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Półmaski FFP2 obowiązkowe
WYDARZENIE: Od dzisiaj w niektórych miejscach publicznych na terenie Republiki Czeskiej ma obowiązywać
bardziej skuteczna ochrona nosa i ust. Obowiązkowe będą półmaski klasy FFP2 (lub wyższej), które mogą być
zastąpione maseczkami z nano-srebrem lub dwiema nałożonymi na sobie maseczkami chirurgicznymi.
Danuta Chlup

M

inister zdrowia
Jan
Blatný zapowiedział
zaostrzenie
przepisów już w piątek
na konferencji prasowej po nadzwyczajnym
posiedzeniu
rządu.
Podkreślił, że każdy
człowiek może pomóc
w walce z pandemią
poprzez noszenie odpowiednich środków
ochronnych.
– Wychodząc z tego
założenia, w poniedziałek Ministerstwo
Zdrowia wyda rozporządzenie, które będzie
nakazywało noszenie
półmasek FFP2, ewentualnie maseczek z nano-srebrem lub dwóch
założonych na sobie
standardowych maseczek chirurgicznych w
miejscach z dużą koncentracją osób. Należą
do nich przede wszystkim sklepy, transport
publiczny, szpitale i
tym podobnie. Miejsca
te zostaną sprecyzowa• Farmaceutka Lucyna Macura ma do zaoferowania zarówno półmaski FFP2 (w prawej ręce), jak i najskuteczniejsze FFP3.
Fot. DANUTA CHLUP
ne w poniedziałek w
rozporządzeniu – mópółmaskom, bo „zawsze lepiej się
wił Blatný.
produkcję standardowych półma– U nas półmaski są, ale na przychronić niż potem chorować”.
Ministerstwo Zdrowia miało wysek FFP2, to otrzymamy 15-20 mln
kład w ostrawskiej aptece, w której
– Mam tylko nadzieję, że maski
dać rozporządzenie po poniedziałsztuk miesięcznie – powiedział na
w niedzielę miałam dyżur, były
będą tanie, po jakieś 15 koron, jak
kowych obradach rządu. Te nie
antenie ČT24.
wykupione – zaznaczyła Macura.
mówili w telewizji – powiedziała
zakończyły się przed zamknięciem
W sklepach i na ulicach CzeskieW innej czeskocieszyńskiej aptejedna z seniorek.
niniejszego numeru.
go Cieszyna już wczoraj można
ce, naprzeciwko dworca, półmasek
Chińskie półmaski można było
było spotkać więcej osób w półmaFFP2 wczoraj nie było.
Od piątku mieszkańcy kraju zaw weekend, a gdzieniegdzie takskach niż zdarzało się wcześniej.
Jiří Kůs, prezes Rady Wykoczęli skupywać półmaski. W nieże w poniedziałek, kupić także w
Nosili je głównie seniorzy, ale także
nawczej Asocjacji Przemysłu Naktórych aptekach zabrakło ich już w
supermarketach. Nie wszędzie po
ludzie młodsi.
notechnologicznego, uważa, że
czasie weekendu, w innych można
tych samych cenach. Hawierzow– Dla nas sprawa jest prosta, w
problemem nie jest niedobór środje było kupić także w poniedziałek.
ski Globus oferował je w sobotę
półmaski FFP2 wyposażył nas praków ochronnych, ale logistyka.
W aptece sieci mojelekarna w
po 12 koron. Rozchodziły się jak
codawca. On też pokrywa koszty
Dostawcy w czasie weekendu nie
Czeskim Cieszynie można było
ciepłe bułeczki, ale zapasy były na
– przyznała młoda kobieta, która
zdążyli dostarczyć do sklepów i
wczoraj nabyć chińskie półmaski
bieżąco uzupełniane. W czeskocieprzedstawiła się jako Katka.
aptek odpowiedniej ilości. PrzekoKN95 (odpowiednik FFP2) po cenie
szyńskim Tesco podobne półmaski
Dwie emerytki, taszczące torby
nywał, że dużą część zapotrzebo20 koron za sztukę. Farmaceutka
można było upolować jeszcze w
z zakupami z Polski, miały tylko
wania pokryje produkcja krajowa.
Lucyna Macura powiedziała „Głoponiedziałek przed południem –
zwykłe maseczki i to zsunięte na
– Rodzime firmy produkują ok. 3,5
sowi“, że od dziś powinny być w
w dwóch pudełkach kurczyły się
brodę. Niemniej w rozmowie z
mln masek z nano-srebrem w skali
sprzedaży także półmaski czeskiej
ostatnie sztuki. Pakowane po dwie,
„Głosem“ deklarowały, że nie mają
miesiąca, a liczba ta ma wzrosnąć
produkcji. Nie wykluczyła jednak,
cena jednej przekraczała dwadzienic przeciwko obowiązkowym
do 7,5 mln. Kiedy do tego dodamy
że będą droższe.

Polska zamyka granice?
Polski rząd bardzo poważnie rozważa ponowne zamknięcie granic.
Jeśli do tego dojdzie, do Polski będą
mogli wjechać jedynie obcokrajowcy, którzy pokażą negatywny wynik
testu na koronawirusa. Z kolei obywatele polscy, którzy bez testu będą
chcieli wrócić do kraju, trafią na
przymusową kwarantannę.
Zaostrzenie przepisów zapowiedział
w poniedziałek minister zdrowia
Adam Niedzielski. – Myślimy o
wprowadzeniu zasady negatywnego
testu przy wjeździe do Polski jeszcze
pod koniec tego tygodnia. Prawdopodobnie będzie ona dotyczyła
południowej i zachodniej granicy
Polski – stwierdził.
Zaznaczył, że do zmian muszą się
przygotować służby, bo nowa sytuacja wymusi inne działania na przykład straży granicznej. Dopytywany
przez dziennikarzy o to, co stanie się
z ludźmi, którzy pracują za granicą i
codziennie dojeżdżają do pracy, minister odparł, że rozwiązanie to trzeba bardzo dobrze dopracować. – Ale
generalnie to testowanie będzie
taką normą. Zobaczymy, czy jakieś
wyjątki w zakresie tego dopuścimy –
odpowiedział. 
(wik)

ścia koron. Ekspedientka potwierdziła „Głosowi”, że na tym zapas
się kończy.
Niektóre specjalistyczne sklepy internetowe oferują półmaski
FFP2, najczęściej krajowej produkcji, po wyższych cenach (30-40 koron za sztukę). Posiadają one certyfikat potwierdzający, że zatrzymują
ok. 95 proc. cząsteczek, w tym bakterie i wirusy. Maski najwyższej
kategorii FFP3 mają skuteczność
sięgającą 99 procent, są jednak
kilkakrotnie droższe. Specjaliści
zwracają uwagę, że chińskie wyroby klasy KN95 mogą być mniej
skuteczne. Na opakowaniu wspomnianych tanich maseczek z Globusa widnieje informacja, że chronią przeciwko cząsteczkom stałym
i aerosolowi, ale też zastrzeżenie,
że nie chronią przed mikrobami.
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Z

astanawiam się, dlaczego kampania Kongresu Polaków przed
Spisem Ludności wywołuje aż tyle emocji i takie oburzenie u
niektórych osób. Osób, które chyba nie do końca zrozumiały,
że hasztag #jeżechpolok nie jest nazwą kampanii, która ma
wychowywać naszą młodzież w duchu zaściankowej zaolziańskości,
ale tylko jednym ze sposobów dotarcia do ludzi, którzy pompatycznymi kampaniami w ogóle by się nie zainteresowali. Do ludzi, którzy
chodzili wprawdzie do polskiej szkoły, ale na tym ich styczność z polskim środowiskiem się urwała.
Krytycy, którzy mają za złe Radzie Młodzieży, że wstydzi się patriotyzmu i woli postawić na gwarę i „tustelanizm” niż na polskość i więź
z Macierzą, przerzucają na młodzież problem, który – przyznajmy
to sobie – jest o wiele szerszy i dotyczy także średniego, a w pewnym
stopniu również starszego pokolenia. Jak duża część naszego środowiska czuje mocniejszą więź z Polską niż z Zaolziem? Uwaga – nie z
Polską Kościuszki, Słowackiego czy Sienkiewicza, a z Polską współczesną? Polską rozerwaną politycznie, Polską PiS-owską, a zarazem
antyPiS-owską, pełną skrajności? A przecież w kampanii przed Spisem Ludności chodzi nam o to, aby także ci, do których ta dzisiejsza
Polska nie do końca przemawia, wpisali polską narodowość.
Przyznam, że kiedy po raz pierwszy zobaczyłam #jeżechpolok,
miałam mieszane uczucia. Używam gwary w rozmowach z rodziną i
znajomymi, ale nie przepadam za gwarą na piśmie. Po zapoznaniu się
z kontekstem powstania hasztagu doszłam do wniosku, że w obecnej
sytuacji, przy takim, a nie innym stanie świadomości narodowej,
hasztag ten ma swoje uzasadnienie.


CYTAT NA DZIŚ
Josef Středula
szef ČMKOS, największego związku zawodowego
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DZIŚ...

lutego 2021

Imieniny obchodzą:
Izabela, Polikarp, Romana
Wschód słońca: 6.43
Zachód słońca: 17.15
Do końca roku: 311 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień bez Łapówki
Przysłowia:
„Silne wiatry przy końcu
lutego, spodziewaj się
zatem lata żyznego”

24
JUTRO...

lutego 2021

Imieniny obchodzą:
Maciej, Piotr, Bogusz
Wschód słońca: 6.41
Zachód słońca: 17.17
Do końca roku: 310 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Niespodziewanego
Całusa
Przysłowia:
„Jaka pogoda w nocy
świętego Piotra i Macieja,
takiej czterdzieści dni
i nocy nadzieja”

w RC

•••
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POJUTRZE...

Związki zawodowe zwróciły się do
rządu z apelem, żeby w tygodniu
poprzedzającym Święta Wielkanocne
wprowadzić całkowity lockdown
Republiki Czeskiej
W OBIEKTYWIE »GŁOSU«...

POGODA
wtorek

dzień: 9 do 13 ºC
noc: 5 do 1 ºC
wiatr: 1-4 m/s
środa

dzień: 14 do 17 ºC
noc: 6 do 2 ºC
wiatr: 1-4 m/s
czwartek

• Po okresie wzorowej zimy nadszedł czas roztopów, miękkiej ziemi, błota. Może Czytelnicy zauważą jakieś oznaki wiosny i podzielą się z nami
zdjęciami? Przyroda budzi się do życia, więc i okazji doń nie powinno zabraknąć.
(endy)
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Rekordzistka przyniosła 44 stare komórki
„Usuń graty z chaty!
Bądź eko!” – takie
hasło towarzyszy
akcji zbierania
starych, zużytych
komórek w polskiej
podstawówce
w Suchej Górnej. Czy
wiecie, że osiem takich
urządzeń to jeden
bizon?
Szymon Brandys

T

ak! Jeden bizon waży bowiem
około 800 kilogramów i aż tyle
surowców i materiałów potrzebne jest do produkcji tych ośmiu
telefonów komórkowych.
Z inicjatywy nauczycielki świetlicy
Beaty Grzebień uczniowie suskiej podstawówki od początku stycznia oddali
już ponad 350 komórek. – Zbieramy je
dlatego, żeby pomóc naszej planecie.
Telefony trafią później do recyklingu,
odbierze je od nas odpowiednia firma
– wyjaśnia. A trzeba dodać, że na lek-

• W Suchej Górnej do 15 marca trwa zbiórka starych telefonów komórkowych, które następnie traﬁą do recyklingu. Fot. SZYMON BRANDYS
cjach stacjonarnie – zgodnie z aktualnymi obostrzeniami – uczą się tylko 1.
i 2. klasy. W Suchej to około 24 dzieci.
W telefonach znajduje się mnóstwo
cennych surowców i aż w 80 proc.
można odzyskać znajdujące się w nich
metale szlachetne. Szacunkowe dane
mówią o tym, że w 40 telefonach znaj-

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BOGUMIN
ORŁOWA

dzień: 14 do 17 ºC
noc: 6 do 2 ºC
wiatr: 2-5 m/s

BOGUMIN
Przeszło 10 tys. koron
zarobił samorząd miejski na
pierwszej w historii aukcji
wraków samochodowych.
Urząd Miasta zaoferował
chętnym cztery wraki,
które zostały odholowane
z miejsc publicznych: samochody osobowe fiat, kia i
seat oraz małą ciężarówkę
lublin. Pomimo że aukcja
odbywała się w mroźnej pogodzie, chętnych nie zabrakło i wszystkie auta udało
się sprzedać. Za miesiąc ma
się odbyć kolejna licytacja.
Według zapisów ustawy,
samorządy mogą odholować pojazdy, które nie mają
od ponad pół roku ważnej
kontroli technicznej, a następnie, po upływie czasu,
zaoferować je na sprzedaż.
Utarg z aukcji pokrył koszty
holowania, które miasto
musiało zapłacić z własnej
kieszeni.
(dc)
KOSZARZYSKA
Szkoła Podstawowa i
Przedszkole mają mieć
nowego dyrektora. Urząd
Gminy ogłosił konkurs na
to stanowisko. Chętni mogą
się zgłaszać do 26 marca.
Nowo wyłoniony dyrektor
powinien objąć stanowisko
1 sierpnia. W skład placówki

duje się tyle złota, co w jednej tonie
rudy w kopalni. Ilość tego kruszca w jednym telefonie to średnio
0,024 grama. Najwięcej jednak
spośród metali w komórkach znajdziemy miedzi, bo średnio aż 8,75
grama. Poza tym odzyskać można
jeszcze aluminium, kobalt, żelazo,

pallad i srebro.
W Suchej rekordzistka z 3. klasy przyniosła 44 urządzenia. A
zaczynało się od jednego lub kilku. Pomogła jednak motywacja
w formie rozmów o ekologii oraz
pomoc rodziców. Oprócz samego
zbierania (w formie konkursu – kto

wchodzą czeTRZYNIEC
skie i polskie
klasy pierwszego
stopnia szkoły podstawowej, czesko-polskie
przedszkole oraz czeski
KOSZARZYSKA
i polski oddział świetlicy
szkolnej. Dyrektorką
jest obecnie Łucja Gill.
Powodem ogłoszenia
Tomasz i Marcin (w czeskich
konkursu jest fakt, że dowersjach), wśród żeńskich:
tychczasowa dyrektorka
Jana, Maria, Anna, Ewa i
ma zamiar zrezygnować z
Katarzyna.
(dc)
powodów zdrowotnych.
(dc)
TRZYNIEC
Również w tym roku mieszORŁOWA
Miasto opublikowało staty- kańcy mogą zaciągnąć nistyki dotyczące demograﬁi. sko oprocentowany kredyt
z Funduszu Rozwoju MieszWynika z niej, że Orłowa
kalnictwa. Władze miasta
powoli się wyludnia. 31
grudnia ub. roku zamieszki- przeznaczyły na ten cel
1,5 mln koron. Właściciele
wało ją 29 tys. osób. W ub.
roku urodziło się 268 dzieci mieszkań i domów mogą
przeznaczyć kredyt m.in. na
(o 40 mniej niż w 2019
wymianę kaloryferów, buroku, a zarazem najmniej w
ostatnim pięcioleciu). Liczba dowę płotu, wybrukowanie
zgonów wyniosła 363 i była podjazdu, remont łazienki i
inne cele. Kwoty kredytów
najwyższa na przestrzeni
oraz okres ich spłacania zaostatnich pięciu lat. Z miależny jest od przeznaczenia.
sta wymeldowało się 813
osób. Orłowscy rodzice wy- Najwięcej (400 tys. koron)
można otrzymać na remont
bierali nowo narodzonym
dachu. Roczne oprocentodzieciom klasyczne imiona.
Wśród męskich najpopular- wanie kredytów jest jedno(dc)
niejsze były: Piotr, Jan Jerzy, lite i wynosi 3 proc.

przyniesie więcej otrzyma nagrodę) najważniejsza tutaj bowiem
jest edukacja. Najpierw pojawił się
szerszy temat segregacji śmieci, a
potem przyszedł czas na recykling.
– Uświadamiamy dzieciom, że jeden ich telefon powstaje z aż 100
kilogramów materiałów. Nie każdy
sobie zdaje z tego sprawę – wyjaśnia nauczycielka.
W tej jednej akcji łączy się wiele
tematów i możliwości edukacyjnych – ochrona środowiska, matematyka, fizyka, chemia, a nawet
historia. Uczniowie uczą się na
przykład przeliczać zużyte przy
produkcji telefonów surowce na bizony i mamuty. – Tutaj ważny jest
konkret, który działa na wyobraźnię. Dziecko musi mieć punkt odniesienia, a poza tym mamy przy
tym sporo zabawy – dodaje Grzebień.
Zbiórka przerosła oczekiwania
organizatorów, dlatego zdecydowali się wydłużyć pierwotny termin z 15 lutego do 15 marca. „Usunąć graty z chaty” może każdy.
– Zachęcamy nie tylko rodziców
naszych uczniów, ale też sąsiadów,
znajomych, mieszkańców Suchej i
przyjezdnych. Warto razem zrobić
porządki w swoich szufladach i na
strychach i budować świadomość
ekologiczną młodych ludzi – zaprasza do wzięcia udziału w akcji
Beata Grzebień.


Budują nie tylko dla siebie
E

lutego 2021

Imieniny obchodzą:
Cezary, Just
Wschód słońca: 6.39
Zachód słońca: 17.19
Do końca roku: 316 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Tosta
Przysłowie:
„Skoro po Macieju drzewa
się ogrzeją, leć do sadu,
oczyść go z owadów”

WIADOMOŚCI
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wangelicki kościół w Orłowej
nie jest wyłącznie centrum życia religijnego miejscowych protestantów, ale także miejscem, gdzie
w normalnych, niepandemicznych
warunkach są organizowane koncerty, obozy dla dzieci oraz spotkania młodzieży alternatywnej. Aby to
wszystko móc realizować, zbór potrzebuje odpowiedniego zaplecza.
– Kiedy zajrzymy do historii Zboru Parafialnego Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego
Wyznania w Orłowej, stwierdzimy,
że na jego gruntach oprócz kościoła stały jeszcze inne obiekty – duży
budynek parafialny oraz dom zborowy z salą estradową na 150 osób –
wymienia pastor orłowskiego zboru, Władysław Szkandera. Niestety,
wydobycie węgla na tych terenach
zadecydowało o smutnym losie
budynków kościelnych. Ewangelicy nie dali jednak za wygraną i
wielkim wysiłkiem wznieśli nową
budowlę. Radość nie trwała jednak
długo, ponieważ zła jakość obiektu
typu OKAL wkrótce dała o sobie
znać. Konieczne były nowe inwestycje, nowe remonty i naprawy.
W ub. roku zbór podjął się kolejnych prac budowlanych, dzięki
którym powstały nowe prysznice,

• W ogrodzie za kościołem ewangelickim w Orłowej odbywają się obozy dla
dzieci. Fot. zbór ewangelicki w Orłowej

lutym powiat cieszyński
rozpoczął kolejny etap przebudowy ulic Tuwima w Kaczycach
i Korczaka w Kończycach Małych
prowadzących od granicy państwa
do skrzyżowania z drogą wojewódzką 937 z Jastrzębia do Hażlacha i dalej do Cieszyna. Oznacza to
utrudnienia także dla kierowców z
Karwiny i okolic.

3

Jedni mogą,
inni nie?
W

edług Sądu Najwyższego
rozporządzenia rządu RC
dotyczące ograniczenia handlu detalicznego i usług w celu zatrzymania pandemii koronawirusa były
niezgodne z konstytucją.
Sąd przyznał tym samym rację
63 senatorom, którzy wystąpili o
rozpatrzenie sprawy nierównego
traktowania prywatnych przedsiębiorców, argumentując, że rząd w
sposób nieadekwatny i irracjonalny naruszał prawo do prowadzenia
działalności gospodarczej zapisane
w art. 26 Karty Podstawowych Praw
i Swobód. Sąd za problematyczny
uznał podział na sklepy i punkty
usługowe, którym zezwolono na

prowadzenie działalności oraz na
te, którym jej zabroniono, oraz fakt,
że rząd swojego kroku dostatecznie
nie uzasadnił.
Orzeczenie Sądu Najwyższego nie oznacza jednak automatycznego zezwolenia na otwarcie
biznesów. Zacznie ono bowiem
obowiązywać dopiero po upływie
ważności zakazu wprowadzonego 14 bm. – Sąd Najwyższy uznał
wnioski zawarte w uzasadnieniu
tego orzeczenia za nader istotne, ponieważ stanowią swoiste
memento dla kolejnych ewentualnych ograniczeń rządowych –
czytamy w werdykcie sądowym.
(sch)

17

stopni Celsjusza – nawet tyle mogą wskazywać w tym tygodniu termometry
w naszym regionie. Idzie gwałtowne ocieplenie, ale czy to koniec zimy? Tej kalendarzowej na pewno nie, a i meteorologiczna ma o sobie jeszcze przypomnieć
na początku marca. Według niektórych długoterminowych prognoz prawdziwie
wiosenna aura ma nadejść dopiero w drugiej połowie marca. I wtedy też ruszy
wegetacja.
(wik)

Niebezpieczne
wędkowanie
i wędrowanie
O

toalety i łazienka przystosowana
do potrzeb mam z małymi dziećmi. Obecnie orłowianie szykują
się już do drugiego etapu budowy
przybudówki domu zborowego, na
który mają tym razem otrzymać
dotację z unijnego programu IROP.
Chodzi o kilka milionów koron,
które pokryją lwią część projektu
powiększenia tak potrzebnego zaplecza. Budować chcieliby zacząć
już tej wiosny, zakończyć – rok
później. Efektem ma być nowa

świetlica z nowym wyposażeniem,
sala, kancelaria, garaż, magazyn
i klatka schodowa. Projekt zakłada, że w nowych pomieszczeniach
orłowskich ewangelików będą się
odbywały kółka zainteresowań
z zakresu biologii, ekologii i obserwowania przyrody. Przy ich realizacji zbór będzie współpracować ze
szkołami podstawowymi. Plusem
jest to, że dzieci będą mogły korzystać z dużego ogrodu, który otacza
kościół.
(sch)

Roboty na rogatkach
W

♩

Ulica Tuwima w Kaczycach stanowi przedłużenie karwińskiej ul.
Borovského. W tym roku droga na
dojeździe do granicy z Republiką
Czeską zostanie wzmocniona, poszerzona na łukach, odwodniona
oraz gruntownie wyremontowana.
Prace będą się toczyły na długości
około 2,5 km, a ich wartość to ponad 4 mln zł.

Przekazanie placu budowy nastąpiło 18 lutego, natomiast zakończenie inwestycji planowane
jest w listopadzie. Informacje o
utrudnieniach związanych z realizacją zadania będą publikowane m.in. na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Cieszynie.
(wik)

d u ż y m
szczęściu
mogą mówić
dwaj wędkarze, którzy w
niedzielne
popołudnie
wybrali się
na
podlodowe wędkowanie na
stawie Mokroš w Karwinie-Kopalniach. Załamał się pod
nimi lód, a w czasie akcji ratunkowej strażacy wykorzystali liny
i sanie ratownicze. Incydent został zgłoszony krótko przed godz.
14.00. Na miejscu strażacy stwierdzili, że jedna osoba samodzielnie
wydostała się ze stawu, natomiast
drugi poszkodowany pozostawał
w wodzie około 150 metrów od
brzegu. Gdy strażacy próbowali
się do niego zbliżyć, lód zaczął pod
nimi pękać. Dlatego położyli się
na lodowej tafli i pozostałe metry
czołgali. Następnie, we współpracy ze strażakami i policjantami na
lądzie, udało im się ewakuować
mężczyznę na brzeg. Okazało się,
że 44-latek wpadł do wody podczas
łowienia ryb pod lodem. Utrzymał
się na krawędzi lodu, ale przez około 20 minut – zanim pomogli mu
strażacy – pozostawał zanurzony
do połowy w lodowatej wodzie.

• Ratownikom

górskim często
pomagają śmigłowce pogotowia. Fot. ARC

•••
Tego samego dnia zaledwie godzinę później śmigłowiec medyczny
wyleciał na pomoc ciężko rannemu nastolatkowi na zboczach
Łysej Góry. Siedemnastoletni turysta idący czerwonym szlakiem
w kierunku Ostrawicy poślizgnął
się na śniegu i uderzył w drzewo.
Ponieważ znajdował się w bardzo
trudnym terenie, lekarz został desantowany z helikoptera za pomocą dźwigu pokładowego. Wstępne
badanie wykazało poważne urazy
klatki piersiowej, więc przy użyciu
specjalistycznego sprzętu turysta
został podniesiony i przetransportowany w miejsce, w którym
maszyna mogła wylądować. Tam
ratownicy przygotowali go do
transportu, a następnie helikopter
odleciał do Szpitala Uniwersyteckiego w Ostrawie.
(wik)
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Jak pan traﬁł w szeregi cieszyńskiego Koła Przewodników Beskidzkich?

– To długa historia. Pochodzę z Hawierzowa, studiowałem w Polsce,
choć przez rok mieszkałem też w
Irlandii. Potem wróciłem na Śląsk
Cieszyński, mieszkałem w Cieszynie, natomiast przed dwoma laty
zamieszkaliśmy z żoną w Sibicy.
Nie czuję się więc typowym Zaolziakiem, bo jestem mocno zakorzeniony po drugiej stronie Olzy,
a granica mentalnie dla mnie nie
istnieje. Jako przewodnik i pilot
wycieczek działam zaś od 12 lat.
Współpracując z czeskimi biurami
podróży jeździłem do Wielkiej Brytanii, Irlandii, we włoskie Dolomity. Ponieważ jednak jestem stąd i
znam nasz region, postanowiłem,
że zdam egzamin na przewodnika
beskidzkiego i zaproponuję czeskim touroperatorom coś nowego,
czyli polskie góry. Z tego powodu
wstąpiłem też w szeregi koła cieszyńskich przewodników. Niestety szybko się okazało, że na takie
wycieczki w Czechach zupełnie
nie ma wzięcia. Zresztą to większy
temat, dlaczego Polacy masowo
jeżdżą w czeskie góry, a Czesi w
polskie nie.

– Nie. Trzymam się zasady, że nie
oprowadzam Polaków po Polsce, a
Czechów po Czechach.

Ma pan jednak licencję miejskiego
przewodnika w Pradze. Kogo pan
tam wozi?

– Zdecydowanie Polaków. Jesienią
2008 r. pojechałem tam na moją
pierwszą wycieczkę. Zabrałem wtedy
do Pragi przedszkolanki z Goczałkowic. Ostatnio współpracuję też
z kolegą z Jastrzębia-Zdroju, który
prowadzi biuro podróży. Z jego grupami jeździmy do Pragi nietypowo,
bo pociągiem z Czeskiego Cieszyna i
wszystkim się to bardzo podoba.

Gdy polscy turyści przyjeżdżają do
Cieszyna, żelaznym punktem jest
wizyta w Czeskim Cieszynie. Odwrotnie to nie działa. Dlaczego?

– Przede wszystkim nigdy nie słyszałem o czeskiej, krajoznawczej
wycieczce autokarowej do Cieszyna.
Trzeba też zdawać sobie sprawę, że
przeciętny Czech odwiedza Polskę
jako ostatniego sąsiada. Standardowe wycieczki nad Wisłę nie polegają
więc na tym, że jeździ się w Beskidy, natomiast zwiedza największe
polskie atrakcje, czyli na przykład
Kraków i Wieliczkę, albo jedzie nad
Bałtyk. Ostatnio modne stają się
też termy na Podhalu, więc zapro-

ponowałem jednemu z czeskich touroperatorów objazdówkę po mniej
znanych, a ciekawych miejscach w
Małopolsce. Tyle że na taką podróż
decydują się „rodzynki”.

Witold Kożdoń

J

A co atrakcyjnego widzą Polacy w
Czeskim Cieszynie?

– Polacy jeżdżą do Czech nie tylko
by zwiedzać. Mam kolegę-przewodnika, który organizuje wycieczki po
małych, czeskich browarach. Dla
Polaków takie firmy to prawdziwy
fenomen. Czechy kojarzą im się zaś z
innym typem kultury, a Polacy generalnie lubią „posmakować” kultury
innej, niż ich własna.

Teraz jednak nastał czas koronawirusa. Ponoć dla turystyki to katastrofa...

– Niestety jesteśmy jedną z nielicznych branż, którą epidemia całkowicie sparaliżowała. I ma to poważne
konsekwencje. W Beskidach kryzys
łagodzi fakt, że wielu przewodników
oprowadza turystów z zamiłowania,
natomiast utrzymuje się z czego innego. Są jednak ludzie tacy jak ja, dla
których przewodnictwo jest pracą
na pełen etat. Ci mają zdecydowanie
gorzej. Wiem na przykład, że w Wiśle
żyje małżeństwo, które utrzymywało
się wyłącznie z oprowadzania grup
turystów. Znam też czeskie biuro
podróży, które od lat organizowało
wybitnie szkolne wyjazdy do Anglii i

• Tomasz Kędzior jest przewodnikiem
turystycznym i pilotem wycieczek od
12 lat. Fot. WITOLD KOŻDOŃ

teraz musi się mierzyć nie tylko z koronawirusem, ale i brexitem.

Jakie są strategie przetrwania?

– Nie pytam kolegów, co u nich słychać, bo wielu z nas ma dziś życiowego „doła”. Ja na przykład odcinam się
od informacji ze świata, a wolny czas
poświęcam nauce języka włoskiego.
Prywatnie jestem zaś na urlopie wychowawczym. Opiekuję się dziećmi i
teraz to jest moja praca.

Sądzi pan, że latem turystyka zostanie „odmrożona”?

– Myślę, że lepiej niczego nie prorokować, bo gdy za kilka miesięcy
przeczytamy tę rozmowę, pewnie
się uśmiechniemy. Po prostu trzeba się pogodzić z faktem, że nic nie
wiemy. W zeszłym roku mój zawodowy grafik stanął na głowie, ale latem

zdołałem poprowadzić kilka wycieczek. Nie wiem jednak, czy teraz też
tak będzie. Nie da się przewidzieć,
czy państwa będą się dalej zamykać,
czy może gospodarkę będzie trzeba
otworzyć. Poza tym, jaki efekt przyniosą szczepienia?

A czy pilotuje pan grupy zaolziańskich turystów?

– Chętnie bym to robił, problem jednak w specyfice mojej pracy. Ja już
we wrześniu i październiku wiem z
reguły, co będę robił latem kolejnego
roku i wtedy mam zapełniony grafik.
Tymczasem Zaolziacy dzwonią do
mnie zazwyczaj na tydzień czy dwa
przed wycieczką, gdy z reguły mam
już inne zobowiązania. Wolne terminy miewam za to poza sezonem, ale
wówczas staram się poświęcać czas
rodzinie.


Paweł Kubisz, poeta i buntownik
P

o monografiach poświęconych
Władysławowi Sikorze, Henrykowi Jasiczkowi czy Wilhelmowi
Przeczkowi czeski historyk literatury Libor Martinek przychodzi z kolejnym obszernym opracowaniem
naukowym dotyczącym zaolziańskiego twórcy. Jest nim Paweł Kubisz. Jego monografię wydało wrocławskie wydawnictwo ATUT przy
wparciu Uniwersytetu Wrocławskiego, którego autor jest profesorem.

Czym Paweł Kubisz zwraca na siebie uwagę?

– Przede wszystkim jako poeta-buntownik, w okresie powojennym ze względu na swoją młodopolską poetykę już co prawda
anachroniczny, próbujący jednak
obrać oficjalnie narzucony w latach
50. ub. wieku kierunek realizmu
socjalistycznego. To, co prawda,
nie okazało się dobrym wyborem i
Kubisz jako twórca odnalazł się dopiero u schyłku swojego życia, pisząc do szuflady wiersze, w których
próbował się rozliczyć ze swoimi
rzeczywistymi i domniemanymi
wrogami. Paweł Kubisz to skomplikowana i nieszczęśliwa postać, to
symbol buntu, który potrafił inspirować. Dlatego fascynuje.

Czy życie i twórczość Kubisza zostały już dostatecznie przebadane,

czy przeciwnie, praca nad jego
monograﬁą wymagała dogłębnych
poszukiwań?

– Niestety, zarówno polska, jak i
czeska literatura fachowa z przyczyn obiektywnych traktuje Pawła
Kubisza bardzo powierzchownie,
powtarzając przy okazji jego kolejnych jubileuszy wciąż te same
informacje. Dzięki wielu cennym
materiałom oraz informacjom dotąd niepublikowanym, które łaskawie udostępnili mi córka i wnuk
poety, udało mi się obalić szereg
stereotypów i mitów, które krążą
wokół jego osoby. Dosyć szczegółowo opisuję np. sposób, w jaki Kubisz został usunięty z zaolziańskiego życia publicznego i skierowany
do pracy fizycznej w Hucie Trzynieckiej, a także szlachetne próby
jego rehabilitacji w latach 60. ub.
wieku podejmowane przez niektórych członków Zarządu Głównego
PZKO, wśród nich również lekarza
i poetę Janusza Gaudyna.

Co w monograﬁi Kubisza stara się
pan szczególnie zaakcentować?

– Jako historyka literatury interesuje mnie przede wszystkim jego
twórczość literacka oraz jej odniesienie do kontekstu historycznego
u nas i w Polsce. Zwłaszcza jego
zbiór poezji „Przednówek” z 1937
roku, który w 1947 roku pojawił

się raz jeszcze w poszerzonym wydaniu, odbił się główne w Polsce
szerokim echem. I chociaż jego kolejne prace nie były już tak wyjątkowe, sporo uwagi poświęcam np.
poematowi „Rapsod o Oszeldzie”,
prozie reportażowej „Czas ludzkiej
krzywdy” czy zbiorowi humoresek
„Zaszuwierzóny świat”. W monografii zawarłem również niepublikowaną dotąd korespondencję
Kubisza, którą prowadził z różnymi osobistościami swojej epoki,
przede wszystkim zaś z pisarzami,
np. z Gustawem Morcinkiem.

W czym Kubisz był wyjątkowy, jeśli chodzi o jego twórczość literacką? Co sprawiło, że „jako pierwszy
przekroczył granice regionu”?

– Jego zbiór poezji „Przednówek”
stał się ogólnopolskim wydarzeniem literackim, które odnotowały nawet czeskie media. Reszta
polskich pisarzy okresu międzywojennego z czeskiej części Śląska
Cieszyńskiego pozostała poetami
peryferii. Jego orędziem była znakomita znajomość gwary cieszyńskiej, którą w stylizowanej postaci
potrafił wprowadzić do polskiej poezji, a także swoista szorstkość języka, która w kontekście epoki była
czymś wyjątkowym zarówno na
Śląsku, jak i gdzie indziej w Polsce.
Zresztą sam Śląsk stał się wtedy od-

krywczym tematem, który w prozie
popularyzował Gustaw Morcinek,
w poezji zaś Paweł Kubisz, przybliżając zarówno jego historyczne
zawirowania, jak i romantyczne
legendy o beskidzkich zbójnikach.

ózef Sowada (1956-1997) był
malarzem, rysownikiem, poetą i eseistą, twórcą własnego,
oryginalnego stylu – abstrakcyjno-geometrycznego symbolizmu.
„Moje obrazy nie są rejestracją subiektywnych doznań i emocji. Kiedy maluję, zapominam o ulotnych
stronach ducha i koncentruję się
na zapisie prawd uniwersalnych i
niezmiennych. Staram się zawrzeć
w warstwie symbolicznej obrazów
istotne ludzkie doświadczenia,
usiłowania, dążenia i mity składające się na współczesny wizerunek
człowieka” – pisał artysta.
Gorzyczanin studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, był członkiem Związku Polskich Artystów
Plastyków, uczestniczył w licznych
wystawach i konkursach artystycznych. Pośmiertnie został uhonorowany nagrodą za całokształt twórczości oraz nieprzemijające wartości
etyczne i filozoficzne jego prac, jednak szerszy rozgłos przyniosła mu
dopiero jego biografia zatytułowana
„Za zasłoną świata rzeczy. O życiu i
twórczości Józefa Sowady”. Jej autor
Petr Ligocký podjął się benedyktyńskiego zadania. Gromadząc fakty
i przez lata dokumentując działalność artystyczną Sowady, zaprezentował czytelnikom całą paletę barw
krótkiego życia artysty.

Można kupić
Książka Petra Ligockiego „Za zasłoną
świata rzeczy. O życiu i twórczości
Józefa Sowady” została wydana
przez Gminne Centrum Kultury w
Gorzycach w listopadzie ub. roku w
niewielkim nakładzie 500 egzemplarzy. Jej promocja, planowana na grudzień, nie doszła do skutku z powodu obostrzeń związanych z epidemią
koronawirusa. Teraz książkę można
kupić w Gminnym Centrum Kultury
w Gorzycach (również wysyłkowo), a
także w księgarni Orbita przy rynku
12 w Rybniku. Koszt publikacji to
50 zł.

– Moja książka nie jest obszerna,
ale taki miałem zamiar, by móc się
tym tematem zajmować także w
dalszych latach. Napisałem ją stylem dosyć prozaicznym. Nie chciałem tworzyć fachowej monografii,
bo nie jestem w tej dziedzinie specjalistą. Studiowałem polonistykę,
więc nadałem jej formę wspomnień
i opowiadań. Przede wszystkim
chciałem, by dobrze się ją czytało –
tłumaczy Petr Ligocký, który na co
dzień pracuje w Bibliotece Miejskiej
w Ostrawie oraz redakcji wydawnictwa Protimluv, a do tej pory znany
był też z tego, iż na antenie Radia
Ostrawskiego promował polską literaturę współczesną. Z postacią Józefa Sowady zetknął się natomiast,
ponieważ jego mama pochodzi z
sąsiednich Gorzyczek.

Petr Ligocký od lat gromadził
materiały na temat Józefa Sowady.
Wydanie jego książki poprzedziło ukazanie się przed dwoma laty
albumu poświęconego twórczości
śląskiego artysty. – Właśnie przy tej
okazji poznałam też Petra Ligockiego. A ponieważ już wówczas właściwie ukończył on biografię Sowady,
wspólnie mocno zaczęliśmy przeć
do jej wydania. Dzięki prywatnym
i publicznym sponsorom sztuka
ta w końcu się udała. Ukazała się
przepiękna publikacja, napisana
wspaniałym piórem Petra Ligockiego, okraszona szkicami i reprodukcjami prac Sowady, a nawet prasowymi wycinkami na jego temat
– mówi Bibianna Dawid i dodaje,
że dzięki książce „temat Sowady
dopiero się otwiera”. – W planach

• Petr Ligocký z obrazem Józefa Sowady. Fot. ARC Petra Ligockiego

mamy bowiem wiele inicjatyw, a
prace naszego, lokalnego artysty
powoli stają się inspiracją dla kolejnych twórców – dodaje.
Petr Ligocký przypomina zaś, że
Sowada już za życia był szanowany
w lokalnym, śląskim środowisku artystycznym. – Ponieważ jednak wymykał się prostym uogólnieniom,
był czasem niezrozumiały. Żył na
uboczu, w Gorzycach. Mimo to był
to człowiek niezwykle inteligentny i
oczytany. Nie tylko malował, ale pisał, parał się poezją, tworzył również
formy przestrzenne. Dziś jego obra-

zy znajdują się w prywatnych zbiorach kolekcjonerów w kilku europejskich krajach, oprócz Polski m.in.
we Francji, Włoszech, Czechach czy
Niemczech – wylicza. – Myślę więc,
że mimo iż za życia nie zdobył wielkiej sławy, ta jeszcze go czeka. Ja sam
ciągle odkrywam nowe fakty z jego
życia i nowe wątki jego twórczości.
Już teraz mam pomysły na kolejne
teksty traktujące o tej nietuzinkowej
postaci. Mam również nadzieję, że
obrazy Sowady zaczną nareszcie docierać do polskich galerii – stwierdza
Petr Ligocký.


Bez względu na wszystko róbcie swoje
P

Autorowi „Przednówka” przyszło
żyć w niezwykłych czasach. Czego
dotyczyły jego największe dramaty życiowe?

– Kubisz był aresztowany już przed
wojną. Został skazany na kilkanaście miesięcy za przenoszenie
broszurek, które propagowały separatystyczne działania słowackich ludowców Andreja Hlinki. W
czasie II wojny światowej za swoją
podziemną działalność skończył w
więzieniu dwa razy. Los nie sprzyjał
mu nawet po wyzwoleniu. Jako redaktora naczelnego „Szyndziołów”
i „Zwrotu” usunięto go z redakcji.
Przykre było to, że o „burżuazyjny nacjonalizm” oskarżali go nie
tylko ostrawscy komuniści, ale – o
czym świadczą liczne dokumenty
– także nazbyt gorliwi członkowie
ZG PZKO. W obronie Kubisza, który – jak się zdaje – do końca wierzył w sprawiedliwość, nie stanęły
ani Związek Pisarzy Polskich, ani
ostrawski oddział Związku Pisarzy
Czechosłowackich, mimo że sam
zasiadał w jego kierownictwie.
Tylko Śląski Związek Literacko-Ar-
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Jesienią ubiegłego roku na wydawniczym rynku ukazała się książka
poświęcona Józefowi Sowadzie, wybitnemu, lecz niestety nieco
zapomnianemu artyście rodem z przygranicznych Gorzyc. – Józef
Sowada był malarzem nieprzeciętnym, ale jak to często bywa, został
doceniony dopiero po śmierci. A stało się tak głównie za sprawą
pasjonata jego twórczości Petra Ligockiego z Bogumina – mówi
Bibianna Dawid, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach.

21 lutego swój dzień obchodzili przewodnicy turystyczni. Jedynym Zaolziakiem w Kole Przewodników
Beskidzkich przy cieszyńskim Oddziale PTTK jest Tomasz Kędzior. W rozmowie z „Głosem”
opowiada, jak wygląda jego praca, jacy turyści przyjeżdżają na Śląsk Cieszyński i jak radzą sobie
przewodnicy w trudnych czasach epidemii koronawirusa.
Na co dzień pokazuje pan turystom
Cieszyn?

♩

Malował prawdy uniwersalne

Wielu z nas ma dziś
życiowego »doła«
«
Witold Kożdoń

ZBLIŻENIA
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• Okładka monograﬁi o Pawle Kubiszu. Fot. ARC

tystyczny w Czeskim Cieszynie,
którego był notabene prezesem,
poparł go jedną ze swoich uchwał.

Czym spuścizna Kubisza może
inspirować współczesnego człowieka?

– Myślę, że odwagą wyrażania własnych poglądów i stania na ich straży niezależnie od tego, w jakie człowieka wpędzą tarapaty. Natomiast
jeśli o twórczość chodzi, warto zauważyć, że zarówno przed „Przednówkiem”, jak i po nim, nie pojawił
się na Zaolziu drugi taki zbiór wierszy, który odbiłby się tak szerokim
medialnym echem.
(sch)

o jednej stronie monitora naczelnik, drużynowi, sekcja muzyczna przy ognisku i zaproszeni goście,
a po drugiej harcerze, ich rodzice i
sympatycy. Harcerstwo Polskie w
Republice Czeskiej zorganizowało w
niedzielę uroczystą zbiórkę z okazji
Dnia Myśli Braterskiej.
Jak zapowiedzieli wcześniej w mediach społecznościowych organizatorzy, celem zbiórki – wyznaczonej
na wieczór poprzedzający oficjalne
obchody Dnia Myśli Braterskiej –
było zjednoczenie środowiska harcerskiego i zaprezentowanie jedności pomimo zawieszenia działalności
oraz podkreślenie przynależności do
światowego ruchu skautowego.
Już od 15 lutego harcerze z Zaolzia zmieniali swoje zdjęcia profilowe na Facebooku, Instagramie
czy TikToku na takie, w których
dumnie prezentowali swój mundur.
Ponadto organizatorzy zbiórki zachęcali do umieszczania postów w
mediach społecznościowych z najlepszymi zdjęciami z harcerskich
przygód oznaczonymi hasztagiem
#DMB2021.
Zbiórka rozpoczęła się w niedzielę
o godz. 18. od uroczystego wirtual-

nie się” albo „Jest krzyża
znak i orzeł srebrny jest
w koronie / A zaraz pod
nim harcerskich dziesięć
praw.”
Czym jest Dzień Myśli
Braterskiej? – To święto
przyjaźni i czas na refleksję nad skautingiem
– wyjaśniał przyboczny
HDW „Opty” pwd. Stanisław Franek. 22 lutego to
dokładnie dzień urodzin
założyciela
skautingu,
sir Roberta Baden-Powella (1857-1941) i jego
żony Olave Baden-Powell
(1889-1977). Idea ustanowienia tego dnia zrodziła
się na 4. Międzynarodo• Podczas zbiórki on-line razem z harcerzami
wej Konferencji Skautek
można było pośpiewać przy wirtualnym ognii Przewodniczek w 1926
sku. Fot. arch. HPC
roku w Stanach Zjednoczonych. Formy obchonego ogniska. Dzięki transmisji na
dów DMB na całym świecie są różne
żywo w serwisie YouTube i opra– harcerze tego dnia składają sobie
wie muzycznej każdy mógł zanucić
życzenia, wysyłają kartki, organizuprzed monitorem: „Siedzą harceją różne gry terenowe lub spotykają
rze przy płomieniach / Ciepły blask
się przy ognisku. Niektóre drużyny
ognia skupia ich / Wszystko co złe to
harcerskie zbierają także pieniądze
szuka cienia / Do światła dobro garna cele charytatywne. Naczelną

ideą jest jednak to, że wszyscy harcerze są braćmi niezależnie od koloru skóry, narodowości, czy wieku.
– Pomimo tego, że siedzimy w domach, jesteśmy razem. Działamy i
utrzymujemy kontakt. No i czekamy
na lepsze czasy – wyjaśniał „Głosowi” naczelnik HPC hm. Krzysztof
Mitura.
Zbiórka on-line miała różnorodny
program – oprócz harcerskich piosenek była też gawęda pwd. Filipa
Tomanka z 2. KDH „Wielka Niedźwiedzica” i rozmowy z drużynowymi
m.in. w temacie wpływu harcerstwa
na wybór partnera życiowego. Okazuje się bowiem, że harcerstwo poza
oczywistymi zaletami jak przekazywanie wartości, uczenie dyscypliny, wolontariatu, samodzielności,
patriotyzmu czy pracy zespołowej,
oferuje także korzyści matrymonialne. – Jestem wdzięczny harcerstwu
za to, że dzisiaj mam żonę, którą poznałem w drużynie, i rodzinę – mówił z uśmiechem phm. Andrzej Glac,
drużynowy DH im. Żwirki i Wigury w
Cierlicku.
Organizatorzy zadbali ponadto
o interakcję z widzami po drugiej
stronie monitora, zadając im py-

tania na platformie on-line. Każdy mógł napisać, kiedy ma zbiórki
w swojej drużynie, ile razy był na
obozie, jaki dobry uczynek udało
się mu wykonać w ostatnim czasie. Można było też otrzymać koszulkę ze specjalnym nadrukiem
#DMB2021.
– Nie wiem, czy jako nie-harcerz
mogę was pozdrowić po harcersku:
„czuwaj” – przywitał się z uczestnikami zbiórki prezes Kongresu Polaków w RC Mariusz Wałach. – Nie
będę wam mówił o tym, jak ważni dla
nas jesteście, ale muszę wam powiedzieć, że zazdroszczę wam tego munduru i obozów. Też bym chciał dzisiaj
mieć taki na sobie, ale nie było mi
dane. Mam jednak do was prośbę –
zawsze bądźcie sobą. Bez względu na
wszystko róbcie swoje, choćby wam
nikt za to nie podziękował – przekazał zaolziańskim harcerzom Wałach i
podkreślił, że drzwi Kongresu są dla
nich zawsze otwarte.
W nawiązaniu do nazwy Dnia Myśli Braterskiej drużynowa bystrzyckiej HDW „Grom” Janina Byrtus
życzyła wszystkim harcerzom, aby
umieli odkryć wyjątkowy potencjał,
który tkwi w każdym z nich.
(szb)
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Michael Morys-Twarowski

Potraﬁmy wyleczyć niemal wszystko

Bartelmusowie

Bartelmusowie są rodem związanym
przede wszystkim z Bielskiem i okolicami,
ale niektórzy przedstawiciele mieszkali na
terenie dzisiejszego Zaolzia.

J

Traugott Bartelmus był żonaty z
Heleną Krieger, której ojciec również był pastorem w Cieszynie (nie
dożył ślubu córki). Mieli sześcioro
dzieci, ale dzieciństwo przeżyło dwoje. Córka Beata Fryderyka
Maksymiliana (ur. 1780) wyszła
za mąż za Wilhelma Andrzeja Bystronia, późniejszego pastora w
Ustroniu. Jeśli chodzi o syna Krystiana Traugotta (ur. 1770), to być
może był tożsamy z Krystianem
Traugottem Bartelmusem, który
w 1800 roku uzyskał na Uniwersytecie Wiedeńskim tytuł doktora
medycyny. Sama zbieżność imion
i nazwiska to jednak za mało, aby

W

Skąd ten ród?
Skąd to
nazwisko?
Nazwisko Bartelmus
zostało utworzone
od imienia Bartłomiej
(Bartholomäus) (por.
Grzegorz Chromik, „Die
Familiennamen der
deutschen Sprachinsel
Bielitz – Probleme der
Namenforschung in
einer Sprachinsel”. W:
„Deutsch in Mittel-,
Ost- und Südosteuropa:
DiMOS-Füllhorn”, T. 4.
Regensburg 2019).

Bartelmusowie byli prawdopodobnie potomkami niemieckich kolonistów, którzy osiedlali się w Bielsku i okolicach. Wedle rodzinnej tradycji
pochodzili ze Szwecji (Joseph Staber, „Aus der gegenwärtigen historischen Forschung Westböhmens. Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg”, 112, 1972, s. 281).

Gdzie doczytać?
 Piotr Kenig, „Bartelmussowie od wełny i od śrub”, „Relacje.
Interpretacje. Kwartalnik Regionalnego Ośrodka Kultury w BielskuBiałej”, nr 2 (50), maj 2018 (publikacja dostępna online)
 Eduard Kneifel, „Die Pastoren der Evangelisch-Augsburgischen Kirche
in Polen. Eging”, książka dostępna pod adresem: http://eduardkneifel.
eu/data/Die_Pastoren_der_Evangelisch-Augsburgischen_Kirche_in_
Polen.pdf.
 Stanislav Piętak, David Pindur, Daniel Spratek, „Dějiny evangelíků na
Těšínsku od reformace do tolerance”, Český Těšín 2020, s. 275-276
(życiorys pastora Traugotta Bartelmusa).
 Władysław Sosna, „Pierwszy superintendent cieszyński ks. Jan
Traugott Bartelmus”, „Kalendarz Cieszyński 2009”, Cieszyn 2008,
s. 147-150.

Wszystkie drogi
prowadzą do Bielska
(i okolic)

Jeżeli w drzewie genealogicznym
pojawia się nazwisko Bartelmus,
niemal na pewno prędzej czy później dojdzie się do Bielska lub najbliższych okolic. Oto kilka przykładów: 21 stycznia 1731 roku w
kościele ewangelickim Cieszynie
bielski mieszczanin Ferdynand
Bartelmus poślubił Ewę Frölich.
W 1738 roku w metrykach parafii
rzymskokatolickiej w Dębowcu odnotowano ślub Jana Bartelmusa,
wdowca z Bielska. Nawet Tomasz
Bartelmus, sukiennik biorący ślub
w 1827 roku w dalekim Wieluniu,
pochodził z Białej, która dziś razem
z Bielskiem tworzą miasto Bielsko-Biała.
W licznych opracowaniach podaje się, że w Bielsku przyszli na świat
bracia Zygmunt (1726-1797) i Traugott (Jan Traugott) (1735-1809).
Nie udało mi się zweryfikować tej
informacji. Może urodzili się w pobliskiej Białej? Starszy Zygmunt,
pastor w Pszczynie i dobry kaznodzieja, starał się o posadę w Cieszynie, ale jego wybór zablokowała
cesarzowa Maria Teresa. Argumentem był fakt, że pracował w Pszczynie, czyli na terenie państwa pruskiego. W takiej sytuacji pastorem
został jego młodszy brat Traugott.
Przyszło mu działać w przełomowym okresie dla historii protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim. W 1781 roku cesarz Józef
II wydał Patent Tolerancyjny,
kończąc w ten sposób okres kontrreformacji. Niebawem pojawiła się potrzeba zorganizowania
struktury administracyjnej Kościoła Ewangelickiego. Traugott
Bartelmus w 1784 roku został superintendentem Moraw, Śląska i
Galicji. Był to olbrzymi obszar, na
szczęście cztery lata później Galicja dostała własnego superintendenta. Można dodać, że cieszyński
pastor zgromadził okazały księgozbiór, a w Bibliotece i Archiwum
im. B.R. Tschammera w Cieszynie
zachowały się rękopisy jego kazań,
głównie w języku polskim.
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uż w urbarzu (spisie powinności) Bielska z 1571 roku
pojawiają się bracia Jerzy
i Szymon „Bartelmes”. Ród był
bardzo liczny. Z bardziej znanych
Bartelmusów można wskazać Jana
(1803-1873), właściciela przędzalni
w Starym Bielsku, oraz jego synów
i dziedziców: Karola Jana (18391915) i Jana Rudolfa (1853-1928).
Dwaj ostatni w 1891 roku przekazali
800 złotych na szpital ewangelicki
w Cieszynie („Nowy Czas”, 1891 nr
17). Dla porównania: członkowie
Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego zwykle składali się na
swoje stowarzyszenie rocznie po 1
złotym. Z jednej strony pokazuje to
możliwości finansowe braci Bartelmusów, z drugiej jak poważne było
to wsparcie.

♩

poniedziałki i czwartki dyżuruje
w swoim gabinecie w Jabłonkowie. W pozostałe dni można
go spotkać na oddziale laryngologii Szpitala w Trzyńcu, którego jest ordynatorem. O
chorobach uszu, nosa i gardła rozmawiamy
z lekarzem laryngologiem Mieczysławem
Szwarcem.

Z mojego doświadczenia wynika, że do
laryngologa przychodzi się wtedy, kiedy
dziecko bolą uszy. Rozumiem, że to duże
uproszczenie?

– Nie aż tak duże, bo rzeczywiście do laryngologa przyprowadza się dzieci z bolącymi
uszami. Ogólnie jest tak, że 90 proc. maluchów w wieku do 6 lat przynajmniej raz w
życiu przechodzi zapalenie ucha środkowego.
Zwykle występuje ono przy przeziębieniach
i katarach będących bardzo powszechnym
zjawiskiem u dzieci, które zaczynają chodzić
do przedszkola i dopiero zyskują odporność.
Jeśli dolegliwości tego rodzaju się powtarzają,
może dojść do zwiększenia tzw. trzeciego migdałka, czyli migdałka nosogardłowego. Jego
usuwanie należy do bardzo powszechnych zabiegów, które my, laryngolodzy, wykonujemy.
Co jednak ciekawe, teraz, w czasie pandemii,
kiedy obowiązuje wzmożony reżim sanitarny, obserwujemy dramatyczny spadek liczby dziecięcych pacjentów, a także zabiegów
– zarówno usuwania trzeciego migdałka, jak
i nakłucia błony bębenkowej. Z jednej strony
słyszymy w mediach, że obostrzenia nie są
przestrzegane, my jednak przekonujemy się o
tym, że mimo wszystko przynoszą efekty.

Dlaczego problem bolących uszu dotyczy
tylko dzieci?

– Dorośli mają lepszą odporność, ich organizm o wiele lepiej radzi sobie z bakteriami
i wirusami, które wywołują katar. Poza tym
mają lepszą drożność nosa, co jest spowodowane tym, że w miarę wydłużania się twarzoczaszki trąbka Eustachiusza przyjmuje inne
nachylenie, co z kolei utrudnia drogę bakteriom.

Wspomniał pan zabieg usuwania migdałka.
Pytam o to, bo jakiś czas temu pojawiła się
w mediach informacja, że trzyniecki szpital
zaczął stosować mniej krwawą metodę…

– Z tą metodą zapoznałem się dzięki kontaktom, które utrzymuję ze środowiskiem
laryngologicznym w Warszawie. Co roku
uczestniczę w organizowanych przez nich
światowych kongresach, na które są zapraszani najlepsi eksperci w dziedzinie laryngologii. W Trzyńcu mini-inwazyjną metodę
usuwania migdałka przy zastosowaniu plazmy wprowadziliśmy jako pierwsza publiczna placówka w kraju oraz jedyna poza Pragą.
Jej plusem jest o 95 proc. mniejsze krwawienie oraz mniejsza możliwość wystąpienia
powikłań pooperacyjnych. Mały pacjent po
sześciu godzinach może wrócić do domu.

Czy takich nowości jest więcej na waszym
trzynieckim oddziale?

– Obecnie jesteśmy na etapie uzyskiwania
akredytacji dla przychodni leczenia zespołu
bezdechu. Dotyczy on pacjentów, którzy w
czasie nocnego chrapania przestają oddychać. Dawniej problem chrapania był bagatelizowany, dziś wiemy już jednak, że zespół
bezdechu powodujący niedotlenienie mózgu
jest związany z podwyższonym ryzykiem
wielu innych chorób, np. zawału serca, udaru mózgu, nasilenia objawów cukrzycy czy
ciśnienia, a nawet wystąpienia niektórych
problemów psychicznych. Pacjenci, u których
bezdechy mają poważny charakter, zakładają
na noc specjalną maskę, która pod ciśnieniem
dostarcza im powietrze. Lżejsze przypadki
leczymy operacyjnie, usuwając lub korygując
przeszkody w obrębie nosa bądź gardła.

Z czym współczesna laryngologia sobie nie
radzi?

– To problem szumów usznych. Dlatego też
pierwszą rzeczą, jaką mówię moim pacjentom,
którzy skarżą się na szum lub dzwonienie w
uszach, to ta, że w laryngologii potrafimy wyleczyć niemal wszystkie dolegliwości, z szumem
w uszach nadal jednak nie za bardzo sobie ra-

dzimy. Czasem pacjenci pytają mnie o cudowne środki
reklamowane w Internecie.
Wówczas im tłumaczę, że
gdyby naprawdę taki środek istniał, z pewnością
bym im go przepisał. W celu
złagodzenia
dolegliwości
próbujemy zatem podawanie kroplówek lub leków na
poprawę przekrwienia ucha
wewnętrznego, a kiedy problem ma związek z blokadą
szyjnej części kręgosłupa,
kierujemy pacjenta do ortopedy lub neurologa. Naszą
czujność wzmaga natomiast
• Laryngolog Mieczysław Szwarc w swoim gabinecie w Jabłonpojawienie się jednostronkowie. Fot. BEATA SCHÖNWALD
nego szumu. To jest dla nas
sygnałem, że możemy mieć
Kwestionariusz
do czynienia z o wiele poważniejszym problemem, np. guzem mózgu.
Uczelnia: Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu 1998
Czy taki szum niemający związku z innym

schorzeniem może być groźny dla pacjenta?

– Groźny nie, ale denerwujący i nieprzyjemny zarazem, zwłaszcza dla osób bardziej
wrażliwych. W ciągu dnia, kiedy panuje
ruch, a umysł absorbują inne sprawy, dolegliwości te nie są aż tak kłopotliwe. Gorzej
jest nocą, kiedy nie dają zasnąć. Wówczas
polecam włączenie cichej muzyki albo uspakajających dźwięków, np. szumu morza. To
prosty, a jednak skuteczny sposób zagłuszenia nieprzyjemnego dzwonienia w uszach.
Jedna z moich pacjentek przyznała np., że
w jej przypadku zadziałało słuchanie przed
snem audiobooka. O tym, co komu będzie
odpowiadać, każdy sam musi zadecydować.

Na koniec jeszcze jedno aktualne pytanie.
Czy spotyka się pan z pacjentami, którzy w
związku z przebytym koronawirusem skarżą
się na długotrwałą utratę węchu?

– Utrata węchu jest jednym z typowych objawów koranawirusa i, co ciekawe, występuje
głównie u osób młodszych, które miały łagod-

Specjalizacja: laryngologia ogólna oraz laryngologia dziecięca

Rok rozpoczęcia praktyki: 1999
Praktyka zawodowa: Szpital w Trzyńcu

na Sośnie 1999-2002 i od 2006 roku,
Szpital w Karwinie-Raju 2002-2006,
gabinet laryngologiczny w Jabłonkowie
od 2006 roku

Kontakt: Gabinet laryngologiczny, ul. Školní 388, Jabłonków, tel. 558 358 011,
www.orljablunkov.cz

niejszy przebieg choroby. U części z nich węch
nie wraca nawet po upływie kilku miesięcy. Jeśli więc po czterech tygodniach nie widać poprawy, należy zacząć działać. Rozwiązaniem
może być podawanie sterydów, popularny stał
się też ostatnio tzw. trening węchu, który polega na regularnym wąchaniu czterech intensywnych zapachów – cytryny, róży, goździka i
eukaliptusa. Więcej informacji można znaleźć
na stronie www.cich.info.
(sch)

GROSZ DO GROSZA
• Metryka ślubu Ferdynanda Bartelmusa z Bielska z 1731 roku. Źródło: Biblioteka i Archiwum im. B.R. Tschammera w Cieszynie, Metryki ślubów, t. 1.
Henryka Bittmar
być pewnym identyfikacji – dlatego hipotezę tę należałoby zweryfikować.
Jeśli chodzi o samego lekarza, to
podejrzewano, że doktorat uzyskał
w wyniku oszustwa. W każdym razie w 1826 roku toczyło się śledztwo
w tej sprawie (Universität Wien. Archiv, signatur CA 3.322).

»…jadł polski chleb,
a zawsze Niemcem
zostawał«

Jeszcze jeden pastor z rodu Bartelmusów był związany z Księstwem
Cieszyńskim. Chodzi o Samuela
Traugotta, urodzonego w sierpniu
1769 roku w Bielsku, syna Gottlieba i Joanny Eleonory. Studiował w
Jenie, pracował jakiś czas w Galicji,
a od 1802 roku w zborze w Błędowicach Dolnych.
Najbardziej dramatyczne lata
jego urzędowania to 1805-1806. Na
Śląsku Cieszyńskim szalała epidemia tyfusu, sam pastor niebezpiecznie zachorował. W dodatku
omal dom modlitwy nie wyleciał
w powietrze. Pod koniec 1805 roku
przez Błędowice przechodziły wojska austriackie i rosyjskie, zmierzające z Cieszyna do Ostrawy i dalej
na zachód, by walczyć z Napole-

• Metryka zgonu Rudolfa Bartelmusa, zmarłego w 1912 roku. Źródło: Pfarrgemeinde Wien – Innere Stadt, Sterbebuch
1912; data.matricula-online.eu.
onem. 5 grudnia koło domu modlitwy postawiono osiem wozów
z prochem strzelniczym, a zaraz
obok żołnierze zrobili wielkie ognisko, palące się przez trzy dni. Dopiero na usilne prośby Bartelmusa
przesunęli te wozy w inne miejsce
(„Krótka historya ewangelickiego
zboru błędowskiego”, „Kalendarz
Ewangelicki” 1904).
Samuel Traugott Bartelmus
był żonaty z Krystyną Filipiną
Bauer. Owdowiał 16 marca 1847
roku, sam zmarł równo miesiąc
później. Latem 1850 roku Andrzej Cinciała, wówczas student
Uniwersytetu
Jagiellońskiego,
wybrał się na wycieczkę do Błędowic. Zanotował przy tej okazji:
„Widziałem 2 piękne pomniki z
marmuru: jeden Bartelmusów,
drugi Kaszperkowej. Słowa wyryte były po niemiecku, reszta nagrobków było po polsku, przejrza-

łem je do jednego i zgniewałem
się trochę na te niemczyznę, osobliwie na pomnik Bartelmusów,
który przez przeszło 50 lat służył
polskiemu zborowi i jadł polski
chleb, a zawsze Niemcem zostawał” (pisownia oryginalna).
Córka Samuela, Karolina Filipina (ur. 1805), wyszła za mąż za Pawła Gazdę, a ich syn Karol Gazda,
absolwent teologii ewangelickiej,
przez jakiś czas pomagał dziadkowi w urzędowaniu.

»Zaciekły germanizator«
Z pewnością Niemcami czuła się
inna linia Bartelmusów, zamieszkała w Cieszynie. Jej protoplastą
był Jan Bartelmus, który 28 września 1823 roku, mając wówczas lat
29, poślubił Marię Szlachtę („Schalchta”), pochodzącą z Pszczyny.
Ich syn Rudolf (1833-1912) był inspektorem szkolnym w powiecie

cieszyńskim. Polscy nauczyciele
wspominali go najgorzej. Kiedy
Jan Kubisz z Gnojnika brał udział
w występach i wieczorkach Czytelni Ludowej w Cieszynie, to Bartelmus następnego dnia rano bywał
u niego na lekcjach. W latach 18821883 domagano się odwołania inspektora. „Gwiazdka Cieszyńska”
(1883 nr 5) grzmiała, że to „zaciekły
germanizator, który gdzie może i
jak może wciska gwałtem niemczyznę, a największa część nauczycieli
z bojaźni lub pochlebstwa usiłują prześcignąć jeden drugiego w
niemczeniu dziatek”.
Później został dyrektorem szkoły
realnej w Opawie, zmarł w Wiedniu. Od 1868 roku był żonaty z
Bertą Pater, co najmniej dwoje ich
dzieci zostało ochrzczonych w kościele ewangelickim w Cieszynie
(Elza ur. 1869 i Hildegarda ur. 1874).
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śród branż, które pandemia
koronawirusa
poturbowała
najbardziej, jest branża odzieżowa.
Tradycyjne sklepy i galerie handlowe przez wiele miesięcy zamknięte
były na głucho, życie towarzyskie i
kulturalne zamarło całkowicie, jeżeli wychodzimy z domu, to najczęściej tylko do pracy, na spacer lub
po rzeczy, które są nam niezbędne
do życia.

Magazyny
pękają w szwach

Firmy zajmujące się produkcją i
sprzedażą odzieży liczą straty i
z niepokojem patrzą w najbliższą przyszłość. Magazyny pękają
w szwach. Nie udało się sprzedać
ubiegłorocznych kolekcji, niektóre
duże sieci odzieżowe mają zapasy wyceniane na miliardy koron. I
nie wiadomo, co z nimi zrobić. Jak
obliczyli eksperci z firmy doradztwa McKinsey, na całym świecie
wartość niesprzedanych ubrań zalegających na półkach sklepowych
i w magazynach stanowi od 140 do
160 mld euro. To ponaddwukrotnie
więcej, aniżeli w latach przedco-

Pandemia zmienia sektor odzieżowy
vidowych. W ubiegłym roku przemysł odzieżowy zanotował o wiele
niższe obroty, aniżeli w roku 2019.
Zysk ekonomiczny w branży modowej spadł aż o 90 proc. Ożywienia
na tym rynku raczej nikt w najbliższym czasie się nie spodziewa. Jaki
więc będzie obecny rok? Według
analityków możliwe są dwa scenariusze. Ten bardziej optymistyczny
zakłada, że sprzedaż spadnie o ok.
5 proc. w porównaniu do 2019 roku.
Stanie się tak jednak pod warunkiem, że uda się powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa
i że gospodarki znów ruszą pełną
parą. Drugi ze scenariuszy zakłada
spadek sprzedaży w porównaniu
do 2019 roku o ok. 15 proc. Wtedy
powrót branży do kondycji sprzed
pandemii będzie możliwy dopiero
w ostatnim kwartale 2023 roku.

Innowacyjny wyścig ﬁrm
Także u nas branża odzieżowa ma
duże kłopoty. Czescy producenci i
handlowcy próbują robić wszystko,
aby minimalizować straty i uratować swoje biznesy. A jednak w
ostatnim czasie, jak poinformowały

media, brak wypłacalności ogłosiły
takie firmy, jak Blažek, Pietro Filipi
czy Kara. Niektóre firmy, aby utrzymać się na rynku, zaczęły oferować
klientom przeróżne usługi dodatkowe. W wielu sklepach można telefonicznie zamówić konkretne rzeczy,
a potem, gustownie zapakowane, po
prostu odebrać je od obsługi. Sporo
firm z sektora odzieżowego porusza
się jednak po omacku. Nikt nie ma
gotowych i skutecznych strategii
działania w pandemicznych czasach. Kiedy galerie handlowe i małe
sklepy zostały zamknięte, wydawało się, że ratunkiem może okazać
się sprzedaż w Internecie. W wielu
wypadkach tak właśnie się stało.
Znaczenie internetowego handlu
szybko rośnie. Rośnie też rola mediów społecznościowych, pojawiają
się nowe formy kontaktu sprzedawców z konsumentami, firmy próbują tak przekształcać swoje kanały
komunikacyjne, aby docierać do jak
największej liczby kupujących. Pandemia siłą rzeczy zmieniła nawyki
klientów (jednakże nie wszystkich,
co należy podkreślić). Już teraz największe firmy odzieżowe przenoszą

ciężar swojej działalności do sieci.
Zaczyna się innowacyjny wyścig o
to, kto zdominuje ten sektor. Konkurencja, jak wiadomo, odgrywa
tu kluczową rolę. I tak na przykład
w Chinach robi karierę streaming.
Chodzi o materiały wideo, na których firmy działające w sektorze
mody prezentują kolory, fasony
ubrań czy proces pakowania produktów. Ma to być namiastką zakupów w sklepach tradycyjnych, gdzie
klient może dokładnie przyjrzeć się
odzieży i porozmawiać ze sprzedawcą. Innym pomysłem jest wprowadzenie obsługi klienta w postaci
wideoczatu. Niektóre marki odzieżowe próbują zaistnieć w sieci za
pośrednictwem tzw. virali internetowych (mogą być w formie wideo,
grafiki lub tekstu, zaś ich misja jest
prosta: szybko się rozprzestrzenić
i dotrzeć do jak największej liczby
odbiorców), jeszcze inne wykorzystują do promocji swoich produktów różnych celebrytów. Firmy z
branży odzieżowej po prostu zwiększają swoje wydatki na inwestycje
w zakresie IT. Trwają np. prace nad
technologiami, które mają umożli-

wić dobranie odpowiedniego rozmiaru odzieży poprzez wirtualne
przymierzenie ubrań. W rywalizacji
o pieniądze internetowych konsumentów znakomicie sobie radzą takie marki, jak Nike, Hermes, Gucci
czy Adidas.

Na skraju bankructwa
Pandemia w branży odzieżowej
oszczędziła niewielu graczy, zirytowała rzesze klientów, ponadto
pogłębiła znacząco dysproporcję
pomiędzy najlepiej radzącymi sobie na rynku dużymi firmami i całą
słabszą resztą. Wiele firm upadło,
wiele utrzymuje się na powierzchni tylko dzięki pomocy rządów.
Zmieniła się organizacja pracy,
wzrosła presja na warunki sanitarne, niektóre firmy rozważają przeniesienie produkcji z odległych
krajów bliżej klienta. Azjatyccy producenci odzieży rozpaczają – dla
tamtejszych gospodarek to często
kluczowa branża i znaczące źródło
dochodów. Zamówień z powodu
pandemii jest jednak coraz mniej,
niektóre fabryki są już teraz na skraju bankructwa.
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Thomas Morgenstern,

trzykrotny mistrz olimpijski w skokach narciarskich

Liczy się każdy punkt
W 20. kolejce Fortuna Ligi piłkarze Karwiny zremisowali na własnym stadionie z Libercem 1:1. Punkt ustrzelił
gospodarzom słowacki pomocnik Christián Herc. Celowo stosuję określenie „na własnym stadionie”, a nie przed
„własną publicznością”, albowiem z powodu epidemicznego lockdownu o publiczności na trybunach (nie licząc
dziennikarzy i pracowników klubu) wciąż nie może być mowy.

WEEKENDOWY
SERWIS HOKEJA
Janusz Bittmar

TIPSPORT EKSTRALIGA
FORTUNA LIGA

KARWINA –
LIBEREC 1:1

Do przerwy: 0:0. Bramki: 60. Herc
– 57. Rondić. Karwina: Bolek – Jursa, Dramé, Šindelář, Mazáň – Herc,
Smrž (62. Čmelík) – Tavares (80.
Janečka), Ostrák (67. Jean Mangabeira), Bartošák (67. Mikuš) – Papadopulos (80. Haša).

PARDUBICE –
OSTRAWA 3:2

Do przerwy: 1:0. Bramki: 41. Jeřábek, 74. Čihák, 87. Huf – 75. Tetour,
91. Stronati. Ostrawa: Laštůvka
– Fillo, Pokorný, Stronati, Ndefe –
Buchta (54. Sor), Mena (46. Zajíc),
Kaloč (71. Buchta), Tetour, Holzer
(80. Juroška) – O. Šašinka (80. Svozil).
Lokaty: 1. Slavia Praga 52, 2. Sparta
Praga 44, 3. Slovácko 37,… 9. Ostrawa 29, 11. Karwina 25 pkt. W nast.
kolejce: Ostrawa – Teplice (sob.,
16.00), Ml. Bolesław – Karwina
(niedz., 14.00).

• Libereckiego piłkarza atakuje Vojtěch Smrž. Fot. mfkkarvina

L

iberec może się pochwalić
drugą najlepszą defensywą
w lidze, a więc liczyłem na
zacięte zawody – stwierdził trener
Karwiny, Juraj Jarábek. Goście
prowadzili od 57. minuty po bramce Rondica, trzy minuty później
na 1:1 wyrównał po akcji indywidualnej Herc. 22-letni pomocnik w
środku pola uwolnił się spod opieki
obrońców i płaskim strzałem z granicy 22 metrów zaskoczył libereckiego bramkarza Knoblocha. Piłka
wpadła w prawy dolny róg libereckiej bramki. – Christián Herc potwierdził zwyżkę formy z ostatnich
kolejek. Ma smykałkę do strzelania
ważnych bramek – skomplementował słowackiego piłkarza... sło-

wacki szkoleniowiec MFK Karwina
Juraj Jarábek.
W ścisłej pierwszoligowej kadrze Karwiny na chwilę obecną
znajduje się czterech słowackich
zawodników, ale właśnie Herc, wypożyczony nad Olzę z brytyjskiego
klubu Wolverhampton Wanderers,
w ostatnich meczach błyszczy
skutecznością, której zabrakło
mu w poprzednich zespołach. W
pojedynku z Libercem wychowanek FC Nitra zdobył swoją trzecią
bramkę w sezonie, odwdzięczając
się trenerowi za zaufanie i grę od
pierwszych minut. Juraj Jarábek
od zwycięskiego spotkania z Opawą (6 lutego) w pięcioosobowej
linii pomocy wykorzystuje Herca
w środku pola do zadań ofensywnych, w pojedynku z Libercem
słowacki piłkarz z powodzeniem

zastąpił nieobecnego reżysera gry,
Albańczyka Kristiego Qose. – Jestem zadowolony z dużej porcji
minut na boisku. Walka o miejsce
w wyjściowym składzie rozpoczyna się już na treningu i staram się
dawać z siebie wszystko – zaznaczył Herc.
Do „legii cudzoziemskiej” drużyny MFK Karwina dołączył pod
koniec ubiegłego tygodnia Brazylijczyk Leonardo Pereira Dos
Santos. 24-letni boczny obrońca
jest czwartym Brazylijczykiem w
kadrze zaolziańskiego klubu, w
zespole Juraja Jarábka z powodzeniem zaaklimatyzowali się już
Eduardo Santos, Jean Mangabeira
i Rafael Tavares. – Pereira podpisał z nami półtoraroczny kontrakt.
Rozmowy z jego byłym pracodawcą, brazylijskiem klubem Ponte

Górale idą w dobrą stronę
R

ywale Górali przecierają oczy
ze zdumienia, a kibice ręce z
radości. Podbeskidzie Bielsko-Biała, rozpoczynające rewanżową rundę rozgrywek PKO PB Ekstraklasy z
ostatniego miejsca, w nowym roku
jeszcze nie przegrało spotkania,
konsekwentnie realizując plan maksimum, jakim jest uratowanie skóry
w piłkarskiej ekstraklasie. W weekend podopieczni trenera Roberta
Kasperczyka zremisowali u siebie

z Jagiellonią Białystok 1:1. Bramki
zdobyli Janicki (13.) i Wdowik (53.).
– Takie wyniki budują drużynę i pokazują, że idziemy w dobrą
stronę. Będziemy to kontynuować
w następnych meczach i robić
wszystko, aby tych punktów zdobywać jak najwięcej, bo taki jest
nasz cel – stwierdził Filip Modelski, kapitan Górali.
Piłkarze Podbeskidzia w nowym
roku pokonali sensacyjnie Legię
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Dawid Kubacki to mój kandydat do złotego
medalu, jest idealny na małe skocznie
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Warszawa 1:0, Górnik Zabrze 2:1
oraz zremisowali z Cracovią i Jagiellonią Białystok 1:1. W klubie
od stycznia działa w charakterze
doradcy sportowego Jan Nezmar,
były dyrektor sportowy Slavii Praga i Slovana Liberec. (jb)

• Milan Rundić (z lewej) spieszy z
gratulacjami dla Rafała Janickiego.

Fot. tspodbeskidzie

Preta, wcale nie były łatwe, ale
udało się, a ja wierzę, że Leo szybko włączy się do gry w Fortuna
Lidze – zdradził tajniki transferu
Lubomír Vlk, dyrektor sportowy
karwińskiego klubu. – Pereirę mieliśmy na celowniku od dawna, to
świetny obrońca, jak przystało na
Brazylijczyka również z nienagannym wyszkoleniem technicznym
– podkreślił Vlk. Jeżeli Pereira
zdąży szybko nadrobić zaległości
treningowe, niewykluczone, że
włączy się już do niedzielnego meczu na boisku Mladej Bolesławi.
Poniżej oczekiwań w dalszym
ciągu grają piłkarze Banika Ostrawa. Zespół trenera Luboša Kozla
przegrał w 20. kolejce na wyjeździe
z beniaminkiem rozgrywek, Pardubicami, 2:3. Ostrawianie gonili
wynik w drugiej połowie, w pierw-

szej przypominali zespół pieśni i
tańca po powrocie z winobrania.
Kontaktowe bramki zdobyli Tetour
i Stronati. Gol stopera Stronatiego
z 91. minuty (asysta Gigli Ndefe)
złagodził już tylko oblicze porażki
z zespołem, który w przedmeczowych ostrawskich analizach miał
być do ogrania w piknikowym tempie. – W pierwszej połowie zagraliśmy źle, nawet nie strzeliliśmy w
światło pardubickiej bramki – ocenił przegraną trener Kozel. 49-letni
szkoleniowiec Banika do wczorajszego zamknięcia numeru nie stracił wprawdzie zaufania właściciela
klubu, Václava Brabca, ale nawet
niebiańska cierpliwość ma swój
kres. Kolejna próba nerwów dziś –
w 3. rundzie Pucharu RC ostrawianie podejmują drugoligowy Trzyniec (14.00). 


LIBEREC –
TRZYNIEC 0:4

Tercje: 0:2, 0:1, 0:1. Bramki i
asysty: 11. M. Stránský (Martin
Růžička), 19. Martin Růžička (P.
Vrána, M. Stránský), 24. P. Vrána
(Hrňa, M. Stránský), 46. Kurovský
(Rodewald, Freibergs). Trzyniec:
Štěpánek – Gernát, M. Doudera,
Freibergs, Kundrátek, D. Musil, M.
Adámek – M. Stránský, P. Vrána,
Martin Růžička – Kurovský, Marcinko, Rodewald – Chmielewski, M.
Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák,
Miloš Roman, Hrňa – Dravecký.
Stalownicy Trzyniec sięgnęli po
komplet punktów również w drugim meczu w ramach tournée po
obcych lodowiskach. W piątek podopieczni trenera Václava Varadi
pokonali 6:2 Pardubice, w niedzielę uporali się z Białymi Tygrysami
z Liberca. W polowaniu na Tygrysy
wziął udział również Aron Chmielewski, który wrócił do składu Stalowników w piątkowym spotkaniu
z Pardubicami. Polski napastnik,
który od listopada leczył kontuzję
nogi, zagrał w trzeciej formacji,
obok braci Michala i Ondřeja Kovařčíków. Trochę symbolicznie, bo
właśnie z dwójką utalentowanych
braci Kovařčíków 30-letni obecnie
Chmielewski ruszał do boju w czeskiej ekstralidze na starcie swojej
kariery pod Jaworowym.
Do zwycięstwa poprowadzili Stalowników napastnicy Matěj Stránský, Martin Růžička, Petr Vrána i
Daniel Kurovský, ale pierwszoplanową postacią niedzielnego spotkania pod Jeszczedem był bramkarz
Jakub Štěpánek. Pierwszy golkiper
Trzyńca sięgnął po drugie czyste
konto w tym sezonie, przyprawiając
miejscami libereckich hokeistów
o nerwicę żołądka. Trzy gole zała-

twiła elitarna trzyniecka formacja,
ze środkowym napastnikiem Petrem
Vráną. – Dopiero
w trakcie meczu
dowiedziałem się,
że zdobyłem 100.
bramkę w mojej
ekstraligowej karierze. To fajna
wisienka na torcie
naszego triumfu
w Libercu, ale dla
mnie liczy się zespół, a nie indywidualne statystyki
– stwierdził 35-letni hokeista. 100ka była skądinąd
głównym tematem
poniedziałkowych
• Stalownicy nie dali szans Tygrysom. W pojedynku o krążek Miloš Doudera (z lewej) i Adam
luźnych rozmów
Musil. Fot. hcbilitygri
w
trzynieckim
zespole. Właśnie
tyle punktów zdobyli bowiem podwiec, R. Havel – Rudovský, Prokeš,
hokeiści, wygrywając w niedzielę
R. Szturc – Doktor, F. Seman, O.
trzecie spotkanie z rzędu. Gwiazdą
opieczni Václava Varadi w dotychProcházka – Mrva, Maruna, Cihlář
meczu został napastnik Dominik
czasowym sezonie, co po week– Petriska, Kořenek, Becher.
Lakatoš, który sięgnął po dwudzieendzie zapewniło im fotel lidera
Poruba: Muštukovs – Slavík, T.
tabeli.
stą bramkę w sezonie, a w sumie
Voráček, Kozák, Urbanec, Žovinec,
może się pochwalić 39 pkt. kanadyjSzathmáry – Kanko, Klíma, Špaček
skimi (20 goli i 19 asyst). – To mój
– Stloukal, T. Jáchym, Korkiakoski
najlepszy sezon w karierze. Z serca
– Sikora, Hudeček, Pořízek – Endziękuję moim kolegom z ataku,
dál, Raška I, Żolobow – Häring.
a także całej drużynie – stwierdził
Tercje: 3:0, 1:1, 1:1. Bramki i asyGola na wagę dwóch punktów
członek reprezentacji RC.
sty: 7. L. Krenželok (Lakatoš, J.
zdobył w derbach napastnik Jakub
Hruška), 14. J. Hruška (Lakatoš, GeLokaty: 1. Trzyniec 100, 2. Sparta
Mrva, który strzałem z bekhendu
wiese), 18. Svačina, 36. Lakatoš (J.
Praga 99, 3. Ml. Bolesław 85,… 10.
nie dał szans porubskiemu bramHruška), 50. L. Krenželok (Lakatoš,
Witkowice 62 pkt. Dziś: Witkowice
karzowi. Dla męczącego się w caJ. Hruška) – 34. Černoch (Kohout,
– Ml. Bolesław (16.30), Zlin – Trzyłym sezonie zespołu Hawierzowa
Plutnar), 52. Černoch (Šenkeřík, T.
niec (17.30).
wygrana nad szóstą w tabeli PoruMikúš). Witkowice: M. Svoboda
bą graniczy z cudem.
– Galvinš, Gewiese, Pyrochta, L.
W środę podopieczni trenera
Kovář, Koch, R. Černý, L. Doudera
CHANCE LIGA
Jiřego Režnara zaliczą kolejne der– L. Krenželok, J. Hruška, Lakatoš
by – w Hawierzowie zamelduje się
– Svačina, Mikyska, Irgl – Mallet,
Frydek-Mistek, który w sobotę poFlick, Kalus – Dej, Stach, Schleiss.
konał u siebie Wsecin 3:2 po bramOstrawianie nie rezygnują z szankach Klimšy, Kindla i Macháčka.
sy bezpośredniego awansu do fazy
Tercje: 0:0, 1:1, 0:0 – 1:0. Bramki i
Lokaty: 1. Kladno 59, 2. Przerów
play off ekstraligi. – Nadzieja umieasysty: 32. O. Procházka, 64. Mrva
58, 3. Jihlawa 56,… 14. Hawierzów
(Rašner, O. Procházka) – 29. Korkiara ostatnia, ale widzimy światełko w
35, 16. Frydek-Mistek 33 pkt. Jukoski (T. Jáchym, Szathmáry).
tunelu – zapewnił dziennikarzy Mitro: Hawierzów – Frydek-Mistek
Hawierzów: Stezka – Chroboček,
loš Holaň, główny trener HC Witko(17.00). 

Rašner, Kachyňa, Bořuta, Mrowice Ridera. Światło włączyli sami

WITKOWICE –
KARLOWE WARY 5:2

HAWIERZÓW –
PORUBA 2:1 (d)

Trzymamy kciuki!

• Izabela Marcisz, nowa gwiazda
biegów narciarskich w Polsce.
Fot. PZN

W Oberstdorfie rozpoczynają się w
środę mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym. Reprezentacja Polski na seniorski czempionat
będzie liczyła łącznie 56 osób: 23
narciarzy oraz 33 członków sztabu
szkoleniowego. Największe szanse
medalowe związane są ze startem
skoczków narciarskich, a także
biegaczek.
W kadrze skoczków panuje świetna
atmosfera, spotęgowana dobrymi
wynikami podopiecznych trenera
Michala Doležala w całym sezonie.
Do medalowych pewniaków należą
Dawid Kubacki i Kamil Stoch, a także cała polska ekipa w kontekście
konkursu drużynowego. W Oberstdorfie apetyt na medale ostrzą
sobie również biegaczki, zwłaszcza
medalistki ostatnich mistrzostw
świata juniorów i czempionatu U23
– Izabela Marcisz, Monika Skinder
i Karolina Kaleta. Niespodziankę
mogą sprawić podopieczne Łukasza Kruczka – w kobiecych skokach
narciarskich Polki spisują się bowiem coraz lepiej.
W mistrzostwach, które potrwają
do 7 marca, organizatorom najwięcej kłopotów sprawia nie epidemia
koronawirusa, a pogoda. Wiosna
zawitała bowiem do Oberstdorfu
z lekkim wyprzedzeniem.
(jb)

RETROSKOP

S

ylwia Gruchała, polska florecistka, czterokrotna uczestniczka igrzysk olimpijskich, jedna
z najlepszych florecistek w historii
tego sportu, była obiektem zainteresowania Retroskopu w ubiegłym
tygodniu. Zdradzę, że wszystkie
wasze odpowiedzi były poprawne,
za co z góry dziękuję również w
imieniu pani Sylwii. Przypominam
tym z Was, którzy nie jesteście z
nami od chwili narodzin tej rubryki, że raz na cztery pytania do jednego z czytelników trafia voucher
o wartości 500 koron do sieci sklepów Sportisimo.
W tym tygodniu pozostajemy w
kręgu kobiecego piękna i niekwestionowanego talentu sportowego.

PYTANIE NR 46

Jedna z najlepszych polskich
siatkarek, członkini „Złotek”, zakończyła przygodę z wyczynową
siatkówką w 2019 roku. W karierze sięgnęła po dwa złote medale
mistrzostw Europy (2003, 2005),
srebro igrzysk europejskich w Baku
(2015), dwa mistrzostwa Włoch
(2009, 2010), a także złoty medal
ligi chińskiej i azerskiej. Na boisku
najczęściej grała na pozycji przyjmującej lub atakującej i to z takim
skutkiem, że w zasadzie każdy trener chciał ją mieć w swoim zespole.
Na odpowiedzi czekam do najbliższej niedzieli pod adresem:
bittmar@glos.live.
(jb)

Fot. ARC
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Teatr widoczny w sieci

Dnia 24 lutego 2021 obchodzi swój życiowy jubileusz nasza Kochana

FRANCISZKA KALETOWA

W czasie pandemii spędzamy
znacznie więcej czasu przed
ekranem komputera. Teatr Cieszyński
zareagował na tę sytuację nowym
designem swojej strony internetowej
www.tdivadlo.cz. W parze ze zmianą
grafiki poszła jednak również większa
liczba treści dotyczących wydarzeń
odbywających się zarówno na scenie,
jak i tego, co dzieje się poza nią.

O

dnowiona strona internetowa jest efektem blisko rocznych działań, jakich podjął
się teatr wspólnie z ostrawskim
Studio Created. Te z kolei wchodzą
w skład szerzej zakrojonej kampanii marketingowej, która ma na
celu lepsze dotarcie do współczesnego widza.
– Według projektu Ivany Kunowej ze Studia Created zmieniliśmy logo naszej instytucji, które
obecnie zajmuje znaczące miejsce
w rozwiązaniach graficznych naszych afiszów teatralnych i innych
druków – programów i zaproszeń.
Logo ma też, oczywiście, swoją
wersję elektroniczną – informuje
rzeczniczka Teatru Cieszyńskiego
Iva Lupkowa, dodając, że jak tylko
będzie mogła wznowić swoją działalność kasa teatralna, można będzie w niej kupić gadżety z nowym

logotypem – ołówki, gumki, kubki, koszulki itp.
Kateřina Mertha, kierowniczka działu handlu
i marketingu TC, widzi
z kolei duże udogodnienie
w możliwości dokonania
zakupu biletu na konkretne przedstawienie i konkretne miejsce na widowni. – To efekt połączenia
naszego portalu z nowym
systemem
rezerwacyjnym. Docenią to zwłaszcza nasi widzowie, którzy
przychodzą na spektakle
do wynajmowanych przez
nas sal poza Czeskim Cieszynem – podkreśla.
Na razie jednak o zajęciu jakiegokolwiek miejsca na widowni nie ma
mowy. Aby nie stracić w międzyczasie kontaktu z publicznością,

Z tej okazji dużo zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa Bożego i spełnienia wszystkich marzeń życzą mąż Janek, teściowa Helena, syn Janek
z rodziną, syn Paweł z rodziną, syn Roman z rodziną.
GŁ-130

WSPOMNIENIA
Dnia 24 lutego 2021 obchodziłby 80. urodziny nasz Kochany

śp. FRANCISZEK KRÓLICZEK
Z szacunkiem i miłością wspominają i o cichą modlitwę
proszą żona i córka z rodziną.
GŁ-122

NEKROLOGI
Kto kochał, nie zapomni,
kto znał, niechaj wspomni.
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy wszystkich
krewnych, przyjaciół i znajomych, że w dniu 17 lutego 2021 roku zmarła w wieku 83 lat nasza Ukochana
Żona, Mamusia, Babcia, Teściowa, Ciocia i Kuzynka

Fot. BEATA SCHÖNWALD

Teatr Cieszyński wzmożył swoją
aktywność na Facebooku i Instagramie. Na tym pierwszym założył
aż cztery profile. Jeden ma teatr

jako placówka podlegająca Województwu Morawsko-Śląskiemu, a
trzy kolejne należą do trzech scen
– Sceny Polskiej, Sceny Czeskiej i

Sceny Bajka. Od początku nowego
sezonu teatralnego ich oglądalność
stale rośnie.
(sch)

mgr BRONISŁAWA DRÓZD

W

Fot. ARC

iadomo już, że drugi rok z
rzędu nie odbędzie się słynny spektakl teatralny wystawiany
przez działaczy Miejscowego Koła
PZKO w Łomnej Dolnej w Niedzielę Wielkanocną. Pezetkaowcy od
lat biorą na warsztat napisane w
gwarze komedie rodzimych autorów. Ich przedstawienia biją rekordy popularności, jednak po raz
ostatni wystąpili przed publicznością przed dwoma laty. 21 kwietnia
w 2019 r. w sali hotelu „Pod Akacjami” wystawili jednoaktówkę
Adama Wawrosza „Mącicielka”
oraz popularną na Zaolziu sztukę
Władysława Młynka „Z deszcza

z Wędryni

Z Drogą Zmarłą pożegnamy się w wąskim gronie rodzinnym w kościele ewangelickim
w Bystrzycy.
W smutku pogrążona rodzina.
GŁ-131

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM,
niedziela, wiadomości regionalne
od godz. 6.00; powtórka na antenie
ČT2, niedziela od godz. 19.30.

pod rynnym”. W zeszłym roku na
przeszkodzie kolejnemu występowi stanęła epidemia koronawirusa
i niestety wiadomo już, że tej wiosny sytuacja się powtórzy.
– Spektakl także się nie odbędzie. Do Świąt Wielkanocnych
pozostało sześć tygodni, więc od
dawna powinniśmy ćwiczyć. Tymczasem widzimy, co dzieje się wokół nas. Sytuacja epidemiczna się
nie poprawia i dziś nie widać żadnych szans, by nasz spektakl mógł
się odbyć w czasie świąt – stwierdza Bogdan Mruzek, wiceprezes
Miejscowego Koła PZKO w Łomnej
Dolnej.
(wik)

„Głos” należy do Stowarzyszenia
Dzienników
Mniejszości Narodowych i Etnicznych Europy MIDAS

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.

CZYTAJ NAS CODZIENNIE!

www.glos.live
Aktualizowany serwis
o Polakach na Zaolziu

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Cudowna planeta
9.50 Cuda starożytności 10.35 Duże
i piękne 11.25 Czeskie ślady na brzegach jeziora Titicaca 12.20 Nie poddawaj się plus 12.45 Nie poddawaj
się 13.15 Historie współczesnej medycyny 13.35 Skrzydła wojny 14.20
Ostatnie dni Jezusa Chrystusa 15.15
Budowniczy statków 16.05 Królestwo
natury 16.30 Komunikacja z delﬁnami 17.20 Wspaniała Ameryka 18.15
Czeskie cuda 18.45 Wieczorynka
18.55 Piękno europejskich wybrzeży
19.15 Magazyn religijny 19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00
Stalingrad 20.55 Helios 21.50 100 dni
do zwycięstwa 22.55 Grantchester (s.)
23.40 Doktor Foster (s.)

POLECAMY

• Komunikacja z delﬁnami
Wtorek 23 lutego,
godz. 16.30
TVC 2

5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Ulica
(s.) 9.55 Spece (s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Mały Sheldon (s.) 13.10
Przychodnia w różanym ogrodzie
(s.) 14.20 Castle (s.) 15.10 Mentalista
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości
17.35 Co o tym sądzą Czesi 18.25 Ulica
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda
20.20 Anatomia życia (s.) 21.15 Misja nowy dom 22.30 Weekend 23.20
Mentalista (s.) 1.00 Castle (s.).
6.15 Wolverine (s. anim.) 7.00 Nowy
dzień 9.10 M.A.S.H. (s.) 10.25 Odpowiedni odcień miłości (ﬁlm) 12.25
Strażnik Teksasu (s.) 13.25 Policja
Hamburg (s.) 15.25 Agenci NCIS (s.)
16.25 Policja w akcji 17.25 Wiadomości kryminalne 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 Showtime
20.15 Slunečná (s.) 21.35 7 przypadków Honzy Dědka 22.50 Złote rączki 23.25 Policja w akcji 0.25 Agenci
NCIS (s.).

Znajdź nas
na Facebooku

Znajdź nas
na YouTubie



TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Madagaskar pełen

6.15 Wolverine (s. anim.) 7.00 Nowy
dzień 9.10 M.A.S.H. (s.) 10.25 Dom
nad jeziorem (ﬁlm) 12.25 Strażnik
Teksasu (s.) 13.25 Policja Hamburg
(s.) 15.25 Agenci NCIS (s.) 16.25 Policja w akcji 17.25 Wiadomości kryminalne 17.50 Nakryto do stołu! 18.55
Wiadomości 19.55 Showtime 20.15
Pielęgniarki (s.) 21.35 Show Jana
Krausa 22.45 Skarby ze strychu 23.50
Policja w akcji 0.50 Agenci NCIS (s.).

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.45 Koraliki 10.00 Grzeszni
ludzia miasta Pragi (s.) 11.00 Wszystko, co lubię 11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Sama
w domu 14.00 Garnki 14.15 Ojciec
Brown (s.) 15.05 Zawodowcy (s.)
15.55 Napisała: Morderstwo (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 Doktor Martin (s.) 21.00
Gejzer 21.30 Pr. dyskusyjny 22.30 Na
tropie 22.55 Miejsce zbrodni – Berlin
(s.) 0.25 AZ kwiz.

TVC 2

• Mistrzowie medycyny
Środa 24 lutego,
godz. 21.00
TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Zamarznęta planeta 9.50 Wspaniała Ameryka 10.45
Księżniczka Margaret 11.40 Duże maszyny 12.25 Lotnik 12.30 Apokalipsa:
II wojna światowa 13.25 Wojna lotnicza 1914-1916 14.20 Przez ucho igielne
14.45 Europa dziś 15.15 Tysiące smaków ulicy 16.05 Historie żelaznej kurtyny 16.20 Wieża śmierci 17.20 Generałowie 18.15 Mistrzowie medycyny
18.45 Wieczorynka 19.00 Przygody
nauki i techniki 19.25 Czeskie wsie
19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00 Wspaniała Korea Południowa 21.00 Czeskie cuda 21.30
Zakazany bóg 22.00 Szeptem (ﬁlm)
23.25 Queer 23.55 Fargo (s.).

NOVA

ŚRODA 24 LUTEGO
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.50 Dan 10.35 Co za wesele, wujku (ﬁlm) 11.30 AZ kwiz 12.00
Południowe wiadomości 12.30 Sama
w domu 14.00 Pr. rozrywkowy 14.55
Gniazdo (s.) 15.50 Napisała: Morderstwo (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 Grzeszni
ludzie miasta Pragi (s.) 21.15 Hercule
Poirot (s.) 22.50 Losy gwiazd 23.45
Sprawy detektywa Murdocha (s.)
0.30 AZ kwiz.

PRIMA

TVC 1

NOVA

PRIMA

w różanym ogrodzie (s.) 14.20 Castle (s.) 15.10 Mentalista (s.) 15.55 Dr
House (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 17.35 Co o tym sądzą Czesi
18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości,
sport, pogoda 20.20 Zamieńmy się
żonami 21.35 MasterChef Czechy
22.05 Małe miłości 23.05 Mentalista
(s.) 23.55 Dr House (s.).

CZWARTEK 25 LUTEGO

TVC 1
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5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.45 Pr. rozrywkowy 10.30
List do ciebie 11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Sama w
domu 14.00 Wszystko, co lubię 14.30
Parasol 14.45 Zła krew (s.) 15.55 Napisała: Morderstwo (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 Doktor Martin (s.) 21.05 Dobry
adres (s.) 22.00 Czwarta gwiazda (s.)
22.55 Komicy na piątkę 23.50 Kryminolog (s.) 0.50 AZ kwiz.

życia 9.55 Komunikacja z delﬁnami
10.45 100 dni do zwycięstwa 11.50
Ostatnie dni Jezusa Chrystusa 12.45
Nasza wieś 13.15 Czeskie wsie 13.35
Kamień, metal, masa perłowa 14.10
Tysiące smaków ulicy 14.55 Magazyn
chrześcijański 15.25 Telewizyjny klub
niesłyszących 15.55 Brzemię oﬁary
16.55 Księżniczka Margaret 17.50 Helios 18.45 Wieczorynka 18.55 Babel
19.25 Kawałek drewna 19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00
Kamera w podróży 21.00 Mistrzowie
medycyny 21.30 Generałowie 22.25
Lotnicze katastrofy 23.10 Łowca (s.)
0.10 Gry szpiegów.

TVC 2

z Suchej Górnej

• Nowa strona internetowa Teatru
Cieszyńskiego jest bardziej przejrzysta.

WTOREK 23 LUTEGO

TVC 1

z Gutów

O cieszyńskich tramwajach Powtórka
sprzed roku...
W
najbliższą środę, 24 lutego,
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie zaprasza na
wykład w ramach „Spotkań Szersznikowskich”. Tym razem jego
tematem będzie „110 lat od uruchomienia linii tramwajowej w
Cieszynie”, a prelekcja odbędzie się
on-line.
– Nasze zaproszenie przyjął Maciej Dembiniok, czyli w kwestii tej
znawca najznamienitszy. W muzealnych progach przyjął go zaś Krystian Firla – informują cieszyńscy
muzealnicy, dodając, że nagraną
już prelekcję będzie można obejrzeć on-line 24 lutego o godz. 17.00.
Będzie ona dostępna na kanale
Muzeum Śląska Cieszyńskiego na
YouTube.
(wik)

PROGRAM TV

ŻYCZENIA

• Zamarznięta planeta
Czwartek 25 lutego,
godz. 9.00
TVC 2

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Ulica
(s.) 9.55 Anatomia życia (s.) 11.00 Co
o tym sądzą Czesi 12.00 Południowe wiadomości, sport, pogoda 12.30
Mały Sheldon (s.) 13.05 Przychodnia

5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 Ulica
(s.) 10.00 Małe miłości 11.00 Co o tym
sądzą Czesi 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Mały Sheldon (s.) 13.05
Przychodnia w różanym ogrodzie
(s.) 14.20 Castle (s.) 15.10 Dr House
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości
17.35 Co o tym sądzą Czesi 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Przychodnia w różanym
ogrodzie (s.) 21.40 Gwiezdne życie
22.10 Zabójcza broń (s.) 23.05 Dr House (s.) 0.45 Castle (s.).

PRIMA

6.15 Wolverine (s. anim.) 7.00 Nowy
dzień 9.10 M.A.S.H. (s.) 10.25 Zakochana asystentka (ﬁlm) 12.25 Strażnik Teksasu (s.) 13.25 Policja Hamburg (s.) 15.25 Agenci NCIS (s.) 16.25
Policja w akcji 17.25 Wiadomości kryminalne 17.50 Nakryto do stołu! 18.55
Wiadomości 19.55 Showtime 20.15
Slunečná (s.) 21.35 Wydział kryminalny (s.) 22.50 Tak jest, szeﬁe! 0.00
Policja w akcji.
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POST SCRIPTUM
LOGOGRYF

UŚMIECHNIJ SIĘ

Rozwiązaniem jest nazwa rezydencji pałacowej (dziś ruiny) otoczonej fortyﬁkacjami bastionowymi,
powstałej w latach 1627–1644, położonej w miejscowości Ujazd w województwie świętokrzyskim. Była
to największa budowla pałacowa w Europie przed powstaniem Wersalu…

1. samochód chroni przed włamywaczem lub inaczej klincz
2. cienka kalibrowana rurka do odmierzania cieczy
3. bezołowiowa – wlewana do baku
4. niewielka beczułka na wino lub piwo
5. tor wyścigowy na stadionie lekkoatletycznym
6. żona brata
7. zdrobnienie od: busola
8. pobranie wycinka tkanki organizmu i
zbadanie go pod mikroskopem
9. drewniany szałas pasterzy w górach
10. Joanna, przyjaciółka Słowackiego i
Krasińskiego
Wyrazy trudne lub mniej znane:
BIOPSJA, BIURETA

MINIKWADRAT MAGICZNY I

Wyrazy trudne lub
mniej znane: SAAB
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Rozwiązaniem logogryfu jest nazwa miasta w województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim. Miasto uzyskało lokację miejską przed 1394 rokiem. Na terenie miejscowości w średniowieczu
istniało grodzisko stożkowate, którego relikty usytuowane są w miejscowym parku leżącym obok późnobarokowego pałacu Szołdrskich z XVIII wieku...
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1. materiał opałowy,
drobniejszy i lżejszy od węgla
2. dzielnica Gdańska lub płynny
tłuszcz roślinny
3. kura wodząca pisklęta
4. marka szwedzkich samochodów
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LOGOGRYF ŁUKOWATY

Poziomo i pionowo jednakowo:
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1.-4. bieg krótkodystansowy
3.-6. autor nieznany lub niepodpisujący się
5.-8. dochodowe przedsięwzięcie, działalność gospodarcza
7.-10.stop odlewniczy żelaza z węglem
9.-12.historyczny miecz wykuty przez
gnomy
11.-2.doły na placu budowy
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Wyrazy trudne lub mniej znane:
GWYHYR

MINIKWADRAT MAGICZNY II
Poziomo i pionowo jednakowo:

1. gruby powróz,
sznur
2. Henrik, norweski
dramatopisarz
(„Hedda Gabler”,
„Peer Gynt”)
3. Pola..., artystyczny pseudonim
Apolonii Chałupiec
4. Anna dla znajonych
Wyrazy trudne lub
mniej znane: NEGRI
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śród autorów poprawnych rozwiązań zostanie
rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy przy-

syłać na e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsyłania upływa w piątek 5 marca 2021 r. Nagrodę z 9 lutego otrzymuje
Maria Szuścik z Wędryni. Autorem dzisiejszych łamigłówek
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jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie minikwadratu magicznego I
z 9 lutego: 1. NURT 2. UCZONA 3. RONDEL 4. TALK
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II
z 9 lutego: 1. OSPA 2. SATURN 3. PURYNY 4. ANYŻ
Rozwiązanie logogryfu z 9 lutego: TARNOBRZEG
Rozwiązanie rozetki z 9 lutego:
LUDZIE MOGĄ NIE ZAUWAŻYĆ RÓŻNICY

