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Z Kartą Polaka się opłaca
POLSKA: Zbliżające się lato sprawia, że częściej i intensywniej myślimy o podróżach. Wielu z nas w sezonie letnim 
wybiera się do Polski – czy to na wczasy, czy na wycieczki. Posiadacze Karty Polaka mogą bezpłatnie zwiedzać 
polskie muzea państwowe. Policzyliśmy, ile można w ten sposób zaoszczędzić.

Danuta Chlup

U
stawa o Karcie 
Polaka z 2007 
roku stanowi 
m.in., że po-
s i a d a c z o w i 
Karty Polaka 
p r z y s ł u g u j e 

m.in. 37-procentowa zniżka na 
przejazdy koleją oraz bezpłat-
ny wstęp do muzeów państwo-
wych. W praktyce nieraz trudno 
się zorientować, którą placówkę 
muzealną można zaliczyć do 
państwowych, a którą nie. Ich 
nazwy nam tego nie ułatwiają. 
W dużych miastach muzea skła-
dają się często z wielu oddziałów 
rozsianych na dużym obszarze. 
Wówczas najlepiej szukać infor-
macji o bezpłatnym wejściu w 
informacjach dotyczących całe-
go muzeum (w cenniku lub regu-
laminie zwiedzania), ponieważ 
w poszczególnych oddziałach 
obowiązują takie same zasady. W 
Krakowie można na przykład z 
Kartą Polaka wejść bezpłatnie do 
wszystkich oddziałów Muzeum 
Narodowego. Należą do nich 
m.in. Sukiennice z jedną z naj-
większych w Polsce wystaw XIX-
-wiecznego polskiego malarstwa 
i rzeźby, Muzeum Czartoryskich, 
w których możemy obejrzeć 
m.in. „Damę z gronostajem” Le-
onarda da Vinci czy też Muzeum 
Wyspiańskiego. 

Bezpłatne wejścia dla posia-
daczy Karty Polaka oferuje także 

Muzeum Krakowa. Dzięki temu 
można zwiedzić bezpłatnie 
podziemną trasę pod Rynkiem, 
wejść na Wieżę Ratuszową czy 
też obejrzeć multimedialną wy-
stawę o Krakowie w czasach oku-
pacji w Fabryce Emalia Oskara 
Schindlera. Dzięki dokumentowi 
potwierdzającemu przynależ-
ność do narodu polskiego za-
oszczędzimy sporo, zwiedzając 
Wawel, gdzie sprzedawane są 

osobne bilety na poszczególne 
ekspozycje. 

W innych miastach jest podob-
nie. We Wrocławiu większość 
muzeów czy stałych wystaw 
sztuki wchodzi w skład Muzeum 
Narodowego lub Muzeum Miej-
skiego Wrocławia. I tak osoby, 
które okażą przed wejściem Kar-
tę Polaka, mogą obejrzeć, nie 
płacąc za bilet, słynną Panoramę 
Racławicką czy też Stary Ratusz. 

Przeglądając strony interneto-
we kilkunastu polskich muzeów 
przekonaliśmy się, że znalezie-
nie informacji nt. bezpłatnych 
wejść nie jest wcale proste. In-
formacje te znajdują się albo na 
samym końcu cennika, albo w 
osobnym pliku: regulaminie, 
pod dodatkowym linkiem i tym 
podobnie. Informacja o bezpłat-
nym wejściu na Kartę Polaka nie 
uderzy nas w oczy, raczej prze-

ciwnie – będziemy musieli mo-
zolnie jej szukać. To nie powinno 
nas zrazić. W sytuacji, kiedy jej 
nie znajdziemy, warto zadzwo-
nić pod numer kasy biletowej 
czy biura obsługi klienta. 

Zwiedzanie polskich miast 
z Kartą Polaka nie oznacza, że 
nie płacimy nigdzie i za nic. Nie 
każda atrakcja turystyczna ma 
charakter muzeum, a nie każde 
muzeum jest państwowe. Będzie-
my musieli zapłacić za wejście do 
Hali Stulecia we Wrocławiu, do 
Centrum Nauki Kopernik w War-
szawie, ale też za zwiedzanie róż-
nych zabytków sakralnych, jak 
chociażby katedry na Wawelu z 
Grobami Królewskimi, Dzwonem 
Zygmunta i Muzeum Archidiece-
zjalnym. Jak ustaliliśmy w Dziale 
Ruchu Turystycznego i Edukacji 
Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu, Karta Polaka nie jest 
także honorowana w oddziałach 
tej placówki, a więc m.in. w popu-
larnej wśród turystów z Zaolzia 
zabytkowej kopalni Guido oraz 
Sztolni Królowa Luiza. 

Tym, którzy Karty Polaka nie 
posiadają, podpowiadamy, że 
większość muzeów w Polsce ma 
wyznaczony dzień w tygodniu, 
kiedy zwiedzanie jest bezpłatne. 

Pamiętać należy także o tym, 
aby w przypadku obleganych 
przez turystów zabytków za-
rezerwować sobie miejsce na 
konkretny dzień i godzinę. Bez-
płatne wejście z Kartą Polaka nie 
oznacza bowiem, że wejdziemy 
bez kolejki.  

Tyle zostanie nam w portf elu 
Poniżej podajemy przykłady, ile można zaoszczędzić z Kartą Polaka, zwiedzając bezpłatnie niektóre muzea w kilku miastach. Punktem wyjścia są ceny biletów normalnych dla turystów indywidualnych.

Kraków
Wawel – prywatne apar-

tamenty królewskie 
– 25 zł

Sukiennice – galeria sztuki 
polskiej 28 zł

Fabryka Schindlera – 28 zł
Rynek Podziemny – 

28 zł 
Zaoszczędzimy – 
109 zł 

Warszawa
Zamek – Trasa Królewska 

i Galeria Arcydzieł – 
60 zł

Pałac w Wilanowie – 35 
zł

Muzeum Powstania War-
szawskiego – 25 zł

Muzeum Narodowe – 
wystawy stałe – 20 zł

Zaoszczędzimy – 130 zł

Wrocław
Panorama Racławic-

ka – 50 zł
Stary Ratusz – 15 zł
Pałac Królewski – 

Muzeum Histo-
ryczne – 15 zł

Centrum Historii Za-
jezdnia) – 10 zł

Zaoszczędzimy – 
90 zł

Katowice
Muzeum Śląskie 

w Katowi-
cach – 24 zł

Muzeum Histo-
rii Katowic – 
12 zł  

Zaoszczędzimy 
– 36 zł

• Wrocław widziany z wieży widokowej. Z Kartą Polaka można tu zwiedzić bezpłatnie kilka ekspozycji muzealnych. 
Fot. DANUTA CHLUP
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Milan Kubek,
prezydent Czeskiej Izby Lekarskiej

CYTAT NA DZIŚ

•••
Domaganie się eutanazji nie jest niczym innym 
niż przyznaniem, że nie ma pełnej dostępności 
opieki paliatywnej. Współczesna medycyna 
potrafi  tłumić ból. Tym natomiast, czego 
nie umie, jest tłumienie bólu psychicznego 
i emocjonalnego 

W I A D O M O Ś C I

W OBIEKTYWIE...

W sobotę w Suchej Górnej odbył się zjazd absolwentów 
polskiej podstawówki. Szkoły, do której uczęszcza-
łam. Przy stołach, które zajęły główną salę oraz ga-
lerię, zasiadło kilka pokoleń absolwentów. Osoby z 
młodszych roczników pokazywały koleżankom i ko-

legom swoje zdjęcia ślubne oraz fotografi e swoich małych dzieci, moje 
pokolenie chwaliło się zdjęciami dorosłych lub prawie dorosłych dzie-
ci oraz małych wnuków, to najstarsze – dzieci, wnuków i prawnuków. 
Ot – przemijanie życia w pigułce. 

– Tamci byli od nas o cztery lata młodsi, a już są tacy starzy – 
stwierdziła ze śmiechem jedna z moich klasowych koleżanek. Nic 
dodać, nic ująć. 

Zjazdy absolwentów są nie tylko okazją do zastanowienia się nad 
upływem czasu, ale też podzielenia się jakże różnymi życiowymi losa-
mi i doświadczeniami zawodowymi. Na co dzień każde z nas obraca 
się w określonym środowisku, do innych środowisk mamy ograni-
czony wgląd. A tu, na spotkaniu absolwentów, można porozmawiać 
z koleżanką, która podczas pandemii pracowała jako pielęgniarka na 
oddziale covidowym, z kolegą, który jest kierowcą TIR-a czy z innym, 
który pracuje jako kapelan w wojsku. 

Wśród tłumnie zebranych byłych uczniów górnosuskiej podsta-
wówki byli ludzie, których widuję dość często – działacze Miejscowe-
go Koła PZKO czy Macierzy Szkolnej, rodzice i dziadkowie obecnych 
uczniów tej placówki. Ale też sporo osób, które mieszkają poza Suchą, 
bliżej czy dalej, którzy obracają się już tylko w czeskim środowisku. 
Być może nie pamiętają dobrze literackiej polszczyzny (co nie znaczy, 
że jej nie rozumieją), lecz gwary nie zapomnieli. Mowa, którą posługi-
waliśmy się na przerwach oraz poza szkołą jako dzieci uczęszczające 
do polskiej podstawówki, nadal w nas wszystkich została. I to jest dla 
mnie pocieszające.  

ZDANIEM... Danuty Chlup

danuta.chlup@glos.live

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BOGUMIN

Seniorzy i osoby niepeł-
nosprawne mogą dar-
mowo korzystać z rikszy 
rowerowej. Na przejażdżki, 
które mogą trwać nawet 
trzy godziny, zabiorą ich 
przeszkoleni wolontariusze 
hawierzowskiej ADRY. Za-
interesowani powinni rezer-
wować terminy w Centrum 
Usług Socjalnych.
Riksza ma napęd elektrycz-
ny. Bogumiński samorząd 
kupił ją za 156 tys. koron 
już przed trzema laty, lecz w 
związku z pandemią prze-
prowadzono dotąd tylko 
próbne jazdy. Teraz pojazd 
będzie mógł być w pełni 
wykorzystany.
 (dc)

JABŁONKÓW
W mieście brakuje miejsc 
dla uchodźców z Ukrainy. 

Dlatego 
ratusz zwrócił 
się do mieszkańców, 
którzy mają możliwość 
ich zakwaterowania, 
aby dzwonili pod numer 
telefonu 733 742 439. 
Centrum Pomocy św. 
Rafała, które prowadzi 
Caritas, chętnie przyjmie 
wiosenną i letnią odzież 
oraz obuwie dla ukraińskich 
rodzin.  (dc) 

MOSTY koło 
JABŁONKOWA
Stare ramy okienne i inne 
rupiecie, których ktoś 
potrzebował się pozbyć 
najwidoczniej po remoncie 
domu, dały zalążek dzikie-
mu wysypisku w pobliżu 
chaty „Zuzana”. Władze 
gminy poinformowały na 
swoim profi lu na Facebo-
oku, że sprawa zostanie 
zgłoszona na policję. Wino-
wajca ma ostatnią szansę 
wywieźć odpady tam, gdzie 
powinny być oddane: do 
punktów ich zbiórki w Ja-
błonkowie lub Trzyńcu.  (dc)

ORŁOWA
Przez miasto nie kursują 
pociągi osobowe, lecz być 
może będą tędy jeździły 
tramwaje. Doszło bowiem 
do zmian w koncepcji 
szybkiej linii tramwajowej, 
która ma połączyć Ostrawę 
z Karwiną. Nie będzie pro-
wadziła przez Hawierzów, 
jak pierwotnie zakładano, 
ale właśnie przez Orłową. 
Szybką linię tramwajową, 
która ma być ekologiczną 
alternatywą dla komunikacji 
międzymiejskiej, przygo-
towuje województwo mo-
rawsko-śląskie. Gotowe jest 
już studium wykonalności. 
Trasa ma prowadzić częścio-
wo po zmodernizowanych 
bocznicach kolejowych.   (dc)

wtorek

środa

czwartek

dzień: 14 do 21ºC 
noc: 14 do 12ºC 
wiatr: 3-6 m/s

dzień: 15 do 19ºC 
noc: 14 do 11ºC 
wiatr: 1-2 m/s

dzień: 17 do 21ºC 
noc: 16 do 12ºC 
wiatr: 3-7 m/s

DZIŚ...

24
maja 2022

Imieniny obchodzą: 
Joanna, Zuzanna
Wschód słońca: 4.26
Zachód słońca: 20.39
Do końca roku: 221 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Ślimaka, 
Dzień Braci
Przysłowia: 
„Gdy w Zuzannę burze, 
jesienią pełne podwórze”

JUTRO...

25
maja 2022

Imieniny obchodzą: 
Magda, Grzegorz
Wschód słońca: 4.25
Zachód słońca: 20.40
Do końca roku: 220 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Piwowara
Przysłowia:
„Wody w maju stojące, 
szkodę przynoszą łące”

POJUTRZE...

26
maja 2022

Imieniny obchodzą: 
Angelika, Ewelina, 
Paulina, Filip
Wschód słońca: 4.24
Zachód słońca: 20.41
Do końca roku: 219 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Matki
Przysłowie:
„Częste deszcze w całym 
maju chleb i siano nam 
dawają”

POGODA

ORŁOWA

BOGUMIN

JABŁONKÓW

MOSTY k. 
JABŁONKOWA

W głównym gmachu 
ostrawskiego ratusza 
odbyła się w piątek 
konferencja prasowa 
dotycząca zbliżającego 
się milowymi 
krokami festi walu 
Colours of Ostrava. 
Międzynarodowa 
impreza została 
zaplanowana od 13 
do 16 lipca, ponownie 
w industrialnej strefi e Dolne Witkowice w Ostrawie.

Janusz Bitt mar

U
dział potwierdzi-
ły gwiazdy rocka, 
popu, a także ni-
szowych stylów 
muzycznych. Jak 
zawsze doczeka-
my się też wielu 

akcentów towarzyszących związanych 
bezpośrednio lub pośrednio z muzy-

ką, która jest najważniejszą muzą dla 
Zlaty Holušowej, dyrektorki festiwalu. 
Coloursy wracają po dwuletniej prze-
rwie spowodowanej pandemią koro-
nawirusa. Z jakim przesłaniem?

– Cieszę się, że wróciliśmy do nor-
malności, że możemy znów śpiewać, 
bawić się bez ograniczeń – powiedzia-
ła Holušowa. – Tej dwuletniej prze-
rwy nie przetrwalibyśmy bez naszych 
partnerów strategicznych. To muszę 
podkreślić, podobnie jak fakt, że szy-

Pełna gama kolorów

kujemy festiwal bez koronawiruso-
wych restrykcji, bez maseczek, bez 
obowiązkowych testów. Myślę, że 
to będzie najlepsza edycja w histo-
rii – dodała szefowa Coloursów.

Głos na piątkowej prasówce za-
brał m.in. wicehetman wojewódz-
twa morawsko-śląskiego ds. kultu-
ry Lukáš Curylo. – Pamiętam, jak 
tiry wyjeżdżały z terenu Dolnych 
Witkowic z załadowanym sprzę-
tem po ofi cjalnym werdykcie, że 
Coloursów w 2020 roku nie będzie. 
Nie chciałbym ponownie przeżyć 
tej chwili – stwierdził Curylo.

Do głównych gwiazd tegorocznej 
edycji należą zespoły The Killers, 

Franz Ferdinand, Twenty One Pilots. 
Organizatorzy nie zapomnieli też o 
najbliższych muzycznych sąsiadach. 
Barw Polski będzie reprezentowała 
m.in. znana alternatywno-folkowa 
formacja Kapela ze Wsi Warszawa.

– Nasz festiwal nie celuje jed-
nak wyłącznie w pierwszoplanowe 
gwiazdy. Swoje klimaty znajdą tu 
wszyscy. Wielu fanów podkreśla, 
że wraca do domu z nowymi wraże-
niami po odkryciu do tej pory nie-
znanych artystów – zaznaczył Jiří 
Moravčík, kierownik artystyczny 
festiwalu. Wiadomość z ostatniej 
chwili dotyczy zaś senegalskiego 
wokalisty Youssou N’Doura, który 
z przyczyn osobistych nie przyje-
dzie nad Ostrawicę. W jego miej-
sce organizatorzy zakontraktowali 
ukraińską formację. – To nasz hołd 
złożony bohaterskim obrońcom 
Ukrainy. Niewykluczone, że połą-
czymy się w trakcie koncertu rów-
nież z prezydentem Ukrainy, Wo-
łodimirem Zełenskim – zdradziła 
Holušowa.

Poza muzyką, arcyciekawie za-
powiada się podzielona na osiem 
sekcji scena Meltingpot, na której 
nie zabraknie zacnych gości ze 
świata polityki, nauki, religii itp. 
Nowością będzie zmiana miejsca 
Festiwalu w Ulicach, który po raz 
pierwszy odbędzie się w Porubie. 
 

Fot. ARC

• Zlata Holušowa w towarzystwie 
partnerów strategicznych festi wa-
lu. Fot. JANUSZ BITTMAR

• Drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej z Jabłonkowa zwyciężyła w sobot-
nich wojewódzkich zawodach ratownictwa technicznego (podejmowanie 
działań ratowniczych podczas zdarzeń drogowych) w Karwinie w kategorii 
OSP. Najlepszy wśród drużyn zawodowej straży był Bruntal. Do zadań 
konkursowych należało m.in. bezpieczne wyciągnięcie z pojazdu rannego 
po skomplikowanym wypadku drogowym – tutaj strażacy mieli dodatko-
wą trudność, w miejscu pozorowanego zdarzenia znajdowały się słupy, 
drzewa, sygnalizacja świetlna, beczki i betonowe bariery. Na wykonanie 
tego zadania drużyny miały 20 minut włącznie z udzieleniem pierwszej 
pomocy. Pozakonkursowo na parkingu przy parku Bożeny Niemcowej 
swoje umiejętności zaprezentowały (a także wymieniały się doświadcze-
niem z czeskimi strażakami) polskie ekipy Państwowej Straży Pożarnej – z 
Wodzisławia Śląskiego, Jastrzębia-Zdroju i Cieszyna.  (szb)
Fot. ARC

Wielka siła dawnego rzemiosła

To była wyjątkowo atrak-
cyjna noc nad Olzą – w 
Czeskim Cieszynie i 
Cieszynie ponad 30 

miejsc otworzyło swoje podwoje 
dla zwiedzających prezentując 
szeroką ofertę i mnóstwo atrakcji 
związanych z muzealnictwem i 
nie tylko. Ogólnokrajowa inau-
guracja Festiwalu Nocy Muzeów 
w Republice Czeskiej w minio-
ny piątek odbyła się w Muzeum 
Ziemi Cieszyńskiej w Czeskim 
Cieszynie. Znak do rozpoczęcia 
wydarzenia dał wystrzał z repliki 
armaty, jaki rozbrzmiał na muze-
alnym dziedzińcu. Inaugurację 
uświetnił występ zespołu folklo-
rystycznego, a zwiedzający mogli 
przenieść się w czasie za sprawą 

kupców i rzemieślników z Polski i 
Czech prezentujących rzemiosło 
sięgające nawet XVII wieku. Jed-
nym z nich był Michał Szymański 
z „Pracowni Alchemika”, który na 
dziedzińcu Muzeum Ziemi Cie-
szyńskiej prezentował m.in. uni-
kalne metody destylacji.

– To stanowisko prowadzę od 
12 lat jako jedyny w Polsce, ale nie 
tylko, bo niewielu jest rzemieśl-
ników, którzy się tym zajmują. 
Odtwarzamy zanikłe przed set-
kami techniki destylacji. To coś z 
pogranicza historii farmacji oraz 
archeologii eksperymentalnej – 
wyjaśnił. Na jego stoisku można 
było np. zobaczyć różne przy-
prawy, m.in. gałkę muszkatoło-
wą, która dawniej sprowadzana z 

Dalekiego Wschodu była bardzo 
ceniona ze względu na lecznicze 
właściwości, a co za tym idzie – 
kosztowna.

Adam Ledwoń i jego brat Jan z 
„Warsztatu po Dziadku” prezen-
towali sztukę wyrobu rękawic ze 
skóry jelenia oraz butów robio-
nych ręcznie. – Nasz dziadek był 
kaletnikiem i szewcem. Gdy do-
rośliśmy, postanowiliśmy niejako 
pójść w jego ślady, ale chcieliśmy 
zająć się tym, co nas interesuje od 
strony rzemiosła historycznego – 
wyjaśnił Adam Ledwoń, prezen-
tując różnego typu rękawice. 

Równolegle z inauguracją Nocy 
Muzeów w Czeskim Cieszynie sal-
wa armatnia rozległa się także w 
parku Pokoju przed Muzeum Ślą-

ska Cieszyńskiego, dając począ-
tek XIII edycji cieszyńskiej Nocy 
Muzeów. Chętni mogli m.in. zo-
baczyć pokazy rzemiosł, zwiedzić 
ekspozycje Muzeum i połączone z 
nimi krótkie prelekcje, zobaczyć 
salę ratusza, Muzeum Drukarstwa 
czy wejść do Rotundy na Wzgórzu 
Zamkowym.

Festiwal Nocy Muzeów w Re-
publice Czeskiej trwa do 11 czerw-
ca. Kolejne atrakcje w naszym re-
gionie zaplanowano na sobotę 28 
maja w Ostrawie. Ostrawska Noc 
Muzeów zostanie zainaugurowa-
na o 17.30 przed budynkiem No-
wego Ratusza. Tej nocy dla zwie-
dzających swoje podwoje otworzy 
26 miejscowych instytucji i orga-
nizacji.  (klm)

• Adam Ledwoń z „Warsztatu po Dziadku” prezentowali sztukę wyrobu ręka-
wic ze skóry jelenia. 

• Inauguracja Nocy Muzeów w Czeskim Cieszynie miała ogólnokrajowy cha-
rakter i przyciągnęła mnóstwo zwiedzających. Zdjęcia: ŁUKASZ KLIMANIEC

Nowa tablica 
na cmentarzu

Dwunastu wo-
l o n t a r i u s z y 
wzięło udział 
w sobotnich 

pracach porządkowych 
na terenie starego cmen-
tarza ewangelickiego w 
Karwinie-Meksyku. 

– Udało się dokończyć 
drogę dojazdową o dłu-
gości 90 metrów i szero-
kości trzech metrów od 
ul. Partyzanckiej aż do 
kaplicy cmentarnej – re-
lacjonuje Stanisław Kołek ze Sto-
warzyszenia OLZA PRO. 

W ramach tych prac rozwieziono 
aż 32 tony żwiru (dwie ciężarów-
ki wypełnione gruboziarnistym 
żwirem oraz dwie ciężarówki z 
drobnym kruszywem). Pieniądze 
na ten materiał stowarzyszenie 
zdobyło z funduszu prezydenta 
miasta Karwiny Jana Wolfa. 

Prócz dokończenia drogi spo-
łecznicy zainstalowali także nową 
metalową tablicę informacyjną z 
opisami tego miejsca w językach 
czeskim, polskim i angielskim. 

– Tablica jest drugą częścią pro-
jektu z jesieni ubiegłego roku, kie-
dy zainstalowaliśmy marmurową 
tablicę na ścianie kaplicy, upamięt-
niającą darczyńców gruntu pod 

cmentarz Józefa i Ewę Krainów – 
przypomina Stanisław Kołek.

Cały projekt jest fi nansowany ze 
środków Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów RP w ramach konkursu 
Polonia i Polacy za Granicą 2021 za 
pośrednictwem Fundacji Pomoc 
Polakom na Wschodzie. 

Co ciekawe, w sobotnich pracach 
porządkowych wzięli udział także 
dwaj pracownicy z Usług Technicz-
nych Karwiny, którzy skosili tra-
wę na jednej trzeciej powierzchni 
cmentarza (ok. 2 tys. metrów kw.) 
Takie wsparcie było możliwe dzię-
ki zaangażowaniu zastępcy prezy-
denta Karwiny Andrzeja Bizonia. 
Kolejne prace na cmentarzu zapla-
nowano w sobotę 28 maja od godz. 
9.00.  (klm)

• Nowa tablica informacyjna zawiera opisy 
miejsc w językach czeskim, polskim i angiel-
skim. Fot. Materiały prasowe

Prezydent Duda 
w Kijowie
NATO musi być twarde, NATO musi 
wzmocnić wschodnią fl ankę, NATO 
musi prowadzić konsekwentną 
politykę obrony poprzez odstra-
szanie potencjalnego napastnika, 
jakim jest Rosja – powiedział w 
poniedziałek w Przemyślu prezy-
dent Andrzej Duda po powrocie 
z Ukrainy. Prezydent RP wystąpił 
w niedzielę w Radzie Najwyższej 
Ukrainy jako pierwszy zagranicz-
ny przywódca od czasu wybuchu 
wojny. Jego przemówieniu przysłu-
chiwał się m.in. prezydent Ukrainy 
Wołodymyr Zełenski.
– Jest wrażenie, że Rosjanie teraz 
stosują taktykę na zmęczenie. Zmę-
czenie nie tylko Ukraińców długo 
trwającym konfl iktem, codziennymi 
krwawymi walkami, ale także zmę-
czenie społeczności międzynaro-
dowej sankcjami, które są bardzo 
kosztowne dla Rosjan, ale także 
są kosztowne dla krajów, które te 
sankcje nałożyły, aby zatrzymać 
Rosję, są kosztowne dla europej-
skich społeczeństw – powiedział 
prezydent.
Zwrócił także uwagę na nasilającą 
się rosyjską propagandę. – Propa-
gandę, którą Rosja coraz bardziej 
rozkręca, próbując zniechęcić pań-
stwa i społeczności europejskie, 
ale przede wszystkim europejskich 
polityków do kontynuowania tej 
polityki jedności, wspólnoty w 
obronie Ukrainy, w obronie niespra-
wiedliwie zaatakowanego narodu 
– powiedział Andrzej Duda.
Prezydent był też pytany o to, jakie 
działania zamierza podjąć wobec 
krajów nieprzekonanych, jak Węgry, 
odnośnie wprowadzenia szóstego 
pakietu sankcji wobec Rosji. Zapew-
nił, że rozmowy cały czas trwają.  (szb)

•••
Nowa uczelnia z Europą 
w nazwie
Uniwersytet Paneuropejski (Pa-
nevropská univerzita) to nazwa 
nowej prywatnej uczelni, która od 
nowego roku akademickiego będzie 
działała w Ostrawie. W ub. piątek 
ofi cjalnie ogłoszono jej założenie. 
Uniwersytet powstał w wyniku 
transformacji dwóch niepublicznych 
placówek. Wyższa Szkoła Han-
dlowa w Pradze i Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości i Prawa w Ostra-
wie będą odtąd funkcjonowały jako 
samodzielne wydziały Uniwersytetu 
Paneuropejskiego. Aktualnie kształ-
cą w sumie 2,9 tys. studentów. 
Podczas uroczystego ogłoszenia 
UP przedstawiono władze uniwer-
syteckie. Rektorem będzie Vladimír 
Krajčík, prorektorami Alexandr 
Ključnikov i Jan Žufan, dziekankami 
wydziałów Iveta Vozňakowa i Ilona 
Švihlíkowa. Uniwersytet będzie ofe-
rował takie kierunki jak: ekonomia, 
przedsiębiorczość, marketi ng, za-
rządzanie, księgowość i controlling, 
prawo, bezpieczeństwo państwa, 
zarządzanie zasobami ludzkimi, 
ruch turystyczny, zarządzanie trans-
portem lotniczym. Uniwersytet bę-
dzie ściśle współpracował ze sferą 
biznesu. Właścicielem większościo-
wym obu uczelni, które połączą się 
w uniwersytet, jest grupa inwesty-
cyjna z siedzibą w Ostrawie.  
– Określenie „Paneuropejski” w 
nazwie określa stosunek do war-
tości europejskich oraz dążenie do 
internacjonalizacji – tłumaczy rzecz-
niczka uczelni Jana Dronská.  (dc)

W SKRÓCIE...
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Maj znów nad Olzą

MK PZKO w Karwinie-
Darkowie w niedziel-
ne popołudnie zapro-
siło publiczność na 

jubileuszowy XXV Maj nad Olzą. 
Impreza powróciła po dwuletniej 
pandemicznej przerwie do Domu 
Polskiego we Frysztacie. Gospoda-
rze wydarzenia, darkowski Chór 
Mieszany „Lira” pod dyr. Beaty 
Pilśniak-Hojki, dla którego frysz-
tacki Dom Polski pełni funkcję sie-
dziby już od czterech lat, wystąpił 
jako pierwszy. Śpiewacy, bawiąc 
się muzyką ludową, zaprosili do 
wspólnych wykonań solistów: Kry-
stynę Burek, Romana Kubiczka, 
Bronisława Szyję, Jolantę Žem-
ličkową, Romanę Swaczynową i 
Lecha Gattnara.

Troje tych ostatnich wykonaw-
ców stworzyło ponadto osobny, 
debiutujący na scenie skład pod 
nazwą „Dobry wieczór”. Koncert 
prowadziła Helena Wacławik.

Publiczność ze szczególnym 
entuzjazmem włączyła się w 

śpiew „Starzyka” (solo: Gattnar) 
autorstwa Stanisława Hadyny. 
Jednakże to występ dzieci z pol-
skiego przedszkola w Karwinie 
najmocniej „rozkręcił” niedzielną 
imprezę. Przedszkolaki zaprezen-
towały tańce i piosenki z regionu, 
m.in. „W czornym lesie”, „Troja-
ka” i „Koziorajkę”. Dziewczynki 
na tę okazję wdziały stroje cie-
szyńskie, a chłopcy mundury gór-
nicze. – Staramy się łączyć naukę 
z zabawą. Mieliśmy sporo frajdy 
z samych ćwiczeń, przebrań i 
występu – mówiła „Głosowi” na-
uczycielka Aleksandra Matkow-
ska. 

Do obecnych, usprawiedliwia-
jąc nieobecność, swoje słowa 
w specjalnym liście skierowała 
konsul generalna RP w Ostrawie: 
„Trudno sobie dzisiaj wyobrazić 
kulturalny kalendarz Karwiny 
bez tej imprezy. To wasza zasługa! 
(…) Dziękuję za krzewienie pol-
skiego dziedzictwa kulturowego 
zagranicą, aktywizację polskiej 

mniejszości w Republice Czeskiej 
oraz utrwalenie więzi z Polską” – 
napisała Izabella Wołłejko-Chwa-
stowicz.

„Maj nad Olzą” wymyślił nieży-
jący już miłośnik folkloru i zapa-
lony kolekcjoner pamiątek starej 
Karwiny, Józef Chmiel, który – jak 
przypomniała Helena Wacławik – 
pragnął, by także dolańska część 

Zaolzia miała swój festiwal folklo-
rystyczny. W sprawach organiza-
cyjnych pomagał mu Eugeniusz 
Matuszyński, a później do organi-
zatorów dołączył Tadeusz Puchała. 
– Nie ma ich już wśród nas. Teraz to 
my „młodsi” przejęliśmy pałeczkę i 
musimy podtrzymać tę tradycję, co 
najmniej z szacunku do swoich po-
przedników – wyjaśniał prezes MK 

PZKO w Karwinie-Darkowie Piotr 
Sztuła. 

Historia imprezy związana była 
zawsze z sanatorium w Darkowie 
i mieszczącym się na jego terenie 
Domem Zdrojowym, w którym wy-
stępował nawet ZPiT „Śląsk”. – Nie-
stety ta restauracja już nie działa i 
dlatego przeprowadziliśmy się do 
Frysztatu – dodał Sztuła.  (szb)

Warsztaty z profesorem
Przed niedzielnymi występami 
„Lira” zaprosiła w sobotę wszystkich 
chętnych do udziału w warsztatach 
muzycznych prowadzonych przez 
prof. Alojzego Suchanka. – Mogliśmy 
szlifować dodatkowe utwory naszych 
rodzimych autorów z regionu Śląska 
Cieszyńskiego, które z pewnością 
włączymy do naszego repertuaru – 
relacjonował prezes chóru Tadeusz 
Konieczny. 
Organizatorzy – po dwukrotnej or-
ganizacji imprezy w sali – mają w pla-
nach plenerową edycję. W przyszłym 
roku będą chcieli wykorzystać duży 
taras Domu Polskiego, a publiczność 
zaprosić do ogrodu.

• Lech Gatt nar wraz z chórem „Lira” 
zaśpiewał „Starzyka” Stanisława Hady-
ny. Fot. SZYMON BRANDYS

Takie piękne chorobowe
Być może ostatnią szansę obejrzenia sztuki „Semetryka” mieli w niedzielne popołudnie widzowie z MK PZKO 
w Boconowicach, którzy zaprosili do siebie aktorów z zespołu teatralnego MK PZKO w Łomnej Dolnej. Sztukę 
napisaną przez Zbigniewa Sikorę wyreżyserował Roman Niedoba, a łomniański teatr amatorski wystawił ją po raz 
pierwszy w Wielkanoc w Hotelu „Pod Akacjami”. 

Szymon Brandys

P
ezetkaowcy z Boco-
nowic tym razem 
zaprosili gości nie 
do swojego Domu, 
ale do Gminnego 
Domu Kultury. – 
Korzystamy z do-

brej współpracy z naszą gminą, u 
nas zmieściłoby się do 30 osób, a na 
to przedstawienie spodziewaliśmy 
się tłumów – wyjaśniał prezes koła 
Marek Słowiaczek. I rzeczywiście, 
nie tylko sala pękała w szwach, ale 
sami widzowie raz po raz pękali ze 
śmiechu. 

– To sztuka pochodząca całko-
wicie z naszego terenu. Zbigniew 
Sikora napisał ją dla swojej mamy. 
Chciał jej sprawić radość i w ten 
sposób podziękować za wychowa-
nie – powiedział Roman Niedoba, 
krewny autora. – Wujek zawsze 
opowiadał, że uważnie przyglądał 
się nie tylko wiejskim spektaklom, 
ale też rzeczywistym wydarzeniom 
w wiosce i na tej podstawie stwo-
rzył „Semetrykę”. 

Sztuka opowiada o tym, co dzieje 
się z mężczyzną, kiedy choruje. Pra-
cownik Huty Trzynieckiej, Adam 
Śliwka (w tej roli znakomity Zdeněk 
Mruzek), złamał nogę i przebywa na 
chorobowym w domu. Sprawę kom-
plikuje dodatkowo wątek osobisty 
rodziny szwagra, który dowiadu-
je się od swojej żony (jako ostatni, 
bowiem wcześniej wtajemniczone 
zostają sąsiadki), że jego córka na 
emigracji w Anglii zaszła w ciążę 
z czarnoskórym partnerem. Ada-
ma odwiedzają też koledzy z pra-
cy, którzy – w ramach pocieszania 
kontuzjowanego – chętnie siadają z 
nim do butelki śliwowicy. I właśnie 
podczas takiego spotkania u Adama 
zjawia się kontrola z pracy…

W przerwach mię-
dzy aktami niedziel-
nemu spotkaniu 
towarzyszyły wystę-
py kapeli góralskiej 
„Nowina”. Widzowie 
mogli też skorzystać 
z bufetu i skosztować 
wypieków Klubu Ko-
biet.

W Boconowicach 
amatorscy aktorzy 
zagrali „Semetrykę” 
po raz drugi i naj-
prawdopodobniej po 
raz ostatni. – Nigdy 
nie mów nigdy. Choć 
trzeba powiedzieć, 
że wyjazdowy spek-
takl narobił wiele 
zamieszania – przy-
znał Niedoba. Grupa 
miała bowiem pro-
blem z wniesieniem 
scenografi i do Domu 
Kultury w Bocono-
wicach. Na miejscu 
okazało się, że kuli-
sa, z której korzystali 
podczas premiery, 
nie zmieściła się w 
drzwiach i trzeba 
było zagrać z wy-
korzystaniem tego, 
czym dysponował 
miejscowy budynek. 

Łomnianie swoje 
przedstawienia co-
rocznie przygotowu-
ją jedynie na Wielka-
noc dla swoich widzów w Łomnej. 
Dla przyjaciół z sąsiedniej wioski 
zrobili jednak wyjątek. – Na sce-
nie pojawiają się także członkowie 
naszego koła, nie musieliśmy ich 
zatem długo prosić – dodał Słowia-
czek. 

Zespół teatralny do premiery 
przygotowuje się już od połowy 

lutego. Jak zgodnie przyznają ak-
torzy, próby w kotłowni u Zdeňka 
Mruzka to świetna zabawa i znako-
mity sposób na spędzanie wolnego 
czasu w zimowe wieczory. – Ucze-
nie się tekstu w gwarze to jednak 
dla mnie spore wyzwanie – przy-
znała Taťána Marszalkowa grająca 
tytułową Semetrykę. Na co dzień 

nauczycielka w czeskiej szkole 
często dopytuje swoich kolegów o 
znaczenie poszczególnych słów. 
– Mój mąż jest Polakiem, dzieci 
chodzą do polskiej szkoły i nieraz 
śmieją się ze mnie, mówiąc: mamo 
ty znów tego nie wiesz, przecież to 
znaczy to i to – wyjaśniała „Głoso-
wi” z uśmiechem.

Wybuchy śmiechu z pewnością 
było słychać w sąsiedniej wiosce. 
Czy „Semetryka” rozbawi jeszcze 
widzów w innych częściach Zaol-
zia? Pewne jest tylko jedno: w lu-
tym przyszłego roku członkowie 
MK PZKO w Łomnej Dolnej we-
zmą na warsztat kolejną sztukę. 
 

• Zdeněk Mruzek (drugi z prawej) znakomicie wczuł się w rolę Adama Śliwki, pracownika huty przebywającego na chorobowym 
w domu. W sztuce „Semetryka” autorstwa Zbigniewa Sikory, w reżyserii Romana Niedoby, która premierę miała 17 kwietnia 2022 
w Łomnej Dolnej, zagrali ponadto: Taťána Marszalkowa (Semetryka), Janka Borska (Hela), Natalia Sikora (Hanka), Władysław Łysek 
(Jura), Adam Kolasa (Josef), Adam Szczuka (Jano) oraz Roman Niedoba (Rewizor). Fot. SZYMON BRANDYS

Starzejemy się, ale nie damy się
Jeśli na imprezie kulturalnej trzeba 
organizować dodatkowe krzesła dla 
publiczności, to znak, że wydarzenie 
jest pierwszorzędne i cieszy się wielkim 
wzięciem. Taka właśnie była akademia 
z okazji 75-lecia PZKO – MK PZKO obwodu 
bogumińskiego „Tu byliśmy, tu będziemy, 
wierni nadolziańskiej ziemi”, jaka została 
zorganizowana w sobotę w Domu Kultury 
w Lutyni Dolnej. Sala wypełniła się po brzegi. 

Łukasz Klimaniec

W
ystęp przed-
s z k o l a k ó w 
rozpoczął aka-
demię z okazji 
75-lecia PZKO 
– MK PZKO ob-
wodu bogumiń-

skiego. Zainteresowanie przerosło 
oczekiwania organizatorów, bo sala 
Domu Kultury szybko wypełniła 
się mieszkańcami i gośćmi. Maria 
Sztwiertnia, prezes miejscowego 
koła, nie ukrywała satysfakcji z tego 
powodu. Po okresie covidowym 
praca i zaangażowanie nieco stanę-
ły w miejscu, tymczasem akademia 
przyciągnęła wielu chętnych.

– Starzejemy się, ale nie damy 
się. Póki jeszcze są ludzie chętni do 
pracy i spotykania się, będziemy 
organizowali takie i inne imprezy. 
Nasza działalność przejawia się w 
takich wydarzeniach kulturalnych, 
jak ta akademia, są też akcje sporto-
we, wycieczki i prelekcje. Dla dzieci 
organizujemy świetlice. Spotykamy 
się w stałym, tym samym gronie. 
Jest nam ze sobą miło i póki mamy 
siłę to działamy w obwodzie. Czego 
nam życzyć? Tego, żeby trochę mło-
dych przybyło. Poza tym wszystko 
jest dobrze – mówiła w rozmowie z 
„Głosem” Sztwiertnia.

Sobotniego popołudnia pani Ma-
ria odebrała moc życzeń i gratula-
cji. Między innymi z 
rąk Sabiny Suchanek, 
dyrektorki Szkoły Pod-
stawowej i Przedszkola 
z Polskim Językiem 
Nauczania w Lutyni 
Dolnej.

– Niezmiernie cieszy 
nas każda okazja, kie-
dy może rozbrzmiewać 
język polski – nie tylko 
tutaj na sali, ale także 
w ogrodach, w oko-
licznych kołach PZKO, 
z którymi szkoła nadal chce współ-
pracować – podkreśliła Suchanek. – 
Dziękujemy za każdą formę wspar-
cia, także moralnego, która jest dla 
nas bardzo ważna, bo kiedy dzieci 
występują przed publicznością, to 
jest to dla nich moment chwały, że 
mogą zaprezentować się w swoim 
języku. Każda piosenka, która roz-
brzmiewa w języku polskim, ma 
swoje znaczenie – zaznaczyła dy-
rektorka dolnolutyńskiej placówki 
oświatowej. 

Wcześniej przedszkolaki z Luty-
ni Dolnej zaprezentowały muzycz-
ny, radosny program (utwór Haliny 
Kunickiej „Orkiestry dęte” oraz in-
scenizację piosenki „Maryna, gotuj 
pierogi”), przygotowany pod okiem 
nauczycielek Magdaleny Majzner 

oraz Moniki Kruczek, który został 
owacyjnie przyjęty przez widzów.

Prowadząca akademię Ewa Hr-
nčíř zwróciła uwagę, że koncert po-
łączył miejscowości i zespoły z obu 
brzegów rzeki Olzy – od Jabłonko-
wa po Bogumin. Prócz przedszko-
laków wystąpiły bowiem chór mie-
szany „Zaolzie” z Orłowej, Zespół 
Regionalny „Błędowice”, zespół 
folklorystyczny z Wiejskiego Domu 
Kultury w Gorzycach, a także kape-
la „Bukóń” z Jabłonkowa i goście z 
Polski – zespół „Trojak” z Rydułtów.

– Cieszę się, że tak wiele osób 
chce się spotkać ponownie, poroz-
mawiać ze znajomymi, posłuchać 
programu, przekąsić coś dobrego. 
Tak sobie wspólnie pobyć i mile 
spędzić to popołudnie. Po tych 
wszystkich światowych zawiro-
waniach wirusowo-wojennych już 
nam tego brakowało – wyznała 
Ewa Hrnčíř witając gości.

W sobotnim wydarzeniu wzię-
li udział m.in. Pavel Buzek, wójt 
Lutyni Dolnej, Sabina Suchanek, 
dyrektorka Szkoły Podstawowej i 
Przedszkola z Polskim Językiem 
Nauczania w Lutyni Dolnej, Janina 
Podgórna, przewodnicząca Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Grodkow-
skiej, a także prezesi i przedstawicie-
le miejscowych kół – ze Skrzeczonia, 
Wierzniowic, Bogumina, Rychwałdu 
i Orłowej – Czesław Gałuszka, Mar-
cel Balcarek, Zenon Kuder, Leon Ka-
sprzak oraz Władysław Rusek.

Pavel Buzek był pod wrażeniem 
liczby osób, jakie przyciągnęło 
świętowanie 75-lecia MK PZKO ob-
wodu bogumińskiego.

– Nie spodziewałem się, że tyle 
osób tu zobaczę. Urodziłem się w 
Czeskim Cieszynie, a Wieżę Piastow-
ską widziałem tylko, gdy biegaliśmy 
wzdłuż brzegu rzeki. Długo nie mo-
głem zrozumieć, dlaczego nie mo-
żemy przejść na drugą stronę Olzy. 
Dlatego cieszę się, że wy, mieszkań-
cy z obu stron Olzy, spotykacie się 
wspólnie tutaj, a ta granica nas nie 
rozdziela, ale łączy – podkreślił.

Obwód bogumiński MK PZKO 
liczy ponad 350 członków. W kole 
w Lutyni Dolnej jest 55 osób, naj-
liczniejsze jest koło w Skrzeczoniu, 
które skupia ok. 90 członków. 

•••
Póki jeszcze są ludzie chętni do 

pracy i spotykania się, będziemy 
organizowali takie imprezy. 

Nasza działalność przejawia się 
w wydarzeniach kulturalnych, 

jak ta akademia
Maria Sztwiertnia,

prezes Miejscowego Koła PZKO w Lutyni Dolnej

• Przedszkolaki z Lutyni Dolnej swoim radosnym występem rozpoczęły sobotnią akademię. 

• Sala Domu Kultury w Lutyni Dolnej wypełniła się po brzegi mieszkańcami i gośćmi zaproszonymi na świętowanie 
75-lecia MK PZKO obwodu bogumińskiego. 

• Maria Sztwiertnia 
odebrała wiele gratu-
lacji i życzeń, m.in. od 
wójta Pavla Buzka. 

• Zespół Regionalny „Błędowice” wystąpił w sobotę 
kilkukrotnie, prezentując m.in. krakowiaka. 

• W wydarzeniu wzięli udział goście z Polski – zespół 
„Trojak” z Rydułtów. Zdjęcia: ŁUKASZ KLIMANIEC
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GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Kogo stać u nas na mieszkanie?

W ciągu ostatnich pię-
ciu lat mieszkania w 
Republice Czeskiej 
podrożały o 76 proc. 

Na przestrzeni minionej dekady 
ceny się podwoiły (!). Pod wzglę-
dem dostępności mieszkań plasu-
jemy się na szarym końcu Europy. 
Statystycznie rzecz ujmując, aby 
kupić mieszkanie, musimy mieć do 
dyspozycji co najmniej 12 rocznych 
przeciętnych pensji brutto. Gorzej 
jest tylko w Serbii. Niepokoić musi 
głównie fakt, że pomimo najróż-
niejszych obietnic, którymi poli-
tycy lubią szafować głównie przed 
wyborami, sytuacja w dziedzinie 
mieszkalnictwa od wielu lat po-
zostaje bardzo niewesoła. Liderzy 
partii przekonują wyborców, że oni 
i tylko oni znają sposób na zapew-
nienie wszystkim potrzebującym 
własnego dachu nad głową (po-
dobnie zresztą jak ubiegający się o 
poparcie elektoratu ich poprzedni-
cy). Potem mijają miesiące i lata, a 
mieszkań dla zwykłych ludzi jak nie 
było, tak nie ma. Także teraz naj-
większe partie – zarówno koalicja 
rządząca, jak i opozycja parlamen-
tarna – podkreślają, że problemu 

mieszkaniowego nie wolno dłużej 
lekceważyć. Ruch ANO chciałby ja-
snych reguł ułatwiających budowę 
lokali gminnych, które lokatorzy 
mogliby później wykupić na wła-
sność. Nawołuje do zapewnienia 
godnych warunków mieszkanio-
wych wszystkim ludziom niema-
jętnym, głównie samotnym mat-
kom i seniorom. Przedstawiciele 
STAN i Piratów mówią, że państwo 
w krótkim czasie powinno wybu-
dować 100 tys. nowych mieszkań. 
Także według polityków koalicji 
Razem mieszkanie nie może być 
w naszym kraju towarem luksuso-
wym, stąd też należałoby rocznie 
budować co najmniej ok. 40 tys. 
nowych lokali. SPD z kolei chce 
m.in. nieoprocentowanych poży-
czek dla młodych małżeństw, które 
po urodzeniu trzeciego dziecka by-
łyby automatycznie umarzane.

•••
Ceny nowych mieszkań, a także 
wynajmów lokali na zasadach ryn-
kowych są już na takim poziomie, 
że nie stać na nie nawet ludzi o 
ponadprzeciętnych dochodach. 
Dla młodych małżeństw, osób 

samotnych czy ludzi starszych 
mieszkanie jest dziś dobrem wła-
ściwie nieosiągalnym. W tej sytu-
acji nikogo nie powinno dziwić, że 
coraz więcej trzydziestolatków na-
dal mieszka kątem u rodziców i że 
młodzi ludzie boją się założyć ro-
dzinę, nie mając szansy na własne 
(lub wynajęte za przystępną cenę) 
przysłowiowe cztery kąty. Jeżeli 
porównać ceny nieruchomości i 
najmów z przeciętnymi dochoda-
mi, wypadamy najgorzej w całej 
Europie. Od lat bardzo mało budu-
jemy, postępowanie administracyj-
ne poprzedzające każdą budowę 
jest wciąż długie i skomplikowane. 
Według oceny Banku Światowego, 
pod względem złożoności proce-
dur i czasu potrzebnego do uzyska-
nia zezwolenia na budowę domu 
mieszkalnego nasza republika pla-
suje się na 156. miejscu spośród 190 
ocenianych krajów na świecie. To 
naprawdę mały powód do radości.

•••
Ludzie, których nie stać na budo-
wę domu lub kupno mieszkania i 
którzy z różnych przyczyn nie chcą 
płacić coraz bardziej wygórowa-

nych cen najmu, mają jeszcze jedną 
możliwość – mieszkanie spółdziel-
cze. Nigdy jednak nie będą faktycz-
nymi właścicielami takiego miesz-
kania, lokal pozostaje bowiem 
własnością spółdzielni. Lokatorzy 
– najemcy są jej członkami – udzia-
łowcami. Pokrywają pod postacią 
czynszu wyłącznie koszty ponie-
sione przez spółdzielnię w ramach 
zarządzania mieszkaniami, a więc 
m.in. koszty remontów czy mo-
dernizacji budynków oraz wpłaty 
mające na celu zgromadzenie środ-
ków na przyszłe inwestycje. Miesz-
kanie spółdzielcze to więc coś po-
średniego pomiędzy mieszkaniem 
własnościowym a mieszkaniem 
komunalnym. Można je sprzedać, 
wielu decyzji jednak nie można 
podejmować bez zgody zarządu 
spółdzielni. Podczas gdy jeszcze 
kilka lat temu mieszkalnictwo 
spółdzielcze miało stosunkowo 
niewielu zwolenników (większość 
dorosłych obywateli RC wciąż ma-
rzy o własnej nieruchomości, co 
stanowi w Europie swoisty ewene-
ment), teraz taką opcję wybrałoby 
dla siebie lub swoich dzieci ponad 
20 proc. dorosłych Czechów. Aby 

nabyć mieszkanie spółdzielcze, 
wystarczy często uzbierać jedną 
trzecią jego wartości, resztę ceny 
spółdzielnia może pokryć kredy-
tem bankowym, który członek 
spółdzielni spłaca potem nawet 
przez okres kilkudziesięciu lat. 
Jeżeli jednak ceny nieruchomości 
(i stopy kredytowe) będą dalej ro-
snąć w takim tempie, jak w ostat-
nich miesiącach, nawet mieszka-
nie spółdzielcze może okazać się 
dla sporej części obywateli nie-
osiągalne. Chyba że zdecydują się 
na zaciągnięcie specjalnego kre-
dytu w którejś z budowlanych kas 
oszczędności (można w ten sposób 
pożyczyć nawet 3,5 mln koron na 
okres 25 lat). W kwietniu ub. roku 
Ministerstwo ds. Rozwoju Regio-
nalnego opracowało dokument 
dotyczący mieszkalnictwa w RC 
pn. Koncepcja 2021+. Zapowiada 
m.in. wdrożenie nowego progra-
mu inwestycyjnego, który umoż-
liwiłby dynamiczniejszy rozwój 
spółdzielczości mieszkaniowej. 
Czy w obliczu grożącej w Europie 
recesji i w czasach postępującej in-
fl acji program doczeka się realiza-
cji, na razie trudno przewidzieć. 

W neurologii czas to mózg
NASI LEKARZE

W 1716 roku w Brzegu wydrukowano 
książkę o epidemii, która rok wcześniej 
przeszła przez Ligotkę Kameralną. Jej 
autorem był Daniel Louge.

D
zieło wydano w 
języku niemiec-
kim. Czasami 
można trafi ć na 
informację, że ist-
niała jeszcze pol-
ska wersja książ-

ki, ale jest to więcej niż wątpliwe. O 
Danielu Louge wspominał ksiądz 
Leopold Szersznik w swoim słowni-
ku biografi cznym Księstwa Cieszyń-
skiego, wydanym w 1810 roku, ale nie 
znał ani jego miejsca pochodzenia, 
ani daty urodzenia. Do dyspozycji 
miał tylko wspomnianą książkę.

Za sprawą Szersznika nazwisko 
Daniela Louge przewija się regular-
nie w pracach poruszających kwe-
stię historii medycyny na Śląsku 
Cieszyńskim, ale żaden z badaczy 
nie zajął się bliżej tym lekarzem. 
Tymczasem na podstawie ksiąg 
metrykalnych można powiedzieć 
nieco więcej na temat genealogii 
cieszyńskiej linii rodu Louge.

Lekarz z Bytomia 
i córka pastora
W 1712 roku w kościele Jezusowym 
w Cieszynie Daniel Louge, lekarz 
krajowy („Landt-Physicus”) wolne-
go państwa bytomskiego, poślubił 
Reginę Elżbietę Henczel (Hent-
schel), córkę cieszyńskiego pasto-
ra. Ten Bytom to już konkretny 
trop, który należałoby podjąć. Lou-
ge miał wyższe wykształcenie me-
dyczne, więc jego nazwisko przy 
okazji immatrykulacji powinno 
pojawić się w metryce uniwersytec-
kiej którejś z europejskich uczelni.

Po ślubie Louge zamieszkał na 
Śląsku Cieszyńskim, a z Reginą Elż-
bietą doczekał się licznego potom-
stwa. W księgach metrykalnych 
parafi i ewangelicko-augsburskiej 
i rzymskokatolickiej w Cieszynie 
odnalazłem wpisy dotyczące łącz-
nie dziesięciorga dzieci. Byli to: 
Krystian Daniel (ur. 1713), Katarzy-
na Regina Elżbieta (ur. 1715), Jan 

Ludwik Teofi l (Gottlieb) (ur. 1719), 
Eleonora Krystyna (1721-1730), Ka-
rol Sylwiusz (1723-1724), Helena 
Dorota (ur. 1725), Krystian Daniel 
(ur. 1727), Emanuel Filip (ur. 1730), 
Natanael (1732-1737) i Joanna Kry-
styna (ur. 1734).

Informacje o rodzicach chrzest-
nych tej dziesiątki pozwalają po-
znać trochę krąg, w którym obracał 
się cieszyński lekarz. W tej katego-
rii Louge pobił chyba rekord – jego 
pierworodny miał aż 12 rodziców 
chrzestnych!

Zniknięcie
Daniel Louge zmarł w kwietniu 
1737 roku w Cieszynie, według 
metryki zgonu przeżywszy 60 lat. 
To ostatni wpis w księgach me-
trykalnych, jaki znalazłem na te-

mat cieszyńskiej linii rodu Louge. 
Przypuszczalnie wdowa z dziećmi 
opuściła Księstwo Cieszyńskie, 
być może po śmierci ojca, zmarłe-
go w 1740 roku pastora Chrystiana 
Henczela.

Tak więc historia cieszyńskiej 
linii rodu Louge trwała niespełna 

trzydzieści lat. Na Śląsku Cieszyń-
skim raczej nie mieszka żaden 
potomek tego lekarza z początku 
XVIII wieku. Pozostała za to książ-
ka o epidemii, która w 1715 roku ze-
brała ponure żniwo w Ligotce Ka-
meralnej. Może warto pokusić się o 
jej tłumaczenie? 
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Michael Morys-Twarowski Louge’owie

Skąd ten ród?
Daniel Louge do Cieszyna przybył z Bytomia, ale trudno ustalić, czy 
było to jego miejsce urodzenia. Mógł pochodzić na przykład z Wirtem-
bergii, gdzie mieszkały osoby o nazwisku Louge.

Gdzie doczytać?
 � Louge – genealogia, htt p://przodkowiezcieszyna.blogspot.

com/2021/10/louge-genealogia.html (materiały do genealogii 
cieszyńskiej linii rodu).

Skąd to 
nazwisko?
Według „Dicti onary 
of American Family 
Names” (red. Patrick 
Hanks), nazwisko 
Louge jest pochodzenia 
francuskiego. Być może 
pochodzi od rzeki 
Louge, przepływającej 
przez departament 
Haute-Garonne na 
południu Francji.

H
enryk Brzeżański jest 
lekarzem neurologiem 
i jednym z założycie-
li Centrum Leczenia 
Udarów Mózgu, które 
w Karwińskim Szpitalu 
Górniczym działa od 

2005 roku. Świadectwem wysokich standar-
dów, jakie spełnia ta placówka, jest uzyskanie 
Certyfi katu Diamentowego European Stroke 
Organization. Centrum zapewnia całodobo-
wą opiekę pacjentom z powiatu karwińskie-
go z wyjątkiem Czeskiego Cieszyna i Bogu-
mina. W sumie chodzi o obszar zamieszkany 
przez niespełna 200 tys. mieszkańców.

Czy udar mózgu znajduje się w centrum za-
interesowania neurologii? 
– Na pewno. Udar niedokrwienny jest na 
świecie drugą przyczyną zgonów i pierwszą 
przyczyną niepełnosprawności. Dlatego w 
przypadku podejrzenia udaru, należy nie-
zwłocznie wezwać karetkę pogotowia, która 
przywiezie pacjenta bezpośrednio do nas. 
Ponieważ liczą się czas i fachowa pomoc, nie 
należy organizować transportu na własną 
rękę, tylko wybrać nr 155.

Czas odgrywa tu kluczową rolę?
– Kierujemy się hasłem „czas to mózg”, po-
nieważ w ciągu każdej minuty obumierają 
miliony neuronów. Wynik leczenia uzależ-
niony jest więc od czasu, w jakim pacjent trafi  
do szpitala. Mamy więc bardzo krótkie tzw. 
okno czasowe na to, żeby przeprowadzić ba-
dania diagnostyczne i rozpocząć leczenie. W 
przypadku zastosowania trombolizy dożylnej 
są to 4,5 godziny. Jeśli to nie pomaga, stosu-
je się metodę trombektomii mechanicznej, 
która polega na mechanicznym usunięciu za-
krzepu. Tego rodzaju zabiegów sami jednak 
nie przeprowadzamy. Tym zajmuje się woje-
wódzkie centrum w Ostrawie. Ponieważ czas 
ma decydujące znaczenie, dla nas, lekarzy, 
ważne są wypowiedzi świadków, kiedy sam 
pacjent na skutek afazji nie potrafi  mówić. 

Kiedy chory mieszka sam, często nie jeste-
śmy więc w stanie stwierdzić, kiedy pojawiły 
się pierwsze objawy udaru. Podobny problem 
występuje w przypadku udarów po przebu-
dzeniu. Nie wiadomo, czy zaburzenia wystą-
piły przed godziną czy znacznie wcześniej.

Jak rozpoznać objawy udaru mózgu?
– Do najczęstszych należą utrata władzy w 
kończynach, asymetria twarzy, zaburzenia 
mowy, silny ból głowy, nagłe zawroty głowy 
i zaburzenia widzenia. W takich sytuacjach 
należy pilnie wezwać karetkę.

Jak rozpoznać, że nie chodzi o zwykły ból 
głowy?
– Specjalnym rodzajem krwotocznego udaru 
mózgu jest krwawienie podpajęczynówkowe, 
które powstaje w wyniku pęknięcia tętniaka 
w mózgu. Towarzyszący mu ból różni się od 
zwykłego bólu głowy swoim natężeniem. To 
zupełnie inny rodzaj bólu niż ten, który znają 
np. osoby cierpiące na migreny.

Ilu pacjentów rocznie trafi a do was z uda-
rem mózgu?
– Rocznie hospitalizujemy ok. 500 pacjentów, 
większość na oddziale intensywnej terapii. 
Leczenie pacjenta po udarze wymaga sporo 
czasu. Często są to długie tygodnie rehabi-
litacji – w tym również rehabilitacji mowy – 
która najpierw odbywa się u nas w szpitalu, a 
potem kontynuowana jest w sanatorium. 

Czy każdy udar zostawia po sobie ślad?
– Są pacjenci, którzy po udarze zostają bez 
objawów, są tacy, którzy mają objawy lekkie 
lub średnie, jak na przykład niedowład koń-
czyn czy zaburzenia mowy, ale są również 
osoby, które zostają przykute do łóżka lub nie 
przeżywają udaru. Dość częstym zjawiskiem 
są też depresja, demencja lub zmiany w psy-
chice. Poza tym po pewnym czasie mogą też 
się pojawić napady padaczkowe. Udar mózgu 
jest bowiem najczęstszą przyczyną epilepsji 
u seniorów. 

Jakie są czynniki ryzyka?
– Najważniejszym jest zaawan-
sowany wiek, choć mieliśmy już 
tutaj z udarem nawet osiemna-
stolatka. Rolę odgrywa też płeć. 
Mężczyźni są bardziej narażeni 
na tę chorobę i według statystyk 
pierwszy udar przechodzą śred-
nio w wieku 50-60 lat. Kobiety – 
dopiero ok. osiemdziesiątki. Na-
tomiast do czynników ryzyka, 
na które mamy wpływ, zaliczana 
jest cukrzyca, otyłość, wysoki 
poziom cholesterolu w krwi, wy-
sokie ciśnienie tętnicze, palenie 
papierosów czy stosowanie an-
tykoncepcji hormonalnej. 

Czy znane są przyczyny udaru?
– W przypadku udarów krwo-
tocznych, które stanowią tylko 
10 proc. wszystkich udarów, 
jest to wysokie ciśnienie krwi. 
Natomiast najczęstszą przy-
czyną udarów niedokrwien-
nych są choroby prowadzące 
do powstania skrzeplin krwi w 
sercu – jak np. migotanie przed-
sionków czy sztuczna zastawka 
serca – które dostają się wraz z 
krwią do mózgu. Kolejną przy-
czyną są powstające na ścia-
nach tętnic tzw. blaszki miaż-
dżycowe, które utrudniają przepływ krwi do 
mózgu. Ponieważ udar wtórny pojawia się w 
ciągu miesiąca u 5 proc. pacjentów, a w cią-
gu pięciu lat nawet u 40 proc., ważne jest 
stwierdzenie przyczyny jego powstania. Tym 
zajmują się przychodnie prewencji wtórnego 
udaru, gdzie przeprowadzane są m.in. bada-
nia drożności tętnic szyjnych i mózgowych 
oraz echokardiografi a. Na tej podstawie mo-
żemy przepisać odpowiednie lekarstwa, któ-
re ochronią pacjenta przed nawrotem choro-
by, lub w razie potrzeby skierować na zabieg 
poszerzenia zwężenia tętnicy. (sch)

Kwesti onariusz

Uczelnia: Wydział Medyczny Uniwersytetu 
Palackiego w Ołomuńcu

Specjalizacja: neurologia 
Rok rozpoczęcia praktyki: 1991
Praktyka zawodowa: Oddział Neurologii 

Karwińskiego Szpitala Górniczego 
Kontakt: tel. 596 380 111, 

e-mail: brzezanski@khn.cz

• Henryk Brzeżański na oddziale neurologii Karwińskiego 
Szpitala Górniczego. Fot. BEATA SCHÖNWALD

• Metryka ślubu Daniela Louge i Reginy Elżbiety Henczel. Źródło: Biblioteka 
i Archiwum im. Tschammera w Cieszynie, Metryki ślubów, t. 1. Zdjęcia: ARC

• Okładka książki autorstwa Daniela Louge, wydanej w 1716 roku.

Posągi lwów odsłonięte

W piątek na cmentarzu Or-
ląt Lwowskich odsłonięto 
posągi lwów, strzegących 
wejścia do symbolicznej 

dla Polaków nekropolii – napisał na 
Twitterze szef Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów Michał Dworczyk. 
Polityk podziękował też ukraińskim 
władzom za ten gest. Wcześniej po-
sągi były zasłonięte płytami paździe-

rzowymi.  – Dziękujemy ukraińskim 
władzom za ten ważny dla polski gest 
– dodał. Dworczyk oznaczył we wpi-
sie prezydenta Ukrainy Wołodymira 
Zełenskiego, premiera Ukrainy De-
nysa Szmyhala i mera Lwowa Andri-
ja Sadowego oraz polskiego premiera 
Mateusza Morawieckiego. – Niech 
żyje Polska, niech żyje Ukraina! – za-
kończył wpis polityk.

Posągi lwów, usunięte z cmenta-
rza Orląt przez władze sowieckie 
w 1971 r., powróciły tam w 2015 r. 
dzięki zabiegom Fundacji Dzie-
dzictwa Kulturowego i Towarzy-
stwa Opieki nad Grobami Wojsko-
wymi we Lwowie.

W październiku 2018 r. Rada 
Obwodowa we Lwowie zażądała 
usunięcia rzeźb, gdyż uznała je za 

„symbol polskiej okupacji Lwowa”. 
„Dążenie do ustawienia potajem-
nie pomników polskiej okupacji 
Lwowa trwa na tle niszczenia ukra-
ińskich pomników na terytorium 
Polski, co odbywa się za milczącą 
zgodą polskich władz lokalnych – 
ogłosiła wówczas Rada.

Cmentarz Obrońców Lwowa, 
znany jako cmentarz Orląt, stano-

wi wydzieloną część cmentarza 
Łyczakowskiego we Lwowie. Na ne-
kropolii spoczywają Polacy polegli 
w obronie Lwowa w czasie wojny 
polsko-ukraińskiej w latach 1918-
1919 i w czasie wojny polsko-bol-
szewickiej z 1920 r. Pochowanych 
jest tam blisko 3 tys. żołnierzy, 
głównie chłopców – stąd nazwa 
cmentarz Orląt.  Dzieje.pl/PAP

• Biogram Daniela Louge w „Nachrichten von Schrift stellern und Künstlern aus dem Teschner Fürstenthum”, słowni-
ku autorstwa Leopolda Szersznika.
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Fot. ARC

S P O R T 
S P O R T

Kamil Semeniuk, 
siatkarz triumfatora Ligi Mistrzów, Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

Żegnam się z ZAKS-ą w najlepszy z możliwych 
sposobów 

RETROSKOP 

Sławomir Szmal, jeden z 
najlepszych bramkarzy w 
historii polskiej piłki ręcz-
nej, pewniak w drużynie 

Bogdana Wenty, był bohaterem po-
przedniego pytania w Retroskopie. 
102. odsłona naszej zabawy pole-
gającej na rozszyfrowaniu postaci 
na zdjęciu nie była zbyt trudna, w 
dzisiejszym numerze też raczej nie 
podwyższymy poprzeczki. Przypo-
minamy zarazem, że raz na cztery 
tygodnie do jednego z Was trafi  vo-
ucher o wartości 500 koron do sieci 
sklepów Sportisimo. 

PYTANIE NR 103
Rekordzista pod względem liczby 
meczów w reprezentacji, jeden z 
najlepszych polskich siatkarzy 
występujący na pozycji atakują-
cego lub przyjmującego. Mistrz 
Europy 2009,  srebrny medalista 
mistrzostw świata 2006, trzy-
krotny uczestnik  igrzysk olim-
pijskich  (Atlanta 1996,  Ateny 
2004 i Pekin 2008).

Na odpowiedzi czekam do naj-
bliższej niedzieli pod adresem: 
bittmar@glos.live.

 (jb)

WEEKENDOWY 
SERWIS PIŁKARSKI
W kolejnym sezonie najwyższej klasy rozgrywek piłkarskich jedynym nowym zespołem w pierwszoligowej stawce 
będzie Brno. Zdecydowały o tym rewanżowe mecze barażowe, w których z roli faworytów wywiązały się drużyny 
pierwszoligowe – Teplice i Bohemians 1905. Teplice uporały się w dwumeczu z Vlašimią, zaś Kangury z Bohemians 
wyeliminowały Opawę, która wprawdzie deklarowała chęć powrotu do Fortuna Ligi, ale w konfrontacji z praskim 
klubem szybko spadła z obłoków na ziemię. Jazda bez trzymanki trwa natomiast w niższych klasach. W czwartej 
lidze rywali miażdży Bospor Bogumin, który wiosną jeszcze nie przegrał meczu w dywizyjnej grupie F. 

Janusz Bitt mar

DYWIZJA F

FRYDLANT n. 
OSTRAWICĄ 
– FK BOSPOR 
BOGUMIN 0:1
Do przerwy: 0:0. Bramka: 52. Vác-
lavíček. Bogumin: Sztefk a – Ku-
bík, Václavíček, Stošek – Sporysz, 
Strojek, Palej, Bloksch (7. Fr. Ha-
nus), Malysz (76. Ferenc) – Malý, 
Padých (76. Halaška).

To piąte z rzędu zwycięstwo Bo-
gumina, ale jak na razie najważ-
niejsze – bo zrodziło się na boisku 
lidera tabeli. Podopieczni trenera 
Martina Špički w minioną środę 
potwierdzili świetną formę na wy-
jeździe z rezerwami Opawy, wygry-
wając gładko 3:1, trzy dni później 
skarcili prowadzący zespół dywi-
zyjnej grupy F. Gola na wagę trzech 
punktów zdobył na wstępie drugiej 
połowy kapitan Bosporu Ondřej 
Václavíček, który sprytnie musnął 
głową piłkę po rzucie rożnym Fran-
tiška Hanusa. – To jeden z warian-
tów gry, który szlifujemy na trenin-
gach – zdradził Patrik Poštulka, 
drugi trener FK Bospor. Kluczem 
do zwycięstwa było opanowanie 
środka pola. Boguminiacy po raz 
kolejny pokazali, że potrafi ą zagrać 
świetnie atakiem pozycyjnym, co w 
niższych szczeblach rozgrywek na-
leży raczej do rzadkości. W tabeli 
boguminiacy tracą do prowadzącej 
po weekendzie Polanki zaledwie 
sześć punktów. – Teraz przed nami 
niedzielne derby z Dziećmorowica-
mi. Nie ukrywam, że znów celuje-
my w zwycięstwo, ale derby bywają 
nieobliczalne. Chciałbym skorzy-
stać z okazji i zaprosić kibiców do 
Parku Petra Bezruča. Będzie się 
działo – zapewnił Poštulka. 

KARWINA B – 
FRENSZTAT p. R. 
4:1
Do przerwy: 2:0. Bramki: 10. 
Římanek, 22. Goj, 82. Ezeh, 90. 
Clement – 68. Klimpar. Karwina 
B: Łubik – Věčorek, Juršák, Hrušo-
vský, Dadak – Goj, Buzek – Brzóska 
(77. Ezeh), Jurga (46. Fulier), Lee 
(77. Clement) – Římanek.

Młode rezerwy 
Karwiny upora-
ły się z zespołem 
Frensztatu w po-
dobnym stylu, jak 
tydzień wcześniej 
w wygranym me-
czu z Herzmani-
cami. Ekipa Mar-
ka Bielana nie 
pozostawiła nic 
przypadkowi, na-
stawiając się od 
początku na ofen-
sywny futbol. 
– Szkoda zmar-
nowanych oka-
zji, wynik tego 
meczu mógł być 
nawet hokejo-
wy – stwierdził 
trener Karwiny 
B. – To drugie z 
rzędu dywizyjne 
spotkanie, w któ-
rym pomogli nam 
młodzi piłkarze 
z drużyny star-
szych juniorów – 
zdradził Bielan. 

DZIEĆMOROWICE 
– RYMARZÓW 0:0
CZK: 52.  Ptáček, 62.  Stanojković 
(D). Dziećmorowice: Rozsypal 
– Koňařík (92.  Trombik), Holec, 
Ptáček, Skoupý, Sedlák (89.  Edr), 
Šlesár (92. Balhar), Vančo, Stawic-
ki (85.  Chukwukelu), Stanojković, 
Řapek.

Heroiczny występ outsidera za-
kończył się remisem, zaś w pro-
tokole sędziowskim pojawiły się 
dwie czerwone kartki i osiem żół-
tych (z tego sześć dla gospodarzy). 
– To był zwariowany mecz, ale z 
udanym końcem. Remis w naszej 
trudnej sytuacji trzeba traktować 
w kategoriach sukcesu – stwier-
dził Vít Raszyk, szkoleniowiec 
Dziećmorowic. Przedostatni klub 
tabeli nastawił się w meczu na de-
fensywę, w stylu „byle nie szaleć 
i nie popełniać niepotrzebnych 
błędów”. Ta taktyka święciła suk-
ces nawet w okresie gry w osła-
bieniu, goście z trudem docho-
dzili bowiem do czystych sytuacji 
strzeleckich. Piłkarze Rymarzowa 
największą okazję zmarnowali 
jeszcze w pierwszej połowie, pu-
dłując w 7. minucie z rzutu kar-
nego. Czyste konto Rozsypala to 
dobry prognostyk przed derbami 
z Boguminem. 

HAWIERZÓW – 
OPAWA B 3:0
Do przerwy: 0:0. Bramki: 54. Hel-
ler, 56. Michalčák, 76. Ciku. Ha-
wierzów: Majerczyk – Michálek 
(84. Míra), Heller, Wojnar, Malcha-
rek, Michalčák (64. Streit), Men-
sah, L. Skoupý, Ciku (79. Kisza), 
Podešva, Kocemba. 

Worek z  bramkami rozwiązał 
się w drugiej połowie. Rezerwy 
Opawy podeszły do tego spo-
tkania nieco nonszalancko, co 
gospodarze skrzętnie wykorzy-
stali. Szybkie bramki na wstę-
pie drugiej odsłony po akcjach 
Hellera i Michalčáka ustawiły 
przebieg gry, na 3:0 ustalił wynik 
Ciku. Forma Albańczyka rośnie 
i niewykluczone, że w nowym 
sezonie były piłkarz Karwiny 
spróbuje wrócić do profesjonal-
nego futbolu. Zespół Miroslava 
Matušoviča sięgnął w weekend 
dopiero po siódme zwycięstwo w 
sezonie. Wiosną Indianie prezen-
tują jednak równą formę, która 
kibiców napawa umiarkowanym 
optymizmem. 

W innych meczach 23. ko-
lejki: Polanka – Bilowec 3:1, N. 
Jiczyn – Bruntal 3:2, Witkowice 
– Herzmanice 7:0. Lokaty: 1. Po-
lanka 46, 2. Frydlant n. O. 43, 3. 

Bogumin 40,… 7. Karwina B 35, 11. 
Hawierzów 25, 13. Dziećmorowice 
12 pkt. 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
Datynie Dolne – Slavia Orłowa 
2:2 (Hanusek, Stuchlík – Renta, 
Zach), Koberzyce – Lokomotywa 
Piotrowice 10:2 (dla gości: Urban, 
Pribela), Pusta Polom – Czeski 
Cieszyn 1:0, Oldrzyszów – Czelad-
na 9:1, Jakubczowice – Hlubina 
3:1, Bruszperk – Haj 0:0, Břidlična 
– Petřvald n. M. 6:1. Lokaty: 1. 
Karniów 60, 2. Břidlična 48, 3. Ko-
berzyce 45,… 6. Sl. Orłowa 40, 11. 
Cz. Cieszyn 28, 13. Datynie Dolne 
25, 14. L. Piotrowice 14 pkt. 

IA KLASA – gr. B
Bystrzyca – Stonawa 6:1 (Pilch 
3, Buryan, Jalovičor, Staniek – 
Egri), Rzepiszcze – B. Olbrach-
cice 4:2 (dla gości: Żyła, Izaiáš), 
Jistebnik – Jabłonków 3:2 (dla 
gości: T. Niesłanik 2), Dobra – 
Śmiłowice 0:1 (Dytko), Libhošť 
– St. Miasto 3:1, Wracimów B 
– Dobratice 2:2. Lokaty: 1. Rze-
piszcze 51, 2. Wracimów B 41, 3. 
Olbrachcice 39, 4. Stonawa 38, 6. 
Bystrzyca 31, 7. Śmiłowice 26, 10. 
Jabłonków 22 pkt. 

IB KLASA – gr. C
Wierzniowice – Inter Piotrowice 
3:2 (Chalkidis 2, Kubiš – Horák, 
Dvořák), Nydek – Raszkowice 2:3 
(dla gosp. Szotkowski, Puczok), 
Pietwałd – L. Piotrowice B 2:2 
(Zajíček, Budina – Ostáš, Urban), 
Sucha Górna – Wędrynia 3:0 (Stu-
chlík, Kux, Nový), Sedliszcze – Mo-
sty k. J. 8:0, Baszka – Gnojnik 5:3 
(dla gości: K. Maceček 2, Bauman), 
Starzicz – Oldrzychowice 2:3 (dla 
gości: Janeček 2, Walek). Lokaty: 
1. Sucha Górna 60, 2. Raszkowice 
57, 3. Wędrynia 51 pkt. 

MP KARWIŃSKIEGO
Sn Hawierzów – Hawierzów B 
4:3, L. Łąki – Żuków G. 0:0, B. 
Rychwałd – Sj Pietwałd 1:1, G. Ha-
wierzów – G. Błędowice 1:2. Loka-
ty: 1. F. Orłowa 46, 2. Żuków G. 36, 
3. Sn Hawierzów 31 pkt. 

MP FRYDEK-MISTEK
Nawsie – Hukwaldy 4:1, Milików – 
Bukowiec 0:4, Piosek – Palkowice 
1:9, Chlebowice – Niebory 0:2, To-
szonowice – Gródek 2:1, Janowice 
– Śmiłowice B 3:0, Wojkowice – 
Prżno 3:3, Noszowice – Metylowi-
ce 2:3. Lokaty: 1. Palkowice 62, 2. 
Niebory 61, 3. Janowice 57 pkt.  

• Piłkarze Bogumina idą jak burza. Nad Ostrawicą zanotowali w weekend piąte 
zwycięstwo z rzędu. Fot. ARC klubu Frydlant nad Ostrawicą

Czy Banik jutro 
otworzy szampana?
Bramkarz Petr Mokroš był pierwszoplanową postacią zwycięskiego meczu Banika Karwina 
z Talentem Pilzno w trzecim fi nałowym starciu Strabag Rail Ekstraligi piłkarzy ręcznych. 
Przed środowym meczem na zachodzie Czech stan rywalizacji wynosi 2:1 dla Banika. 
Karwiniacy są o krok od zdobycia mistrzowskiego tytułu. 

Janusz Bitt mar

W 
hali Ba-
nika Kar-
wina w 
s o b o t ę 
było tak 
c i a s n o 
i gorą-

co, że protagonistów fi nałowego 
meczu wcale nie trzeba było do-
datkowo motywować do efek-
townego szczypiorniaka. Obie 
drużyny dały z siebie wszystko, 

ciut lepiej zagrali zaś gospodarze, 
którzy szybko wyciągnęli wnioski 
z przegranego pojedynku w Pilź-
nie.

– To był mecz Petra Mokroša, 
który w fantastycznym stylu za-
trzymał Pilzno. Bronił niczym w 
transie – skomplementował kar-
wińskiego golkipera trener Bani-
ka Michal Brůna. 

Banik, który szybko zdobył 
komfortową przewagę na parkie-
cie, wywiązał się z zadań taktycz-
nych na piątkę z plusem. Błędy, 
które pogrążyły karwiniaków w 

drugim fi nałowym spotkaniu, 
tym razem zostały ograniczone 
do minimum. A jeśli już pojawiły 

się zgrzyty, tak 
jak w nieco bar-
dziej nerwowej 
drugiej odsło-
nie spotkania, 
na posterunku 
stał Mokroš, 
który w drugiej 
połowie obronił 
cztery czyste 
okazje po ofen-
sywnych wypa-
dach rozgrywa-
jących Talentu 
Pilzno. – Prze-
cierałem oczy 
ze zdumienia, 
co Petr potrafi ł 
wyłapać w tym 
meczu – pod-
kreślił trener 
Banika. 

Na jutro seria 
grana do trzech 
z w y c i ę s k i c h 
spotkań wra-
ca do Pilzna. 
Szczypiorniści 
Banika Karwina 
zagrają z mecz-
bolem, martwić 
muszą się nato-
miast gospoda-

rze. Czy Banik już w środę otwo-
rzy szampana? Początek meczu o 
godz. 17.00.  

3. FINAŁ
 STRABAG RAIL EKSTRALIGI

BANIK KARWINA – TALENT PILZNO 
29:24
Do przerwy: 17:10. Karwina: Mokroš, Marjanović, Tabara – Solák 8, Patzel 
3/1, Franc 2, Sobol 4, Skalický 5/1, Růža, Nantl, Petrović, Jan Užek 4, Mlotek, 
Fulnek 3, Široký, Halama.

• W ataku najlepszy strzelec Banika w sobot-
nim meczu, Dominik Solák. Fot. hcb-karvina

W piątek 
lekkoatletyczne 
igrzyska PSP
W najbliższy piątek w Trzyńcu na 
Leśnej odbędą się Mistrzostwa 
Polskich Szkół Podstawowych w 
Lekkiej Atletyce. Organizatorem 
tegorocznej edycji, zrestartowa-
nej po okresie pandemicznym, 
jest polska szkoła podstawowa w 
Suchej Górnej. Początek o godz. 
8.30.
– Zapraszamy wszystkich ser-
decznie do Trzyńca. Na chwilę 
obecną wszystko jest pozapinane 
na ostatni guzik, zaklinamy tylko 
pogodę. Miejmy nadzieję, że do-
pisze – powiedziała wczoraj „Gło-
sowi” Monika Pláškowa, dyrek-
torka górnosuskiej podstawówki.
 (jb)

Polska siatkówka 
rządzi!
Drużyna Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
-Koźle pokonała w fi nale siatkar-
skiej Ligi Mistrzów włoskie Trenti -
no Volley pewnie 3:0, zdobywając 
drugi z rzędu puchar dla najlepszej 
drużyny Starego Kontynentu. Tak 
pięknej passy w historii polskiej 
klubowej siatkówki nigdy wcześniej 
nie było.
To była w zasadzie „powtórka z 
rozrywki”, w zeszłym roku ZAKSA 
równie gładko, ale wówczas w 
czterech setach (3:1) uporała się 
z Trenti no w fi nale rozegranym w 
Weronie. W tym roku fi nał odbył 
się na neutralnym podwórku, w 
Lublanie, a siatkarze mistrza Polski 
ponownie nie pozostawili złudzeń 
włoskiemu rywalowi. Duże pro-
blemy sprawiał Trenti no Volley 
zwłaszcza Łukasz Kaczmarek, 
który zmienną zagrywką był dla 
przeciwnika bardzo nieczytelny. W 
najbardziej zaciętej trzeciej parti i 
spotkania brylował z kolei Kamil 
Semeniuk, który bezbłędnym ata-
kiem przyprawiał siatkarzy Trenti no 
o palpitację serca.  (jb)

Świątek w II rundzie 
French Open
Iga Świątek nie obniża lotów. Lider-
ka tenisowego rankingu WTA bez 
większych problemów awansowała 
wczoraj do drugiej rundy wielkosz-
lemowego turnieju French Open na 
kortach w Paryżu. Polka gładko w 
dwóch setach (6:2, 6:0) pokonała 
Ukrainkę Łesię Curenko.  (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

I N F O R M AT O R

PROGRAM TV

WTOREK 24 MAJA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie położ-
ne (s.) 10.00 Śladami gwiazd 10.30 
Pierwsza republika (s.) 11.30 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Wszystko, co lu-
bię 14.30 Wszystko dla damy 14.50 
Pielęgniarki (fi lm) 16.20 Wezwijcie 
położne (s.) 17.15 AZ kwiz 17.40 Czar-
ne owce 18.00 Wiadomości regional-
ne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Obsługiwałem angielskiego 
króla (fi lm) 22.05 Ach, te morderstwa! 
(fi lm) 23.40 Miejsce zbrodni – Berlin 
(s.) 1.20 Ciekawostki z regionów. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowna pla-
neta 9.20 Cuda ludzkiego geniuszu 
10.15 Odkryte skarby 11.05 Najwięk-
sze bitwy czołgowe 11.50 Terezska 
dolina 12.20 Nie poddawaj się plus 
12.45 Nie poddawaj się 13.15 Gry 
szpiegów 14.10 Samoloty myśliwskie 
15.00 Królestwo natury 15.25 Cudow-
na Ameryka 16.20 Dziennik młodych 
17.10 Show Trumpa 18.05 Maroko, 
tysiącletnia cywilizacja 19.00 Na 
rowerze 19.10 Magazyn chrześcijań-
ski 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Kuratorium 21.40 
Fotografowie śmierci 22.35 Lotnicze 
katastrofy 23.25 Apokalipsa: Wojna 
światów 0.20 Fargo (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 
(s.) 9.50 Spece (s.) 10.55 Pościg 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Leka-
rze z Początków (s.) 14.00 Mentalista 
(s.) 14.55 CSI: Kryminalne zagadki 
Las Vegas (s.) 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.30 Pościg 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Tajemniczy szef (reality show) 
21.50 Policja kryminalna Anděl (s.) 
23.00 Weekend 23.50 CSI: Kryminal-
ne zagadki Las Vegas (s.) 1.45 Menta-
lista (s.). 
PRIMA 
6.10 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 8.50 Rolnik szuka 
żony 10.05 Skarby ze strychu 11.20 
Strażnik Teksasu (s.) 12.20 Gliniarz 
i prokurator (s.) 13.20 Policja krymi-
nalna Montpellier (s.) 14.30 Agenci 
NCIS (s.) 15.40 Tak jest, szefi e! 16.50 
Policja w akcji 17.50 Nakryto do sto-
łu! 18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 
Showtime 20.15 Zoo (s.) 21.35 7 przy-
padków Honzy Dědka 23.55 Tak jest, 
szefi e! 1.15 Like House. 

ŚRODA 25 MAJA

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie położ-
ne (s.) 10.00 Kamera na szlaku 10.30 
Obiektyw 11.00 13. komnata Davida 
Krausa 11.30 AZ kwiz 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Do szczęścia 14.30 Okno 
14.55 Zawodowcy (s.) 15.50 Wezwijcie 
położne 16.45 Podróżomania 17.15 AZ 
kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wiado-
mości regionalne 18.25 Gdzie jest mój 
dom? 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.10 Żandarmerskie 
humoreski (s.) 21.20 13. komnata Si-
mony Votyowej 21.50 Hercule Poirot 
(s.) 23.35 Maigret w rodzinnym pen-
sjonacie (fi lm) 1.10 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Karaiby z lotu 
ptaka 9.25 Dziennik młodych 10.20 

Ostatnie diabły 11.15 Ukryte skarby 
11.40 Piekło pod powierzchnią 12.25 
W rytmie rzeki 12.55 Neandertalczy-
cy 13.50 Cuda starożytności 14.30 
Czar Afryki 14.55 Olbrzymie pożary 
15.50 Klucz 16.20 Miasta bez ba-
rier 16.30 Rozdziały z historii pisma 
17.25 Fotografowie śmierci 18.20 Na 
Jedwabnym Szlaku 19.15 Babel 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Odkrywanie świata 21.00 Ko-
staryka, droga do raju 21.55 Zabytki 
techniki Czech 22.25 Duże maszyny 
23.10 Odkryte skarby 0.00 Hiszpań-
ska królewna (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica 
(s.) 9.50 Spece (s.) 10.55 Pościg 12.00 
Południowe wiadomości, sport, po-
goda 12.35 Lekarze z Początków (s.) 
14.00 Mentalista (s.) 14.55 CSI: Kry-

minalne zagadki Las Vegas (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.30 Po-
ścig 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Zamieńmy 
się żonami (reality show) 21.45 Małe 
miłości 22.45 Mentalista (s.) 23.45 
CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas 
(s.) 1.30 Przyprawy. 
PRIMA 
6.10 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 8.50 Zoo (s.) 10.10 
7 przypadków Honzy Dědka 11.25 
Strażnik Teksasu (s.) 12.25 Gliniarz i 
prokurator (s.) 13.25 Policja kryminal-
na Montpellier (s.) 14.30 Agenci NCIS 
(s.) 15.40 Tak jest, szefi e! 16.50 Policja 
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 1. misja (s.) 21.35 Show Jana 
Krausa 23.55 Tak jest, szefi e! 1.15 Like 
House. 

CZWARTEK 26 MAJA 

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 14.25 
Co umiały nasze babcie 15.10 Wezwij-
cie położne (s.) 16.45 Wszystko, co lu-
bię 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.10 
Pierwsza republika (s.) 21.05 Gejzer 
21.35 Pr. dyskusyjny 22.35 Na tropie 
23.00 Miejsce zbrodni – Berlin (s.) 
0.30 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Okawango – 
rzeka marzeń 9.25 Maroko, tysiąclet-
nia cywilizacja 10.20 Olbrzymie po-
żary 11.15 Samoloty myśliwskie 12.00 
Duże maszyny 12.50 Podróż po An-
daluzji 13.15 Cudowna planeta 14.10 
Życie w ekstremalnych warunkach 
15.00 Ręce, koło i glina 15.35 Papież 
– najbardziej wpływowy człowiek 
na świecie 16.15 Europa dziś 16.45 
Cudowna Ameryka 17.40 Kostaryka, 
droga do raju 18.30 Życie dzienni-
karki Lídy Rakušanowej 18.45 Auto 
Moto Świat 19.15 Przez ucho igielne 
19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-
gowym 20.00 Show Trumpa 21.00 
Wędrówki z parą 21.30 Ukryte skarby 
22.00 Mama (s.) 22.50 Piekło pod po-
wierzchnią 23.40 Queer 0.05 Apoka-
lipsa: Wojna światów. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 
(s.) 9.50 Małe miłości 10.55 Pościg 
12.00 Południowe wiadomości 12.35 
Lekarze z Początków (s.) 14.00 Men-
talista (s.) 14.55 CSI: Kryminalne 
zagadki Las Vegas (s.) 16.57 Popo-
łudniowe wiadomości 17.30 Pościg 
18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Facet (s.) 21.35 
Dama i Król (s.) 22.45 Gwiezdne życie 
23.20 CSI: Kryminalne zagadki Las 
Vegas (s.) 1.10 Mentalista (s.). 
PRIMA 
6.10 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 8.50 1. misja (s.) 
10.05 Show Jana Krausa 11.25 Straż-
nik Teksasu (s.) 12.25 Gliniarz i pro-
kurator (s.) 13.25 Policja kryminalna 
Montpellier (s.) 14.30 Agenci NCIS 
(s.) 15.40 Tak jest, szefi e! 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, szefi e! 1.15 Like House. 

POLECAMY

• Obsługiwałem angielskiego króla
Wtorek 24 maja, 
godz. 20.10 
TVC 1

• Maroko, tysiącletnia cywilizacja
Czwartek 26 maja, 
godz. 9.25 
TVC 2

• Zawodowcy
Środa 25 maja, 
godz. 14.55 
TVC 1

Niecodzienne dziękuję się za to, co dostaje się od innych ludzi. A ja mam

WIADUKT TEAM
któremu chcę wyrazić swoją wdzięczność. To szczęście mieć Was wszyst-
kich. To wielki dar, móc polegać na tylu wspaniałych osobach. Nie każdy 
może na to liczyć. Dziękuję Wam! O.
 GŁ-322

ŻYCZENIA

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 22 maja 
2022 w wieku 82 lat odszedł od nas na zawsze 

śp. WŁADYSŁAW ĆMIEL 
z Karwiny

Pogrzeb odbędzie się w piątek 27. 5. 2022 o godzinie 
13.00 w sali obrzędów w Karwinie-Raju. W smutku po-
grążona rodzina.
 GŁ-324

NEKROLOGI

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

CO W TEATRZE

SCENA POLSKA – TRZYNIEC: 
Balladyna (24, godz. 19.00);
 ORŁOWA: Czarownice z Salem 
(25, godz. 19.00);
SCENA CZESKA – HAWIERZÓW: 
Modrý z nebe (24, godz. 19.00);
SCENA BAJKA – CZ. CIESZYN: 
Ferda Mravenec (25, godz. 9.00); 
Sněhurka (26, godz. 10.00).

CO W KINACH

TRZYNIEC – Kosmos: Známí ne-
známí (24, godz. 15.00); Doktor 
Strange w multiwersum obłędu (24, 
godz. 17.30); Ženy a život (24, godz. 
20.00); Promlčeno (25, godz. 17.30); 
Top Gun: Maverick (25, godz. 20.00); 
Všechno nejlepší, Chiaro! (26, godz. 
17.30); Tři Tygři ve fi lmu: Jackpot (26, 
godz. 20.00); CZ. CIESZYN – Cen-
tral: Wyrolowani 2 (25, godz. 16.30); 
Po čem muži touží 2 (26, godz. 16.30); 
Chinaski (26, godz. 19.00); KAR-
WINA – Centrum: Doktor Strange 
w multiwersum obłędu (24, godz. 
17.15); Láska hory přenáší (24, godz. 

20.00); Wyjdź za mnie (25, godz. 
15.00); Encanto (25, godz. 17.30); A 
oni dalej grzeszą, dobry Boże! (25, 
godz. 20.00); Top Gun: Maverick (26, 
godz. 17.00); 107 matek (26, godz. 
18.00); Tři Tygři ve fi lmu: Jackpot 
(26, godz. 20.00); HAWIERZÓW – 
Centrum: Pan Wilk i spółka (24, 25, 
godz. 17.00); France (24, godz. 18.00); 
Doktor Strange w multiwersum obłę-
du (24, godz. 19.30); Boscy (25, godz. 
18.00); Top Gun: Maverick (25, 26, 
godz. 19.30); Muži na pokraji nervo-
vého zhroucení (26, godz. 18.00); 
CIESZYN – Piast: Igrzyska zwierza-
ków (24-26, godz. 16.30); Drive My 
Car (25, 26, godz. 18.30).

CO NA ANTENIE

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

CO W TERENIE

CZ. CIESZYN – MK PZKO w Cz. 
Cieszynie-Centrum zaprasza na 
majowy spacer tematyczny, któ-
ry odbędzie się w czwartek 26. 5.  
Spotykamy się o godz. 16.00 przy 
Kaufl andzie, skąd pójdziemy do 
Domu PZKO w Cz. Cieszynie-Mo-
stach. Tam wysłuchamy prelekcji 
fachowca i popularyzatora Michała 
Kochaniewicza pt. „Warzenie piwa”. 
Będzie również degustacja. Kto nie 
chce iść piechotą, może pojechać 
autobusem (o godz. 16.10 lub 16.45 
z dworca autobusowego na przy-
stanek Mosty-Poczta), ewentualnie 
podjechać samochodem.
CZ. CIESZYN-MOSTY – MK PZKO 
zaprasza na prelekcję poświęconą 
warzeniu piwa, która połączona 
będzie z degustacją. Spotkanie od-
będzie się w czwartek 26. 5. o godz. 
17.00 w Domu PZKO i poprowadzi 
je Michał Kochaniewicz, fachowiec, 
prekursor i popularyzator warze-
nia piwa typu IPA, APA i innych. 
Odpowiada za ponad 30 receptur 
komercyjnych piw. Za swoje piwa 
zdobywał nagrody na czeskich i 

międzynarodowych konkursach 
piwnych. Możliwość zakupu piwa do 
domu. Wstęp: wolne datki. Inf. www.
pzkomostycieszyn.webnode.cz.
JABŁONKÓW – Zarząd MK PZKO 
zaprasza w niedzielę 29. 5. o godz. 
15.30 na uroczystość Dnia Matki 
oraz na zebranie członkowskie do 
Domu PZKO. Po programie kultu-
ralnym spotkamy się przy herbatce.
KARWINA – Oddział Literatury 
Polskiej Biblioteki Regionalnej za-
prasza do udziału w spotkaniu po-
łączonym z promocją nowej książki 
prof. K.D. Kadłubca „Od Cieszyna 
sypano dróżeczka”, które odbędzie 
się w czwartek 26. 5. o godz. 17.00 
w budynku biblioteki w Karwinie-
-Frysztacie na Rynku Masaryka. 
Gościnnie wystąpi akordeonista 
Adam Ligocki. Na miejscu możli-
wość nabycia książki z autografem 
autora. Prosimy o rezerwację bile-
tów w cenie 50 kc pod nr. tel. 596 
312 477 lub 558 849 501, ew. e-ma-
ilowo: polske@rkka.cz.
KARWINA-NOWE MIASTO – MK 
PZKO zaprasza 28. 5. o godz. 15.30 
do Klubu Seniora „Archa” na tra-
dycyjne smażenie jajecznicy. W 
programie wyświetlanie zdjęć sta-
rej Karwiny.

LIGOTKA KAMERALNA – MK 
PZKO zaprasza wszystkich człon-
ków i sympatyków na smażenie 
jajecznicy oraz Dzień Dziecka w so-
botę 28. 5. o godz. 16.00 w ogrodzie 
za miejscowym Domem Kultury. 
Na miejscu – turniej w strzelaniu z 
wiatrówki oraz atrakcje dla dzieci. 
Wstęp: dwa jajka od osoby.
ORŁOWA-PORĘBA – Zarząd MK 
PZKO zaprasza 28. 5. o godz. 14.00 
na spotkanie z okazji Dnia Matki do 
Domu PZKO. W programie występ 
Zespołu „Niezapominajki”.
PIOTROWICE k. KARWINY – MK 
PZKO przy współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Aktywny Senior w Ze-
brzydowicach zapraszają w sobotę 
28. 5. o godz. 15.30 do Domu Kultu-
ry na wspólną zabawę z okazji Dnia 
Matki i Dziecka. W programie wy-
stęp chóru męskiego PZKO „Hej-
nał-Echo”. Program i zabawy dla 
dzieci. Bufet zapewniony.
PTM – Kolejne spotkanie człon-
ków i sympatyków PTM odbędzie 
się w sobotę 4. 6. o godz. 15.00 w 
Rybniku przy ulicy Gwarków 14. 
Program: wspólne smażenie jajecz-
nicy z przyjaciółmi z Rybnickiego 
Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej. 
Proszę o zgłoszenie chęci uczest-

nictwa, by móc poinformować 
organizatorów o liczbie gości z 
Czech, najpóźniej do 30. 5., wysyła-
jąc e-maila na adres: ptmrc@atlas.
cz lub SMS-a na numer 603 744 575.
PTTS „BŚ” – 25. 5. Ponieważ kak-
tusy u pana Kotasa w Ropicy jesz-
cze nie rozkwitły, robimy zamianę 
wycieczek. Zapraszamy do Górek 
Wielkich i spacer ścieżką dydak-
tyczno-przyrodniczą „Góra Bucze” 
(pierwotnie S5 – 22. 6.). Cała trasa 
ma około 5 km długości i 180 m róż-
nicy wysokości: https://mapy.cz/s/
mucakafame. Odjazd autobusem z 
przystanku Cieszyn-Celma o godz. 
9.15. Prowadzi Stanisław Pawlik, tel. 
0048 606 133 123.
 zaprasza 31. 5. na wycieczkę z 
Brennej-Bukowej przez Karkosz-
czonkę na Błatnią (schronisko). 
Zejście inną trasą ponownie do 
Brennej. Odjazd autobusu z przy-
stanku Cieszyn-Celma o godz. 8.15. 
Prowadzi Stanisław Pawlik, tel. 
0048 605 133 123.
 w dniach 10. 6.-12. 6. zaprasza-
my na trzydniowy wyjazd w pa-
smo górskie Chřiby na południu 
Moraw, którego długość wynosi 
35 km (od Kyjowa po Kromierzyż), 
a szerokość około 10 km. Charak-
terystyczne dla Chřibów są skałki 
na szczytach wzniesień. Dokładny 
program można znaleźć na www.
ptts-beskidslaski.cz, T15-Chřiby. 
Są wolne miejsca, zapraszamy! Kie-
rownik Edek Jursa, tel. 603 887 418.
SKRZECZOŃ – MK PZKO zaprasza 
na tradycyjne smażenie jajecznicy 
i X mistrzostwa koła w strzałkach 
lub inne rozgrywki sportowe, które 
odbędą się w sobotę 28. 5. o godz. 
15.30 w Domu PZKO. Jajka prosimy 
zabrać ze sobą.
TKK PTTK „ONDRASZEK” – 
Zaprasza na III Rowerowy Dzień 
Dziecka z „Ondraszkiem”. Start 
28.  5. o godz. 10.00 na parkingu 
przy ul. Bolko Kantora w Cieszynie. 
Meta na boisku LKS Puńców. Bliż-
sze inf. na stronie tkk-ondraszek.pl.

KONCERTY

NAWSIE – Chór żeński „Melodia” 
oaz MK PZKO w Nawsiu zapraszają 
na koncert pt. „Wiosna muzyczna 

2022” 28. 5. o godz. 16.00 do Domu 
PZKO. W programie: chór-gospo-
darz „Melodia”, chór mieszany „Za-
solnica” z Porąbki, chór mieszany 
„Echo” z Zebrzydowic, chór mie-
szany „Canticum Novum” oraz gość 
specjalny – Władysław Czepiec.

OFERTY

MASZ PROBLEM Z SAMOCHO-
DEM? Naprawimy go! AUTOSERVIS 
- PNEUSERVIS Pamicar s.r.o., 
tel.: +420 608 120 706. GŁ-208
OGRODZENIA, BRAMY, meble 
ogrodowe, ocieplenia budynków, 
remonty, usługi budowlane. 
Tel: +48 511 579 636. 
www.rafmet-ogrodzenia.pl. GŁ-163

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, KONGRES POLA-
KÓW, ul. Grabińska 458/33: do 25. 
5. wystawy „Józef Wybicki i Pieśń 
Legionów Polskich we Włoszech”; 
„Ignacy Domeyko – Polak bohate-
rem narodowym Chile”; do 22. 6. 
„Śmiych Macieja. Życie i działal-
ność Ludwika Cienciały”. Czynne od 
wtorku do piątku w godz. 8.00-15.00. 
CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓWNY 
PZKO, Strzelnicza 28, korytarz 
wejściowy: do 2. 6. wystawa pt. „Gu-
staw Fierla, życie i twórczość”. Czyn-
na w godzinach otwarcia budynku. 
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, 
ul. Główna 115/15, Cz. Cieszyn: 
do 28. 8. wystawa pt. „Rzeki nie 
płyną, jak chcą”. Czynna: wt, czw, 
so i nie: w godz. 10.00-15.00; śr: 
12.00-16.00.
MUZEUM HUTY TRZYNIEC-
KIEJ i MIASTA TRZYŃCA, Sala 
wystaw, Frýdecká 387: do 30. 10. 
wystawa pt. „Sportowe momenty w 
regionie Trzyńca I i II”. Czynna: wt-
-pt: w godz. 9.00-17.00; nie: w godz. 
13.00-17.00.
 do 30. 6. wystawy Beaty Haltof i 
Lucii Kalužowej pt. „Přirozenost bez 
přetvářky”. Czynna: wt-pt: w godz. 
9.00-17.00; nie: w godz. 13.00-17.00.
 do 30. 9. wystawa pt. „Není včel-
ka jako včelka”. Czynna: wt-pt: w 
godz. 9.00-17.00; nie: w godz. 13.00-
17.00.

25 lat minęło…

W 
roku bieżą-
cym Klub 
Polski Polo-
nus w Brnie 
o b c h o d z i 
25 lat od za-
łożenia. W 

sobotę świętowaliśmy jubileusz. 
Polonusi postawili na oryginalny 
pomysł, zawierający zarówno oka-
zję do uroczystego świętowania, jak 
i do promowania polskiej kultury w 
Brnie. W związku ze zbliżającymi 
się wakacjami, temat uroczystości 
był jak najbardziej aktualny – cho-
dziło o pokazanie tradycji zwią-
zanej z  morzem i przedstawienie 
szant. Odbył się więc rejs statkiem 
pod nazwą „Pierwsze polskie szan-
ty w Brnie”. Wspólny patronat nad 
uroczystością objęły konsul gene-
ralna RP w Ostrawie Izabella Woł-
łejko-Chwastowicz oraz prezydent 
miasta Brna Markéta Vaňkowa.

Przy pięknej pogodzie, statek o 
nazwie „Dallas” wyruszył z  przy-
stani o godz. 15.00. Na pokładzie 
oprócz członków Klubu Polonus, 
byli goście – konsul RP w Ostrawie 
Edyta Wodzyńska-Andreewa, pre-
zes PZKO Helena Legowicz, konsul 

honorowy RP w Brnie Petr Mrkývka, 
przyjaciele z  Klubu Polskiego w 
Bratysławie wraz z Małgorzatą Woj-
cieszyńską z  mężem Stanem oraz 
założycielem Klubu Polskiego w 
Bratysławie Ryszardem Zwiewką, 
przedstawiciele greckiej mniejszo-
ści narodowej w Brnie i inni. 

Niżej podpisana przypomniała 
historię Klubu, który powstał na 
kanwie tragicznego wydarzenia – w 
1997 roku miejscowi Polacy skrzyk-
nęli się do pomocy rannym po 
wypadku polskiego autokaru pod 
Brnem. W ramach uroczystości do-
szło też do symbolicznego chrztu 
publikacji o Klubie Polonus, które-
go dokonała obecna pani konsul. 
Odczytała też list konsul generalnej 
Izabelli Wołłejko-Chwastowicz, któ-
ra napisała między innymi: „Stale 
rosnąca liczba członków oraz inno-
wacyjne projekty promujące Polskę 
i jej dziedzictwo kulturalne, realizo-
wane przez Klub Polonus, napawają 
dumą oraz nadzieją na przyszłość 
polskości w Brnie i okolicach. 

Jak na przyjęcie urodzinowe przy-
stało, nie mogło zabraknąć tortu, 
którego deseń był idealnie dopaso-
wany do okładki nowej publikacji. 

Gwoździem programu był kon-
cert siedmioosobowego zespołu 
folkowo-szantowego Sąsiedzi, któ-
ry ma bazę w Gliwicach, jednak 
jego członkowie pochodzą z  róż-
nych miast. Podczas koncertu za-
brzmiały takie pieśni, jak „W kie-

szeni dolar”, „Wyspa nędzarzy” i 
wiele innych. Była też okazja do na-
bycia płyty zespołu. Były pląsy, ser-
deczne rozmowy towarzyskie, snu-
cie planów na przyszłość bliższą i 
dalszą, podziwianie scenerii zapo-
ry z zamkiem Veveří w tle. Jedyną 

wadą rejsu było to, że skończył się 
zbyt szybko. Miejmy nadzieję, że 
nie były to ostatnie szanty w Brnie, 
a Klubowi Polonus pozostaje ży-
czyć samych udanych rejsów w 
przyszłości i aktywnej załogi. 

 Danuta Koné-Król 

• Klub Polonus w Brnie istnieje od 1997 roku. Urodziny świętowano na wo-
dzie. Fot. ARC
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UŚMIECHNIJ SIĘ LOGOGRYF

P O S T  S C R I P T U M 

MINIKWADRAT MAGICZNY I LOGOGRYF KOŁOWY

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie 
rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy 

przysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsyłania 
upływa w piątek 3 czerwca 2022 r. Nagrodę z 10 maja 
otrzymuje Zofia Mitręgowa z Trzyńca. Autorem dzisiej-
szych łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie logogryfu z 10 maja:  
JĘDRZEJOWICE 
Rozwiązanie minikwadratu magicznego I z 10 maja: 
1. USTA 2. SACHAR 3. THALIA 4. ARAB
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II z 10 maja: 
1. URAZ 2. RZUTKA 3. ATKINS 4. ZASP
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 10 maja: KROSNO

Rozwiązaniem jest nazwa wsi w Polsce, położonej w województwie opolskim, w powiecie krapkowic-
kim, w gminie Gogolin. W latach 1975-1998 miejscowość należała do województwa opolskiego. 

1. nauka o organizmach żywych
2. gwara lwowska: ziemniak, kartofel
3. baletowa solistka
4. rodzaj biustonosza lub potocznie o Brigitte Bardot
5. błoto do leczenia w okładach

6. mieszkanka Belgii
7. długa francuska bułka
8. ciastko pieczone w foremce

Wyrazy trudne lub mniej znane: BARABOLA

1 2 3 4 5 6 7 8

B B B B B B B B

A A A A A A A A

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. mieszkaniec 
Azerbejdżanu

2. czarno-białe ssaki 
na sawannie

3. zając afrykański
4. dorsz, makrela i 

śledź

Wyrazy trudne 
lub mniej znane: 
ERNEB

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. „kierownica” 
statku

2. góry z Gerlachem
3. w mitologii grec-

kiej syn Posejdo-
na i Afrodyty

4. defekt na szkle, 
zadrapanie

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: ERYKS

1 2 3 4

1

2

3

4

1 2 3 4

1

2

3

4

Rozwiązaniem dodatkowym jest dokończenie fraszki, której autorem  jest Jan Izydor Sztaudynger (ur. 
28 kwietnia 1904 w Krakowie, zm. 12 września 1970 tamże) – polski poeta, fraszkopisarz, satyryk, teo-
retyk lalkarstwa oraz tłumacz: 
„Wódź mnie na pokuszenie...”

1.  ...Zygmunta III Wazy w Warszawie
2. kobieta pracująca w dziale kadr
3. mieszkanka Ameryki Łacińskiej, potomkini 

dawnych kolonizatorów
4. długi, wąski przedsionek w kościele
5. pisklęta kwaczącego drobiu
6. główny kościół diecezjalny lub jednost-

ka organizacyjna uczelni, mniejsza od 
wydziału

7. pulpit w studiu radiowym lub urzą-
dzenie do gier

8. lokum dla letników lub siedziba do-
wództwa armii

9. przedstawiciel nadrodziny dziesięcio-
nogów z podrzędu Dendrobranchiata

10. jednostka w produktach żywnościo-
wych wyrażająca ilość energii

11. duży statek żaglowy pochodzenia por-
tugalskiego

12. gęsty śnieg, piasek, kurz gwałtownie wirują-
cy w powietrzu

13. Kameleczka, gdy dorośnie
14. dawny zakład hutniczy, hamernia
15. dawny przepisywacz ksiąg, skryba
16. długi rząd oczekujących lub wąskotorówka

Wyrazy trudne lub mniej znane: KARRAKA, KREWETA, KRUCHTA


