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»Beskid Śląski« naszą dumą. 
Niech żyje nam!
WYDARZENIE: Promują zamiłowanie do gór, poznawanie różnych zakątków naszego regionu 
i Polski, niestrudzenie kontynuują dzieło zapoczątkowane 26 marca 1922 roku w Orłowej. 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Beskid Śląski” w Republice Czeskiej w sobotę galą 
jubileuszową w Teatrze Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie uczciło 100-lecie swojego istnienia. 

Łukasz Klimaniec

N
a z w a l i ś m y 
to spotkanie 
galą, bo to 
centralny mo-
ment obcho-
dów naszego 
j u b i l e u s z u . 

Ale te obchody rozpoczęły się już 
w ubiegłym roku, kiedy zorgani-
zowaliśmy kilka wydarzeń, które 
akcentowały stulecie założenia na-
szego Towarzystwa – wyjaśniła na 
wstępie Halina Twardzik, prezes 
PTTS „Beskid Śląski”, przypomina-
jąc m.in. odsłonięcie monumentu 
na Wielkim Jaworowym.

„Beskidziocy”, jak na rangę wy-
darzenia przystało, zjawili się w 

teatrze ubrani „na galowo”, choć 
przecież najlepiej czują się w odzie-
ży turystycznej. Towarzystwo liczy 
wprawdzie ok. 550 osób, ale w so-
botę nie wszyscy mogli zasiąść na 
widowni. Ci, którzy wzięli udział, 
zobaczyli m.in. wystawę o historii 
„BŚ”, a także tę związaną z obecną 
działalnością towarzystwa. Były 
zdjęcia przywołujące wiele cie-
płych wspomnień, dyplomy, od-
znaki, karty, medale, puchary. Przy 
dźwiękach góralskiej kapeli „Nowi-
na” z Jabłonkowa zabrzmiały pieśń 
„Szumi jawor, szumi”, a także oko-
licznościowe „Sto lat”.

 – Naszą siłą na tej ziemi była 
zawsze aktywność: społeczna, in-
telektualna, fizyczna, kulturalna, 
artystyczna. Słowem – wszelaka. 
Nigdy siły politycznej nie mieli-

śmy, ale broniliśmy się tą aktyw-
nością. Stąd prof. Jan Szczepański 
nazwał to „aktywnością ocalenia 
narodowego”. I w tę aktywność 
wpisuje się działalność Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Sporto-
wego „Beskid Śląski” – mówił prof. 
Daniel Kadłubiec, który nakreślił 
historię i genezę powstania orga-
nizacji.

W sobotniej gali wzięli udział 
zaproszeni goście, m.in. Izabella 
Wołłejko-Chwastowicz, konsul 
generalna RP w Ostrawie, Tomasz 
Różniak, członek zarządu Stowa-
rzyszenia „Wspólnota Polska”, 
Helena Legowicz, prezes PZKO, 
Józef Szymeczek, wiceprezes 
Kongresu Polaków i Gabriela Hře-
bačkowa, burmistrz Czeskiego 
Cieszyna.

Wydarzenie 
było okazją 
do złożenia 
gratulacji i 
podziękowań. 
Halina Twar-
dzik została 
o dznacz ona 
Krzyżem Ka-
walerskim Or-
deru Zasługi 
RP Rzeczpo-
spolitej Polski 
za wybitne 
zasługi w roz-

wijaniu polsko-czeskiej współpracy 
transgranicznej, a także za działal-
ność na rzecz polskich organizacji 
na Zaolziu. Za zasługi w rozwijaniu 
polsko-czeskiej współpracy kul-
turalnej, sportowej i turystycznej 
Złoty Krzyż Zasługi nadany przez 
prezydenta RP otrzymali długolet-
ni członkowie PTTS – Henryk Cie-
ślar, Tadeusz Farnik, Wanda Farnik, 
Anna Franek, Monika Machačowa i 
Irena Mierzwa. Ponadto PTTS „Be-
skid Śląski” zostało uhonorowane 
Złotym Medalem Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”, „Medalem 
100-lecia Odzyskania Niepodległo-
ści” nadanym przez premiera RP, a 
także medalem 100-lecia Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego.

– Wszyscy o was wiedzą, a w 
Warszawie na pewno. Wasza dzia-

łalność została doceniona nie 
tylko pod względem sportowym, 
ale i pod względem działalności 
politycznej: tej oddolnej, aktywi-
zującej Polaków po obu stronach 
Olzy – stwierdziła Izabella Wołłej-
ko-Chwastowicz.

Tomasz Różniak odczytał list gra-
tulacyjny prezesa Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” Dariusza Piotra 
Bonisławskiego, a następnie wska-
zał, że od początku jedną z głów-
nych misji stowarzyszenia było łą-
czenie Polaków i Polonii na całym 
świecie poprzez sport i aktywność. 
Temu właśnie służą letnie i zimowe 
igrzyska polonijne, jakie od ponad 
30 lat organizuje „Wspólnota Pol-
ska” oraz inne przedsięwzięcia.

– Możemy to organizować w 
oparciu o dobrych i sprawdzonych 
partnerów. Takim jest PTTS „Be-
skid Śląski”. Dostrzegają to wszy-
scy. Zaolzie pokazuje ogromną 
moc, entuzjazm, a wielopokolenio-
wość uczestników tych igrzysk to 
wielka wartość – dodał.

Niespodzianką dla uczestników 
gali był fragment spektaklu „On-
draszek, pan Łysej Góry”, jaki na 
zakończenie sobotniej uroczysto-
ści wystawiła Scena Polska Teatru 
Cieszyńskiego. 

Wywiad z Wandą Farnik  
na stronie 4

»Beskidziocy« odznaczeni 
W trakcie sobotniej gali wręczone zostały odznaczenia 
klubowe PTTS „Beskid Śląski”. Medale „Za Zasługi” 
otrzymali: Zofia Franek, Edward Jursa, Barbara Kudela, 
Stanisław Pawlik, Józef Piec, Otto Sikora, Anna Taraba, 
Vanda Vampolowa, Wanda Wigłasz, Anna Siekelowa, Jan 
Walek, Stanisław Sokalski. 
Wpisem do „Złotej Księgi” zostali uhonorowani: Jerzy 
Czap, Władysław Kroczek, Ladislav Michalik, Zbigniew 
Pawlik i Ludmiła Wałach.
Gala była też okazją do wręczenia dyplomów dla ho-
norowych członków PTTS „Beskid Śląski”. Otrzymali je 
Tadeusz Farny, Halina Filipek i Karol Śliż.

• Gala była okazją do złożenia gratulacji, podziękowań i wręczenia odznaczeń dla PTTS „Beskid Śląski”. Halina Twardzik odebrała m.in. Zło-
ty Medal „Wspólnoty Polskiej” z rąk Tomasza Różniaka. Fot. ŁUKASZ KLIMANIEC
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Prof. Jan Miodek,
językoznawca, 
w odpowiedzi na pytania dotyczące poprawności 
połączeń językowych „do Ukrainy”, „w Ukrainie”

CYTAT NA DZIŚ

•••
Ja ten odruch podkreślający 
przyimkami „do”, „w” samostanowienie 
państwa Ukrainy w tej dramatycznej 
sytuacji rozumiem i nie będę przeciwko 
niemu wytaczał poprawnościowych 
dział

W I A D O M O Ś C I

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

MUZYCZNIE W REGIONIE

Każdy, kto czytał słynne dzieło Orwella „1984”, zapewne 
zapamiętał, że używano tam nowomowy, języka podpo-
rządkowanego ideologii totalitarnej. Dziś natomiast na 
każdym kroku spotykamy się z dziwacznymi neologi-
zmami stosowanymi w terminologii Unii Europejskiej. 

Przez kilka dni zalegało mi w skrzynce mailowej zaproszenie na 
festiwal reBarbora Open Music, który ma się odbyć w maju na terenie 
byłej kopalni w Karwinie. Będzie on miał wymiar muzyczny, ekolo-
giczny, nie zabraknie także – ze względu na ostatnie wydarzenia – ak-
centów ukraińskich. W sumie ciekawa sprawa, ale o tym dowiedzia-
łam się dopiero po przełamaniu niechęci do łypiącej na mnie nazwy 
wiadomości „udržitelný festival reBarbora”.

W języku czeskim używa się od pewnego czasu określenia „udržitel-
ný rozvoj” jako odpowiednika angielskiego „sustainable development” 
(W Polsce w tym samym kontekście mówi się o zrównoważonym rozwo-
ju). Jak się dowiedziałam z Internetu, pojęcie to zostało zdefiniowane w 
1987 roku przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju, i oznacza 
taki rozwój, który bierze pod uwagę aspekty ekologiczne, nie pogłębia 
dewastacji środowiska, bierze wzgląd na przyszłe pokolenia. 

W takim rozumieniu „udržitelný rozvoj” jest trafnym określeniem. 
Sęk w tym, że ostatnio coraz częściej przymiotnik „udržitelný” stoso-
wany jest jako zamiennik do „ekologiczny”, „przyjazny środowisku”. 
Co jest „udržitelné”, to jest modne. W ten sposób powstają językowe 
dziwolągi typu „udržitelný festival”. 

A może jestem przeczulona? Zajrzałam do słownika języka czeskie-
go i sprawdziłam, czy przypadkiem „udržitelný” nie ma jakiegoś in-
nego, ukrytego dla mnie znaczenia. Otóż nie ma. „Udržitelný” to taki, 
który jest do utrzymania na dłuższą metę. Czyli tak, jak myślałam. 
Czy zatem tradycyjnych festiwali nie da się utrzymać, czy skazane 
są na wcześniejszą lub późniejszą autodestrukcję? Gorolski Święto w 
Jabłonkowie, Festiwal Świętojański w Bystrzycy, Colours of Ostrava w 
Ostrawie, Festiwal Szekspirowski w różnych miastach?

Jestem przekonana, że także te i inne imprezy już kroczą drogą 
(albo wkrótce pójdą) eliminacji plastikowych kubków i talerzy oraz 
innych uciążliwych dla środowiska opakowań, że będą promowały 
ekologiczne sposoby transportu. Jak chociażby organizatorzy Gorol-
skigo Święta, którzy już przed laty zamawiali specjalne pociągi dla 
uczestników.  

ZDANIEM... Danuty Chlup

danuta.chlup@glos.live

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

JABŁONKÓW
Zarząd Miasta uchwalił 
pomoc materialną dla 
miasta partnerskiego 
Tjacziw na Ukrainie. 
Przekaże mu 55 koców 
o wartości 20 tys. koron. 
Jabłonków od począt-
ku rosyjskiej agresji na 
Ukrainę prowadził zbiór-
kę dla ludności cywilnej. 
W siedzibie Zintegro-
wanego Centrum Inter-
wencji zbierano śpiwory, 
karimaty, koce, które 
już w pierwszych dniach 
marca zostały wysłane 
do potrzebujących. 
 (dc)

LIGOTKA KAMERALNA 
Właściciele domów, któ-
rzy mają zainstalowane 
piece na paliwo stałe lub 
gaz, mogą we wtorek 22 
marca skorzystać z usług 
firm współpracujących z 
Urzędem Gminy  i zamó-
wić przegląd techniczny 
oraz czyszczenie pieców 
i kominów. Pracownicy 
firmy specjalizującej się 
w systemach grzewczych 
oraz kominiarze będą w 
tym dniu do dyspozycji 

mieszkań-
ców Ligotki 
Kameralnej. 
 (dc)

OSTRAWA
Wojewódzkie Po-
gotowie Ratunkowe 
wprowadziło w ubie-
głą środę do użytku 
siedem nowych, spe-
cjalnie wyposażonych 
karetek. Wartość wozów 
łącznie z wyposażeniem 
przekroczyła 33 mln 
koron. 25 mln pochodzi 
z budżetu wojewódz-
twa, reszta z własnych 
środków. Trzy karetki, 
tak zwane miejskie, 
będą wyjeżdżały do 
pacjentów w Ostrawie, 
Karwinie i Opawie. Dla 
Jabłonkowa, Nowego 
Jiczyna i Karniowa, a 
więc miast leżących pod 
górami, przeznaczone są 
pojazdy z napędem na 
obie osie. Siódma karet-
ka przeznaczona jest do 
przewożenia wcześnia-
ków. 
 (dc)

TRZYNIEC
Szpital wojewódzki bory-
ka się z niedoborem krwi 
wszystkich grup. Sytu-
ację pomagają ratować 
m.in. pracownicy Huty 
Trzynieckiej. Regularnie 
oddaje krew ponad 600 z 
nich. Ogólna liczba daw-
ców wynosi 2,7 tys. Dwaj 
pracownicy największego 
przedsiębiorstwa w regio-
nie należą do wąskiego 
grona rekordzistów, któ-
rzy oddali życiodajny płyn 
ponad 250 razy: jeden z 
nich 263 razy, drugi 291. 
Huta Trzyniecka wspiera 
obecnie kampanię „Oddaj 
krew z Czeskim Radiem” 
i stara się zachęcić do 
oddawania krwi kolejnych 
pracowników.  (dc)

wtorek

środa

czwartek

dzień: 9 do 14ºC 
noc: 4 do 2ºC 
wiatr: 2-5 m/s

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

dzień: 8 do 12ºC 
noc: 0 do -1ºC 
wiatr: 1-3 m/s

DZIŚ...

15
marca 2022

Imieniny obchodzą:  
Ludwika, Klemens, 
Longina
Wschód słońca: 5.47
Zachód słońca: 17.42
Do końca roku: 291 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Piekarzy i 
Cukierników
Przysłowie: 
„Gdy suchy marzec, a maj 
mokry bywa, żyznego 
roku oracz się spodziewa”

JUTRO...

16
marca 2022

Imieniny obchodzą:  
Izabela, Gabriel, Hilary
Wschód słońca: 5.44
Zachód słońca: 17.44
Do końca roku: 290 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Pandy
Przysłowie:
„Hilary zapowiada, jaka 
pogoda w Wielkanoc 
przypada”

POJUTRZE...

17
marca 2022

Imieniny obchodzą:  
Gertruda, Patryk, 
Zbigniew
Wschód słońca: 5.42
Zachód słońca: 17.45
Do końca roku: 289 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Św. Patryka, 
Dzień Łodzi Podwodnej
Przysłowie:
„Ogrodniku, św. Gertruda 
gdy słońcem błyśnie, 
zrobi cuda oczywiście”

POGODA

LIGOTKA 
KAMERALNA

TRZYNIEC

OSTRAWA

JABŁONKÓW

Władze województwa morawsko-śląskiego 
ogłosiły w piątek laureatów tegorocznych 
Nagród Ruchu Turystycznego. Przyznano je 
w pięciu kategoriach. Jak podkreślił zastępca 
hetmana Jan Krkoška, w pierwszej trójce 
dwóch kategorii 
znalazły się również 
atrakcje turystyczne 
Śląska Cieszyńskiego 
i Beskidów.

Beaty Schönwald

K
apituła, w skład 
której weszli fa-
chowcy z  zakresu 
turystyki, zde-
cydowała o zwy-
cięzcach dwóch 
pierwszych kate-

gorii. Osobistością ruchu turystycz-
nego województwa morawsko-ślą-
skiego w 2021 roku został Roman 
Tománek, menedżer projektu Sile-
sianka – ścieżki wież widokowych 
Euroregionu „Silesia”. Za najlepsze 
przedsięwzięcie turystyczne woje-
wództwo uznało Muzeum Samo-

Jeśli spacer, to po puszczy Mionsz
chodów Ciężarowych „Tatra” w 
Koprzywnicy. Laureaci pozosta-
łych trzech kategorii zostali wy-
łonieni na podstawie głosowania 
publiczności. W kategorii najbar-
dziej ulubionych ścieżek tury-
stycznych pierwsze miejsce zdo-
była trasa z  przewodnikiem po 

puszczy Mionsz, zaś najbardziej 
fotogenicznym miejscem został 
Sztramberk, drugie miejsce zajęła 
wieża widokowa na Czantorii. Na-
tomiast tytuł najsmaczniejszego 
dania regionalnego zdobyły plac-
ki ziemniaczane ze skwarkami i 
śmietaną. 

Koncertowo pomagają Ukrainie

• Z pewnością wielu czytelników zauważyło kwitnące przebiśniegi, które 
zapowiadają nadejście wiosny. Musimy jednak uważać – w środku często 
kryją się pszczoły. Przy zrywaniu kwiatków możemy je niepotrzebnie roz-
drażnić.  (endy)
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Ścieżka do szpitala 
Wzdłuż drogi łączącej Wędrynię ze 
szpitalem w Trzyńcu-Sośnie powsta-
nie ścieżka dla pieszych i rowerzy-
stów. Realizacja długo planowanej 
inwestycji rozpocznie się już w tym 
tygodniu. – W piątek odbędzie się 
oficjalne przekazanie placu budowy 
wykonawcy. Prace rozpoczną się 
w weekend, najpóźniej w następny 
poniedziałek – powiedział „Głosowi” 
zastępca wójta Wędryni Bogusław 
Raszka. Budowa ma potrwać mniej 
więcej do połowy przyszłego roku, 
jednak większość prac ma zostać 
zrealizowana w roku bieżącym. 
– Długość ścieżki będzie wynosiła 
niespełna 1,5 kilometra. Poprowadzi 
od skrzyżowania przy polskiej szkole 
w Wędryni do nowego parkingu 
obok szpitala. Niektóre, bardziej 
uczęszczane lub prowadzące lasem 
odcinki, zostaną oświetlone. Ścieżka 
będzie miała trzy metry szerokości, 
po 1,5 m dla pieszych i dla rowerzy-
stów – zdradził szczegóły samorzą-
dowiec. 
Inwestycja pochłonie 40 mln koron, 
połowę tej kwoty pokryje Państwo-
wy Fundusz Infrastruktury Transpor-
towej. Droga przez cały czas budowy 
będzie przejezdna. Ograniczenia 
ruchu będą tylko czasowe i nie będą 
oznaczały zamknięcia całej jezdni. 
 (dc)

•••
Ogromny mural 
na Bazalach
Międzynarodowy konkurs na zapro-
jektowanie i namalowanie muralu na 
wielkim murze oporowym przy ulicy 
Českobraterskiej obok stadionu Baza-
le ogłosiło miasto Ostrawa we współ-
pracy z województwem morawsko-
śląskim. Mural ma odzwierciedlać 
specyfikę miasta, a także nawiązywać 
do 100-lecia Banika Ostrawa.
Mur oporowy ma 202 metry długości 
i liczy ok. 1000 metrów kwadrato-
wych, a jego wygląd – delikatnie 
mówiąc – nie przynosi chluby oko-
licy. Nieraz padał ofiarą grafficiarzy 
i chuliganów, którzy wypisywali na 
nim różne hasła. Teraz powinno się to 
zmienić.
Zgodnie z założeniami mural powi-
nien odzwierciedlać znaczący rozwój 
Ostrawy i województwa morawsko-
śląskiego w ostatnich latach, tym 
odpowiednio upamiętnić 100-lecie 
Banika Ostrawa, nierozerwalnie 
związanego z tym miejscem (Banik od 
1959 roku do końca sezonu 2014/15 
rozgrywał na nim swoje mecze pił-
karskie).
W konkursie na zaprojektowanie i na-
malowanie muralu mogą wziąć udział 
osoby lub grupy osób, które ukoń-
czyły 18 lat. Propozycje konkursowe 
można wysyłać w języku czeskim lub 
angielskim do 10 maja 2022 r. (klm)

•••
Zmarł ostatni 
Cichociemny
W piątek 11 marca w kościele 
Najświętszej Marii Panny w Biel-
sku-Białej zostały odprawione 
uroczystości pogrzebowe mjr. Alek-
sandra Tarnawskiego, ostatniego z 
Cichociemnych, żołnierzy Polskich 
Sił Zbrojnych do zadań specjalnych 
przeszkolonych w Wielkiej Brytanii i 
wysyłanych podczas II wojny świa-
towej na tereny okupowanej Polski. 
Mjr Tarnawski został przerzucony 
do kraju w nocy z 16 na 17 kwietnia 
1944 r. niedaleko Góry Kalwarii na 
Mazowszu w ramach operacji „Wel-
ler 12”. Po wylądowaniu dostał przy-
dział do oddziału Armii Krajowej w 
Nowogródku. Należał do komando-
sów polskiego podziemia, był kapi-
tanem broni pancernej, wykonywał 
misje konspiracyjne, zajmował się 
szkoleniem żołnierzy AK. Po wojnie 
zamieszkał w Gliwicach i długo 
ukrywał swoją przeszłość. Dopiero 
w latach 80. przyznał, że należał do 
Cichociemnych. Przez lata promo-
wał patriotyzm wśród młodzieży. 
Zmarł 4 marca w wieku 101 lat. W 
Bielsku-Białej żegnali go najbliżsi, a 
także przedstawiciele prezydenta, 
Ministerstwa Obrony Narodowej i 
wojska. Aleksander Tarnawski został 
pośmiertnie awansowany na stopień 
pułkownika  (klm)

W SKRÓCIE...

Ratusze liczą 
uchodźców

Miasta liczą Ukraiń-
ców, którzy zna-
leźli na ich terenie 
schronienie przed 

wojną. Władze samorządowe nie 
o wszystkich są poinformowa-
ne, ponieważ uchodźcy nie mają 
obowiązku meldowania się w 
urzędach miast i gmin. 

Rejestrację załatwiają w Woje-
wódzkim Centrum Pomocy Ukra-
inie (KACPU) i to nie zawsze od 
razu. 

W Czeskim Cieszynie prze-
bywa ponad trzydziestoosobo-
wa grupa podopiecznych domu 
dziecka wraz z wychowawcami. 
Zakwaterowana jest w Domu 
Rekolekcyjnym należącym do 
parafii katolickiej. Magistrat ma 
przygotowane własne lokale na 
przyjęcie uchodźców. 

– Do tej pory KACPU nie zwró-
ciło się do nas z zapotrzebowa-
niem. Jednak sytuacja dynamicz-
nie się zmienia – poinformowała 
w poniedziałek Jana Rodákowa, 
kierowniczka Wydziału Opieki 
Społecznej Urzędu Miasta. Doda-
ła, że jej wydział ma informacje o 
uchodźcach zakwaterowanych u 
osób prywatnych, jednak nie są 
one dokładne. 

– Magistrat miasta Trzyńca po-
mógł do tej pory 125 uchodźcom 
z Ukrainy. W większości są to 
matki z dziećmi, ewentualnie sa-
motni seniorzy lub dziadkowie z 
wnukami. Wiemy, że w obwodzie 
administracyjnym miasta Trzyń-
ca przebywają także inni uchodź-
cy, o których potrzeby troszczą 
się organizacje kościelne lub pry-
watne podmioty – zrelacjonował 

Stanislav Cieslar, rzecznik trzy-
nieckiego ratusza. 

Większe grupy uchodźców są 
ulokowane w hotelu Steelho-
use oraz  w domu noclegowym 
„Sting”. Miasto Trzyniec udo-
stępniło ukraińskim rodzinom 
obiekt rekreacyjny Domu Dzieci 
i Młodzieży w Nydku-Głuchowej. 
W ub. tygodniu przebywała tam 
niewielka grupa, w tych dniach 
mają dotrzeć kolejni uchodźcy, w 
sumie będzie ich ok. 30. 

Uchodźcy są zakwaterowani 
także w Karwinie. Lukáš Hu-
deček, rzecznik magistratu, po-
wiedział wczoraj „Głosowi”: – Na 
terenie miasta przebywa obec-
nej mniej więcej 130 uchodźców 
z Ukrainy. Największa grupa, 110 
osób, w akademiku Uniwersy-
tetu Śląskiego. Te osoby są tam 
zakwaterowane na podstawie 
umowy pomiędzy ośrodkiem dla 
uchodźców w Ligocie Górnej oraz 
uniwersytetem. Przygotowane są 
kolejne pomieszczenia w Karwi-
nie i okolicy, m.in. w Domu Ho-
telowym w Piotrowicach oraz w 
Stonawie. 

Hudeček dodał, że niektóre 
karwińskie szkoły są już przygo-
towane na przyjęcie ukraińskich 
uczniów, chęć pomocy w pro-
wadzeniu zajęć z nimi zgłosiła 
m.in. ukraińska nauczycielka. 
Także szkoły w innych miastach 
przygotowują się do zapewnienia 
edukacji ukraińskim dzieciom i 
młodzieży. Obowiązek szkolny 
obejmuje cudzoziemców w wieku 
szkolnym, którzy legalnie prze-
bywają w RC przez okres dłuższy 
niż 90 dni.  (dc)

Zebrali ponad 90 tysięcy koron

Koncert charytatywny zorga-
nizowany na rzecz pomocy 
dla uchodźców z Ukrainy 
odbył się w sobotnie popo-

łudnie w Jabłonkowie. Przed publicz-
nością na scenie ustawionej na Rynku 
Mariackim zaprezentowała się pleja-
da miejscowych artystów, m.in. ze-
spół „Jablunkovanka”, Chór Parafial-
ny, grupa Idared, uczniowie ze szkoły 
muzycznej, Chór Męski „Gorol”, kape-
la „Lipka”, Blaf, Bidon i S.T.S.

Koncert charytatywny w Jabłon-
kowie prowadziły Gabriela Niedo-
ba z Centrum „JACKi” oraz Lucyna 
Szotkowska z Caritasu. Wydarzenie 

skupiło uwagę wielu mieszkańców – 
rynek popołudniową porą wypełnił 
się ludźmi, zwłaszcza że sprzyjała 
pogoda – słońce świeciło mocno i 
przyjemnie przygrzewało w ten zim-
ny dzień.

Jak poinformowali przedstawi-
ciele Caritasu w Jabłonkowie, pod-
czas koncertu zebrano 90 751 koron. 
Dochód zostanie przeznaczony dla 
znajdującego się na Ukrainie partner-
skiego miasta Jabłonkowa – Tiaczo-
wa. Wydarzenie było możliwe dzięki 
współpracy miasta Jabłonków, Cari-
tasu i Jabłonkowskiego Centrum Kul-
tury i Informacji „JACKi”. (endy)

•••
Przemek Orszulik oraz goście w »Avionie«

W piątkowy wieczór Kawiarnia Lite-
racka „Avion” w Czeskim Cieszynie 
rozbrzmiała muzyką jazz, soul i pop 
w wykonaniu Przemka Orszulika oraz 
jego gości. 

Koncert rozpoczął się o godzinie 
17. Orszulik tym razem zaprosił do 
współpracy dwie koleżanki z Uniwer-
sytetu Śląskiego, Agatę Waluś oraz 
Kamilę Szwed. Kamila zdradziła, że 
pochodzi z Żywca i razem z Agatą i 
Przemkiem studiują w Instytucie Mu-
zyki w Cieszynie. 

Orszulik swój koncert rozpoczął 
utworem Grzegorza Turnaua „Tutaj 
jestem”. Polskojęzyczne tytuły prze-
platały się z anglojęzycznymi. Or-
szulik śpiewał i grał na fortepianie, a 
Kamila z Agatą urozmaicały piosenki 

swoimi kobiecymi głosami. Dyna-
miczne kawałki zmieniały utwory 
bardziej powolne i sentymentalne. 
Czas szybko zleciał i niebawem był 
grany ostatni kawałek. Na bis mu-
zycy zaśpiewali jeszcze jeden utwór. 
A jakie plany ma młody piosenkarz 
w najbliższym czasie? – Szczerze 
mówiąc potrzebuję skończyć teraz 
trzeci rok studiów licencjackich. Na-
stępnie, jeszcze nie wiem dokładnie, 
kiedy, ale planuję na pewno koncert 
z moim zespołem jazzowo-soulowym 
„Rest Time”. A solowo wystąpię już 
26 marca na koncercie charytatyw-
nym dla Ukrainy, który odbędzie się 
na „Strzelnicy” w Czeskim Cieszynie, 
więc serdecznie zapraszam – podsu-
mował swoje plany Orszulik.  (aha)

• Przemek Orszulik oraz jego goście: Agata Waluś i Kamila Szwed. 
Fot. AGATA KOKOTEK

• Zespół Blaf jak zwykle nie zawiódł – publiczność bawiła się na całego. 
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

• Pielgrzymi zmierzali do Sałajki, by tam w kościele wziąć udział we mszy 
świętej o 16.30. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Pielgrzymowali do Sałajki

W sobotę w Jabłonkowie została zor-
ganizowana pielgrzymka w intencji 
pokoju na Ukrainie i świecie. Pątni-
cy wyruszyli sprzed jabłonkowskie-
go kościoła, by dotrzeć do Sałajki w 
Łomnej Górnej. Sporą grupę wier-
nych przed kościołem parafialnym 
w Jabłonkowie przywitał proboszcz 
Alfred Volný. Pątników prowadził 
franciszkanin ojciec Cyriak Kotycz-
ka. Uczestnicy mieli do pokonania 
13 kilometrów.

Tradycja pielgrzymowania z Ja-
błonkowa do Sałajki sięga XIX wie-
ku. W 1833 roku w Łomnej Górnej 
został postawiony krzyż, przy któ-
rym wierni modlili się i odprawiali 
nabożeństwa. Kiedy w 1836 r. wy-
buchła epidemia cholery, pątnicy 
wyruszyli w błagalną pielgrzymkę 
z Jabłonkowa do krzyża w Sałaj-
ce. Tradycja pielgrzymowania na-
rodziła się po ustaniu epidemii i 
przetrwała do dziś. (endy)

• Magiczna puszcza Mionsz. 
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI



Głos   |   wtorek   |   15 marca 20224   ♩ ♩    5 Głos   |   wtorek   |  15 marca 2022R E G I O N ATA K  N A  U K R A I N Ę

Fot. ŁUKASZ KLIMANIEC

Na początku  
trzeba ustalić zasady
Widząc tłumy kobiet i dzieci uciekających przed wojną na Ukrainie, wiele osób w odruchu serca otwiera dla 
nich własne domy i mieszkania. Co warto wiedzieć, zanim zdecydujemy się na ten gest ludzkiej solidarności? 
Rozmawiamy o tym z dyrektorką jabłonkowskiego Caritasu Lucką Szotkowską oraz kierowniczką podlegającego mu 
ośrodka św. Rafała Marią Šubrtową.

Beata Schönwald

O czym powinniśmy 
przede wszystkim pomy-
śleć, zanim przyjmiemy do 
siebie uchodźców?
L.S.: – Najpierw trzeba 
zastanowić się nad tym, 
czy chcę pojechać sam na 
granicę i zabrać stamtąd 
obcych ludzi, o których 
kompletnie nic nie wiem, 
czy może jednak zapropo-
nować chęć udostępnienia 
własnego mieszkania orga-
nizacjom, które skierują do 
mnie konkretnych ludzi i w 
pewnym sensie będą trzy-
mały nade mną ochronną 
dłoń. Myślę, że od tego 
trzeba zacząć, bo prawda 
jest taka, że z Ukrainy ucie-
kają wszyscy. Nie tylko do-
brzy ludzie, ale też źli.
M.Š.: – Widząc cierpienie 
kobiet uciekających przed 
wojną, wielu ludzi reagu-
je bardzo spontanicznie. 
Chce pomóc. Wtedy na-
leży zadać sobie pytanie, 
co tak naprawdę mogę za-
proponować. Czy będzie to 
samodzielne mieszkanie 
w dwukondygnacyjnym 
domu albo tylko osobny 
pokój ze wspólną kuchnią i łazien-
ką z resztą domowników. Kiedy 
ludzie dzwonią do nas z taką ofer-
tą, staram się ich odwieźć od tego 
zamiaru. Pytam ich: „Czy macie 
świadomość, że będziecie mieli 
obcego człowieka we własnej kuch-
ni, własnej łazience i będziecie 
gospodarować razem z nim przez 
miesiąc, dwa, trzy, a może i dłu-
żej?”. To strasznie trudne. Jeśli ktoś 
chociaż przez tydzień gościł kiedyś 
w domu obcą osobę, wie, o czym 
mówię. A tu chodzi o wiele dłuższy 
czas. Dlatego decyzja ta musi być 
dobrze przemyślana, również ze 
względu na te osoby, które przyj-
mujemy. One są wdzięczne za to, że 
ktoś je przygarnął. Z drugiej strony 
mają za sobą doświadczenie wojny, 
różne perypetie życiowe, lęki, któ-
re mogą się przejawiać w rozmaity 
sposób. Dzieci mogą być bardziej 
agresywne albo z kolei zamknięte 
w sobie, dorośli – podrażnieni.

Tym bardziej że uchodźca to nie 
rzecz, którą można oddać…
M.Š.: – Dla rodziny uchodźców wy-
powiedzenie z mieszkania oznacza 
zmianę na gorsze, przeprowadz-
kę do noclegowni, często bardzo 
skromnie urządzonej.

Załóżmy, że zdecydowaliśmy się 
przyjąć do siebie uchodźców. O 
czym z nimi rozmawiać? Zasypać 
ich pytaniami, czy poczekać, kiedy 
sami zaczną mówić?

M.Š.: – Kiedy pierwszą noc się wy-
śpią i kolejny dzień odpoczną, zwy-
kle zaczynają sami mówić. Opo-
wiadają np. o tym, jak wyglądała 
ich podróż, zanim do nas dotarli. 
Myślę, że nie powinniśmy na nich 
naciskać. Z upływem czasu rozmo-
wa sama się rozwinie. To, co jednak 
należy ustalić od samego początku, 
to zasady, którymi wszyscy będzie-
my się kierować.

Czy to, że przyjmuję uchodźców, 
oznacza, że zapewniam im tzw. 
„full service” łącznie z zakupami, 
gotowaniem, praniem i nie wiado-
mo czym jeszcze?
M.Š.: – Wcale nie. Te kobiety, 
które tutaj przychodzą, chcą coś 
robić, mieć jakieś obowiązki. One 
potrzebują mieć poczucie, że po-
trafią zadbać o siebie i własne 
dzieci, nie chcą być dla nikogo 
ciężarem. To byłoby dla nich bar-
dzo przykre.
L.S.: – Potrafię sobie wyobrazić, 
że na powitanie podamy im ciepły 
obiad, upieczemy ciasto, żeby mo-
gli coś zjeść i odpocząć po długiej 
podróży. W kolejnych dniach po-
winni już jednak sami zacząć dzia-
łać w tym kierunku. Zwłaszcza że 
nasze gusta kulinarne często bar-
dzo się różnią i to, co my uważamy 
za pyszne danie, im niekoniecz-
nie będzie smakowało. To należy 
uwzględnić również podczas robie-
nia zakupów i pozostawić im w tej 
kwestii pewną swobodę.

Jak powinniśmy chronić swoją 
prywatność?
L.S.: – My w jabłonkowskim Ca-
ritasie w pierwszej kolejności 
kwaterujemy uchodźców do sa-
modzielnych mieszkań lub do 
takich domów, gdzie każda ro-
dzina może mieszkać oddzielnie. 
Gospodarze zajmują np. parter, a 
goście piętro. Dopiero w sytuacji 
krytycznej będziemy umieszczać 
uchodźców w domach ze wspól-
ną kuchnią i łazienką. Myślę, że 
kiedy dom ma dwie kondygnacje, 
nie tak trudno zachować swoją 
prywatność. Zwłaszcza jeśli zaraz 
na początku ustalimy, kto i na ja-
kich zasadach może gdzie wcho-
dzić i z czego może korzystać. 
Musimy bowiem liczyć się z tym, 
że jeśli powiemy: „Kiedykolwiek 
możecie do nas przyjść lub dzie-
ci kiedykolwiek mogą przyjść się 
do nas pobawić”, może to być rze-
czywiście „kiedykolwiek”. Później 
niezręcznie będzie nam się z tego 
wycofywać.

Jak wygląda sprawa finansowania 
pobytu uchodźców w prywatnych 
domach? Czy to, że daję dach nad 
głową jakiejś rodzinie z Ukrainy, 
oznacza, że również ponoszę kosz-
ty ich utrzymania?
L.S.: – W praktyce sprawa wygląda 
tak, że część ludzi przychodzi tutaj 
z jakimiś pieniędzmi. W przypad-
ku, gdy chodzi o ukraińskie hryw-
ny, niczego to jednak nie załatwia. 

Kantory ich nie przyjmują, a je-
śli tak, to na tak niekorzystnych 
warunkach, że po wieloletnich 
oszczędnościach pozostaje tylko 
wspomnienie. Ludzie z Jabłon-
kowa często mówią tak: „My ich 
przyjmiemy, o wszystko się posta-
ramy, pieniądze nie grają żadnej 
roli”. Ale to niezupełnie jest tak. 
Trzeba sobie uświadomić, że z 
Ukrainy uciekają nie tylko ludzie 
biedni, ale też klasa średnia czy 
wręcz zamożna. Według tego mają 
też swoje oczekiwania, ponieważ 
są przyzwyczajeni do pewnego 
standardu. Często są to kobiety, 
które w domu żyją bardzo skrom-
nie, ale kiedy wychodzą na ulicę, 
to tylko w drogich ciuchach, z 
nienaganną fryzurą, makijażem i 
paznokciami. Nasi ludzie nie ro-
zumieją tego, razi ich to i wtedy za-
czynają się buntować: „Jak to tak? 
To takim mam pomagać? Niechaj 
sami sobie płacą drogie hotele”. 
Tymczasem chodzi tylko o różni-
ce kulturowe. W tej chwili trudno 
powiedzieć, w jakim zakresie pań-
stwo będzie pomagać uchodźcom 
z Ukrainy. Mowa jest zarówno o 
jednorazowym wsparciu w wyso-
kości 5 tys. koron na osobę, jak i o 
wypłacie zasiłków przez kolejnych 
pięć miesięcy. Kto za co będzie 
płacić, musi więc gospodarz sam 
ustalić z rodziną, którą przyjmuje 
do siebie. Z drugiej strony nale-
ży wziąć pod uwagę, że dla osób, 
które były wcześniej niezależne 

finansowo, jest upokarza-
jące prosić o pieniądze, 
obciążać czyjś budżet.
M.Š.: – Te kobiety, z który-
mi rozmawiałyśmy, są bar-
dzo pracowite. Na Ukra-
inie miały często po kilka 
etatów, by zapewnić sobie 
i swoim dzieciom lepsze 
życie. Kiedy trochę odpo-
częły po przyjeździe, od 
razu pytały o pracę. One 
chcą coś robić. Po pierw-
sze, bo są do tego przyzwy-
czajone, a po drugie, by nie 
myśleć non stop o tym, co 
dzieje się w ich kraju, za-
głuszyć smutek i niepew-
ność.

Kobiety potrzebują pracy, 
a dzieci szkoły. Jak osoba, 
która przyjęła do domu 
uchodźców, może im w 
tym pomóc? 
L.S.: – Jeśli ktoś przy-
wiózł ukraińską rodzinę 
z granicy na własną rękę, 
najlepiej żeby zgłosił to w 
swojej gminie lub w miej-
scowym Caritasie. Wójto-
wie nie otrzymują bowiem 
informacji z wojewódzkich 
centrów pomocy Ukrainie, 
ilu uchodźców jest w da-
nej chwili na terenie ich 
wioski lub miasta. Dzięki 

temu również szkoły będą wiedzia-
ły, na przyjęcie ilu uczniów powin-
ny się przygotować. My tych ludzi 
od razu pytamy, czy chcą tutaj zo-
stać na stałe, czy wrócić. Jeśli chcą 
zostać, szukamy dla nich pracy 
oraz odpowiedniego mieszkania. 
Są jednak rodziny, które chcą wra-
cać, jak tylko będzie to możliwe. 
One tęsknią za domem, nie chcą 
żyć na obczyźnie. Żyją nadzieją, 
że wrócą do swojego domu, pracy, 
codzienności nieskażonej wojną, 
że minie tydzień, najwyżej dwa i 
wojna się skończy. My patrzymy na 
to bardziej realistycznie, ale nie od-
bieramy im tej nadziei. Chociaż nie 
chcą umowy o pracę, proponujemy 
im różne zajęcia, tak by czuły się 
potrzebne.

Co oferuje uchodźcom jabłonkow-
ski Caritas?
M.Š.: – W naszym ośrodku św. Ra-
fała, w którym na co dzień funk-
cjonuje m.in. szatnia dla ubogich, 
stworzyliśmy dla nich centrum, 
gdzie mogą się spotkać, napić się 
kawy, porozmawiać. Dzięki temu 
będą mogli się poznać, podzielić 
doświadczeniami, zawiązać pew-
nego rodzaju wspólnotę. Myślę, 
że budowaniu wzajemnych rela-
cji pomogą również lekcje języka 
czeskiego, które prowadzą nasi 
wolontariusze. Chcemy, żeby nasz 
ośrodek traktowali jak bezpieczną 
przystań, gdzie mogą zawsze liczyć 
na pomoc i radę. 

• Maria Šubrtowa (z lewej) i Lucka Szotkowska przyjmują ukraińskich uchodźców w ośrodku św. Rafała w Jabłonkowie. 
Fot. BEATA SCHÖNWALD

Wielkie główkowanie
Osiem drużyn złożonych z rodzin i znajomych wzięło udział w quizie „Gródecko główka”, jaki w piątek 11 marca 
został zorganizowany w Domu PZKO w Gródku. Twórcy pytań kolejny raz stanęli na wysokości zadania zmuszając 
uczestników do nie lada główkowania nad kolejnymi pytaniami. Zabawa była przednia.

Łukasz Klimaniec

O
rganizowany w 
Gródku quiz ma 
swoją renomę – 
podczas listopado-
wej edycji zabawa 
przeciągnęła się 
do późnych godzin 

nocnych, a wielu uczestników tam-
tego wydarzenia ponownie zgłosiło 
się do kolejnej edycji organizowanej 
w piątek. Nic dziwnego, „Gródecko 

główka” to zabawa dla rodzin, znajo-
mych i przyjaciół, którzy mogą spę-
dzić czas w dobrym towarzystwie, 
skorzystać z gastronomii i zmierzyć 
się z zadaniami w kategoriach m.in. 
dźwiękowych i obrazkowych.

Andrzej Paszek wraz z żoną, ku-
zynostwem i swoim tatą tworzyli 
drużynę „Na pół cesty”. – Połowa z 
nas jest z Bystrzycy, a część z Gród-
ka. Startujemy, bo to fajna zabawa. 
Można pokazać swoje umiejętności 
i wygrać. Ostatnio zajęliśmy drugie 
miejsce – mówił.

Organizatorzy kolejny raz stanęli 
na wysokości zadania zmuszając 
uczestników do nie lada główko-
wania nad kolejnymi zadaniami.

– Ciągle jest wiele fajnych tema-
tów, z których można ułożyć quiz. 
Nawet takich, o których nawet by-
śmy nie pomyśleli, że się nadają. A 
jednak – przyznała Agata Adamik, 
która wspólnie z Magdaleną Ćmiel 
przygotowały zagadnienia. 

Uczestnicy musieli m.in. wyka-
zać się wiedzą z zakresu lingwi-
styki – słowo „pytanie” było zapi-

sane w różnych językach i trzeba 
było podać, w jakim: greckim, 
koreańskim, a może hindi? W ka-
tegorii dźwiękowej należało m.in. 
rozpoznać hymny narodowe, co 
okazało się dużym wyzwaniem. A 
w kategorii obrazkowej należało 
odgadnąć logo: jakie ma Kofola, 
jakie Polskie Linie Lotnicze LOT, 
a jakie Wikipedia? Były też cytaty 
z filmów (np. „Władca Pierścieni”, 
„Kraina Lodu”), a także pytania 
dotyczące… składu drinków – jaki 
alkohol jest używany w przygo-

towaniu drinku bellini, a jaki w 
mohito? 

Nagrodą był voucher o wartości 
1000 koron do miejscowej restau-
racji, a także kawa lokalnego pro-
ducenta, bo organizatorzy starają 
się wspierać lokalny biznes.

Ostatecznie trzecią edycję „Gró-
deckiej główki” wygrała drużyna 
„Ivetas Choice”, która zdobyła 
36 punktów w sześciu konkuren-
cjach. Drugie miejsca zajęła ekipa 
„Szkubnia” (34 pkt.), a trzecie „Na 
pół cesty” (33 pkt.) 

Lubimy chodzić w góry

Rozmowa z Wandą Far-
nik, wiceprezes PTTS 
„Beskid Śląski” do spraw 
turystyki, nagrodzoną 

Złotym Krzyżem Zasługi nadanym 
przez prezydenta RP za zasługi w 
rozwijaniu polsko-czeskiej współ-
pracy kulturalnej, sportowej i tury-
stycznej.

Czy jest jakieś miejsce w górach w 
naszym regionie, gdzie pani jesz-
cze nie było?
– Na pewno są takie miejsca, bo 
tych szlaków, których jeszcze nie 
przedeptaliśmy w naszych górach, 
jest bardzo dużo. W góry prowadzą 
różne szlaki – są te oznakowane i te 
nieoznakowane. A tych nieozna-
czonych nie przeszłam.

Jak zaczęła się pani przygoda z 
PTTS „Beskid Śląski”?
– W 2003 roku pojechaliśmy z 
mężem na biegówki. Ten wyjazd 
organizował Karol Fukała, który z 
nami pojechał. Mówił o tym, że jest 
członkiem „Beskidu Śląskiego”, że 
organizują różne wydarzenia, w 
tym wycieczki m.in. w Bieszczady. 
A my bardzo chcieliśmy pojechać 
w te góry. Usłyszeliśmy wtedy, że 

„nie ma sprawy, tylko trzeba zo-
stać członkiem Beskidu Śląskiego”. 
Nie wahaliśmy się ani chwili. Po 
powrocie z biegówek zapisaliśmy 
się do Towarzystwa i pojechaliśmy 
w Bieszczady. Ale z „Beskidem 
Śląskim” mieliśmy do czynienia 
już wcześniej, bo moja mama jest 
członkinią towarzystwa od 1996 r. 
Gdy były organizowane wyciecz-
ki autokarowe i akurat było wolne 
miejsce, bo pierwszeństwo mają 
członkowie PTTS, to wtedy załapy-
waliśmy się na taki wyjazd.

Wycieczki i górskie wędrówki to 
siła „Beskidu Śląskiego”?
– Ludzie lubią chodzić po górach. 
Ale potrzebujemy młodego naryb-
ku. Stąd nasza akcja #PrzezKop-
ce, którą chcemy zachęcić dzieci i 
młodzież ze szkół podstawowych i 
średnich do wychodzenia na gór-
skie szlaki. Założenie jest takie, 
by uczestnicy akcji zdobyli dzie-
sięć szczytów. Na każdym trzeba 
zrobić zdjęcie przy znajdującej się 
na szczycie tabliczce, przesłać na 
adres przez.kopce@seznam.cz i 
wtedy można wylosować jedną z 
nagród. W jubileuszowym roku 
mamy też przygotowane wycieczki 

tematyczne „Beskidzkie wodospa-
dy”, bo w Beskidach – malutkie, 
niewysokie – ale wodospady są. W 
sumie jest ich siedemnaście, w tym 
roku ułożyliśmy wycieczki do sied-
miu z nich. 

Czym dla pani jest udział w PTTS 
„Beskid Śląski’? To rozrywka, for-
ma spędzenia wolnego czasu?
– Wszystko to, co pan wymienił. 
Bardzo lubię chodzić w góry. A or-
ganizowanie wycieczek dla innych 
sprawia mi ogromną satysfakcję. 
Podobnie jak spotykanie się z inny-
mi ludźmi. Widok twarzy pełnych 
optymizmu, radości ze wspólnego 
spotkania i wspólnej górskiej wę-
drówki, to uczucie euforii.

Czego życzyć „Beskidziokom” na 
kolejne lata?
– Wspaniałych wyzwań, ciekawych 
wycieczek, świetnych kierowników 
i dużo zdrowia dla wszystkich, że-
byśmy mogli dobrze i długo jesz-
cze chodzić po górach. I żeby lu-
dzie wędrujący górskimi szlakami 
znajdowali w tym radość, a nasze 
szeregi rozrastały o nowych człon-
ków, by – jak mówiła nasza prezes – 
średnia wieku obniżyła się.  (klm)

• Drużyna „Na pół cesty” (Andrzej, Janka, Asia, Rudek, Dawid 
i Czesław) zajęła trzecie miejsce. 

• Prowadzące zabawę Magdalena Ćmiel (na zdjęciu) i 
Agata Adamik zadbały, by uczestnicy musieli nieźle na-
główkować się nad pytaniami. Zdjęcia: ŁUKASZ KLIMANIEC
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Wszystko wskazuje na to, że tylko w dwóch miastach na świecie są ulice Kluckiego: w Cieszynie i Wiedniu. 

W
i e d e ń -
ska na-
zywa się 
Klucky-
gasse, a 
jej patro-
nem jest 

lekarz Josef Klucky (1806-1878). 
Cieszyńska z kolei zawdzięcza 
swoją nazwę (oraz istnienie, o 
czym poniżej) adwokatowi Lu-
dwikowi Kluckiemu (1801-1877). 
Klucky i Klucki byli braćmi.

Giuseppe Kluky
Historię cieszyńskiej linii rodu 
Kluckich należy zacząć od ojca 
wspomnianych braci, Józefa. Po-
chodził z Ołomuńca, ukończył 
medycynę na Uniwersytecie Wie-
deńskim. Przez ponad dwadzie-
ścia lat pracował na Morawach, 
następnie od 1815 roku w Trieście, 
a od 1817 roku – w Mediolanie 
(w tym czasie północne Włochy 
znajdowały się w rękach Habsbur-
gów). Zmarł nagle w 1824 roku, 
a na łamach „Giornale Italiano” 
poświęcono mu obszerne wspo-
mnienie. We włoskich źródłach 
i opracowaniach ten morawski 
lekarz występuje jako „Giuseppe 
Kluky”.

Spośród dzieci Józefa najwięk-
szą karierę zrobili synowie Lu-
dwik i Józef (1806-1878). Młodszy, 
podobnie jak ojciec, był lekarzem. 
Mieszkał w Wiedniu, w czasie 
Wiosny Ludów mocno udzielał 
się po stronie rewolucjonistów. 
Należał do Gwardii Narodowej, 
znalazł się też w komitecie redak-
cyjnym gazety „Zeitung für die 
Wiener Nationalgarde”. Później 
przez wiele kadencji był radnym 
Wiednia, a kilka lat po śmierci 
władze miasta uhonorowały go 
ulicą.

Adwokat i burmistrz
Ludwik Klucki urodził się w 1801 
roku w Hranicach. Pierwsze lata 
życia spędził na Morawach, do 
gimnazjum uczęszczał w Brnie, 
później kształcił się w Klagenfur-
cie, Lublanie, wreszcie w Italii, 
gdzie związał się z tamtejszym 
ruchem niepodległościowym. 
Przypłacił to więzieniem. Ska-
zano go nawet na karę śmierci, 
ale później zamieniono wyrok. 
Żaden historyk nie opisał do tej 
pory dokładnie włoskiego okresu 
w życiu Kluckiego, chociaż zacho-

wało się trochę materiałów, gdzie 
pojawia się „Lodovico Kluky”. Po 
dwuletnim pobycie w więzieniu w 
Mediolanie wyszedł na wolność i 
mógł ułożyć sobie życie.

Klucki po ukończeniu studiów 
prawniczych krótko praktykował 
w Wiedniu. Stamtąd przeniósł się 
do Hukwaldów, gdzie pełnił funk-
cję justycjariusza (sędzia z ra-
mienia zwierzchności feudalnej). 
Swoje miejsce na ziemi znalazł w 
Cieszynie. Nad Olzą zamieszkał w 
1831 roku i otworzył tu kancelarię 
adwokacką.

Kluckiemu, urodzonemu na 
Morawach, najbliżej było do Cze-
chów, ale przede wszystkim czuł 
się członkiem szerszej wspólnoty 
słowiańskiej. Dzięki temu odegrał 
ważną rolę w rozwoju polskiego 
ruchu narodowego. Jak pisał hi-
storyk Edward Buława, „rozbu-
dzał w swoich śląskich partnerach 
dumę z tego, iż są Polakami i Sło-
wianami, beształ ich za nieudolne 
próby posługiwania się niemczy-
zną, nazywając ich Szwabami. W 
swojej korespondencji przywracał 
nazwom gmin i nazwiskom ich 
pierwotne, polskie brzmienie, pi-
sząc nie Tierlitzko a Cierlicko, nie 
Kotzur czy Patitschek, a Kocur i 
Patyczek. Takimi działaniami zy-
skiwał sobie popularność wśród 
chłopów i mieszczan”. To właśnie 
Klucki został wydawcą pierwsze-
go czasopisma na Śląsku Cieszyń-
skim, „Tygodnika Cieszyńskiego”.

W latach 1850-1861 był burmi-
strzem Cieszyna. Sprawdził się na 

tym stanowisku: doprowadził do 
założenia miejskiej kasy oszczęd-
ności i sierocińca. Przekazał też 
miastu fragment swojego ogrodu, 
dzięki czemu można było połą-
czyć dzisiejsze ulice Michejdy i 
Menniczą. Powstałą w ten sposób 
uliczkę nazwano na cześć burmi-
strza.

Żony i dzieci burmistrza
Ludwik Klucki był dwukrotnie 
żonaty. 14 października 1827 roku 
poślubił Rozalię Habernal (zm. 
1837), córkę Wacława, mieszcza-
nina z Mistku. Po jej śmierci oże-
nił się 3 lipca 1838 roku z Elżbietą 
z domu Looser, wdową po Karolu 
Wolfie von Minenburgu.

Z pierwszego małżeństwa po-
chodzili: Stanisław Alojzy Jan (ur. 
1828), Ottokar Władysław Józef 
(1829-1829), Emilia Luiza Anna 
(ur. 1830, po mężu Schwarz), 
Ida Amalia Maria (1832-1911, po 
mężu Łomozik/Lomozik), Leoka-
dia (zm. 1893, po mężu Weeber) 
oraz Sobiesław Józef Wacław (ur. 
1835); z drugiego małżeństwa: 
martwo urodzony syn (1843), 
Olga Krystyna Zofia (1844-1922, 
po mężu Pimavesi), Jelwa Broni-

sława Leontyna (ur. 1847, po mężu 
Rosner) i Wanda Ludmiła Amelia 
(ur. 1852).

Poseł z Galicji
Tylko dwóch synów Kluckiego 
przeżyło dzieciństwo. Starszy, 
Stanisław, ukończywszy gimna-
zjum katolickie w Cieszynie, wyje-
chał na studia do Wiednia. Szybko 
jednak wybrał karierę wojskową. 
W służbie pozostawał do 1865 
roku. Ożenił się z Malwiną Hum-
borg, córką bogatego kupca z Bia-
łej (obecnie część Bielska-Białej). 
Jako wiano przyszła pani Klucka 
otrzymała Kozy i Hałcnów. Po 
ślubie Malwina i Stanisław Kluccy 
mieszkali w Kozach.

Stanisław Klucki, szanowa-
ny ziemianin, zasiadał w Sej-
mie Krajowym Galicji (w latach 
1884-1890) i w Radzie Państwa 
w Wiedniu. Zmarł w 1897 roku. 
„Gwiazdka Cieszyńska” pisała o 
nim, że był „wielkim przyjacielem 
Ślązaków i chętnie sprawę naszą 
popierał”.

Córka Stanisława Kluckiego, 
Wilhelmina Augusta (ur. 1862), 
wyszła za mąż za swojego kuzyna, 
barona Hermana Czecza.

Honorowy obywatel 
Cieszyna i jego dzieci
Młodszy syn Ludwika Kluckiego, 
Sobiesław, podobnie jak ojciec był 
adwokatem. Politycznie przeszedł 
inną drogę i z biegiem lat stawał się 
coraz bardziej aktywnym działa-
czem stronnictwa niemieckiego na 
Śląsku Cieszyńskim. W 1914 roku 
otrzymał honorowe obywatelstwo 
Cieszyna. Zmarł w 1916 roku.

Sobiesław żenił się trzykrotnie – 
kolejno z Herminą Bochenek, Emi-
lią Szuster i Antonią Baczyńską. Z 
pierwszego małżeństwa pochodzili 
Władysław (1862-1862), Bogumił 
(1866-1866) i Feliks (ur. 1870), z dru-
giego Elżbieta (ur. 1877) i Ludwik 
(ur. 1881).

Spośród synów Feliks ukończył 
studia prawnicze. W 1912 roku 
został przewodniczącym sądu 
powiatowego w Bielsku. Młod-
szy Ludwik był urzędnikiem. W 
1916 roku mieszkał w Zell am See 
(obecnie w kraju związkowym Sal-
zburg). Od 1918 roku pracował w 
Wiedniu, gdzie zmarł w 1950 roku. 
Był to prawdopodobnie ostatni 
przedstawiciel rodu Kluckich, któ-
ry miał jakikolwiek związek z Cie-
szynem. 
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Michael Morys-Twarowski Kluccy

Skąd ten ród?
Cieszyńska linia Kluckich pochodzi z Moraw. Ród może mieć 
długą historię, skoro w czeskich źródłach z XVI wieku pojawia się 
Jindřch Klucký z Libodřic.

Gdzie doczytać?
 Z Edward Buława, „Ludwik Klucki (1801-1877) na tle 

rozwijających się ruchów politycznych i narodowych na Śląsku 
Cieszyńskim”, „Pamiętnik Cieszyński”, T. 15, 2000.

 Z Klucki – genealogia, http://przodkowiezcieszyna.blogspot.
com/2021/03/klucki-genealogia.html (materiały do genealogii 
rodu).

Skąd to nazwisko?
Izabela Łuc w książce 
„Słownik nazwisk 
mieszkańców południowego 
Śląska w XIX w.” wywodzi 
je od miejscowości Klucz w 
dzisiejszym województwie 
opolskim. Etymologia ta jest 
błędna. Już prędzej można 
wywieść nazwisko Klucki od 
nazwy miejscowej Kluky (trzy 
miejscowości w Republice 
Czeskiej oraz dzielnica Hradca 
Kralowej).

• Miejscowość Kluky w okolicach Mladej Bolesławi. Zdjęcia: Wikimedia Commons, ARC

• Ludwik Klucki (1801-1877), bur-
mistrz Cieszyna.

• Stanisław Klucki i jego zięć Herman Czecz. Polscy członkowie austriackiej 
Izby Panów i członkowie Koła Polskiego w Wiedniu, Kraków 1892.

Nie zna Beskidów ten,  
kto nie zna pieśni Jana Sztwiertni
Jego kompozycje nosiły znamiona geniuszu, a stypendium w Paryżu miało otworzyć karierę na cały świat. 
Wojna jednak nie pozwoliła rozwinąć ogromnego talentu. Jan Sztwiertnia zginął w obozie koncentracyjnym 
w Mauthausen-Gusen. Jego losy słuchaczom Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego przybliżył w środę 
9 marca dr hab. Hubert Miśka, śpiewak operowy i profesor Uniwersytetu Śląskiego. 

Łukasz Klimaniec

B
adacze są zgodni – 
to jeden z najwięk-
szych muzycznych 
talentów Śląska 
Cieszyńskiego, wy-
bitnie uzdolniony, 
niezwykle inteli-

gentny i pracowity, a jednocześnie 
cichy, skromny i słaby fizycznie – jak 
oceniali go znajomi. Światowa karie-
ra muzyczna stała przed nim otwo-
rem. 

– Ten się w Europie nie zmieści – 
miał o nim powiedzieć jego profesor 
Tadeusz Prejzner, pod kierunkiem 
którego Jan Sztwiertnia kształcił 
się w Śląskim Konserwatorium Mu-
zycznym w Katowicach. W czerwcu 
1939 r. jako wyróżniający się student 
otrzymał od województwa śląskiego 
wyjątkową nagrodę – stypendium 
na studia muzyczne w Paryżu do 
słynnej kompozytorki Nadii Boulan-
ger, u której mieli okazję uczyć się 
Michał Spisak czy Henryk Mikołaj 
Górecki.

Wojna jednak zniweczyła te pla-
ny – 29-letni Jan Sztwiertnia jako 
przedstawiciel miejscowej inteligen-
cji w czerwcu 1940 r. został areszto-
wany w Wiśle przez gestapo. Trafił 
do obozu koncentracyjnego w Mau-
thausen-Gusen, gdzie – wycieńczo-
ny morderczą pracą, katowaniem 
i czerwonką – zmarł dwa miesiące 
później 29 sierpnia 1940 r. Jego pro-
chy są pochowane w Wiśle na cmen-
tarzu „Na Groniczku”. 

Muzyczny fenomen
Tę niezwykłą postać przybliżył słu-
chaczom MUR-u w środę 9 marca dr 
hab. Hubert Miśka, śpiewak operowy 
i profesor Uniwersytetu Śląskiego 
(w latach 2016-2019 dyrektor Insty-
tutu Muzyki UŚ). Podczas wykładu 
MUR-w Czeskim Cieszynie nakreślił 
tragiczne losy znakomitego kompo-
zytora podając w przystępny sposób 
jego muzyczne dokonania. Słucha-
cze mieli okazję obejrzeć fragmenty 
filmu dokumentalnego „Muzyka i 
cisza” z 2013 r. w reżyserii Dagmary 
Drzazgi, przedstawiającego histo-
rię Jana Sztwiertni (w dokumencie 
występują m.in. Hubert Miśka oraz 

grupa studentów podążająca śladem 
kompozytora), zobaczyć unikatowe 
zdjęcia twórcy z lat 30. XX wieku, a 
także posłuchać fragmentów jego 
utworów.

– Zostałem tym tematem „zarażo-
ny” przez moich profesorów – prof. 
Ryszarda Gabrysia z Uniwersyte-
tu Śląskiego, bo w latach 70. moje 
pierwsze studia miały miejsce w Cie-
szynie. Wtedy właśnie poznawałem 
muzykę Sztwiertni. Tak samo Jerzy 
Drozd, mój pierwszy nauczyciel 
śpiewu, naturalnie proponował swo-
im uczniom utwory Jana Sztwiertni 
– przyznał prelegent.

– Zaintrygowały mnie tragiczne 
losy tego twórcy – wieki talent, na 
miarę światowej kariery. A wszystko 
to jakby „schowane” i owiane tajem-
nicą – dodał.

Jan Sztwiertnia urodził się 1 
czerwca 1911 roku w Ustroniu-Her-
manicach. Do szóstego roku życia 
wychowała go matka, a następnie 
Jan poszedł na wychowanie do wuja, 
skąd w 1921 r. trafił do Ewangelickie-
go Domu Sierot w Ustroniu.

– Rozpoczął naukę w szkole po-
wszechnej w Ustroniu, uczył się 
bardzo dobrze, a nauczyciel Paweł 
Wałach zwrócił uwagę na jego słuch 
absolutny i zdolności muzyczne – 
wskazywał Hubert Miśka.

W 1925 r. Sztwiertnia kontynuował 
edukację w seminarium nauczyciel-
skim w Cieszynie-Bobrku. W tym 
samym czasie nagle umarła jego 
matka, a on sam przeniósł się do 
Cieszyna, gdzie mieszkał przez dwa 
lata. Potem wrócił do ustrońskiego 
sierocińca, skąd dojeżdżał na wykła-
dy.

– W Cieszynie uczył się przed-
miotów pedagogicznych i regular-
nie pobierał lekcje muzyki. Grał na 
skrzypcach, fortepianie, organach, 
poznawał zasady muzyczne i pod-
stawy kompozycji – wyliczał Miśka. 
Zaznaczył, że pierwsze kompozycje 
Sztwiertni przychodziły mu z za-
dziwiającą łatwością – godzinami 
improwizował na organach, pisał 
ze słuchu, a pamięć muzyczną miał 
fenomenalną. – Potrafił cały utwór 
przemyśleć podczas samotnych 
górskich wędrówek, a po powrocie 
zapisywał go w takiej samej formie 
i układzie harmonicznym, prawie 

bez błędu – wyjaśnił prelegent, pre-
zentując skany starannie zapisanych 
nut.

Nauczyciel i organista
W 1930 r. Sztwiertnia ukończył na-
ukę w seminarium nauczycielskim i 
objął posadę w małej, jednoklasowej 
szkole w Wiśle-Równem pod Bara-
nią Górą. Tam realizując swoje pe-
dagogiczne obowiązki rozwijał kom-
pozytorską pasję. Wielogodzinne 
spacery wśród przyrody Beskidów i 
bliski kontakt z góralskim folklorem 
wpłynęły na jego twórczość. Mając 
do dyspozycji jedynie skrzypce za-
czął komponować.

– Nie zna Beskidów ten, kto nie 
zna pieśni Jana Sztwiertni. Jego ję-
zyk muzyczny wydziera górom ich 
odwieczne tajemnice, uskrzydla 
wyobraźnię, wydobywa gdzieś z głę-
bi serc uczucie uwielbienia piękna 
natury. Jego pieśni rozbrzmiewają 
całym bogactwem tonacji, przema-
wiają niezwykłością doznań, wyro-
słych z przeżywanych napięć har-
monicznych – pisał o kompozytorze 
Władysław Oszelda, którego cytował 
Hubert Miśka. 

Na Równem młody nauczyciel 
poznał swoją żonę, Ewę Wantulok, 
córkę gospodarzy z sąsiedztwa, u 
których się stołował. 15 sierpnia 
1933 r. młodzi pobrali się, a wkrót-
ce Sztwiertnia podjął pracę w szko-
le powszechnej w Wiśle-Głębcach, 
by w 1934 r. związać się ze szkołą 
nr 1 w Wiśle-Centrum (obecnie na 
budynku tej szkoły znajduje się 
tablica pamiątkowa poświęcona 
Sztwiertni). Kompozytor został 
organistą w wiślańskim kościele 
ewangelickim, a kupione pianino i 
porządne radio pozwoliły my pew-
niej wkroczyć w muzyczny świat. 
Chcąc się rozwijać rozpoczął na-
ukę w szkole muzycznej w Cieszy-
nie, gdzie miał okazję spotkać się 
m.in. ze Stanisławem Hadyną.

– Zaczął naukę u wybitnych pe-
dagogów katowickich – Aleksandra 
Brachockiego i Tadeusza Prejzne-
ra. Już roczna nauka zaowocowała 
przyjęciem go do Śląskiego Kon-
serwatorium Muzycznego w Kato-
wicach – podkreślił Hubert Miśka. 
Zauważył, że Jan Sztwiertnia wraz 
z Jerzym Drozdem stworzyli w 1935 

r. grupę regionalną, z której to ini-
cjatywy przeniesiono Święto Gór w 
Beskidy, wydarzenie inspirowane 
zakopiańskim festiwalem folklory-
stycznym, gdzie prezentowano folk-
lor góralski (na kanwie tego Święta 
Gór w latach 60. postał Tydzień Kul-
tury Beskidzkiej).

W 1939 r. Sztwiertnia ukończył 
wydział pedagogiczny katowickie-
go konserwatorium, a w zakresie 
kompozycji przeszedł na kurs naj-
wyższy. Koncert kompozytorski 
okazał się jego wielkim sukcesem i 
przyznaniem stypendium w Pary-
żu. Miśka podejrzewa, że Sztwiert-
nia wykonywał na tym koncercie 
swoje ostatnie, najdojrzalsze utwo-
ry. Wszystko jednak zakończył dra-
mat wojny.

»Sałasznicy« i »Rycerze«
Hubert Miśka zwrócił uwagę, że 
Sztwiertnia działalność kompozy-
torską rozpoczął dość wcześnie, a 
pierwsze utwory powstawały już 
podczas jego nauki w seminarium 
nauczycielskim. W 1930 r. skompo-
nował wariacje na temat śląskich 
pieśni ludowych, a następnie roz-
począł pracę nad swoim najbardziej 
znanym dziełem – widowiskiem 
scenicznym „Sałasznicy”, które na-
zywane jest operą ludową. Eksplozja 
twórczości Sztwiertni przypada na 
czas jego studiów w Śląskim Konser-
watorium Muzycznym. – Nowe moż-
liwości sprawiły, że sięgał po ambit-
niejsze formy muzyczne. Powstały 
utwory fortepianowe, kameralne, na 
różne składy instrumentów dętych 
czy trio fortepianowe – wyjaśnił Mi-
śka.

Niezwykłe miejsce w dorobku 
kompozytora zajmuje chóralna 
pieśń, kantata „Rycerze”, która przy-
niosła Sztwiertni ogromną popular-
ność – w 1938 r. na Zjedzie Chórów 
Polskich w Gdańsku utwór upla-
sował się na trzecim miejscu pod 
względem liczby wykonań.

– Pomimo krótkiego okresu kom-
ponowania, który przypadał na 
jedno dziesięciolecie, Jan Sztwiert-
nia pozostawił po sobie prawie 100 
utworów. Cześć niestety bezpowrot-
nie zaginęła podczas wojny. Co by 
było, gdyby mógł skorzystać ze stu-
diów w Paryżu? Jego utwory byłyby 

klasy europejskiej, a przepowiednia 
Prejznera spełniłaby się – stwierdził 
profesor UŚ.

Po wojnie muzyka Sztwiertni zo-
stała doceniana i prezentowana 
wielokrotnie „na żywo”, w radiu i 
telewizji. Już 23 lutego 1946 r. w te-
atrze w Cieszynie odbył się koncert 
jego kompozycji, w którym prócz 
chóru Towarzystwa Śpiewaczego 
„Harmonia” wystąpili m.in. Eleono-
ra Plackowska, Irena Myrdaczów-
na, Zofia Cichy, Jerzy Drozd i Emil 
Baron. Rok później, 31 maja 1947 r., 
podobny koncert zorganizowano w 
auli katowickiej Państwowej Wyższej 
Szkoły Muzycznej, a mowę wygłosił 
Stanisław Hadyna. W 50. rocznicę 
urodzin Sztwiertni, w czerwcu 1961 
r., na murze wiślańskiego domu, w 
którym mieszkał i tworzył, została 
odsłonięta tablica pamiątkowa. Ta-
kie tablice są też w Akademii Mu-
zycznej w Katowicach, w gmachu 
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, 
a także na budynku szkoły w Wiśle-
-Równem.

W 2011 r. w Katowicach i na Śląsku 
Cieszyńskim odbyły się obchody 
setnej rocznicy urodzin kompozyto-
ra. Zorganizowano koncerty i spek-
takle, nową inscenizację „Sałaszni-
ków” przygotowaną przez Zespół 
Pieśni i Tańca „Śląsk” . Ważnym 
wydarzeniem były uroczystości w 
Gusen w 2015 r., gdzie została odsło-
nięta tablica upamiętniająca Jana 
Sztwiertnię i polskich ewangelików 
zamęczonych w obozie koncentra-
cyjnym Mauthausen-Gusem. Kom-
pozycje Sztwiertni zabrzmiały też 
w katedrze św. Szczepana w Wied-
niu w 2016 r., a słuchało ich m.in. 
16 ambasadorów różnych krajów. W 
2020 r. z okazji 80. rocznicy śmierci 
Jana Sztwiertni, w Wiśle miał miej-
sce koncert. Hubert Miśka przyto-
czył wypowiedziane wówczas sło-
wa Emila Barona, byłego dyrektora 
Państwowej Szkoły Muzycznej w 
Cieszynie. „Wśród twórców młodego 
pokolenia był meteorem, który na 
krótko tylko zajaśniał pozostawia-
jąc kilkadziesiąt pereł najprawdziw-
szych. Skoro on sam już żadnej nie 
dorzuci, strzeżmy, by nie tylko żad-
nej nie zgubić, ale wszystkie przeka-
zać pokoleniom, które go nie znały, 
ale poznać winny”. 

Twórczość Sztwiertni aktualna do dziś
Kompozycje Jana Sztwiertni na stałe weszły do repertuaru znakomitych 
śląskich solistów, m.in. Juliana Gembalskiego, Michaliny Growiec, Jadwigi 
Papiernik czy Jerzego Drozda, pierwszego odtwórcy większości solowych 
utworów wokalnych.
Także wiele śląskich zespołów chóralnych ma w swoich repertuarach 
kompozycje twórcy z Wisły. Wystarczy wymienić Akademicki Chór Uni-
wersytetu Śląskiego „Harmonia”. Legendę kompozytora podtrzymują także 
wiersze Jana Sikory, Rudolfa Dominika, Aleksandra Widery, Władysławy 
Maryniok-Cieślarowej, Wilhelma Przeczka, którzy pisali o wiślańskim kom-
pozytorze i jego twórczości.• „Sałasznicy” to najbardziej znany utwór Jana Sztwiertni, który określany 

jest operą ludową. Zdjęcia: ŁUKASZ KLIMANIEC, ARC• Jan Sztwiertnia.
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S P O R T 
S P O R T

Petr Čech, 
były czeski bramkarz piłkarski, obecnie członek zarządu sportowego FC Chelsea

Mam nadzieję, że dogramy sezon. Jest wiele pytań, 
ale zbyt mało odpowiedzi 

RETROSKOP 

Robert Gadocha, jeden z 
bohaterów drużyny Ka-
zimierza Górskiego na 
pamiętnym piłkarskim 

mundialu 1974, był gwiazdą ubie-
głotygodniowego Retroskopu. 

Napastnik, który wprawdzie nie 
strzelił gola w mistrzostwach świa-
ta, ale za to asystował przy siedmiu 
bramkach swoich kolegów, pojawił 
się na zdjęciu z zadumaną miną, 
tak zresztą najczęściej pozował 
dziennikarzom. 

Wszystkie wasze odpowiedzi 
były tym razem poprawne i zosta-
ną uwzględnione na mecie kolej-
nej lotnej premii. Przypominamy 
zasady gry: raz na cztery tygodnie 
do jednego z czytelników trafi vo-

ucher o wartości 500 koron do sie-
ci sklepów Sportisimo. Wystarczy 
tylko rozszyfrować sportowego 
bohatera na zdjęciu i liczyć na łut 
szczęścia. W dzisiejszym odcinku 
pozostajemy na piłkarskim bo-
isku. 

PYTANIE NR 95
Z orzełkiem na piersi zagrał 34 
spotkania, aczkolwiek w młodości 
w ogóle nie marzył o występach 
w barwach reprezentacji Polski. 
Francuski piłkarz polskiego po-
chodzenia był jednym z wyróżnia-
jących się pomocników rozgrywek 
Ligue 1 i jednym z najlepszych 
„farbowanych lisów” w kadrze 
Polski. 

W biało-czerwonych barwach 
zadebiutował w sierpniu 2009 roku 
w meczu z Grecją i od razu z przy-
tupem, zdobywając dwie bramki. 
W sumie w reprezentacji Polski 

strzelił sześć goli. Karierę piłkarską 
zakończył w 2018 roku. Na odpo-
wiedzi czekam do najbliższej nie-
dzieli pod adresem e-mailowym: 
bittmar@glos.live.  (jb)

WEEKENDOWY  
SERWIS PIŁKARSKI
Gdyby zapytać kibiców Karwiny, czy dalej chcą przeżywać udrękę o nazwie „ratowanie pierwszoligowego bytu”, 
większość z nich odpowiedziałaby jednym głosem: nie. Dodając zarazem, że chyba warto już zgasić światło 
i pogodzić się z faktem, że sezon 2022/2023 rozpocznie się nad Olzą z przydomkiem „drugoligowy”. Najbliższym 
rywalem Karwiny będzie w sobotę Banik Ostrawa, który w 25. kolejce wymęczył remis w Uherskim Hradziszczu. 
Walka o uratowanie bytu nie dotyczy w tym sezonie tylko Karwiny. W drugiej lidze od falstartu rozpoczęli 
wiosenne rozgrywki piłkarze Trzyńca. 

Janusz Bittmar

FORTUNA LIGA

MFK KARWINA 
– SIGMA 
OŁOMUNIEC 1:2
Do przerwy: 0:1. Bramki: 51. Pa-
padopulos – 5. Greššák, 58. Navrátil. 
Karwina: Bajza – Mikuš, Dramé, 
Kobouri, Šehić – Ndiaye (84. Qose), 
Marco Túlio – Zorvan (84. Holík), 
Papadopulos (84. Chvěja), Bartošák 
– Svoboda (61. Durosinmi).

Podopieczni trenera Bohumila 
Páníka w przegranym niedzielnym 
meczu z Sigmą Ołomuniec poka-
zali futbol, który niósł znamiona 
nie drugiej, a co najmniej trzeciej 
ligi. I zdaję sobie sprawę z tego, że 
teraz akurat niechcący obraziłem 
wszystkich piłkarzy trzecioligo-
wych, jak również tych grających 
w niższych, amatorskich klasach 
rozgrywek. 

Karwiniacy w chaotycznej walce 
z Sigmą sprawiali bowiem wraże-
nie kompletnie zagubionych. Tyl-
ko jednostki, jak choćby Michal Pa-
padopulos, Filip Zorvan czy Lukáš 
Bartošák, były w stanie nawiązać 
z ołomunieckim monolitem rów-
norzędną walkę, a to za mało, żeby 
myśleć o sukcesie, tym bardziej że 
futbol jest sportem zespołowym. 
Podobnie jak w poprzednich me-
czach, również tym razem dopiero 
goniąc wynik gospodarze zaczęli 
grać aktywniej, zmuszając Sigmę 
do większego wysiłku w polu kar-
nym. To wszystko działo się jednak 
w akcie desperacji, bez ładu i skła-
du. Trener Páník niemniej w swojej 
pomeczowej ocenie był zbyt łagod-
ny, jak gdyby sam nie chciał pogar-
szać sytuacji. 

– Waleczności nam odmówić nie 
można, ale to zbyt mało, zwłaszcza 
kiedy bramkę potrafi zdobyć wy-
łącznie Papadopulos – skomento-
wał przegrane zawody szkolenio-
wiec MFK Karwina. 

Sigma, która w tym sezonie prze-
plata lepsze występy z gorszymi, na 
Miejskim Stadionie w Raju zagrała 
w pełnym skupieniu od pierwszych 
minut, licząc na skomasowany 
atak gospodarzy walczących o ura-
towanie ligi. Rzeczywistość była 
jednak zgoła odmienna. To goście 
błyskawicznie przejęli inicjatywę, 
zagrażając bramce Karwiny. Pierw-

szego gola gospodarze stracili już 
w 5. minucie po typowym błędzie 
stoperów. Na 1:1 wyrównał w 51. 
minucie z dobitki Papadopulos, w 
klasycznym dla siebie i całego ze-
społu stylu.

– Strzelamy bramki zazwyczaj z 
dobitek, bezpośrednio pod bramką 
rywala. Brakuje nam uderzeń z dy-
stansu, takich, jak pokazała Sigma 
– zaznaczył Páník. Zwycięskiego 
gola zdobył właśnie z dystansu 
Navrátil, trafiając w 58. minucie 
idealnie pod poprzeczkę. Bram-
karz Pavol Bajza był bez szans. Dru-
ga liga coraz bliżej. 

1. FC SLOVÁCKO – 
BANIK OSTRAWA 
0:0
Ostrawa: Laštůvka – Ndefe, Pokor-
ný, Lischka, Fleišman – Ekpai (65. 
Falta), Kaloč, Boula (57. Janošek), 
Koncevoj (79. Buchta) – Kuzmano-
vić (65. Tetour) – Klíma (57. Almási). 

Ekipa Odřeja Smetany w 25. ko-
lejce Fortuna Ligi zremisowała 
na wyjeździe ze Slováckiem 0:0. 
Pierwsza połowa wyglądała jak 
partia szachów, odważny futbol za-
gościł w Uherskim Hradziszczu do-
piero po przerwie. Banik miał wię-
cej z gry, ale z trudem dochodził 
do czystych sytuacji strzeleckich. 
– Gospodarze ustawili poprzeczkę 
wysoko. Remisu nie traktujemy 
więc w kategoriach niepowodze-
nia. Do zdobycia jeszcze sporo 
punktów – ocenił spotkanie trener 
Banika. 

Według bukmacherów, komplet 
punktów w najbliższych derbach 
z Karwiną powinien pozostać w 
Ostrawie. Czy faktycznie tak się 
stanie, albo – posiłkując się rymem 
częstochowskim – Karwina zmar-
twychwstanie, przekonamy się w 
sobotę o godz. 15.00 na Miejskim 
Stadionie w Ostrawie-Witkowicach. 
Lokaty: 1. Pilzno 63, 2. Slavia Pra-
ga 60, 3. Sparta Praga 54, 4. Ostrawa 
47,… 14. Teplice 21, 15. Pardubice 20, 

16. Karwina 10 pkt. W następnej ko-
lejce: Ostrawa – Karwina (sob., 15.00). 

FNL

OPAWA – 
TRZYNIEC 3:0
Do przerwy: 0:0. Bramki: 60. Ra-
taj, 73. Darmovzal, 84. Kadlec. CZK: 
91. Bolf (T). Trzyniec: Adamuška 
– Bolf, Ba, Foltyn, Javůrek – Oma-
sta, Nešický, Machuča (80. Bedecs), 
Kania (80. Hýbl) – Juřena, Petráň.

Trzyńczanie z tygodniowym 
opóźnieniem włączyli się do wio-
sennej walki o drugoligowe punkty. 
W derbach z Opawą byli jednak bez 
szans, co gorsza, po przegranej spa-
dli po weekendzie na przedostat-
nią pozycję w drugoligowej tabeli. 
Worek z bramkami rozwiązał się 
w drugiej połowie. Faworyzowani 
gospodarze wyszli na prowadze-
nie w 60. minucie po akcji Celby i 
przytomnym strzale Rataja, na 2:0 

poprawił w 73. minucie z rzutu roż-
nego Darmovzal, pozostawiony bez 
opieki na tylnym słupku. Dzieła 
zniszczenia dokonał na sześć mi-
nut przed końcem Kadlec. Trzy-
nieccy piłkarze za każdym razem 
spóźnili się z interwencją, ustawia-
jąc rywala w komfortowej sytuacji.

– Taki futbol to wstyd. Jeśli chce-
my uciec ze strefy spadkowej, mu-
simy zagrać zupełnie inaczej. Naj-
bliższa okazja pojawi się we wtorek 
– stwierdził mocno zdenerwowany 
Marek Čelůstka, dyrektor sportowy 
FK Trzyniec.  

Już dziś podopieczni Martina 
Zbončáka w zaległym meczu 17. 
kolejki podejmują na Leśnej ekipę 
MFK Chrudzim (14.30). Zapowiada 
się pojedynek o przysłowiowych 
sześć punktów. 
Lokaty: 1. Brno 44, 2. Vlašim 32, 
3. Líšeň 32,… 14. Chrudzim 14, 15. 
Trzyniec 14, 16. Żiżków 10 pkt. W 
następnych kolejkach: Trzyniec – 
Chrudzim (dziś, 14.30), Trzyniec – 
Prościejów (sob., 10.15).    

• Karwiniacy przegrali z Sigmą Ołomuniec 1:2. Druga liga nad Olzą coraz bliżej. Fot. mfkkarvina
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porażek zanotowali w Fortuna Lidze 
piłkarze Karwiny. To najgorszy bilans 
spośród pierwszoligowych zespołów

Banik w play off 
z Koprzywnicą
W ostatniej kolejce rundy zasadniczej Strabag Rail Ekstraligi piłkarze ręczni Banika 
Karwina przegrali na wyjeździe z Talentem Pilzno 25:29. Wynik sobotniego meczu miał 
znaczenie wyłącznie dla gospodarzy, którzy za wszelką cenę chcieli zachować fotel 
wicelidera. Po weekendzie poznaliśmy pary ćwierćfinałowe: Banik w pozycji lidera tabeli 
trafi na Koprzywnicę. Pierwsze starcia na karwińskim parkiecie w dniach 26-27 marca.  

Janusz Bittmar

P
odopieczni trene-
ra Michala Brůny 
potraktowali kon-
frontację z Pilznem 
w kategoriach roz-
grzewki przed play 
off. Gospodarze, któ-

rzy obawiali się desperackiego ataku 
na fotel wicelidera ze strony trze-
ciego w tabeli Zubrzi, zagrali z dużo 
wyższą motywacją. Na starcie spo-
tkania nerwowe ataki Pilzna przepla-
tane były błędami technicznymi Ba-
nika, szczyporniak powoli jednak się 
ustatkował, z korzyścią dla widzów. 

Sztab szkoleniowy Banika zde-
cydował się wystawić nieco eks-
perymentalny skład, dostosowu-
jąc się do rangi meczu. Na pozycji 
środkowego rozgrywającego od 
pierwszych minut zagrał Slavomír 
Mlotek, wypoczywał z kolei Domi-
nik Solák. Tym razem też nie Voj-
těch Patzel, a Denis Harabiš został 
najlepszym strzelcem zespołu. 
Grający na prawym skrzydle Ha-
rabiš siał duży popłoch w defen-
sywie Pilzna. W tym sektorze bo-
iska Banik, grający nierzadko w 
ustawieniu 0-7 (bez bramkarza, 
z siódemką zawodników w polu), 

zadawał gospodarzom regularne 
ciosy. 

Pilzno, które w sobotnim me-
czu czuło w oddali oddech Zubrzi, 
skupiło się na pieczołowitej defen-
sywie i szybkich, ale skutecznych 
atakach. W końcówce spotkania 
gospodarze dyktowali warunki na 
parkiecie, wygrywając zawody róż-
nicą pięciu bramek.  

Ćwierćfinał  
(start 26-27. 3.)
Karwina – Koprzywnica
Pilzno – Brno
Zubrzi – N. Veselí
Dukla Praga - Lowosice

Tabela rundy zasadniczej
1. Karwina 22 40 676:564

2. Pilzno 22 38 699:554

3. Zubrzi 22 35 685:580

4. Dukla 22 25 621:593

5. Lowosice 22 24 641:632

6. N. Veselí 22 22 597:604

7. Brno 22 20 610:626

8. Koprzywnica 22 19 640:629

9. Jičín 22 16 608:629

10. Frydek-Mistek 22 16 620:642

11. Hranice 22 6 501:650

12. Maloměřice 22 3 535:730

STRABAG RAIL EKSTRALIGA

PILZNO – 
KARWINA 29:25
Do przerwy: 17:14. Karwina: 
Marjanović, Mokroš, Tabara – Fulnek 
1, Mlotek 4, Patzel 4/3, Harabiš 6, 
Halama, Skalický 5, Jan Užek, Petro-
vić 5, Široký, Nantl, Franc.

Bitwa 
o ćwierćfinał

Trwa walka w fazie wstęp-
nej play off ekstraligi ho-
keja na lodzie. Drużyna 
Witkowic wczoraj po za-

mknięciu numeru zmierzyła się 
po raz trzeci z Ołomuńcem. Stan 
rywalizacji po dwóch spotkaniach 
był remisowy. Dziś o godz. 19.00 
czwarta odsłona w Ołomuńcu. 

Ostrawianie, którzy z powodu 
grasującej w zespole grypy stracili 

kluczowych zawodników, na próż-
no wnioskowali o przełożenie tej 
serii na inny termin. Nie zgodzili 
się zarówno włodarze hokejowego 
Ołomuńca, jak również szefowie 
Tipsport Ekstraligi. 

W pierwszym meczu Witkowice 
zwyciężyły na własnym lodowisku 
4:3 w dogrywce, w drugim przegra-
ły 1:3. Seria potrwa do trzech zwy-
cięstw.  (jb)

• Bratobójcza walka pomiędzy Witko-
wicami a Ołomuńcem. Fot. hc-vitkovice

• Karwina szykuje się do play off. 
Fot. hcb-karvina

Wciąż ten sam 
niedosyt

Z niedosytem, podobnie jak 
w całym sezonie, zakoń-
czyli udział w mistrzo-
stwach świata w lotach 

polscy skoczkowie narciarscy. Po-
lacy w składzie Kamil Stoch, Piotr 
Żyła, Dawid Kubacki i Jakub Wolny 
zajęli w norweskim Vikersund pią-
te miejsce. Złoty medal wywalczyli 
Słoweńcy.

W polskiej ekipie wyróżniającą 
się postacią był tylko Jakub Wolny, 
który zakończył konkurs próbą na 
odległość 231 m. Poniżej oczekiwań 
spisali się Kamil Stoch i Piotr Żyła. 
Zwłaszcza Stoch nie zaliczy tych 
mistrzostw do udanych. Utytuło-
wany skoczek w pierwszej serii nie 
przekroczył 200 metrów. 

Mistrzostwa świata w lotach nar-
ciarskich w Vikersund były popi-
sem skoczków ze Słowenii, którzy 
odlecieli rywalom. Domen Prevc, 
Peter Prevc, Timi Zajc oraz Anze 
Lanisek po pierwszej serii wypra-
cowali sobie 63-punktową prze-
wagę, którą w finałowej odsłonie 
powiększyli do 128 punktów. Dru-
gie miejsce zajęli Niemcy, a trzecie 
Norwegowie.

To jeszcze nie koniec zimowych 
emocji z udziałem skoczków. W 
najbliższy weekend zaplanowa-
no konkurs na mamucim obiek-
cie w Oberstdorfie. Trener Michal 
Doležal desygnował do zawodów 
identyczny skład, jaki zaprezento-
wał się w Vikersund.  (jb)
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I N F O R M A T O R 

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

GŁ-177

I N F O R M AT O R

PROGRAM TV

WTOREK 15 MARCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie położne 
(s.) 9.55 Pierwsza republika (s.) 10.55 
Kosztowności 11.30 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Wszystko, co lubię 
14.30 Po Czechach 14.40 My, uczęsz-
czający do szkoły (s.) 15.50 Wezwij-
cie położne (s.) 16.45 Podróżomania 
17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.10 Ot, 
miłość (film) 21.55 Niewinne kłam-
stwa (s.) 23.10 Komisarz Moulin (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowna pla-
neta 9.20 Cuda ludzkiego geniuszu 
10.15 Odkryte tajemnice egipskich 
mumii 11.00 Największe bitwy czołgo-
we 11.50 Peru – targowisko cywilizacji  
12.10 Nie poddawaj się plus 12.35 Nie 
poddawaj się 13.05 Wojskowe machi-
ny 13.50 Tajemnice II wojny świato-
wej 14.45 Sto cudów świata 15.40 Za-
marznięta planeta 16.30 Prezydent, 
który nie lubił fotografowania 17.15 
Królewicz Karol – dom w Kornwalii 
18.05 Najwspanialsze dzieła natury 
19.00 Na hulajnodze 19.10 Magazyn 
chrześcijański 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Wielki 
błękit (film) 22.20 Pragnę cię, jeśli po-
trafisz 23.50 Tajemnicze bunkry 0.45 
Zielona pustynia. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Ulica 
(s.) 9.55 Spece (s.) 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Krok za krokiem 
(s.) 12.55 Lekarze z Początków (s.) 
14.05 Mentalista (s.) 15.05 CSI: Kry-
minalne zagadki Miami (s.) 16.57 Po-
południowe wiadomości 17.35 Pościg 
18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Survivor Czechy 
i Słowacja (reality show) 22.40 Week-
end 23.30 CSI: Kryminalne zagadki 
Miami (s.) 1.15 Mentalista (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 9.20 Linia (s.) 10.30 
Jak zbudować marzenie 11.35 Straż-
nik Teksasu (s.) 12.35 Gliniarz i pro-
kurator (s.) 13.35 Policja Hamburg 
(s.) 14.35 Agenci NCIS (s.) 15.40 Tak 
jest, szefie! 16.50 Policja w akcji 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
pogoda 19.55 Showtime 20.15 Zoo (s.) 
21.35 7 przypadków Honzy Dědka 
23.55 Tak jest, szefie! 1.05 Like House. 

ŚRODA 16 MARCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie położ-
ne (s.) 10.00 Kamera na szlaku 10.30 
Obiektyw 11.00 13. komnata Doroty 
Nvotowej 11.30 AZ kwiz 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Kot to nie pies 14.35 Pie-
cze cały kraj 15.45 Wezwijcie położne 
(s.) 16.40 Podróżomania 17.10 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 Żandarmer-
skie humoreski (s.) 21.25 13. komnata 
Josefa Kvasnički 21.55 Hercule Poirot 
(s.) 22.45 Kanadyjska noc (film) 0.20 
Maigret i martwy kolega klasowy 
(film). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Fascynująca 
Nowa Zelandia 9.25 Zamarznięta pla-

neta 10.15 Wysokie Tatry 11.05 Kraina 
wina 11.35 Wojskowe projekty trze-
ciej rzeszy 12.20 Tajemnicze bunkry 
13.15 Dynastia Kennedych 14.00 Na-
tura bez granic 14.30 Zagrożona róż-
norodność biologiczna 15.20 Klucz 
15.50 Gry na placach boju 16.45 Prze-
żyli rok 2000 16.55 Królestwo natury 
17.20 Serce słonia 18.15 Synowie boga 
Słońca 19.10 Babel 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Nowa 
Zelandia – Wyspa Południowa 21.00 
Odkrywanie smaków z Gordonem 
Ramsay'em 21.50 Techniczne zabyt-
ki w Czechach 22.15 Czeskie Expo w 
Dubaju 22.45 Duże maszyny 23.35 
Odkryte tajemnice egipskich mumii 
0.20 Biała królewna (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Ulica 
(s.) 9.55 Spece (s.) 10.55 Pościg 12.00 
Południowe wiadomości, sport, pogo-
da 12.30 Krok za krokiem (s.) 12.55 
Lekarze z Początków (s.) 14.05 Men-

talista (s.) 15.05 CSI: Kryminalne za-
gadki Miami (s.) 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.35 Pościg 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Zamieńmy się żonami (reality 
show) 21.40 Małe miłości 22.40 Pra-
wo i porządek: Sekcja specjalna (s.) 
23.35 CSI: Kryminalne zagadki Mia-
mi (s.) 1.15 Mentalista (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.10 M.A.S.H. (s.) 9.15 Zoo (s.) 10.30 
7 przypadków Honzy Dedka 11.35 
Strażnik Teksasu (s.) 12.35 Gliniarz i 
prokurator (s.) 13.35 Policja Hamburg 
(s.) 14.35 Agenci NCIS (s.) 15.40 Tak 
jest, szefie! 16.50 Policja w akcji 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
pogoda 19.55 Showtime 20.15 1. mi-
sja (s.) 21.35 Show Jana Krausa 23.50 
Tak jest, szefie! 1.10 Like House. 

CZWARTEK 17 MARCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie położne 
(s.) 10.00 List do ciebie 11.00 Wszyst-
ko, co lubię 11.30 AZ kwiz 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Chłopaki w akcji 14.30 
Śladami gwiazd 14.55 Zawodowcy 
(s.) 15.50 Wezwijcie położne (s.) 16.45 
Wszystko, co lubię 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 18.00 Wiadomości re-
gionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Pierwsza republika (s.) 
21.00 Gejzer 21.35 Pr. dyskusyjny 
22.35 Na tropie 22.55 Miejsce zbrod-
ni - Berlin (s.) 0.30 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Świat zwierząt 
9.25 Najwspanialsze dzieła natury 
10.15 Zagrożona różnorodność biolo-
giczna 11.10 Tajemnice II wojny świa-
towej 12.05 Duże maszyny 12.50 Jiří 
z Poděbradów 13.40 Cudowna plane-
ta 14.30 Niesamowity świat młodych 
15.15 Piękno z wikliny 15.50 Pierwsi 
Amerykanie 16.35 Europa dziś 17.05 
Sto cudów świata 18.00 Odkrywanie 
smaków z Gordonem Ramsay'em 
18.45 Auto Moto Świat 19.10 Przez 
ucho igielne 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Meghan, 
amerykańska królewna 20.55 Czeski 
rybołów 21.25 Kraina wina 21.55 Fau-
da (s.) 23.25 Wojskowe projekty III 
rzeszy 0.10 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Ulica 
(s.) 9.55 Małe miłości 10.55 Pościg 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Krok za krokiem (s.) 12.55 Lekarze z 
Początków (s.) 14.05 Mentalista (s.) 
15.00 CSI: Kryminalne zagadki Mia-
mi (s.) 15.55 CSI: Kryminalne zagad-
ki Las Vegas (s.) 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.35 Pościg 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Facet (s.) 21.30 Dama i Król (s.) 
22.40 Gwiezdne życie 23.15 CSI: Kry-
minalne zagadki Miami (s.) 0.10 CSI: 
Kryminalne zagadki Las Vegas (s.) 
1.05 Mentalista (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.10 M.A.S.H. (s.) 9.15 1. misja (s.) 
10.30 Show Jana Krausa 11.35 Straż-
nik Teksasu (s.) 12.35 Gliniarz i pro-
kurator (s.) 13.35 Policja Hamburg 
(s.) 14.35 Agenci NCIS (s.) 15.40 Tak 
jest, szefie! 16.50 Policja w akcji 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
pogoda 19.55 Showtime 20.15 Zoo (s.) 
21.35 Incognito 23.55 Tak jest, szefie! 

POLECAMY

• Peru – targowisko cywilizacji
Wtorek 15 marca, 
godz. 11.50  
TVC 2

• Niesamowity świat młodych
Czwartek 17 marca, 
godz. 14.30  
TVC 2

• Tajemnicze bunkry
Środa 16 marca, 
godz. 12.20  
TVC 2

Dnia 14 marca 2022 minęła pierwsza bolesna rocznica 
śmierci naszego Kochanego Męża, Ojca, Dziadka

śp. inż. EUGENIUSZA CIEŃCIAŁY
Wszystkich, którzy Go znali i zachowali w pamięci, 
o chwilę wspomnień proszą żona i synowie z rodzina-
mi.
 GŁ-171

Woda odpływa, kwiat usycha, 
lecz miłość i wspomnienie nie zanika.

Dnia 15 marca mija 2. rocznica zgonu naszego Kochane-
go Tatusia, Dziadka, Pradziadka, Wujka i Szwagra 

śp. JANA KADŁUBCA 
z Milikowa 

O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.
 GŁ-167

17 marca obchodziłaby 91. urodziny nasza Najdroższa 
Matka, Babcia, Prababcia, Ciocia, Siostra, Szwagierka

śp. GERTRUDA KALETOWA
z Ropicy 

lecz niestety opuściła nas na zawsze i już nigdy nie 
wróci. Wszystkich tych, którzy znali naszą Najdroższą 
Trudkę, proszą o chwilę wspomnień córki Krysia, Jan-
ka, Irka, syn Tadeusz, zięciowie Alois i Paweł, brat Ru-
dolf, siostra Wierka, szwagierka Zosia i cała rodzina.
 GŁ-092

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

Pani Halinie Twardzik i Jej rodzinie wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu odejścia

TATY
składają Orły Zaolzia.
 GŁ-175

Wyrazy szczerego współczucia pani Halinie i Piotrowi Twardzikom 
z powodu śmierci Ojca i Teścia

TADEUSZA GOJNICZKA
składają członkowie Klubu 99.
 GŁ-176

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Fot. ARC

CO W TEATRZE

SCENA „BAJKA” – CZ. CIESZYN: 
Velká policejní pohádka (15, godz. 
10.00);
 Niesamowita wyprawa lewej 
skarpetki (16, godz. 10.00); 
SCENA CZESKA – HAWIERZÓW: 
Láska, sex a finančák (15, godz. 19.00);

 KARWINA: Maryša (16, godz. 
19.00);
 BOGUMIN: Šakalí léta (17, godz. 
19.00).

CO W KINACH

CZ. CIESZYN – Central: Luca (15, 
godz,. 13.45); Pinokio (16, godz. 
16.30); Buka (17, godz. 16.30); Mi-

mořádná událost (17, godz. 19.00); 
TRZYNIEC – Kosmos: Luca (15, 
godz. 10.00); Batman (15, godz. 
17.00; 17, godz. 15.00); Mimořádná 
událost (15, godz. 15.00); V létě ti 
řeknu, jak se mám (15, godz. 20.30); 
Ron Usterka (16, godz. 15.00); 
Zátopek (16, godz. 17.30); Chyby 
(16, godz. 20.00); Myši patří do 
nebe (17, godz. 10.00); Ambulans 
(17, godz. 18.30); KARWINA – Cen-
trum: Tajemství staré bambitky 
2 (15, godz. 17.15); Śmierć na Nilu 
(15, godz. 19.30); Luca (16, godz. 
17.30); V  létě ti řeknu, jak se mám 
(16, godz. 20.00); Šťastný nový rok 
2 (17, godz. 15.00); Pies (17, godz. 
17.30); Margrete (17, godz. 18.00); 
Betlémské světlo (17, godz. 20.00); 
HAWIERZÓW – Centrum: Tři přá-
ní pro Popelku (15, 16, godz. 17.00); 
Południowy wiatr szaleje (15, godz. 
18.00); Uncharted (15, 16, godz. 
19.30); Wyjdź za mnie (16, godz. 
9.30); Kobiety ze stali (16, godz. 
18.00); Ambulans (17, godz. 18.00); 
Batman (17, godz. 19.30); CIESZYN 
– Piast: C’mon, c’mon (16, 17, godz. 
17.30); Krime story, love story (16, 
17, godz. 19.45).

CO NA ANTENIE

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

CO W TERENIE

CZ. CIESZYN – MK PZKO w Cz. Cie-
szynie-Centrum zaprasza na drugi 
spacer tematyczny, który odbędzie 
się w środę 16. 3. Spotykamy się o 
godz. 16.00 przy „Strzelnicy”, skąd 

wyruszymy wzdłuż Olzy do parku 
Sikory. Po drodze Rudolf Klus będzie 
odpowiadał na pytania dotyczące 
zieleni miejskiej, a przede wszyst-
kim drzew i konieczności mniej lub 
bardziej radykalnych działań.
KARWINA – Oddział Literatury 
Polskiej Biblioteki Regionalnej za-
prasza do udziału w spotkaniu z pi-
sarką i lekarką Ałbeną Grabowską, 
które odbędzie się w czwartek 17. 
3. o godzinie 17.00 w salonie lite-
rackim budynku biblioteki w Kar-
winie-Mizerowie. Prosimy o rezer-
wację biletów w cenie 30 kc pod nr. 
telefonu 596 312 477 lub 558 849 501, 
ew. e-mailowo: polske@rkka.cz.
KARWINA-FRYSZTAT – Zarząd 
MK PZKO zaprasza wszystkich 
członków i sympatyków naszego 
koła na zebranie sprawozdawcze, 
które odbędzie się dnia 20. 3. w 
Domu Polskim.
KARWINA-RAJ – Klub Seniora 
MK PZKO zaprasza członków na 
spotkanie dnia 22. 3. o godz. 15.00.
KLUB NAUCZYCIELI EMERY-
TÓW w RC – Zaprasza na spo-
tkanie z okazji Dnia Nauczyciela, 
organizowane przez Towarzystwo 
Nauczycieli Polskich w RC, które 
odbędzie się we wtorek 29. 3. o godz. 
15.00 w Ośrodku Kultury „Strzelni-
ca” w Cz. Cieszynie. W programie 
koncert zespołu „Contiband” (hity 
polskiego rocka Perfect, Lady Pank, 
Lombard…). Zgłoszenia prosimy 
przesyłać najpóźniej do czwartku 
17. 3. Janinie Procner, nr komórki 
723 158 041, adres e-mailowy: jani-
naprocner@seznam.cz. 
PIOTROWICE k. KARWINY – 
Miejscowe Koło PZKO zaprasza w 
sobotę 19. 3. o godz. 15.08 do Domu 
PZKO na spotkanie członkowskie z 
okazji Dnia Kobiet.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 22. 3. na 
rozgrywki w bowlingu w restaura-
cji „U Maryny” w Boconowicach, 
które poprzedzi wycieczka (7,5 
km) z Łomnej Dolnej, przez Małą 
Kikulę. Dojazd do Łomnej Dolnej-
-Matyščiná louka: pociągiem z Cz. 
Cieszyna o godz. 9.20 do Nawsia, z 
Nawsia autobusem o godz. 10.00. 

Rozrywki w bowlingu w godz. 
14.00-16.00. Serdecznie zaprasza-
ją główni organizatorzy: Láďa Mi-
chalík (tel.  602 840 384) oraz Jó-
zek Gurbiel (tel. 728 284 688).
RODZINA KATYŃSKA w RC – Za-
rząd zaprasza wszystkich człon-
ków do wzięcia udziału w dorocz-
nym zebraniu członkowskim, 
które odbędzie się w piątek 18. 3. 
o godz. 10.00 w Centrum Kultury 
„Strzelnica” przy ul. Strzelniczej 
w Cz. Cieszynie. Program i cate-
ring zapewnione, dobrą atmosferę 
przynieście z sobą. Zjawcie się licz-
nie – wspólnota naszą siłą.
SUCHA GÓRNA – MK PZKO zaprasza 
w sobotę 19. 3. o godz. 15.00 do Domu 
PZKO na spotkanie z okazji MDK. W 
programie trochę sztuki muzycznej, 
trochę filmowej oraz aukcja „domo-
wej babki”. Panowie przygotowują 
również smaczny poczęstunek.
TRZYNIEC-OSIEDLE – MK PZKO 
zaprasza na wystawę pt. „Adam 
Wawrosz”. Wernisaż wystawy od-
będzie się w piątek 18. 3. o godz. 
16.15 w Domu PZKO im. Adama 
Wawrosza w Trzyńcu na Tarasie. 
Wystawę można zwiedzać już od 
godziny 15.15. Wstęp: wolne datki.

OFERTY

OGRODZENIA, BRAMY, meble 
ogrodowe, ocieplenia budynków, 
remonty, usługi budowlane. Tel: +48 
511 579 636. www.rafmet-ogrodze-
nia.pl.
 GŁ-163

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, DUŻA GALERIA, 
Teatr Cieszyński, Ostrawska 67: 
do 20. 3. wystawa prac młodych 
twórców z Polskiego Gimnazjum 
im. J. Słowackiego w ramach cyklu 
„Przenikanie” pt. „ W locie…”. Gale-
ria otwarta w trakcie przedstawień 
TC oraz w poniedziałek aż piątek w 
godz. 9.00-15.00 po zgłoszeniu na 
portierni.

CZ. CIESZYN, KONGRES POLA-
KÓW, ul. Grabińska 458/33: do 
15. 3. wystawa pt. „Cieszyńska para 
książęca Albert Kazimierz i Maria 
Krystyna”; do 6. 4. wystawa pt. „Gu-
staw Morcinek. Z mojego Śląska 
Cieszyńskiego”. Czynne od wtorku 
do piątku w godz. 8.00-15.00. 
CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓWNY 
PZKO, Strzelnicza 28, Cz. Cie-
szyn, korytarz wejściowy: do 
6. 4. wystawa pt. „Józef Wybicki i 
Pieśń Legionów Polskich we Wło-
szech”. Czynna w godzinach otwar-
cia budynku. 
MUZEUM HUTY TRZYNIECKIEJ 
i MIASTA TRZYŃCA, Sala wy-
staw, Frýdecká 387, Trzyniec: do 
10. 4. wystawa pt. „Kute rzeźby”. 
Czynna: wt-pt: w godz. 9.00-17.00; 
nie: w godz. 13.00-17.00.
GALERIA „Na schodach”: do 3. 4. 
wystawa pt. „Jak to było z reklamą 
w czasach socjalizmu”. Czynna: wt-
-pt: w godz. 9.00-17.00, nie: w godz. 
13.00-17.00.
 GALERIA „Werk”: do 10. 5. wy-
stawa pt. „Karykatury sportowe”. 
Czynna: wt-pt: w godz. 9.00-17.00; 
nie: w godz. 13.00-17.00.

MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, 
ul. Główna 115/15, Cz. Cieszyn: 
do 28. 8. wystawa pt. „Rzeki nie 
płyną, jak chcą”. Czynna: wt-nie: w 
godz. 9.00-17.00.

CO ZA OLZĄ

CIESZYŃSKI OŚRODEK KULTU-
RY, Galeria Ceglana, Dom Naro-
dowy, Rynek 12, Cieszyn: do 15. 3. 
wystawa Stowarzyszenia Artystów 
Plastyków w RC pt. „SAP 2022 PL/
CZ”. Czynna: po-pt: w godz. 8.00-
16.00.
 Miejska Galeria Sztuki Współ-
czesnej 12: do 8. 4. wystawa pt. 
„Ludzie torfowisk”. Czynna: po-pt: 
w godz. 8.00-16.00.
KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, Men-
nicza 46, Cieszyn: do 31. 5. wysta-
wa pt. „Białe kruki. Z biblioteki ks. 
Leopolda Jana Szersznika”. Czyn-
na od wtorku do piątku w godz. 
8.00-18.00, w soboty w godz. 9.00-
15.00.
WIEŻA PIASTOWSKA i ROTUN-
DA św. Mikołaja, Cieszyn: czyn-
ne codziennie w godz. 9.00-17.00.

CREATON Polska sp. z o.o. to lider krajowego rynku ceramicznych pokryć da-
chowych. Na sukces naszej firmy pracuje w Polsce łącznie około 300 pracow-
ników. W naszych trzech zakładach produkcyjnych: w Olkuszu, w Chojnicach 
i w Widziszewie, tworzymy najwyższej jakości dachówki ceramiczne i cemen-
towe wraz z oryginalnymi akcesoriami i elementami montażowymi. Pracujemy 
w oparciu o najnowsze technologie, cały czas doskonaląc nasze produkty po to, 
by dostarczać naszym odbiorcom wyjątkową jakość dopasowaną do indywidu-
alnych potrzeb. 20 lat historii naszej spółki w Polsce nauczyło nas, że siłą firmy 
są jej pracownicy. Będąc częścią międzynarodowej grupy TERREAL-CREATON, 
która jest wiodącym producentem ceramicznych pokryć dachowych w Euro-
pie, czerpiemy z ogromnego, skumulowanego przez ponad 130 lat doświad-
czenia. Wzajemnie się wspieramy, inspirujemy, inwestujemy we wspólne po-
mysły. Dążymy do rozwoju, podejmując kolejne wyzwania. Liczą się dla nas lu-
dzie i pasja towarzysząca im w codziennej pracy. Doceniamy wszystkie umie-
jętności i talenty. To dzięki temu produkty marki CREATON są tak wyjątkowe. 
Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA
(ze znajomością języka czeskiego)

Miejsce pracy: Olkusz
Za co będziesz odpowiadać?

 ǥ Bieżącą obsługę zamówień – wprowadzenie do systemu, realizacja, aktualizacja
 ǥ Utrzymywanie kontaktów telefonicznych i mailowych z klientami 

Czego od Ciebie oczekujemy?
 ǥ Bardzo dobrej znajomości języka czeskiego
 ǥ Umiejętności współpracy w zespole
 ǥ Komunikatywności, zaangażowania i rzetelności przy realizacji powierzonych zadań

Pracując z nami otrzymasz:
 ǥ Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
 ǥ Atrakcyjne wynagrodzenie + system premiowy
 ǥ Szkolenia podnoszące kwalifikacje 
 ǥ Opiekę medyczną, kartę Multisport 

Administratorem przekazanych w rekrutacji danych osobowych jest CREATON Polska sp. z o.o. z siedzibą 
w Olkuszu (32-300), przy ulicy Wspólnej 6, KRS 114321.  
W sprawie danych możesz skontaktować się z nami na: daneosoboweatcreaton.pl  
Dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu otwartej rekrutacji lub rekrutacji przyszłych (jeżeli wyrazisz 
na to zgodę).  
W zakresie danych wskazanych w art. 22(1)§1 kodeksu pracy podstawą przetwarzania jest przepis prawa, 
a jeżeli chcesz nam przekazać więcej informacji o sobie (w tym Twój wizerunek) to ich przetwarzanie odbywa 
się na podstawie Twojej zgody. Podanie danych osobowych w zakresie przewidzianym kodeksem pracy, jest 
dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. 
Zgodę na przyszłe rekrutacje lub zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych możesz cofnąć w dowolnym 
momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.  
Przysługuje Ci prawo do żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, ich spro-
stowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz 
prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Jeżeli uważasz że przetwarzamy dane niezgodnie 
z prawem przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO. 
Nie będziemy naszej decyzji opierać na przetwarzaniu danych w sposób zautomatyzowany, ani profilowaniu.  
Dane osobowe zbierane w celu rekrutacji będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji na aplikowane 
stanowisko i okres trwania roszczeń odszkodowawczych, a jak wyrazisz zgodę na przyszłe rekrutacje przez 
okres nie dłuższy niż 3 lata.

Kolejny rok podsumowany
6 marca w Domu PZKO w Nawsiu 
odbyło się zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze MK PZKO w Nawsiu. 
Wydarzenie rozpoczęło się od pro-
gramu kulturalnego w wykonaniu 
uczniów miejscowej polskiej pod-
stawówki (na zdjęciu) oraz kon-
certu chóru żeńskiego „Melodia”. 
Licznie zebrani wysłuchali spra-
wozdań z działalności koła, Klubu 
Kobiet, Klubu Młodych oraz chóru 
„Melodia”, a także sprawozdania 
finansowego oraz Komisji Rewizyj-

nej. Udzielono absolutorium ustę-
pującemu zarządowi koła.

Po wyborach nowego zarządu 
w dyskusji wystąpiła prezes PZKO 
Helena Legowicz, która poinfor-
mowała obecnych o bieżącej dzia-
łalności Związku. Głos zabrał także 
członek koła, wicewójt Nawsia – 
Marian Waszut, który zachęcał do 
aktywnego działania, bo to prze-
kłada się na bardziej hojne dotacje 
na przedstawiane projekty. Przy-
pomniał również o konieczności 

korzystania ze zbiorów biblioteki 
gminnej, bo polskich książek jest 
tam bardzo dużo, a czytelników 
niestety niewielu. Apelował rów-
nież o przysyłanie artykułów do 
gminnego informatora, bo z  tym 
także nie jest najlepiej. Wszystkie 
postulaty wynikające z  dyskusji 
zostały ujęte w uchwale Komisji 
Wnioskodawczej i przekazane do 
włączenia w plan pracy miejscowe-
go koła.

 Lidia Lisztwan, sekretarz koła
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UŚMIECHNIJ SIĘ LOGOGRYF

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 książka. Rozwiązania prosimy przy-

syłać na e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsyłania upły-
wa w piątek 25 marca 2022 r. Nagrodę z 1 marca otrzymuje 
Nela Šebesta z Hawierzowa-Błędowic. Autorem dzisiej-
szych łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie logogryfu z 1 marca: ZAMYSŁÓW 
Rozwiązanie minikwadratu magicznego I z 1 marca: 
1. FRAK 2. RZUTKA 3. ATKINS 4. KASA 
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II z 1 marca: 
1. SEJM 2. EUROPA 3. JOPLIN 4. MANY
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 1 marca: 
OTWOCK

Rozwiązaniem jest na-
zwa wsi w Polsce, poło-
żonej w województwie 
dolnośląskim, w powie-
cie dzierżoniowskim, 
między wzgórzami Bie-
lawskimi a Niemczań-
skimi. We wsi tej (5 km 
na zachód od Bielawy) 
zachował się bardzo 
ciekawy średniowieczny 
zamek. Jest to jedyny 
tego typu obiekt w Polsce 
zbudowany na planie 
koła. Ciekawa architek-
tura oraz legendy zwią-
zane z templariuszami 
sprawiają, że warto go 
odwiedzić…

1. nieme przedstawienie 
teatralne

2. maszyna pakująca
3. uczestniczka konkursu 

chopinowskiego
4. chora pod opieką le-

karza
5. chroni przed deszczem 

lub słońcem
6. wschodnia część Oce-

anii, z Hawajami
7. żagiew, płonące łuczy-

wo

Wyrazy trudne lub mniej 
znane: POLINEZJA
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Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. antonim milcze-
nia

2. duplikat doku-
mentu, kopia

3. ...lokalna, oglę-
dziny miejsca 
przestępstwa

4. miasto w Korei 
Południowej 
lub dawniej 
„waszmość pan” 

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: 
ASAN

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. czas odpowiedni 
na coś

2. bohaterski ko-
mendant reduty 
na Woli

3. płynie przez 
Awinion, Genewę 
i Lyon

4. Dymna lub Se-
niuk (aktorki)

Wyrazy trudne 
lub mniej znane: 
RODAN

1 2 3 4

1

2

3

4

1 2 3 4

1

2

3
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Rozwiązaniem jest dokończenie myśli, której autorem jest Stanisław Jerzy Lec (ur. 6 marca 1909 we 
Lwowie, zm. 7 maja 1966 w Warszawie), pseudonim literacki Stach, właściwie baron Stanisław Jerzy de 
Tusch-Letz  – polski poeta, satyryk i aforysta: 
„Jedna kreska artysty oddziela czasem dwie epoki...”

1.-4. płynny składnik krwi
3.-6. krótkie spodenki sportowe
5.-8. dokument regulujący działalność 

stowarzyszenia
7.-10. Aniela, tytułowa bohaterka dra-

matu Gabrieli Zapolskiej
9.-12. nowy fragment tekstu, ustęp
11.-2. biały – nie ma rymów

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
OSOCZE


