Cieszy-
nie. O godzinie 22.00 zaśpiewała 
„Hymn” („Smutno mi, Boże...”) 
autorstwa patrona swej szkoły 
Juliusza Słowackiego, popularny 
ostatnio w aranżacji polskiej ar-
tystki Sanah. Ze sceny Domu Kul-
tury zabrzmiał też utwór „Rzeka 
marzeń”, znany choćby z wyko-
nania Beaty Kozidrak do fi lmu „W 
pustyni i w puszczy” na podsta-
wie powieści Henryka Sienkie-
wicza w reżyserii Gavina Hooda. 
Potem przyszedł czas na punkt 
kulminacyjny wieczoru, czyli po-
chowanie basy. – U nas mówimy 

ta basa, a nie ten bas, czy te basy, 
więc niech to pan tak napisze! – 
mówił Władysław Owczarzy, któ-
ry wraz z grupą powstałą z człon-
ków chóru mieszanego „Dźwięk” 
z MK PZKO w Karwinie-Raju przy 
wsparciu młodszych działaczy 
przedstawił obrządek pogrzebo-
wy tego instrumentu. Był zatem 
kondukt, płaczki, orkiestra, ża-
łobnicy, celebransi, zbiórka ofi ar 
do koszyka oraz miodula na otar-
cie łez. 

– Wszystko zaczęło się w latach 
60. za sprawą mojego ojca, ale nie-
stety dekadę później tradycja ta 
uległa zapomnieniu – wyjaśniał 
Owczarzy. Powrócono do niej na 
początku lat 90. – Moja szwagierka 
Zofi a i mój starszy brat szukali tek-
stów, ale niestety zostały tylko frag-
menty – wspominał. 

Zofi a Owczarzy napisała więc cały 
scenariusz praktycznie od nowa. Do 
dziś istnieje nawet nagranie z pierw-
szego występu z zabawy ostatkowej 

z 1991 roku. – Wierzę, że dzięki mło-
dym ta tradycja nie zaginie – dodał. 

Dla koła w Raju impreza w Pio-
trowicach była kolejnym wyzwa-
niem organizacyjnym, wcześniej w 
karnawale, jako jedni z organizato-
rów, na swoich barkach mieli przy-
gotowanie Balu Polskiego w Kar-
winie. – To wszystko ofi arna praca 
naszych działaczy, zaangażowały 
się też nasze dzieci, a catering za-
mówiliśmy z Marklowic – mówiła 
„Głosowi” Ksenia Stuchlik. O pół-

nocy ruszyła loteria, a w niej wiele 
niezwykłych nagród. – Na naszych 
balach w Raju dawaliśmy do puli 
fantów zawsze domowe jajka, teraz 
można tam znaleźć bon na kury. 
Nagrodą główną jest tablet – doda-
ła.

Instrument pochowany, pączki i 
tort z nadrukowanym instrumen-
tem zjedzone, to teraz można po-
ścić. Czy impreza zagości na stałe 
w kalendarzu obu kół PZKO? Tego 
jeszcze nie wiadomo. 

• Ostatni występ w tegorocznym karnawale 
grupa z Raju dała w Piotrowicach.

• Dwa polskie utwory z repertuaru Sanah i Beaty Kozidrak zaśpiewała Barbara 
Janusz.

• Diabelsko dobra ekipa żałobników z Raju z basą. 
• W sali Domu Kultury w Piotrowicach zebrało się 150 balowiczów. 
Zdjęcia: SZYMON BRANDYS

Dwa bale w jeden wieczór

Karnawałowe ostatki w 
gminie Śmiłowice mia-
ły wyjątkowy charakter 
– piątkowego wieczoru 

odbyły się bowiem dwa bale! W 
sali Urzędu Gminy zjawiło się po-
nad sto osób na Tradycyjnym Balu 
PZKO, natomiast w sali Sportcen-
trum Śmiłowice odbywał się bal 
gminny.

– Na obu parkietach do białego 
rana bawiło się około 200 balowi-
czów. Niektórzy dyskutowali przed 
balem, że organizowanie w jeden 
dzień dwóch takich zabaw w miej-
scowości, która liczy 850 miesz-
kańców, to chyba pomyłka. Ale 
przecież po dwuletniej przerwie 
można hulać jak za starych czasów 
– stwierdził Gustaw Chwistek, wie-
loletni działacz MK PZKO.

Ponad setka uczestników Tra-
dycyjnego Balu PZKO bawiła się w 
sali udekorowanej serduszkami i 
czerwonymi balonami w kształcie 
serca, które nawiązywały do ob-
chodzonego kilka dni wcześniej 
Dnia św. Walentego, czyli święta 
zakochanych. W śmiłowickiej sali 
Urzędu Gminy bawili się zarówno 

młodzi, jak i starsi 
mieszkańcy. Nie za-
brakło tradycyjne-
go poloneza, goście 
zobaczyli prezen-
tację tańców grupy 
„Happy dance”, były 
kwiaty, kotyliony, 
bogata loteria (do 
wygrania były m.in. 
taczki ogrodowe czy 
komplet śrubokrę-
tów) i znakomita za-
bawa przy muzyce, o 
którą dbał DJ Bart-
nicki. 

Zdaniem uczest-
ników prezes MK 
PZKO Marek Niem-
czyk wywiązał się z 
zadania znakomicie 
i w przyszłości nie 
trzeba się obawiać 
pustek na sali. Już 
teraz w Śmiłowicach 
myślą o programie 
na kolejny bal, który 
ma przecież pod Godulą wielolet-
nią tradycję. Przyszłoroczne ostat-
ki znów odbędą się w lokalu Gminy 

Śmiłowice, który na stałe jest ude-
korowany obrazami malarki Zofi i 
Wanok. (klm)

Kopernik 
dla fi latelistów

Poczta Czeska wyemitowa-
ła znaczek z Mikołajem 
Kopernikiem. Okazją była 
550. rocznica urodzin pol-

skiego astronoma, matematyka, 
prawnika i lekarza. W ub. środę 
znaczek zaprojektowany przez Jin-
dřicha Ulricha trafi ł do obiegu. 

Centralnym motywem jest por-
tret Kopernika w renesansowym 
obramowaniu, z nocnym niebem w 
tle. Na niebie widoczne jest Słońce 
oraz trajektorie czterech krążących 
wokół niego planet. W tle, u dołu, 
przedstawiono grzbiety prac na-
ukowych Kopernika. 

Wraz ze znaczkiem wydano rów-
nież kopertę pierwszego dnia obie-
gu, której motywem jest rysunek 
zainspirowany drzeworytem po-
kazującym wnętrze sali badawczej 
średniowiecznego klasztoru. No-
minał znaczka przedstawia litera 
„B”, która odpowiada cenie stan-
dardowego zwykłego listu krajowe-
go, wynoszącej aktualnie 23 koro-

ny. Znaczki (wydano je w nakładzie 
750 tys. sztuk) i koperty (2,4 tys. 
sztuk) można kupić na pocztach 
lub w sklepie internetowym Poczty 
Czeskiej.  (dc)

W stroju czy pod krawatem?
Do balów o charakterze regionalnym i ludowym na Zaolziu dołączyły w tym roku „Śląskie Ostatki” w Wędryni. Jego 
organizatorzy co roku w ostatki wybierają jakiś temat, do którego mogą, ale nie muszą, dostosować się goście. Tym 
razem w sobotni wieczór padło na akcenty regionalne.

Szymon Brandys

W
y b r a l i -
śmy taki 
t e m a t 
po raz 
pierwszy, 
ale bale 
w Wędry-

ni to oczywiście długoletnia tra-
dycja – mówił Bogdan Iwanuszek, 
który razem z żoną Zofi ą przejął 
przed laty funkcję gospodarzy 
imprezy. Rozpoczęli od lat 30., po-
tem po dekadach doszli aż do 90. 
– Chcieliśmy zakończyć ten nasz 
cykl tematyczny Śląskimi Ostat-
kami tak, by móc tutaj się bawić 
w śląskich i gorolskich strojach, a 

zarazem nawiązywać do naszych 
tradycji – dodał.

W sali wędryńskiego Domu 
Kultury „Czytelnia” zebrało się 
w sobotę 100 balowiczów. Część 
swoje stroje wyjęła z szafy, inni 
wypożyczyli, jeszcze inni wybrali 
standardowe kreacje wieczorowe. 

Na „Śląskich Ostatkach” nie 
mogło zabraknąć, dbającego o 
kulturę i tradycję regionu, Zespo-
łu Folklorystycznego „Bystrzy-
ca”, który tym razem zaprosił nie 
do poloneza, ale do chodzonego. 
Po pierwszym tańcu przyszedł z 
kolei czas na góralskiego walczy-
ka. – Tutaj postawiliśmy na inte-
rakcję z balowiczami. Zazwyczaj 
na balach prezentujemy tylko 
tańce pokazowe, a gości aktywi-

zujemy bardziej na urodzinach, 
jubileuszach czy imprezach fi r-
mowych – wyjaśniała w rozmo-
wie z „Głosem” kierowniczka Re-
nata Polok. 

Stąd też w drugim wejściu na 
salę balową tancerze najpierw 
zatańczyli łowiynzioka, zacho-
dzonego i zwyrtanego. Pojawił się 
też bardziej wyczynowy zajączek 
w wykonaniu męskiej części ze-
społu, który wymagał większej 
sprawności fi zycznej, a następnie 
do tzw. żabiego dołączyli wybrani 
spośród balowiczów panowie. W 
końcu wszyscy razem zatańczyli 
bystrzyckiego mietlorza.

To jednak nie był ostatni karna-
wałowy występ „Bystrzycy” – do 
wędryńskiej „Czytelni” wrócili 

jeszcze w poniedziałkowe popo-
łudnie na bal Klubu Seniora. Po 
karnawale rozpoczną przygoto-
wania do przyszłorocznego jubi-
leuszu 40-lecia. 

– Może taki charakter ostatków 
stanie się już u nas tradycją? – za-
stanawiał się Bogdan Iwanuszek. 
– Zobaczymy!

W organizacji imprezy pomógł 
Klub Kobiet MK PZKO, który 
przygotował ciasta, koreczki i ko-
tyliony, salę zaś ozdobili wędryń-
scy Gimnaści.

– Kiedyś największymi bala-
mi były bale szkolne, wszyscy 
się znali i atmosfera była bardzo 
przyjazna, bawiliśmy się do piątej 
nad ranem, ale teraz ludzie także 
pragną zabawy i chcą podtrzymy-

wać nasze tradycje – wspominał 
Józef Iwanuszek. 

Mieszane uczucia w kwestii za-
angażowania w zabawę ma jed-
nak DJ Bartnicky. – Po pandemii 
zauważam spore różnice między 
balowiczami na dużych impre-
zach organizowanych w mia-
stach a tymi, którzy bawią się na 
mniejszych, wiejskich balach. Tę 
pierwszą grupę trudniej jest teraz 
wyciągnąć na parkiet i rozruszać, 
z tą drugą nie ma żadnych proble-
mów. Nie wiem, w czym dokład-
nie tkwi problem, ale faktem jest, 
że on istnieje – powiedział „Gło-
sowi”. 

Oby w takim razie wspomniany 
problem zniknął wraz z rozpoczę-
ciem się kolejnego karnawału.  

• ZF „Bystrzyca” na wstępie zaprosił wszystkich do chodzonego. Fot. SZYMON BRANDYS• Gospodarzami „Śląskich Ostatków” byli państwo Zofi a i Bogdan Iwanuszkowie.

• Znaczek z Kopernikiem można już 
kupić na pocztach. Fot. Poczta Czeska
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Cukrzyca to plaga XXI wieku
NASI LEKARZE

Nie ma pewności, czy rodziny Koziełów 
z różnych części Śląska Cieszyńskiego są ze 
sobą spokrewnione, bo przezwisko Kozieł 
– które z czasem stało się nazwiskiem – 
mogli otrzymać mieszkańcy poszczególnych 
wiosek niezależnie od siebie. Jednak 
wiadomo, że linie Koziełów z kilkunastu 
miejscowości, położonych po obu stronach 
Olzy, mieszkają tutaj od stuleci.

W
y s t a r c z y 
przejrzeć 
m e t r y k i 
s p r z e d 
1781 roku, 
c z y l i 
z a n i m 

zniesiono poddaństwo osobiste 
chłopów. Mimo ograniczonej prze-
pisami mobilności chłopów, nazwi-
sko Kozieł pojawia się w tym czasie 
w wielu wioskach – między innymi 
w Bobrku, Drogomyślu, Hażlachu, 
Ligotce Kameralnej, Mistrzowi-
cach, Nierodzimiu, Ogrodzonej, 
Piersnej (w 1770 roku młynarzem 
był tam Jan Kozieł), Stonawie (już 
w 1670 roku Wacław Kozieł ze Sto-
nawy poślubił Katarzynę Bartek z 
Zamarsk), Toszonowicach i Żuko-
wie Górnym.

Z Olbrachcic do Cierlicka
Jednym z najstarszych znanych 
przedstawicieli linii z Olbrach-
cic był Wawrzyniec Kozieł, który 
według zapisu w kronice parafi i 
w Karwinie z 1727 roku był dzier-
żawcą „pola farskiego” w Olbrach-
cicach. Żonaty z Marią, miał z nią 
córkę Ewę (ur. 1702) oraz synów 
Wawrzyńca (zm. 1704), kolejnego 
Wawrzyńca (ur. 1705) i Wacława 
(ur. 1709). Zdaje się, że dzieci było 
więcej, bo w 1734 roku Zuzanna 
Kozieł, córka Wawrzyńca z Ol-
brachcic, poślubiła Jana Kajza-
ra (po ślubie przeprowadzili się 
do Łąk). Wawrzyniec Kozieł (ur. 
1705) w 1724 roku poślubił wdo-
wę Marię Strzelcową. Początko-
wo mieszkał z powiększającą się 
rodziną w rodzinnych Olbrachci-
cach, po 1742 roku przeniósł się 
do Cierlicka, gdzie zmarł w 1774 
roku. Jego syn, Maciej (ur. 1742), 
w 1763 roku ożenił się z Anną Ja-
sek z Suchej Dolnej, z kolei córka 
Zuzanna w 1757 roku wyszła za 
mąż za Jana Morysa z Lesznej 
Górnej.

W tym samym czasie w Cierlicku 
mieszkała inna rodzina Koziełów, 
z którą przybysze z Olbrachcic byli 
co najwyżej daleko spokrewnie-
ni – o ile w ogóle. Z metryk parafi i 
ewangelickiej w Cieszynie wiado-
mo, że siedlakiem w Cierlicku był 
Szymon Kozieł, którego najstarszy 
syn, Jan, w 1732 roku ożenił się z 
Anną Duławą. Z tego małżeństwa 
pochodziła córka, Maria (ur. 1733).

Historia dwóch rodzin Koziełów 
z Cierlicka to coś więcej, niż zbiór 
imion i dat. Przypomina nam, że w 
przypadku popularnych nazwisk 
nie należy zakładać z góry bliskie-
go pokrewieństwa, nawet jeżeli 
osoby mieszkały w tej samej miej-
scowości.

Jan – syn Jana 
i Jan – syn Jana
Trudno odtworzyć genealogię Ko-
ziełów z Trzycieża. W 1721 roku Jan 
Kozieł, jedyny syn Jana, chałupni-
ka w Trzycieżu, poślubił Ewę Nie-
miec. Z kolei w 1728 roku Jan Ko-
zieł, średni syn Jana, chałupnika w 
Trzycieżu, poślubił Annę Mrózek. 
Wniosek z tego, że – o ile w metry-
kach nie ma błędu – na początku 
XVIII wieku w Trzycieżu dwóch 
Janów Koziełów miało grunt cha-
łupniczy i obaj mieli synów o imie-
niu Jan. Dodatkowo wszyscy byli 
luteranami, a domów w tym czasie 
jeszcze nie numerowano.

Potomstwo Jana i Ewy Koziełów 
w metrykach parafi i rzymskoka-
tolickiej w Trzycieżu fi guruje jako 
„źle wychowani”. Oznacza to, że 
dzieci formalnie miały być wycho-
wywane w wierze katolickiej, ale 
rodzice nie dali się złamać i wy-
chowali je w wierze ewangelickiej. 
Określenie „źle wychowani” często 
pojawia się w źródłach z czasów 
kontrreformacji.

Jeśli chodzi o dzieci wspomnia-
nych Jana i Ewy, córka Ewa (ur. 
1729) w 1748 roku wyszła za mąż za 
Michała Twardzika (Twardego) z 
Trzycieża, syn Andrzej w 1761 roku 
poślubił Marię Podgojską z Ropicy, 
a kolejny syn Jerzy (ur. 1739) w 1764 
roku ożenił się z Anną Kurzok z To-
szonowic.

Przypuszczalnie – acz identyfi -
kację należałoby zweryfi kować po 
szczegółowej analizie ksiąg metry-
kalnych – wspomniany Andrzej to 
Andrzej Kozieł, właściciel gruntu 
chałupniczego w Trzycieżu pod 
numerem 35, który w 1788 roku 
sprzedał nieruchomość swojemu 
synowi, Janowi.

Fryderyk, syn Fryderyka
W badaniach genealogicznych du-
żym ułatwieniem są rzadkie imio-
na, co ułatwia identyfi kację osób. 
Przykładem rzadkiego imienia w 
XVIII wieku jest Fryderyk, dzię-
ki czemu rodowód innej linii Ko-
ziełów z Trzycieża jest stosunkowo 
prosty do zrekonstruowania. Na 
początku XVIII wieku w tej miej-
scowości grunt chałupniczy posia-
dał Fryderyk Kozieł, który ze swoją 
żoną Zuzanną miał jednego syna, 
Fryderyka (ur. 1725), oraz kilka có-
rek. Młodszy z Fryderyków jako 
„wielki chałupnik”, mieszkający w 
Trzycieżu pod numerem 21, poja-
wia się w urbarzu (spisie powinno-
ści) z 1770 roku. W 1753 roku ożenił 
się z Marią Biedrawą, z którą miał 
kilkoro dzieci, m.in. córkę Zuzannę 

(ur. 1753) i syna 
Pawła, który w 
1779 roku poślu-
bił Zuzannę Siko-
rę z Końskiej.

Ów Paweł w 
1792 roku odkupił 
od ojca rodzinny 
grunt w Trzy-
cieżu. Po Pawle 
właścicielem nie-
ruchomości był 
jego syn, Fryde-
ryk. Ten ostatni w 
1837 roku sprze-
dał gospodarstwo 
Janowi Buzkowi.

Linia z Lesznej Górnej
Od niedawna na stronie interne-
towej Cyfrowego Archiwum Ar-
chidiecezji Krakowskiej dostępne 
są najstarsze księgi metrykalne 
parafi i rzymskokatolickiej w Lesz-
nej Górnej, dzięki czemu można 
będzie odtworzyć genealogię rodu 
Koziełów z tej miejscowości. A 
Koziełowie byli ważnym rodem w 
dziejach Lesznej Górnej, dość po-
wiedzieć, że ostatnim przełożonym 
gminy w czasach austriackich był 
Jan Kozieł (1867-1923), właściciel 
gruntu pod numerem 75, przewod-
niczący miejscowej spółki kasowej, 
członek Towarzystwa Rolniczego 
Księstwa Cieszyńskiego, żonaty z 
Anną Olszar.

Dotychczas opracowania (na 
łamach „Kalendarza Skoczow-
skiego”) doczekała się inna linia 
Koziełów z Lesznej Górnej, trady-
cyjnie zajmująca się kowalstwem. 
Jej przedstawicielami byli Jan 
Kozieł (1733-1776), jego syn Jan 
(1763-1808) (żonaty z Marią Zając 
z Ogrodzonej) oraz wnuk Adam 
(1801-1865) (żonaty z Anną Brodą).

Syn Adama, Paweł (1834-1909), 
pracował jako nauczyciel w By-
strej, Lipowcu i Górkach, a po 
przejściu na emeryturę osiadł w 
Skoczowie. Jego żoną była Fran-

ciszka Szotkowska (1848-1916), 
córka nauczyciela z Puńcowa 
(korzenie puńcowskich Szotkow-
skich prowadzą do Mostów koło 
Jabłonkowa). Syn Pawła, Jan 
(1875-1969), był nauczycielem w 
Lipowcu i aktywnym działaczem 
społecznym.

Wilk z Końskiej
Długa jest też historia linii Ko-
ziełów z Końskiej. Zdaje się, że jej 
pierwszym odnotowanym w źró-
dłach przedstawicielem był Wa-
cław Kozieł (1665-1743). Jego syn, 
również Wacław (1702-1752), w 
1733 roku w kościele ewangelickim 
w Cieszynie ożenił się z Anną Hut-
tą (Hutą) z Oldrzychowic. Niety-
powo wygląda wpis w księdze zgo-
nów parafi i rzymskokatolickiej w 
Trzycieżu, dotyczący młodszego 
z Wacławów. Ksiądz zamiast okre-
ślić zmarłego słowem „luteranin” 
(„lutheranus”), napisał „lupus”, 
co znaczy po łacinie „wilk”. Z jed-
nej strony jest to gra słów z nazwi-
skiem, z drugiej Wacław mógł być 
wyjątkowo „twardym lutrem spod 
Cieszyna” i katolickiemu probosz-
czowi się nie kłaniać.

Anna i Wacław Koziełowie mieli 
trzy córki: Marię (ur. 1733, zm. przy-
puszczalnie w dzieciństwie), Zu-

zannę (w 1757 roku poślubiła Jana 
Zagrodnika z Końskiej) i Marię (ur. 
1740, poślubiła Jana Rzymana z 
Końskiej, a po jego śmierci Jerzego 
Widenkę).

Ród w Koziełów w Końskiej był 
dość liczny. W urbarzu z 1770 roku 
wśród właścicieli gruntów w tej 
miejscowości zostali odnotowani 
Jerzy Kozieł (siedlak, nr 5) i Jan Ko-
zieł (półsiedlak, nr 11).

Koziełowie w słownikach 
biografi cznych
To tylko krótki przegląd informacji 
na temat niektórych linii rodu Ko-
ziełów. Gdyby dokładnie przejrzeć 
księgi metrykalne i gruntowe pod 
kątem informacji o przedstawicie-
lach tej familii, to udałoby się od-
naleźć co najmniej kilkaset osób 
o tym nazwisku mieszkających 
w Księstwie Cieszyńskim między 
XVII a XIX wiekiem.

Warto dodać, że kilku przedsta-
wicieli rodu doczekało się biogra-
mów w słownikach biografi cznych, 
m.in. Paweł Kozieł (1850-1916), 
wójt Cisownicy, i Jan Kozieł (1880-
1964), urodzony w Lesznej Górnej, 
absolwent Akademii Handlowej 
w Linzu, a w okresie międzywo-
jennym dyrektor naczelny Banku 
Handlowego w Warszawie. 
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Michael Morys-Twarowski Koziełowie
Skąd ten ród?
Nazwisko Kozieł jest bardzo popularne w Polsce, nosi je około 15 
tysięcy osób, najwięcej w województwach śląskim i świętokrzyskim. 
Należy raczej zakładać, że Koziełowie nie przybyli do Księstwa 
Cieszyńskiego, ale są rodem (ewentualnie rodami) mieszkającym tutaj 
od czasu ukształtowania się nazwiska, czyli najpóźniej od XVII wieku.

Gdzie doczytać?
 � „Koziełowie”, „Kalendarz Skoczowski 1996”, Skoczów 1995, s. 53-57 

(linia z Lesznej i Lipowca)
 � Józef Golec, Stefania Bojda, „Słownik biografi czny ziemi cieszyńskiej. T. 

3”, Cieszyn 1998 (biogram Jana Kozieła, bankowca z Lesznej Górnej)
 � Józef Golec, Teresa Waszut, „Odeszli w cień. Cisownicki słownik 

biografi czny”, Cieszyn 2005, s. 43 (biogram Pawła Kozieła, wójta 
Cisownicy)

 � Kozieł – genealogia, przodkowiezcieszyna.blogspot.com/2014/10/
kozie-genealogia.html (materiały do genealogii rodu).

Skąd to 
nazwisko?
Kozieł prawdopodobnie 
pochodzi od słowa 
„kozioł”, ale w książce 
„Nazwiska cieszyńskie” 
Władysław Milerski 
trafnie zwrócił uwagę na 
jeszcze jedną możliwość. 
W gwarze cieszyńskiej 
słowo „koziel” oznacza 
„stojak, przyrząd do 
rżnięcia drzewa”.

• Wacław Kozieł z Końskiej, określony jako wilk (lupus) w metryce zgonu z 1752 roku. Źródło: Archiwum Krajowe w Opawie.

• Fryderyk Kozieł w urbarzu (spisie powinności) Trzycieża z 1770 roku. Źródło: Archiwum Krajowe w 
Opawie. Zdjęcia: ARC

Druga operacja odpada 

Dzieci operowane po 
urazach w Centrum 
Traumatologii i Chirur-
gii Dziecięcej Szpitala 

Uniwersyteckiego w Ostrawie jako 
pierwsze w kraju mogą czerpać 
korzyści płynące z zastosowania 
wchłanianych gwoździ chirurgicz-
nych. Są one stosowane podczas 
operacji kości długich i zastępują 
materiał zespalający ze stopu tyta-
nu. Dzięki ich zastosowaniu odpa-
da konieczność przeprowadzenia 
drugiej operacji w celu usunięcia 
gwoździ. 

– Jako pierwsi w Republi-
ce Czeskiej zastosowaliśmy ten 
materiał stabilizacyjny podczas 
operacji złamania obu kości prze-
dramienia prawej ręki. Gwoździe 
wchłaniane IM Nail Bioretec są 
produkowane z materiału nowej 
generacji, który powstał na bazie 
kwasu mlecznego i glikolowego. 
Komórki ludzkie je metabolizują 
na dwutlenek węgla i wodę, dzię-
ki czemu są stopniowo usuwane 
z ciała poprzez wydychanie i wy-
dalanie – przybliża nowość lekarz 
Ivo Kopáček z  Kliniki Chirurgii 

i Ortopedii Urazowej, w ramach 
której działa Centrum Traumato-
logii i Chirurgii Dziecięcej. 

Centrum w skali roku udziela 
pomocy ok. 6,2 tys. rannym dzie-
ciom. 650 pacjentów wymaga le-
czenia szpitalnego, dwie trzecie z 
nich leczenia operacyjnego. 

 (dc)   

• Operacja w Centrum Traumatologii i 
Kliniki Dziecięcej Fot. Szpital Uniwersytecki w 
Ostrawie

C
ukrzyca zatacza coraz 
szersze kręgi. W jaki spo-
sób można ją leczyć? Jak 
powinna wyglądać dieta? 
O tym i innych zagadnie-
niach rozmawiamy z lekar-
ką diabetolożką Barbarą 

Buzową w jej gabinecie w Domu Zdrowia w 
Hawierzowie.

Tylko tu, w Domu Zdrowia, naliczyłam trzy 
gabinety diabetologów. To chyba oznacza, 
że zapotrzebowanie na lekarzy tej specjali-
zacji jest duże?
– Tak, liczba cukrzyków rośnie. Aktualne 
statystyki podają, że wśród dorosłej popu-
lacji 10 proc. osób ma cukrzycę. Prawdopo-
dobnie będzie ich więcej, ponieważ choroba 
ta początkowo nie daje żadnych wyraźnych 
objawów. Każda dorosła osoba powinna co 
dwa lata wykonać badania profi laktyczne u 
lekarza rodzinnego. Wtedy badane jest m.in. 
stężenie cukru we krwi. 

U osób starszych odsetek cukrzyków będzie 
zapewne wyższy?
– To zależy nie tyle od wieku, ile od ogólnej 
kondycji. Zasadniczym czynnikiem jest to, 
czy człowiek ma pod dostatkiem ruchu. Ko-
lejne czynniki to predyspozycje genetyczne 
oraz nadwaga. Ostatnio coraz częściej ob-
serwujemy, że cukrzyca pojawia się u ludzi 
młodych, którzy nie mają żadnych nawyków 
ruchowych, mają nadwagę czy są wręcz otyli.

Dlaczego nadwaga idzie w parze z rozwo-
jem cukrzycy?
– To ma związek z niewłaściwym odżywia-
niem i niedoborem ruchu, ogólnie ze stylem 
życia. Nadwaga lub otyłość powodują nie-
dostateczne działanie insuliny i to w efekcie 
powoduje podniesienie poziomu cukru. Or-
ganizm stara się wydzielać tyle insuliny, ile 
potrzeba do utrzymania prawidłowego po-
ziomu cukru we krwi, niestety w peryferyj-
nych tkankach tłuszczowych nie działa ona 
tak, jak powinna. 

Pacjent, który ma podwyższony poziom cu-
kru we krwi, nie musi od razu brać zastrzy-
ków insuliny?
– Na pewno nie. Zależy od typu cukrzycy. 
Typ pierwszy polega na tym, że trzustka nie 
wytwarza dostatecznej ilości insuliny i wte-
dy musimy od początku dostarczać orga-
nizmowi insulinę w formie zastrzyków czy 
przez pompę. Natomiast 95 proc. chorych 
ma cukrzycę typu 2. U tych pacjentów insu-
lina podawana jest w ostateczności, staramy 
się tego unikać, stosując inne lekarstwa. To 
są tabletki, które obniżają poziom cukru we 
krwi w taki sposób, że poprawiają działanie 
insuliny w tkankach peryferyjnych. Poza 
tym mamy nowe metody leczenia, którymi 
są podawane w zastrzykach analogowe hor-
mony inkretynowe. Znacznie poprawiają one 
wydzielanie insuliny z trzustki, a także pra-
cę układu trawiennego. Poza tym pomagają 

pacjentowi zmniejszyć nadwagę i poprawić 
funkcjonowanie układu krążenia. Stosowane 
są u pacjentów z wysokim BMI i zaawanso-
waną cukrzycą.

Medycyna robi postępy w leczeniu cukrzy-
cy?
– W ostatnich latach zrobiła ogromny krok 
do przodu. Możemy zaoferować chorym bar-
dzo nowoczesne lekarstwa, które nie tylko 
pomagają stricte w walce z cukrzycą, ale tak-
że ze zwalczaniem nadwagi, pomagają oso-
bom chorym na serce poprawić jego funkcje, 
pomagają osobom z niewydolnością nerek 
w leczeniu tej choroby. Mamy także nowo-
czesne technologie, które bardzo ułatwiają 
życie pacjentom przyjmującym insulinę. Są 
to różne czujniki, za pomocą których na bie-
żąco mogą oni kontrolować poziom cukru 
we krwi, są nowe pompy insulinowe, które 
pacjentom z cukrzycą typu 1 na bieżąco do-
starczają odpowiedniej ilości insuliny do or-
ganizmu. Mamy również dobrą wiadomość 
dla pacjentów, którzy przyjmują zastrzyki 
insuliny. Prawdopodobnie w przyszłym roku 
będziemy mieli nową insulinę analogową, 
którą będzie wystarczyło podać tylko raz w 
tygodniu. 

Ważnym czynnikiem w le-
czeniu cukrzycy jest od-
powiednia dieta. Czy tu 
coś się zmienia?
– Główne zasady 
są niezmienne. 
Cukrzyk po-
winien wy-
s t r z e g a ć 
się tak 
zwa-
nych 
szyb-
k i c h 
c u -

krów: cukru (także brązowego, który wcale 
nie jest zdrowszy), miodu, słodkich soków 
owocowych, białej mąki i wszystkich pro-
duktów powstałych na jej bazie. Powinien 
kontrolować poziom tłuszczu i spożywać 
przede wszystkim oleje roślinne, a z tłusz-
czów zwierzęcych jedynie tłuszcz z ryb 
morskich. Bardzo wskazany jest błonnik, 
który występuje w jarzynach. Jeszcze parę 
lat temu lansowano zasadę, że cukrzycy, a 
także ludzie, którzy chcą schudnąć, powinni 
jeść częściej, ale małe porcje. To nie zawsze 
okazało się jednak skuteczne, ponieważ nie 
każdy jest w stanie przestrzegać spożywania 
małych porcji i efekt był często odwrotny. 
Osobom z nadwagą i cukrzycą typu 2 wystar-
czą dwa, najwyżej trzy posiłki dziennie. Zale-
cana jest także dieta wegetariańska.

Jest pani w stanie rozpoznać, czy pacjent 
przestrzega dietę?
– Podczas badań robimy specjalny test krwi, 
za pomocą którego jestem w stanie poznać, 
jaki był poziom cukru w ostatnich 6-8 tygo-
dniach, niezależnie od aktualnego stanu. I 
jeżeli zauważę dysproporcję pomiędzy wy-
nikami obu testów, od razu wiem, że pacjent 
przygotowywał się na badanie i przez dzień – 

dwa ściślej przestrzegał diety niż 
przez ostatnie dwa miesiące.

Spotykamy się także z 
cukrzycą ciążową. Ta 

jest stanem przej-
ściowym?

– Cukrzyca ciążo-
wa może być sta-

nem przejścio-
wym, ale także 

pierwszym sy-
gnałem, że 

kobieta ma 
predyspo-

zycje ge-
netycz-

ne do 
t e j 
cho-
r o -
b y . 
T o 

oznacza, że kobiety, które po porodzie mają 
normalny poziom cukru, w wyższym wie-
ku są bardziej zagrożone cukrzycą drugiego 
stopnia.

Jakie są następstwa nieleczonej cukrzycy 
ciążowej?
– Powikłania rozwoju dziecka, nawet bar-
dzo poważne wady wrodzone – kręgosłupa, 
układu moczowego, serca. Cukrzyca matki 
może także spowodować tak zwaną fetopa-
tię – dziecko urodzi się wtedy większe (ma 
ponad 4 kg), ale jest niedojrzałe. Wtedy gro-
żą powikłania bezpośrednio po porodzie – 
problemy oddechowe, częstsza żółtaczka, 
niewydolność wątroby. Poza tym te dzieci 
mają predyspozycje do otyłości i cukrzycy. U 
wszystkich kobiet w ciąży przeprowadzany 
jest specjalny test, dlatego kobiety z cukrzy-
cą ciążową są „wyłapywane”. Staram się tak 
prowadzić ciążę, aby nie było powikłań. Cię-
żarne na ogół najściślej przestrzegają dietę, 
ponieważ są bardzo zmotywowane, zależy 
im, aby i one, i dziecko były zdrowe. 

Cukrzycy sięgają czasem po sztuczne sło-
dziki, takie jak na przykład sacharyna czy 
aspartam. Czy one są dla nich odpowiednie?
– Kobiety w ciąży w ogóle nie mogą ich uży-
wać ze względu na ich skład chemiczny. Ale 
także innym cukrzykom ich nie zalecamy. 
Wyjątek stanowią ekstrakty z roślin, które 
mają bardzo słodki smak, jak na przykład 
stewia. Generalnie produkty spożywcze, 
które w sklepach sprzedawane są pod ozna-
czeniem „dia”, absolutnie nie są zdrowe. Na 
ogół zawierają dużo sztucznych słodzików, 
białą mąkę, chemiczne aromaty i barwniki 
oraz sztuczne tłuszcze. Trzeba także uwa-
żać na owoce, ponieważ niektóre zawierają 
za dużo cukru, w dodatku cukier glukozo-
wy. Duży dojrzały banan może zawierać tyle 
cukru, co 6-8 kostek. Cukrzycy w ogóle nie 
powinni jeść winogron. Bardziej bezpieczne 
są truskawki, maliny i inne owoce o bardzo 
intensywnym kolorze. Od owoców zdecydo-
wanie lepsze dla cukrzyków są jarzyny spo-
żywane na surowo. Soki owocowe także nie 
są najlepszym rozwiązaniem, ponieważ sok 
oddzielony jest od błonnika, który jest bar-
dzo potrzebny organizmowi.  (dc)

Kwesti onariusz

Uczelnia: Wydział Lekarski Uniwersytetu 
Karola w Pradze

Specjalizacja: interna i diabetologia 
Rok rozpoczęcia praktyki: 1989
Praktyka zawodowa: 1989-2008 

Szpital w Karwinie-Raju, następnie 
szpital w Hawierzowie. Od roku 2010 
przychodnia diabetologiczna w Domie 
Zdrowia w Hawierzowie 

Kontakt: buzova@dika.cz

tygodniu. 

Ważnym czynnikiem w le-
czeniu cukrzycy jest od-
powiednia dieta. Czy tu 
coś się zmienia?
– Główne zasady 
są niezmienne. 
Cukrzyk po-
winien wy-
s t r z e g a ć 
się tak 
zwa-
nych 
szyb-
k i c h 
c u -

przygotowywał się na badanie i przez dzień – 
dwa ściślej przestrzegał diety niż 

przez ostatnie dwa miesiące.

Spotykamy się także z 
cukrzycą ciążową. Ta 

jest stanem przej-
ściowym?

– Cukrzyca ciążo-
wa może być sta-

nem przejścio-
wym, ale także 

pierwszym sy-
gnałem, że 

kobieta ma 
predyspo-

zycje ge-
netycz-

ne do 
t e j 
cho-
r o -
b y . 
T o 

• Diabetolog Barbara Buzowa przyjmu-
je pacjentów w Hawierzowie. 
Fot. ARC B. Buzowej
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Fot. ARC

S P O R T

RETROSKOP 

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

ślijcie na adres: bittmar@glos.live. 
Raz na cztery odcinki do jed-

nego z Was powędruje voucher o 
wartości 500 koron do sieci skle-
pów Sportisimo. Akurat znajdu-
jemy się na kolejnej lotnej premii 
– po wpłynięciu odpowiedzi na 
130. pytanie szczęście tym razem 
uśmiechnęło się do Dagmar Iva-
nov z Oldrzychowic. Nagroda 
do odbioru w siedzibie redakcji, 
ul. Strzelnicza 28, Czeski Cieszyn. 
Poprawna odpowiedź z poprzed-
niego Retroskopu: Alberto Tom-
ba. 

PYTANIE NR 131
Na zdjęciu była reprezentantka RC 
w narciarstwie alpejskim, brązowa 
medalistka olimpijska (Vancouver 

2010), czterokrotna medalistka 
mistrzostw świata, która najwięk-
sze sukcesy zdobywała w slalomie. 
 (jb)

Foto: PZN

S P O R T Aleksandra Król, 
brązowa medalistka MŚ w snowboardzie

Moim planem było stanąć na podium 

NA TAFLI MALOWANE
TIPSPORT EKSTRALIGA

LITWINÓW – 
TRZYNIEC 4:3 (d)
Tercje: 0:2, 2:0, 1:1 – 1:0. Bramki 
i asysty: 28. Abdul (M. Sukeľ, A. 
Kudrna), 37. Š. Stránský (M. Su-
keľ, Patrik Zdráhal), 46. Jaks (Es-
tephan), 63. Jaks (Patrik Zdráhal, 
M. Sukeľ) – 1. A. Nestrašil, 3. L. 
Hudáček (Čukste, A. Nestrašil), 
50. Marcinko (M. Daňo). Trzy-
niec: Mazanec – Marinčin, Smith, 
J. Jeřábek, Kaňák, Roth, Čukste 
– Martin Růžička, Marcinko, M. 

Daňo – Voženílek, L. Hudáček, 
A. Nestrašil – Dravecký, P. Vrána, 
Chmielewski – Hrňa, Miloš Ro-
man, Buček – Kurovský.

Pozytywna wiadomość w za-
trzęsieniu mniej budujących pod 
Jaworowym: w meczu na tafl i Li-
twinowa w barwach Trzyńca po raz 
pierwszy w tym sezonie zagrał Petr 
Vrána. Kapitan Stalowników, który 
wrócił do gry po kontuzji, znalazł 
się w trzecim trzynieckim ataku, 
obok Chmielewskiego i Draveckie-
go. Stalownicy walczący o elitarną 
„4” w Litwinowie szybko „wystrze-
lali się” z pomysłów, tracąc nie tyl-

ko dwubramkowe prowadzenie, ale 
też skuteczną receptę na gospoda-
rzy. Punkt za remis w regulamino-
wym czasie gry uratował gościom 
w przewadze liczebnej Marcinko. 
Zespół Litwinowa w dogrywce za-
chował więcej zimnej krwi, wygry-
wając zawody po bramce Jaksa. 

WITKOWICE – CZ. 
BUDZIEJOWICE 1:4
Tercje: 0:1, 1:2, 0:1. Bramki i asy-
sty: 38. Jarůšek (Raskob, Kovář) 
– 3. Toman (Dzierkals, Doležal), 
31. Vráblík (Štencel), 34. Vondrka 

(Valský), 60. Gulaš. Witkowice: 
Stezka – J. Mikuš, Grman, Koch, 
Raskob, Prčík, J. Stehlík, L. Kovář 
– Bukarts, Lindberg, Mueller – Fri-
drich, L. Krenželok, Lakatoš – Ko-
tala, Chlán, M. Kalus – Dej, Marosz, 
Jarůšek. 

W Ostravar Arenie gospodarze li-
czyli na czwarte zwycięstwo z rzędu, 
rzeczywistość okazała się jednak 
zgoła odmienna. Goście w trakcie 
spotkania wypracowali sobie trzy-
bramkową przewagę, a przy okazji 
skasowali też elitarny witkowicki 
atak Bukarts – Lindberg – Mueller. 
Gospodarzom założenia taktyczne 

udało się zrealizować tylko w poło-
wie: niewiele do powiedzenia miał 
w tym meczu lider punktacji kana-
dyjskiej Lukáš Pech, gole strzelali 
jednak inni zawodnicy Motoru. 

W innych meczach 48. kolej-
ki: Karlowe Wary – Pardubice 0:5, 
Liberec – Sparta Praga 2:1, Hradec 
Kr. – Pilzno 2:1, Brno – Ml. Bolesław 
1:4, Kladno – Ołomuniec 4:5 (d). 
Lokaty: 1. Pardubice 107, 2. Witko-
wice 92, 3. Sparta Praga 89, 4. Hra-
dec Kr. 81, 5. Liberec 77, 6. Trzyniec 
75 pkt. W następnej kolejce: Pilz-
no – Trzyniec, Witkowice – Karlo-
we Wary (piątek, 17.30).  (jb)  

SERWIS PIŁKARSKI
Zanim w naszym regionie do głosu dojdą piłkarskie rozgrywki na niższych szczeblach, 
kibice muszą przecierpieć słabe wyniki pierwszoligowego Banika Ostrawa. Obecny 
sezon Fortuna Ligi, podobnie jak poprzedni, na Bazalach powoli staje się zmorą, 
a podopiecznym Pavla Hapala bliżej teraz do strefy spadkowej, niż walki o miejsca 
premiowane udziałem w europejskich pucharach. 

Janusz Bitt mar

FORTUNA LIGA

BRNO – OSTRAWA 
2:1
Do przerwy: 1:0. Bramki: 9. i 
65. Řezníček – 80. Šín. Ostrawa: 
Laštůvka – Juroška, Lischka, Poje-
zný, Fleišman – Cadu (66. Jaroň), 
Buchta (66. Šín) – Kaloč, Boula (61. 
Tijani), Plavšić – Klíma. 

Na 100-lecie klubu piłkarze Ba-
nika fundują swoim kibicom ko-
lejne „niezapomniane” przeżycia. 
Zespół Pavla Hapala nie wyciągnął 
wniosków z przegranego meczu z 
Jabloncem, znów grając naiwnie w 
defensywie. Obie bramki Řezníčka 
padły po błędach obrońców, przy 
drugim golu rumieńcem wstydu ob-
lał się również bramkarz Laštůvka. 
Doświadczony golkiper nie sparował 
bowiem płaskiej piłki w bezpiecz-
ne miejsce, ale futbolówkę wybił 
wprost pod nogi brneńskich zawod-
ników. Ostrawianie najlepiej zagrali 
tradycyjnie z nożem na gardle, kiedy 
próbowali w końcówce spotkania 
odrobić dwubramkową stratę. Gol 

Šína złagodził już tylko oblicze po-
rażki. Dla młodego ostrawskiego pił-
karza, który wrócił do gry po wyle-
czeniu choroby nowotworowej, była 
to debiutancka bramka w najwyższej 
klasie rozgrywek. 

– Wolałbym zdobyć z drużyną 
komplet punktów, niż cieszyć się 
z premierowego gola w lidze. To 
takie wrażenia na gorąco, bo nie 
ukrywam, że rozczarowanie po 
przegranej z Brnem jest ogromne – 
stwierdził Šín. 

W innych meczach 20. kolej-
ki: Hradec Kralowej – Ml. Bolesław 
0:1, Liberec – Ołomuniec 2:2, Te-
plice – Slavia Praga 1:1, Pardubice 
– Zlin 2:1, Cz. Budziejowice – Bohe-
mians 1:0, Slovácko – Pilzno 2:0, 
Sparta Praga – Jablonec 3:0. Loka-
ty: 1. Slavia Praga 47, 2. Pilzno 45, 
3. Sparta Praga 42,… 10. Ostrawa 24 
pkt. W następnej kolejce: Ostra-
wa – Hradec Kr. (niedz., 18.00). 

SPARING

DUBNICA – 
KARWINA 0:2
Do przerwy: 0:2. Bramki: 19. Ade-
leke, 23. Žák. Karwina: Neuman 

(46. Ciupa) – Soukeník, Krčík (65. 
Teplan), Bederka, Žídek (65. Bie-
lan) – Budínský (65. Motyčka), Žák 
(46. Boháč) – Mikuš (65. Antovski), 
Málek (46. Boateng), Memić (46. 
Rezek) – Adeleke (65. Vrba).

To pierwsza wygrana drugoli-
gowej Karwiny z czystym kontem, 
w sumie zaś druga w zimowym 
cyklu przygotowawczym. Na na-
turalnej murawie podopieczni 
trenera Tomáša Hejduška po-
ruszali się znacznie żwawiej od 
gospodarzy. Z  korzystnej strony 
pokazał się nigeryjski napastnik 
Adeleke, który oprócz bramki na 
0:1 wypracował też gola dla Žáka. 
– Pokonaliśmy mocną Dubnicę, 
ale wciąż wiele do życzenia po-
zostawia nasza skuteczność pod 
bramką rywali. W tej materii musi 
dojść do poprawy – ocenił sparing 
Hejdušek. 

W najbliższą sobotę drużyna 
Karwiny w sprawdzianie general-
nym przed startem II ligi zmierzy 
się z czwartoligowym Boguminem 
(13.00). Pod znakiem zapytania 
stoją natomiast najbliższe plany 
drugoligowego Trzyńca, który z po-
wodu grasującego w zespole prze-
ziębienia nie zaliczył sobotniego 
meczu kontrolnego z Opawą.  

• Banik (czarne stroje) w tym 
sezonie znów nie rozpieszcza 
kibiców. Fot. fcb

Panowie, 
tak trzymać!

Piłkarze ręczni Banika 
Karwina w europejskich 
pucharach nie zwalniają 
tempa. Mistrz RC wpraw-

dzie przegrał w rewanżowym me-
czu 1/8 Pucharu EHF z serbskim 
Dynamem Panczewo 26:31, ale po 
wygranej u siebie 30:22 awansował 
do ćwierćfi nału rozgrywek. W gro-
nie ośmiu najlepszych klubów zna-
leźli się też gracze Dukli Praga, a 
więc niewykluczone, że na drodze 
do półfi nału stanie inny reprezen-
tant czeskiej ekstraligi. 

1/8 PUCHARU EHF

PANCZEWO – 
KARWINA 31:26
Do przerwy: 15:14. Karwina: Ga-
lia, Mokroš – Růža 1, J. Patzel 4, 
Plaček, Užek 4, Harabiš 4, Solák 5, 
Skalický 8, Široký, Ptáčník, Franc.  

Banik miał w sobotę w Serbii 
ciężką przeprawę. Trener Michal 

Brůna nie mógł skorzystać w re-
wanżu z usług Matěja Nantla i Pa-
trika Fulneka, strategia dotycząca 
przeprowadzania zmian była więc 
mocno ograniczona. Pierwsze 
ofensywne skrzypce zagrał Ondřej 
Skalický, który korzystał z częstych 
akcji oskrzydlających w wykonaniu 
Banika. 

– Gospodarze spróbowali 
wszystkich sztuczek, żeby nie tyl-
ko wygrać, ale też awansować. Na 
całe szczęście nasza ośmiobramko-
wa zaliczka z pierwszego spotkania 
okazała się wystarczająca – sko-
mentował awans do ćwierćfi nału 
Brůna. – Drużyna pokazała charak-
ter, Adam Ptáčník na przykład za-
grał z wysoką gorączką – zdradził 
szkoleniowiec i zarazem prezes 
mistrza RC. 

Karwiniacy powtórzyli wyczyn 
sprzed trzech lat. Wtedy też przebi-
li się do ćwierćfi nału Pucharu EHF, 
ale losy pucharowej walki przekre-
śliła pandemia COVID-19. 

 (jb)

• W natarciu Dominik Solák. Fot. hcb-karvina

Do biegu, z deszczem, start!
Strugi deszczu nie były straszne zawodnikom i organizatorom I Zawodów w Biegach Narciarskich im. Bronisława 
Procnera w Łomnej Dolnej. Wzięło w nich udział ponad 50 uczestników – od przedszkolaków do sportowych 
seniorów. Imprezę zorganizowały miejscowy oddział Macierzy Szkolnej wraz z klubem narciarstwa biegowego przy 
wsparciu Kongresu Polaków w RC.

Szymon Brandys

T
o pokaz determi-
nacji rodziców 
uczniów naszej 
szkoły. Jeszcze dziś 
rano byliśmy pełni 
trwogi, ponieważ 
śnieg znika w tym 

deszczu w mgnieniu oka. Walczymy 
o przetrwanie – mówił główny orga-
nizator imprezy Michał Przywara, 
przewodniczący Macierzy.

Niedzielnym zawodom patrono-
wała postać Bronisława Procnera 
(1929-2018), który, choć pochodził 
z Łąk, to od 1958 roku zamiesz-
kał w Łomnej Dolnej i to właśnie 
z tą miejscowością jest najczęściej 
kojarzony. Przez ponad trzydzie-
ści lat kierował polską szkołą. 
Gawędziarz, animator kultury, 
folklorysta, członek Sekcji Lite-
racko-Artystycznej ZG PZKO był 
także rzeźbiarzem znanym przede 
wszystkim z tzw. beskidziołek, 
czyli rzeźbionej w drewnie sagi 
łomniańskich rodów góralskich. 
– Chcieliśmy uczcić jego pamięć 
w takiej właśnie sportowej formie. 
Wierzę, że to początek nowej trady-
cji w Łomnej – dodał Przywara. 

Impreza miała charakter otwar-
ty, pobiec mogli uczestnicy bez 

względu na lokalizację szkoły, wiek 
czy narodowość. W najstarszej ka-
tegorii wystartowało trzech męż-
czyzn, dwóch z nich przyjechało 
na zawody z koła nr 4 MZC w Cie-
szynie. – Lubimy takie rekreacyjne 
imprezy, zwłaszcza na Zaolziu, i 
kiedy dowiedzieliśmy się o biegu 
Procnera, to od razu zdecydowa-
liśmy, że jedziemy. Deszcz nas nie 
odstraszył – mówił Andrzej Słota. 

Pierwsze tego typu szkolne biegi, 
jeszcze nie pod patronatem Proc-
nera, odbyły się rok temu. – Jako 
mocno sportowa szkoła, chcieli-
śmy wtedy zrobić cokolwiek w za-
stępstwie Zjazdu Gwiaździstego 
– wyjaśniała Magdalena Podešva, 
trenerka i członkini Macierzy 
Szkolnej w Łomnej Dolnej. Trady-
cje biegowe w miejscowości są sil-
ne, ponad połowa uczniów polskiej 
podstawówki to członkowie klubu 
TJ Łomna Dolna.

Jeszcze w piątek podczas narady 
i oględzin warunki na trasie zloka-
lizowanej prezentowały się bardzo 
dobrze. Po sobotnich deszczach, w 
niedzielny poranek organizatorzy 
postanowili skrócić trasę biegu o 
połowę. – Pierwotnie najdłuższa 
trasa miała mieć 2 km, ostatecznie 
bieg na niej odbywał się na nie-
spełna kilometrze, a w przypadku 
najkrótszej dla najmłodszych ze-

szliśmy z 600 m na 200 – dodała 
Podešva. 

– Źle mi się jechało, trasa była 
rozjeżdżona, ale to nie szkodzi. 
Ważne, żeby pobiec – mówiła „Gło-
sowi” Magdalena Jakubik z PSP w 
Jabłonkowie, zdobywczyni 1. miej-
sca w kategorii dziewczyn kl. 8.-9., 
która marzy o udziale w mistrzo-
stwach Republiki Czeskiej. 

– Nie chciało mi się dzisiaj wsta-
wać, ale zabawa była dobra – przy-
znał Daniel Kaszper ze szkoły w 
Bystrzycy. – Na pewno będę jeszcze 
trenował przed Zjazdem Gwiaździ-
stym – dodał zdobywca 1. miejsca 
w kat. chłopców kl. 2.-3.

Zawody im. Bronisława Procne-
ra, zgodnie z założeniem organi-
zatorów, to dobra forma treningu 
właśnie przed największą imprezą 

sportową na Zaolziu, którą zapla-
nowano na 4 marca w Istebnej na 
Złotym Groniu. Stąd też na zakoń-
czenie imprezy – po wręczeniu 
medali i dyplomów już w ciepłym 
i suchym Domu PZKO – do rodzi-
ców i dzieci zaproszenie na Zjazd 
wystosowała dyrektor PSP w Ja-
błonkowie Urszula Czudek. – Jeśli 
się jeszcze nie zgłosiliście, nie za-
pomnijcie tego zrobić do 27 lutego. 
Wystarczą dwa kliknięcia na stro-
nie www.zjazdgwiazdzisty.cz – za-
chęcała. 

Niedzielne zawody odbyły się 
dzięki wsparciu fi nansowemu 
Funduszu Rozwoju Zaolzia KP w 
RC, Konsulatu Generalnego RP w 
Ostrawie oraz Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP. Szczegółowe 
wyniki na www.glos.live.  

• Deszcz deszczem, ale biec trzeba! Do 
mety zmierza Viktor Kowolowski z nr 42. 

• Magdalena Jakubik 
z PSP w Jabłonkowie 
trenuje na co dzień 
w klubie SKI Mosty.

• Reprezentanci najstarszej kategorii: Władysław Martynek (z lewej) i Andrzej 
Słota. Zdjęcia: SZYMON BRANDYS

Zgłoszenia 
do 27 lutego

Odliczamy dni do 49. Zjazdu 
Gwiaździstego, narciarskich za-
wodów skierowanych do uczniów 
polskich szkół podstawowych na 
Zaolziu. Tegoroczna edycja imprezy 
odbędzie się 4 marca w ośrodku 
narciarskim Złoty Groń w Istebnej. 
Organizatorzy – PSP im. Henryka 
Sienkiewicza w Jabłonkowie, ZG 
Macierzy Szkolnej w RC oraz Kon-
gres Polaków w RC – przypomina-
ją, że termin nadsyłania zgłoszeń 
upływa 27 lutego. Warto się więc 
pospieszyć. O medale zawodnicy 
powalczą w slalomie (narty, snow-
board) i biegach. 
Szczegółowe informacje dostępne 
są na stronie internetowej www.
zjazdgwiazdzisty.cz, w razie dodat-
kowych pytań można też dzwonić 
pod numer telefonu +420 777 
304 948.  (jb)

PROGRAM 
ZAWODÓW
Rejestracja: Złoty Groń 7.00-7.45
Uroczyste rozpoczęcie: Złoty 
Groń 8.00
Uroczyste zakończenie: Złoty 
Groń 13.00-13.30

DYSCYPLINY
 � Slalom – Memoriał Gustawa 

Zuczka (Złoty Groń)
 � Biegi – Memoriał Władysława 

Wójcika (Kubalonka)

Historyczne medale

Ależ to był weekend dla polskiego 
snowboardu! Oskar Kwiatkowski 
został mistrzem świata w slalomie 
gigancie równoległym, a Aleksan-
dra Król zdobyła brązowy medal. 
Czempionat w Bakuriani w Gruzji 
przejdzie do historii polskiego 
snowboardu. 
– Ciężko mi mówić, bo wciąż to do 
mnie nie dociera. Szczególnie, że 
dziś naprawdę było ciężko, warunki 
były trudne – ocenił na gorąco 
życiowy sukces Oskar Kwiatkowski. 
– Cieszę się, że zostałem mistrzem 
świata i mogę pisać historię w 
naszym kraju. To dla mnie wielka 
radość i motywacja.   (jb)
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„Głos” nale-
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Dzienników 
Mniejszo-
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nicznych Eu-
ropy MIDAS

I N F O R M AT O R

PROGRAM TV

WTOREK 21 LUTEGO 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba 
(s.) 10.00 Chłopaki w akcji 10.35 
Gniazdo (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Wszystko, co lubię 14.30 
Zła krew (s.) 15.45 O krok od nieba 
(s.) 16.45 Podróż po Sardynii 17.15 AZ 
kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wia-
domości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Opowiadaj 
(s.) 21.05 13. komnata Terezy Maško-
wej 21.35 Fura (fi lm) 23.25 Komisarz 
Moulin (s.) 0.55 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowna pla-
neta 9.25 Wieczny Egipt 10.20 Dla-
czego rozbiła się Costa Concordia? 
11.05 Z kucharzem dookoła świata 
12.10 Czeski Raj 12.35 Nie poddawaj 
się 13.05 Królestwo natury 13.30 
Największe bitwy czołgowe 14.15 
Tajemnice II wojny światowej 15.10 
Rezerwat zwierzyny Obelisk 15.40 
Einsteinowie wśród zwierząt 16.30 
Najciekawsze cuda starożytności 
17.15 Kolumbia i jej miasta kolonial-
ne 18.10 Ekwador, kraj drzemiących 
olbrzymów 19.00 Na hulajnodze 
19.10 Magazyn chrześcijański 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Katka 21.40 Reporterzy wo-
jenni 22.35 Mój ojciec, bohater (fi lm) 
0.20 Balthazar (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie 8.50 Ulica (s.) 9.50 
Spece (s.) 10.50 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.) 21.35 Misja nowy dom 
23.00 CSI: Policja kryminalna Las 
Vegas (s.) 0.00 CSI: Policja kryminal-
na 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 22 LUTEGO 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba 
(s.) 10.00 Co umiały nasze babcie 
10.25 Opowiadaj (s.) 11.30 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Kot to nie pies 
14.30 Jak się żyje ratownikom gór-
skim 14.50 Karetka (s.) 15.50 Wezwij-
cie położne (s.) 16.45 Pełne gniazdo w 
województwie pilzneńskim 17.15 AZ 
kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wiado-
mości regionalne 18.25 Gdzie jest mój 
dom? 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.10 Błękitne cienie (s.) 
21.25 Most! (s.) 22.50 Hercule Poirot 
(s.) 23.45 AZ kwiz 0.10 Bananowe 
rybki. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Mozambik, 
wyspa poza czasem 9.25 Einsteino-

wie wśród zwierząt 10.15 Stulecie ko-
towatych 11.05 Najwspanialsze dzie-
ła natury 12.00 Dziennik młodych 
12.50 Napoleon i jego łupy wojenne 
13.45 Na Jedwabynm Szlaku 14.40 
FAST: Olbrzymi teleskop 15.35 Klucz 
16.00 Jak podróżował Franz Kafk a 
16.15 W kierunku Pacyfi ku przez Co-
ast Mountains 16.45 Nalot na hipopo-
tamy Escobara 17.40 Reporterzy wo-
jenni 18.30 Na jednośladzie do Afryki 
19.00 Romantyczne zamki, Ren i Lo-
relei 19.10 Babel 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Błękitna 
krew 21.00 Historie starych karczm 
21.30 Na jednośladzie do Afryki 
22.00 Mistrzowie medycyny 22.30 
Panna Marple: Dom niespokojnej sta-
rości (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.) 13.30 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 23.40 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami (s.) 1.40 
Policja kryminalna Anděl (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 
23.45 Tak jest, szefi e! 1.00 Policja w 
akcji. 

CZWARTEK 23 LUTEGO 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie położ-
ne (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 Bułeczki z rana 
14.30 Narzeczona 14.55 Cyrk Hum-
berto (s.) 15.50 Wezwijcie położne 
(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 De-
tektyw Montalbano (s.) 0.50 Sprawy 
detektywa Murdocha (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Afrykańskie 
pustkowia wzdłuż rzek 10.10 Naj-
ciekawsze cuda starożytności 10.50 
FAST: Olbrzymi teleskop 11.45 Tajem-
nice II wojny światowej 12.40 Piękne 
żywe zabytki 13.10 Niesamowite 
zdolności nietoperzy 14.05 Cudowna 
planeta 15.00 Europa dziś 15.30 Nie-
widzialne starożytne miasta 16.25 Z 
Davidem Attenborough na Mrówczej 
Górze 17.20 Kamera w podróży 18.10 
Jiří Menzel 18.30 Auto Moto Świat 
18.45 Auto Moto Test 19.00 Sprawa 
Letenský kopec 19.10 Rezerwat zwie-
rzyny Obelisk 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Czeskie 
stulecie (s.) 21.15 Własowcy 22.20 Go-
morra (s.) 23.10 Najważniejsze wyda-
rzenia II wojny światowej w kolorze 
0.00 Fargo (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie 8.45 Ulica (s.) 9.50 
Spece (s.) 10.50 Pościg 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.20 Przychod-
nia w różanym ogrodzie (s.) 13.30 
CSI: Kryminalne zagadki Miami (s.) 
15.30 Zamieńmy się żonami 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.30 Po-
ścig 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.00 Złoty łabędź 
(s.) 21.40 Survivor Czechy i Słowacja 
23.40 CSI: Kryminalne zagadki Mia-
mi (s.) 1.40 Złoty łabędź (s.). 
PRIMA 
6.20 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 9.15 Czarne wdowy 
(s.) 10.30 Strażnik Teksasu (s.) 11.30 
Policja Hamburg (s.) 12.30 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! 1.05 Policja w akcji. 

W Tobie Panie szukałem schronienia. 
Tyś skałą moją, twierdzą moją.
W ręce Twoje polecam ducha mego.

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy 
wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 
18 lutego 2023 zmarła w wieku 91 lat nasza Kochana 
Matka, Babcia, Prababcia i Teściowa

śp. RŮŽENA MARCOLOWA
zamieszkała w Olbrachcicach

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w piątek 24 lutego 2023 o godz. 
11.00 z kościoła rzymskokatolickiego w Olbrachcicach.

W smutku pogrążona rodzina.
 GŁ-101

Nie zmarł ten,
kto w sercach żyje...

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 18 lu-
tego 2023 zmarł w wieku 89 lat nasz Kochany Mąż, 
Ojciec, Teść, Dziadek, Pradziadek, Szwagier i Wujek

śp. TADEUSZ SIUPIK
zamieszkały w Karwinie-Raju

Pogrzeb naszego Drogiego Zmarłego odbędzie się w piątek 24 lutego 
2023 o godz. 14.00 z kościoła rzymskokatolickiego w Karwinie-Fryszta-
cie. Ciało Zmarłego zostanie złożone na cmentarzu  w Karwinie-Starym 
Raju.

W smutku pogrążona rodzina.
 RK-017

Nie umarłam, bo wiem,
że żyję w sercach tych, których kochałam.

Dnia 22 lutego minie 1. rocznica śmierci

śp. ZOFII OWCZARZY
z Karwiny-Raju

Wszystkich, którzy Ją znali i zachowali w życzliwej pa-
mięci, o chwilę wspomnień i modlitwę proszą synowie 
z rodzinami.
 GŁ-096

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

POLECAMY

• Opowiadaj
Wtorek 21 lutego, 
godz. 20.10 
TVC 1

• Cyrk Humberto
Czwartek 23 lutego, 
godz. 14.55 
TVC 1

• Kolumbia i jej miasta kolonialne
Wtorek 21 lutego, 
godz. 17.15 
TVC 2

• Napoleon i jego łupy wojenne
Środa 22 lutego, 
godz. 12.50 
TVC 2CO W TEATRZE

SCENA CZESKA – CZ. CIESZYN: 
Splašené nůžky (18, godz. 17.30);

CO W KINACH

JABŁONKÓW: Kuba i Śruba (21, 
godz. 17.00); TRZYNIEC – Kosmos: 
Ant-Man a Wasp: Quantumania (21, 
godz. 17.30); Šťastně až na věky (21, 
godz. 20.30); Děti Nagana (22, godz. 
17.30); W gorsecie (22, godz. 20.00); 
Ostrov (23, godz. 17.30); Missing 
(23, godz. 20.00); CZ. CIESZYN – 
Central: Wielki zielony krokodyl 
domowy (22, godz. 16.30); Zadziwia-
jący kot Maurycy (23, godz. 16.30); 
Plan na miłość (23, godz. 19.00); 
KARWINA – Centrum: Avatar (21, 
godz. 17.00); (22, godz. 15.00); Kot w 
butach. Ostatnie życzenie (22, godz. 
18.00); Ostrov (22, godz. 20.00); 
Plan na miłość (23, godz. 17.30); 
Tár Blanchett (23, godz. 17.30); Ko-

kainowy miś (23, godz. 20.00); HA-
WIERZÓW – Centrum: Mumie 
(21, 22, godz. 17.00); Věčný Jožo 
aneb Jak jsem potkal hvězdu (21, 
godz. 18.00); Přání k narozeninám 
(21, godz. 19.30); W trójkącie (22, 
godz. 18.00); Děti Nagana (22, godz. 
19.00); Avatar 2 (23, godz. 16.00); Tár 
Blanchett (23, godz. 18.00); Missing 
(23, godz. 19.30); CIESZYN – Piast: 
Asteriks i Obeliks. Imperium smoka 
(21-23, godz. 15.00); Wieloryb (21-23, 
godz. 17.15). 

CO NA ANTENIE

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

CO W TERENIE

CZ. CIESZYN – MK PZKO w Cz. 
Cieszynie-Parku Sikory zapra-
sza członków i sympatyków koła 
na prelekcję Bogusława Jursy pt. 
„Bali” w piątek 24. 2. o godz. 18.00 
do salki nr 4 Ośrodka Kultury 
„Strzelnica” w Cz. Cieszynie (wej-
ście główne).
 Biblioteka Miejska przy ul. 
Havlíčka 6 zaprasza w czwartek 
2. 3. o godz. 16.30 do „Avionu” na 
prelekcję Zbigniewa Pawlika pt. 
„Mulorz na Malcie”. Wejściówki w 
cenie 50 koron. Prosimy o rezer-
wację miejsc pod nr. tel. 558 711 
961 lub noiva@noiva.tesin.cz.
CZ. CIESZYN-SIBICA – Klub Ko-
biet MK PZKO zaprasza na Wy-
stawę Wielkanocną połączoną z 
warsztatami oraz sprzedażą, która 
odbędzie się w sobotę 25. 2. w go-
dzinach 10.00-17.00 w Domu Pol-
skim PZKO. W programie: ozda-
bianie jajek nietypową techniką 

dla dzieci i dorosłych, spotkanie 
przy kawie oraz herbacie z cia-
steczkami.
DĄBROWA – MK PZKO zapra-
sza członków i sympatyków na 
prelekcję Romana Martynka pt. 
„Apiterapia i nie tylko” – czyli jak 
pszczółka Maja może wpłynąć na 
twoje zdrowie w niedzielę 26. 2. o 
godz. 15.30 do Domu Narodowe-
go. Po prelekcji odbędzie się ze-
branie sprawozdawcze.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 25. 2. na 
wycieczkę z Dzięgielowa koło 
Tułu, przez Małą i Wielką Czanto-
rię z metą w Nydku (trasa 13 km). 
Do Dzięgielowa wyjeżdżamy auto-
busem z przystanku Cieszyn-Cel-
ma o godz. 8.15. Prowadzi Włady-
sław Broda, tel. 778 594 777.
SKRZECZOŃ – MK PZKO zapra-
sza w sobotę 25. 2. o godz. 15.00 na 
walne zebranie do Domu PZKO. 
W programie ocena działalności 
i sprawozdanie kasowe za 2022 
rok, plan działalności i budżet na 
rok bieżący oraz wybory nowe-
go zarządu i komisji rewizyjnej. 

W ramach zebrania odbędzie się 
uroczyste spotkanie z jubilatami 
koła, dla których wystąpi zespół 
„Niezapominajki” z Suchej Śred-
niej. 

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, GALERIA TE-
ATRU CIESZYŃSKIEGO, ul. 
Ostrawska 67: do 5. 3. wystawa Si-
mony Vojtěškowej pt. „Život/Ży-
cie”. Czynna: po-pt: w godz. 9.00-
-15.00 po uprzednim zgłoszeniu 
na portierni oraz w trakcie przed-
stawień 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 
Czeskim Cieszynie w latach 1947-
1974”. Czynne od wtorku do piąt-
ku w godz. 8.00-15.00. 
CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓW-
NY PZKO, ul. Strzelnicza 28, ga-

leria 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 
nieczynne).
GALERIA MIASTA TRZYŃCA, 
Dom Kultury „Trisia”, nám. 
Svobody 526, Trzyniec: do 22. 3. 
wystawa pt. „Salon pokladů”. 
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.
 21. 5. wystawa pt. „Nevítaní 
návštěvníci”. Czynna: wt-pt: w 
godz. 9.00-17.00, nie: w godz. 
13.00-17.00.
 Galeria „Werk”: do 31. 5. wy-
stawa pt. „Nech brouka žít...”. 
Czynna: wt-pt: w godz. 9.00-
17.00, nie: w godz. 13.00-17.00.
 Galeria „Na schodach”: do 
25.  5. wystawa pt. „Příroda na 
plátně”. Czynna: wt-pt: w godz. 

9.00-17.00, nie: w godz. 13.00-
17.00.
 Mała Sala Wystaw: do 21. 5. 
wystawa pt. „Jaro vítej”. Czynna: 
wt-pt: w godz. 9.00-17.00, nie: w 
godz. 13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ 

COK, DOM NARODOWY, Ry-
nek 12, Centrum Folkloru Ślą-
ska Cieszyńskiego: Cieszyn: do 
28. 2. wystawa pt. „Cieszyńska kra-
sa – suknia cieszyńska”. Czynna: w 
po-pt w godz. 8.00-18.00.
KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, ul. 
Mennicza 46, Cieszyn: do 27. 5. 
wystawa pt. „Jeden rok, wiele po-
czątków. Wiosna Ludów na Śląsku 
Cieszyńskim”. Czynna: wt-pt: w 
godz. 8.00-18.00, so: w godz. 9.00-
15.00.
MUZEUM DRUKARSTWA, Ga-
leria „Przystanek Grafi ka”, ul. 
Głęboka 50, Cieszyn: do 20. 2. 
wystawa pt. „Świat gór” Joanny 
Makuch-Folwarskiej. Czynna: 
po-czt: w godz. 10.00-15.00; pt: w 
godz. 14.00-20.00; so i nie: w godz. 
11.00-18.00.
WIEŻA PIASTOWSKA i RO-
TUNDA św. Mikołaja, Cieszyn: 
czynne codziennie w godz. 10.00-
17.00. 

W Jabłonkowie 
o ikonach

Ikonopisarka Joanna Haratyk w 
najbliższy czwartek 23 lutego 
będzie gościem spotkania orga-
nizowanego w kawiarni Mono 

Cafe w Jabłonkowie w ramach cyklu 
„Polskie czwartki”. Wydarzenie zosta-
nie poświęcone fenomenowi ikony. 
Jego uczestnicy zostaną zaproszeni 
do podroży przez historię powstania 
tego obrazu, poznają legendę opo-
wieści z Edessy, dowiedzą się też co 
to ikonoklazm. Joanna Haratyk opo-
wie o pięk-
nie ikony 
jako dzieła 
sztuki 
malarskiej, 
a także 
zwróci 
uwagę na 
teologicz-
no-ducho-
wy aspekt 
tego dzie-
ła. W czę-
ści warsztatowej uczestnicy zobaczą i 
poznają materiały malarskie używane 
do tworzenia ikon oraz spróbują 
swoich sił w wykonaniu ćwiczeń ma-
larskich z tuszem i pędzlem. Wyda-
rzenie rozpocznie się o 17.00. Wstęp 
jest wolny.
„Polskie czwartki” to seria wydarzeń, 
która cyklicznie odbywa się w regio-
nie i jest poświęcona polskiej kultu-
rze. Wydarzenie organizowane przez 
Centrum Polskie Kongresu Polaków 
w RC wspierają Konsulat Generalny 
RP w Ostrawie oraz Fundusz Rozwo-
ju Zaolzia KP. (klm)

Pamiętniki 
z rewolucyjnego roku 

Książnica Cieszyńska w 
Cieszynie przygotowu-
je kolejne wydarzenie 
związane z Wiosną Lu-

dów. W najbliższy piątek o godz. 
17.00 zaprasza na prezentację z 
cyklu „Cymelia i osobliwości” pt. 
„Rok 1848 w  pamiętnikach Pawła 
Stalmacha, Andrzeja Cinciały i An-
drzeja Kotuli”.

Stalmach, Cinciała i Kotula na-
leżeli do inicjatorów polskiego 
odrodzenia narodowego na Ślą-
sku Cieszyńskim, a ich pamiętniki 
należą do najcenniejszych zabyt-
ków XIX-wiecznej regionalnej me-
muarystyki, przechowywanych w 
Książnicy Cieszyńskiej. Uczestnicy 
spotkania będą mogli przyjrzeć się 
z bliska rękopiśmiennym orygina-
łom pamiętników. 

Jak wyglądały pierwsze dni re-
wolucji w  Cieszynie, jakie nadzie-

je i  oczekiwania przyniósł ze  sobą 
wiedeński powiew swobody, dla-
czego nadzieje na  wolność pokła-
dane w  Cesarstwie Austriackim 
zawiodły? Jaka rola przypadła 
polskiemu językowi literackiemu 
w budowaniu poczucia odrębności 
narodowej i  czy  jeden z  twórców 
ruchu narodowego, a  mianowicie 
Andrzej Cinciała, umiał się nim 
w ogóle posługiwać? 

Te i inne kwestie zostaną poru-
szone podczas wykładu, który po-
prowadzą Agnieszka Laskowska 
i Maksymilian Stańczak, będący 
jednocześnie twórcami prezento-
wanej w Książnicy wystawy „Jeden 
rok, wiele początków. Wiosna Lu-
dów na Śląsku Cieszyńskim”. 

Dodajmy, że autor jednego z pa-
miętników, Andrzej Kotula, urodził 
się w Grodziszczu, który obecnie 
należy do gminy Cierlicko.  (dc)

Już wielkanocne 
klimaty 

Można będzie się przyj-
rzeć tworzeniu deko-
racji, można będzie 
samemu spróbować. 

Klub Kobiet działający w ramach 
Miejscowego Koła Polskiego Związ-
ku Kulturalno-Oświatowego w 
Czeskim Cieszynie-Sibicy zaprasza 
już w najbliższą sobotę do Domu 
Polskiego PZKO na „Wystawę Wiel-
kanocną” połączoną z warsztatami 
i sprzedażą. Impreza potrwa od 
godz. 10.00 do 17.00. 

– Na wystawie można będzie 
oglądać jajka borowane (czyli ozda-

biane borowanymi dziurkami), 
jajka ze styropianu dekorowane 
bawełną, zabawki robione szy-
dełkiem, korale i naszyjniki. Po-
szczególne techniki przedstawią 
członkinie naszego Klubu Kobiet 
oraz gościnnie Anna Piszkiewicz. 
Chętni będą mogli spróbować sił w 
poszczególnych technikach – po-
wiedziała „Głosowi” kierowniczka 
klubu Grażyna Šimůnek. 

Dekoracje można będzie na miej-
scu kupić. Zwiedzający mogą także 
liczyć na poczęstunek – kawę, her-
batę, ciastka.  (dc)

• Pamiętnik Andrzeja Cinciały na otwartej niedawno wystawie w Książnicy Cie-
szyńskiej. Fot. BEATA SCHÖNWALD

Przyroda w muzeum 

W Muzeum Huty Trzy-
nieckiej i Miasta 
Trzyńca można zwie-
dzać cztery nowe 

wystawy czasowe. Ich wspólnym 
mianownikiem jest przyroda. Eks-
pozycję „Nieproszeni goście” trzy-
niecka placówka przygotowała we 
współpracy z Muzeum Regionu 
Wołoskiego oraz Śląskim Muzeum 
Krajowym w Opawie. Zwiedzają-
cy zapoznają się z inwazyjnymi 
gatunkami roślin, sposobami ich 
rozprzestrzeniania i przetrwania. 
Niektóre z nich nie wyrządzają 
szkód, inne są bardzo szkodliwe, a 
ich zwalczanie kosztowne i skom-
plikowane. 

W małej sali wystaw prezentowa-
na jest twórczość rzeźbiarki Otilii 
Šuterowej-Demelowej, która miesz-
ka w okolicach Zlina. Na ekspozycji 
pt. „Wiosno, witaj” prezentowane 
są prace ceramiczne autorki. W 
Galerii Na Schodach wystawiono 
zdjęcia o tematyce przyrodniczej, 
których autorami są obecni i byli 
pracownicy Huty Trzynieckiej – 
zarówno zawodowi fotografowie, 
jak i amatorzy. Fotografi e prezen-
towane są na płótnach. 

Muzeum zainaugurowało także 
plenerową wystawę panelową po-
święconą robakom. Wystawy moż-
na oglądać do maja.  (dc)
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UŚMIECHNIJ SIĘ KRZYŻÓWKA SYLABOWA

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 nadsyła-
nia upływa w piątek 3 marca 2023 r. Nagrodę z 7 lutego 
otrzymuje Czesława Jasiok z Hawierzowa-Błędowic. 
Autorem dzisiejszych łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie rozetki z 7 lutego: 
KACZYCE 
Rozwiązanie minikwadratu I z 7 lutego: 
1. UNIA 2. NUGAT 3. IAIDO 4. ATOS 
Rozwiązanie minikwadratu II z 7 lutego: 
1. CZAS 2. ZASPA 3. APSEL 4. SALA
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 7 lutego: ZDANIA 

POZIOMO: A. nakrycie głowy panny młodej B. siedziba Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości – imbir 
po angielsku C. belka drewniana, do której przybija się deski podłogowe – biblijny syn Jakuba i Lei, patriarcha 
Izraela D. chłodny wiatr adriatycki lub model Volkswagena
PIONOWO: 1. górskie łąki z owcami 2. najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Lutni – Greta, słynna szwedzko-
-amerykańska aktorka fi lmowa i teatralna 3. Longineczek przed zdrobnieniem – epoka w mezozoiku lub Kra-
kowsko-Częstochowska, wyżyna w Polsce 4. bohaterka „Królowej Śniegu” lub urzędowo  Gerdusia.

Wyrazy trudne lub mniej znane: LEGAR, WEGA

A

1 2 3 4

B

C

D

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. cygaństwo lub 
czarnoleskie 
drzewo

2. brak zmian, za-
stój, patowa sytu-
acja lub zagrywka 
w brydżu

3. ciąg powtarzają-
cych się sukcesów 
lub niepowodzeń

4. były syryjski dyk-
tator.

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: ASAD

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. kończy rundę 
bokserską 

2. wujek po nie-
miecku

3. Pola..., artystycz-
ny pseudonim 
Apolonii Chału-
piec

4. Al na tablicy Men-
delejewa.

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: NEGRI

1 2 3 4

1

2

3

4

1 2 3 4

1

2

3

4

Rozwiązaniem jest nazwa miasta w Polsce, na prawach powiatu, w województwie małopolskim. Poło-
żone jest ono przy ujściu Białej do Dunajca. Jest ważnym ośrodkiem turystycznym, kulturalnym i go-
spodarczym w Małopolsce. Warto je odwiedzić i zwiedzić.

1.-4. dawny dowódca kozaków
3.-6. opowiada fantastyczne historie; 
gawędziarz
5.-8. ciało Pinokia
7.-10. miasto na południe od Gliwic
9.-12. zrobić się na…, czyli zachwycająco, 
pięknie
11.-2. część meczu w koszykówce.

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
KNURÓW


