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Ho, ho, ho!
Zaprosili Golców

Rekordy
skąpane
w słońcu

WYDARZENIE: Mamy pierwsze informacje dotyczące tegorocznego 75. Gorolskigo
Święta. Prezes Miejscowego Koła PZKO w Jabłonkowie Jan Ryłko podzielił się nimi
w niedzielę na zebraniu członkowskim w Domu PZKO. W sobotę w Lasku Miejskim ma
zagrać Golec uOrkiestra.
Beata Schönwald

T

z rynku do Lasku Miejskiego oraz
wiele występów, w tym również w
wykonaniu zespołów zagranicznych. – Kontynuujemy współpracę
z Tygodniem Kultury Beskidzkiej,
publiczność może więc liczyć również na zagranicznych wykonawców, co przez ostatnie dwa lata nie
było możliwe – zauważył
Ryłko.
Ponieważ
chodzi o 75.
Gorolski Święto, organi-

zatorzy zdecydowali się zaprosić
specjalnego gościa. Będzie nim
Golec uOrkiestra. – Wciąż jeszcze trwają negocjacje. We wtorek
spotykamy się w Lasku Miejskim,
by wspólnie omówić szczegóły
związane z koncertem – stwierdził prezes. Dodał, że jeśli pogoda
dopisze, to właśnie występ Golców będzie tym,
co

egoroczne Gorolski Święto odbędzie się od piątku do niedzieli
5-7 sierpnia w
Lasku Miejskim
w Jabłonkowie.
– Mam nadzieję, że już bez jakichkolwiek ograniczeń sanitarnych
– zaznaczył prezes. Koncepcja
„Gorola” nie będzie
się różnić od
edycji, które jabłonkowskie
koło PZKO
organizowało
przed
p a n demią.
Piątek
będzie
poświęcony unikatowym instrumentom
muzycznym
i amatorom-folklorystom,
sobota będzie
ukierunkowana na
młodzież, zaś w programie niedzielnym
• Gwiazdą tegorocznego „Gorola” będzie doskonale znana Golec uOrkiestra. Fot. ARC
znajdzie się korowód

powinno przyciągnąć na „Gorola”
tłumy.
Chociaż na niedzielnym zebraniu mowa była o sprawdzonej
formule tej imprezy, tegoroczna
edycja przyniesie również rzeczy
nowe. Jedną z nich będzie program
przygotowany przez Chrystiana
Heczkę, z którym wystąpił w Strażnicy. Nowością będzie też strefa
dziecka z zajęciami prowadzonymi
przez pracowników
Domu Narodowego
w Cieszynie. Nie zabraknie,
oczywiście,
pokazu rzemiosł ludowych
Mikroregionu „Gorolsko Swoboda”, Kawiarenki pod Pegazem i
wystawy tematycznej poświęconych Maciejowi, Biegu o
Dzbanek Mleka, Rajdu o Kyrpce
Macieja i meczu piłkarskiego
Orłów Zaolzie.
Jak zauważył Jan Ryłko, powszechna drożyzna przełoży się
również na organizację Gorolskigo
Święta. W związku z tym na początku lipca planuje zorganizowanie
spotkania z pozostałymi miejscowymi kołami, które chcą prowadzić sprzedaż na „Gorolu”,
w celu uzgodnienia cen po
traw i napojów.

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Po dwuletniej przerwie na stadionie
lekkoatletycznym w Trzyńcu ponownie zagościła impreza uwielbiana
przez wszystkich – Lekkoatletyczne
Igrzyska Polskich Szkół Podstawowych. W tegorocznej edycji, zorganizowanej przez PSP w Suchej Górnej,
wzięło udział 26 szkół z całego Zaolzia. W klasyﬁkacji generalnej szkół
małoklasowych triumfowała PSP w
Nawsiu, w kategorii szkół pełnoklasowych Czeski Cieszyn. W sumie o
medale walczyło 394 młodych sportowców.
– Cieszę się, że po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa znów możemy się spotkać
w Trzyńcu. Dzieciom brakowało tej
sportowej rywalizacji – powiedziała
„Głosowi” Monika Pláškowa, dyrektorka Polskiej Szkoły Podstawowej w
Suchej Górnej.
Właśnie „dolańska” szkoła z Suchej
Górnej zatroszczyła się w tym roku
o organizację igrzysk. Pod względem
logistycznym wszystko zostało pozapinane na ostatni guzik, a na deser
organizatorzy wyczarowali również
słoneczną pogodę.
(jb)

Więcej na str. 9

248 pierwszoklasistów

C

entrum Pedagogiczne dla
Polskiego
Szkolnictwa
Narodowościowego
w
Czeskim Cieszynie opublikowało wyniki zapisów do polskich szkół podstawowych na Zaolziu. Po wakacjach ma rozpocząć
w nich naukę 248 uczniów. W tym

jedno dziecko z Ukrainy. Zapisy do
klas pierwszych odbywały się w całej RC w dniach 1-30 kwietnia. Jeśli
chodzi o polskie placówki szkolne,
najwięcej przyszłych pierwszoklasistów zostało zapisanych do
podstawówki w Czeskim Cieszynie
– 36.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się też Szkoła Podstawowa
im. H. Sienkiewicza w Jabłonkowie, do której zapisano 31 dzieci. Dość liczebne klasy pierwsze
będą miały w przyszłym roku
szkolnym również placówki w
Trzyńcu – 23 uczniów, i w Kar-

winie – 20. Z kolei do kilku szkół
małoklasowych zapisało się zaledwie 1-2 dzieci. Natomiast w
polskiej szkole w Łomnej Dolnej
wraz z czworgiem Zaolziaków
rozpocznie naukę w pierwszej
klasie również jedno dziecko z
Ukrainy.

248 zapisanych uczniów do
klas pierwszych zaolziańskich
szkół podstawowych z polskim
językiem nauczania to jeden z
najlepszych wyników w ciągu
ostatnich 20 lat. Rok temu liczba
ta wyniosła 235.
(sch)
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WIADOMOŚCI
ZDANIEM... Łukasza Klimańca

klimaniec@glos.live

D

zięki temu, że Puck na chwilę znalazł się nad Olzą, mogłem usłyszeć WRc, czyli Weteranów Rocka cieszyńskiego,
grających w sobotni wieczór utwory Depp Purple na cieszyńskim Rynku. I wiecie państwo, co? Dojrzali panowie
(w wieku ok. 60 lat) dali energetyczny koncert, popisując
się wysokich lotów kunsztem gry na perkusji, klawiszach, gitarze, gitarze basowej oraz świetnym wokalem. Po pierwszych dźwiękach miny
zrzedły tym, którzy dworowali sobie z wychodzących na scenę dżentelmenów – po wykonaniu m.in. utworu „Stormbringer” spokorniali prześmiewcy z uznaniem kiwali głowami podrygując w rytm muzyki.
Swoją drogą, historia zespołu Weterani Rocka cieszyńskiego, który
powstał w 2019 r., nawiązuje do lat 70. minionego stulecia – w 1977 r.
powstał w Cieszynie zespół Orpegit, który w 1980 r. został przekształcony w Oxygen, działający w Cieszyńskim Centrum Kultury do 1984 r.
Formacja grała hard rocka, ale z wpływami bluesa, dzięki czemu
zdobyła lokalnie dużą popularność, a jej koncerty gromadziły tłumy
widzów. Efekt? Zespół otrzymał nominację na Festiwal Rockowy w
Jarocinie w 1983 r., a w marcu 1982 r. (mimo stanu wojennego) wystąpił na deskach Filharmonii Śląskiej.
Nieważne, ile masz lat. Ważne, na ile lat się czujesz – w tym zdaniu
najlepiej zawiera się idea takich zespołów jak WRc. Prawda jest taka,
że nie jest ważne, czy to zespół grający rocka, czy zespół folklorystyczny, czy też chór, jakich na Zaolziu nie brakuje – w miniony weekend
można było oglądać np. występy chóru mieszanego „Godulan-Ropica”
(w Nieborach), chóru „Dźwięk” czy zespołu „Promyk” (w Karwinie-Raju). Ważne jest, żeby mieć w sobie tę energię, siłę, odwagę i chęć,
by nawet w dojrzałym wieku wyjść na scenę i dobrze bawić siebie oraz
publiczność. Podziwiam takie inicjatywy i trzymam za nie kciuki.

•••

Puck znalazł się przez weekend nad Olzą w ramach obchodów 20-lecia partnerstwa z Cieszynem. Z tej okazji w ramach akcji „Od brzegu
do brzegu – Puck w Cieszynie” w mieście można było poczuć kaszubskie klimaty.
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DZIŚ...

maja 2022

Imieniny obchodzą:
Aniela, Kamila, Petronela
Wschód słońca: 4.19
Zachód słońca: 20.48
Do końca roku: 214 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Bociana Białego,
Dzień Rodzeństwa
Przysłowia:
„Deszcz na Nawiedzenie
Panny potrwa pewno do
Zuzanny”

1

JUTRO...

czerwca 2022

Imieniny obchodzą:
Pamela, Jakub, Konrad
Wschód słońca: 4.18
Zachód słońca: 20.49
Do końca roku: 213 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Dziecka,
Dzień bez Alkoholu
Przysłowia:
„Czerwiec na maju zwykle
się wzoruje, jego pluchy,
pogody często naśladuje”

Folwarczny na senatora
Stanisław Folwarczny,
zastępca hetmana
województwa
morawsko-śląskiego
do spraw szkolnictwa
i sportu, został
oﬁcjalnie kandydatem
koalicji SPOLU
w wyborach do Senatu
z okręgu nr 73 (od
Kocobędza po Mosty
k. Jabłonkowa).
Łukasz Klimaniec

O

ficjalnie Stanisław
Folwarczny jako
kandydat na senatora został zaprezentowany w piątek na konferencji
prasowej, jaka obyła się w hotelu Steelhouse w Trzyńcu.
Wzięli w niej udział także senator Herbert Pavera z TOP 09, zastępca prezydenta Hawierzowa Bogusław Niemiec,

• Stanisław Folwarczny (drugi
z prawej) nie ukrywał satysfakcji,
że może kandydować jako reprezentant SPOLU i dziękował przedstawicielom ugrupowań za poparcie. Fot. ŁUKASZ KLIMANIEC

reprezentujący KDU-ČSL, oraz Radek
Kaňa, przewodniczący regionalnego
oddziału ODS.
– Chciałbym wykorzystać na rzecz
regionu wszystkie doświadczenia, jakie
zdobyłem w swojej pracy zawodowej,
jako dyrektor szkoły i nauczyciel, pracy
społecznej, ale także pracy politycznej
– powiedział w rozmowie z „Głosem”
Stanisław Folwarczny, pytany o powody
swojego startu w wyborach. – Pracowałem jako zastępca burmistrza w Czeskim
Cieszynie, teraz jestem zastępcą hetmana województwa morawsko-śląskiego i

Radim Kozlovský,
zastępca prezydenta Trzyńca, o ﬁnale konkursu
wokalnego „Rozvíjej se poupátko”, jaki miał miejsce
w trzynieckim Domu Dzieci i Młodzieży

•••

Byłem bardzo zaskoczony, jak dzieci
pięknie śpiewały. To był profesjonalny
występ i naprawdę niezłe show
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Imieniny obchodzą:
Marianna, Eugeniusz,
Marzanna
Wschód słońca: 4.17
Zachód słońca: 20.50
Do końca roku: 212 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień bez Krawata
Przysłowie:
„Święty Eugenii pogodę
w czerwcu odmieni”

W OBIEKTYWIE...
POGODA
wtorek

dzień: 14 do 21ºC
noc: 14 do 7ºC
wiatr: 0-1 m/s
środa

dzień: 17 do 22ºC
noc: 15 do 13ºC
wiatr: 2-4 m/s
czwartek

• Jak widać na powyższym zdjęciu, na czeskocieszyńską straż miejską
można liczyć, kiedy mamy problemy na drodze. Tutaj kierowca passata
miała problemy z zapaleniem samochodu. Dzięki uprzejmemu strażnikowi
oraz zestawowi kabli wszystko dobrze się skończyło.
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

BOGUMIN

dzień: 17 do 23ºC
noc: 16 do 12ºC
wiatr: 3-6 m/s

ORŁOWA

KARWINA

OSTRAWA

BOGUMIN
Linowa konstrukcja dla
dzieci została zamontowana nad Kaliszokiem.
Urządzenie z systemem
linowych tras o różnym
stopniu trudności, które
najmłodsi będą mieli do
pokonania nad piaszczystym podłożem, ma być
jedną z atrakcji tegorocznego sezonu letniego.
Lepsze warunki będą mieli
też miłośnicy gry w siatkówkę plażową, bo w tym
roku zostało odnowione
boisko.
(klm)
KARWINA
Trwające cztery godziny
zajęcia udzielania pierwszej pomocy najmłodszym
zostaną przeprowadzone
w czwartek 9 czerwca na
terenie Business Gate w
godzinach 15.00-19.00.
Kurs skierowany jest nie
tylko do matek, ale także
ojców, dziadków i babć.
W trakcie zajęć uczestnicy
dowiedzą się, jakie są najczęstsze wypadki z udziałem dzieci, jakim urazom
maluchy najczęściej ulegają, a przede wszystkim, co

niepotrzebnie wypuszczane w powietrze. Tymczasem dzięki takiemu
rozwiązaniu otrzymalibyśmy nie tylko tańsze dostawy ciepła do domu,
ale także pewne źródło, niezależne
od chwiejnego rynku energii czy
innych zagrożeń geopolitycznych.
Byłoby to solidne źródło ciepła dostępne dla dziesiątek tysięcy mieszkańców Trzyńca, Czeskiego Cieszyna i okolicznych gmin – stwierdził.
Bogusław Niemiec, wiceprezydent Hawierzowa, zwrócił uwagę
na regionalny kontekst kandydatury Stanisława Folwarcznego.
– Śląsk Cieszyński to specyficzny
region, który – w co wierzę – będzie
miał silnego reprezentanta w Senacie. Taką osobą jest właśnie Stanisław Folwarczny. Pokazał, że ma
doświadczenie na poziomie gminnym, jako zastępca burmistrza, a
także wykazał się skutecznością,
jako zastępca hetmana. W swoje
działania wkłada dużo serca i pracy. Cieszę się, że możemy go wspierać – powiedział Niemiec.
Senator Herbert Pavera podkreślił, że Stanisław Folwarczny jest
bardzo znaną postacią – jako polityk, jako człowiek oraz jako osoba,
która wywodzi się z tego regionu.
– Wierzymy, że jego doświadczenie
z zakresu szkolnictwa oraz polityki
sprawdzi się w Senacie – zaznaczył.


zrobić,
żeby szybko
udzielić pierwszej
pomocy. Będą ćwiczenia m.in. z zakresu
resuscytacji niemowląt
i dzieci od pierwszego
roku życia. Szczegóły i
rejestracja pod nr. tel.
792 309 580.
(klm)
ORŁOWA
Na 123-metrowym odcinku ulicy Dworcowej
(Nádražní) został zamknięty jeden pas ruchu.
Powodem są prace remontowe muru oporowego,
jaki jest prowadzony w tej
części drogi. W związku z
tym ruch pojazdów na tym
fragmencie drogi odbywa
się wahadłowo, obowiązuje sygnalizacja świetlna.
Utrudnienia potrwają do
połowy października.
(klm)
OSTRAWA
W Antoszowicach został
oﬁcjalnie otwarty dom

zym jest Karta Polaka? Jakie korzyści wynikają z jej
posiadania? Czy warto o
nią zabiegać? Na te pytania ma odpowiedzieć specjalny klip
realizowany przez Kongres Polaków
w Republice Czeskiej na terenie
Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie 26 maja. Jak twierdzą przedstawiciele Centrum Polskiego Kongresu Polaków w Republice Czeskiej,
wiedza o istnieniu tego dokumentu
i świadomość korzyści z jego posiadania wciąż jest niewielka.
W roli głównej pojawiła się aktorka Ida Trzcińska, występująca
gościnnie w Scenie Polskiej Teatru
Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie. Obecnie realizacja klipu jest
na etapie postprodukcji i już niebawem będzie można go obejrzeć.

W

kole PZKO w Jabłonkowie
świętowano
w niedzielę Dzień
Matki. Dla obecnych
w sali Domu PZKO mam, babć i
ogólnie wszystkich działaczek jabłonkowskiego koła zagrała i zaśpiewała kapela „Rozmarynek”
pod kierownictwem nauczycielki
miejscowej szkoły muzycznej Krystyny Mruzek.
– Życzę wszystkim paniom, mamom i babciom wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, szczęścia,
pomyślności, pociechy z dzieci

Oszustwo przez SMS

Podrabianie środków płatniczych,
nieuprawiony dostęp do systemu komputerowego i nośnika informacji. Takie
zarzuty usłyszał 28-latek, który rozsyłał fałszywe SMS-y. Mężczyzna został
zatrzymany w czasie przygotowań do
szeroko zakrojonych czynności z zakresu phishingu. Chcąc się wzbogacić
na cudzej krzywdzie, oszust rejestrował cyfrowe konta, z których wysłał
ponad 2000 fałszywych SMS-ów na
różne numery. Z ich treści odbiorca
dowiadywał się o rzekomym zablokowaniu konta bankowego, a jego odblokowanie możliwe jest po kliknięciu w
dołączony link, który przekierowywał
do fałszywej strony internetowej
banku, której prawie nie można było
odróżnić od oryginału.
Schemat działania przestępcy był
prosty – zdobyć dane logowania do
systemu bankowego i przelać środki z
konta „złowionej” w ten sposób osoby. 28-latek w ten sposób działał na
szczęście tylko kilka dni – był to dopie-

• W roli głównej pojawiła się aktorka
Ida Trzcińska, występująca gościnnie w
Scenie Polskiej Teatru Cieszyńskiego w
Czeskim Cieszynie.
Fot. Kongres Polaków w RC

Karta Polaka jest potwierdzeniem
przynależności danej osoby do narodu polskiego. Od 14 lipca 2019 r.
mogą starać się o nią Polacy miesz-

kający na całym świecie, a nie jak
wcześniej tylko zamieszkujący republiki dawnego ZSRR.
(szb)

ro początek jego działalności. W porę
jednak został złapany przez ostrawską
policję przy wsparciu jednostki interwencyjnej z Pragi.
Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w komunikacji elektronicznej. Fałszywe wiadomości SMS czy
e-maile znanych publicznie organizacji
czy instytucji mają doskonałą graﬁkę,
wiernie odwzorowującą oryginał.
Funkcjonariusze zalecają m.in. sprawdzenie adresu nadawcy oraz rozważenie, czy dana informacja jest możliwa
i, co najważniejsze, nieotwieranie
linków.
(szb)

paśmie Czantorii i Stożka. W samo
południe rozpocznie się tam Międzynarodowe Spotkanie Cieślarów i tych,
co „ich majóm radzi."
Cieślarowie spotkają się na granicznym szczycie już po raz 11. Jak
zawsze na górze na wszystkich przygotowano piknik rodzinny z licznymi
atrakcjami takimi, jak na przykład
wpis do księgi pamiątkowej, sypanie
Kopca Cieślarów (uczestnicy przynoszą symboliczny kamień ze swojej
miejscowości), koncert kapeli ludowej,
próba wydobycia dźwięku z trombity
pasterskiej, przeciąganie liny, wspólne
zdjęcie uczestników, specjały kuchni
beskidzkiej... i wiele innych. Organizatorzy wydarzenia nie zapomnieli
także o Ukraińcach, którzy będą mile
widziani.
– Tragiczne losy milionów rodzin ukraińskich prowadzą nas wszystkich do
głębokiej reﬂeksji... W tym roku pragniemy zaprosić nasze siostry i braci z
Ukrainy na nasz rodzinny piknik – napisali organizatorzy.
(wot)

•••

Cieślarowie spotkają się
na Cieślarze

Już w najbliższą niedzielę drogi
wszystkich Cieślarów z całego Śląska
Cieszyńskiego, Polski, a może nawet
świata będą prowadziły na Cieślar,
wznoszący się na wysokość 920 metrów nad poziomem morza szczyt w

i wnuków, i byście się zawsze w
naszym Domu PZKO dobrze czuły. Przede wszystkim zaś dziękuję
wam za to, co robicie przez cały
czas dla naszego Miejscowego
Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie
– zaznaczył stojący na jego czele
Jan Ryłko. Następnie razem z pozostałymi mężczyznami wręczył
paniom kwiaty. Panowie tego popołudnia podawali również do stołu. Raczono się kotletem z sałatką
ziemniaczaną, pączkami i kawą.
(sch)
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ton piasku zostanie wysypanych na Rynku w Czeskim Cieszynie, żeby utworzyć boisko do gry w siatkówkę plażową w ramach turnieju Plaża Open 2022.
Po turnieju piasek zostanie przeznaczony do uzupełnienia piaskownicy w Czeskim Cieszynie oraz boisk do gry w siatkówkę plażową. Do tematu turnieju Plaża
Open w Czeskim Cieszynie wrócimy w piątkowym numerze „Głosu”.

W SKRÓCIE...
dla seniorów, jaki został
urządzony w trakcie
przebudowy nieczynnego
budynku przedszkolnego.
Opiekę w nim znajdzie
32 seniorów, którzy będą
mieli do dyspozycji pokoje
jedno- i dwuosobowe.
W placówce znalazły się
m.in. świetlica, jadalnia,
gabinety dla pielęgniarek i
pracowników socjalnych.
Jest też ogród z miejscem
do odpoczynku, ławkami, fontanną, pergolą i
oczkiem wodnym. Pierwsi
mieszkańcy zostaną przyjęci w czerwcu. Opiekę
nad nimi będzie sprawowało 21 pracowników.
(klm)
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• Panowie wręczyli mamom i babciom kwiaty. Fot. BEATA SCHÖNWALD

C

POJUTRZE...

czerwca 2022

uważam, że ten bagaż doświadczeń
oraz to, co zrobiłem, mogę wykorzystać dla Śląska Cieszyńskiego, tego
całego obwodu senackiego, który
rozciąga się od Czeskiego Cieszyna
po Mosty k. Jabłonkowa – dodał.
Na konferencji nie ukrywał satysfakcji, że może kandydować
jako reprezentant SPOLU i dziękował przedstawicielom ugrupowań
za poparcie.
– Przed nami bardzo trudny i
burzliwy gospodarczo okres, który
wymaga silnej i dobrze pracującej reprezentacji w najwyższych urzędach

naszego państwa. Konieczny moim
zdaniem jest przegląd ustawodawstwa w zakresie energetyki, ekologii
oraz zmiany w zakresie podatków na
rzecz gminy – wskazywał.
Przyznał, że w Senacie chciałby lobbować za przekazywaniem
mienia państwowego (gruntów i
budynków) na rzecz gmin.
– Ze swojego doświadczenia samorządowego dobrze wiem, że
gminy potrafią sprawnie zarządzać
majątkiem na swoim terenie i wykorzystywać go dla dobra mieszkańców. Wierzę, że z moim wieloletnim doświadczeniem mogę
działać w interesie miast, gmin i
całego regionu, który zawsze był i
będzie moim domem – powiedział.
Zwracał uwagę m.in. na utrzymanie jakości opieki medycznej
oraz wszystkich oddziałów trzynieckiego szpitala. Zaznaczył też,
że od dawna forsuje, by dotacje
z Narodowej Agencji Sportu były
kierowane bezpośrednio do samorządów, bo to gminy zapewniają
mieszkańcom korzystanie z infrastruktury sportowej.
Potrzebę zmian widzi również w
polityce energetycznej. – Kłopoty
z rosnącymi cenami i brakiem surowców wskazują na konieczność
powrotu do projektu budowy ciepłociągu i odzysku ciepła odpadowego
z Huty Trzynieckiej, które teraz jest

♩

Kwiatki
dla mam i babć

Klip o Karcie Polaka

DZIEJE SIĘ W REGIONIE
CYTAT NA DZIŚ

WIADOMOŚCI
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Zieleń »zje« brud

P

oznaliśmy pierwsze wyniki projektu „Clairo”, który
ma na celu zbadanie wpływu poszczególnych roślin
na czystość powietrza. Wykorzystają je miasta w naszym regionie.
Zainteresowanie nimi zadeklarowały również niektóre czeskie i
zagraniczne instytucje publiczne.
W realizację projektu, będącego
wspólną inicjatywą województwa
morawsko-śląskiego i miasta Ostrawy, włączyły się trzy morawskośląskie uczelnie: Wyższa Szkoła
Górnicza-Uniwersytet Techniczny
w Ostrawie, Uniwersytet Śląski w
Opawie oraz Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu. Badania wykazały, jaki rodzaj zieleni poradzi sobie
z największym zanieczyszczeniem
środowiska dzięki temu, że potrafi
skutecznie pochłaniać szkodliwe
związki chemiczne.
– Wykorzystywanie drzew i zieleni do celów oczyszczania powietrza, to naturalna rzecz. Jednak
przy zastosowaniu wyników przeprowadzonych analiz, sadzenie
zieleni może przynieść dodatkowe

efekty estetyczne i ekologiczne –
poinformowała zastępca prezydenta Ostrawy Kateřina Šebestowa.
Badania odbywające się w ramach projektu „Clairo” zostały
przeprowadzone w dzielnicach z
największym zanieczyszczeniem
gleby – Radwanicach i Bartowicach. Posadzono tam drzewa liściaste i iglaste w takich proporcjach,
żeby uzyskać efekt jak największej
absorbcji szkodliwych związków
zarówno z powietrza, jak i z gleby.
Z kolei nawozy sztuczne dobrano
tak, żeby nie obciążać nadmiernie
środowiska, a równocześnie żeby
zapewnić jak najlepszy wzrost posadzonych roślin. Na tej podstawie
autorzy studium opracowali konkretne zalecenia dla miast i gmin
zainteresowanych zastosowaniem
proponowanych rozwiązań, takich
jak Bogumin, Bruntal czy Hawierzów. Wykorzystać chcą je również
Państwowy Fundusz Środowiska
Naturalnego RC, Ministerstwo Środowiska Naturalnego Słowacji oraz
uniwersytet w Atenach.
(sch)
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Jacy wychowankowie, taki jubileusz!
W Karwinie-Raju odbyły się w sobotę obchody jubileuszu 150-lecia polskiej szkoły. Przez jedno stulecie i jedną
dekadę uczyły się w niej czytać, pisać i liczyć miejscowe polskie dzieci. Po raz ostatni szkolny dzwonek zabrzmiał
tutaj w czerwcu 1982 roku.
Beata Schönwald

B

yły
budynek
szkoły sąsiaduje
z Domem PZKO i
jego ogrodem. To
tutaj postanowiono zorganizować
jubileuszową uroczystość połączoną ze spotkaniami
absolwentów. Obiekt szkolny służy
już bowiem do innych celów. To, że
mieściła się w nim polska szkoła
będzie przypominać tablica ufundowana z funduszy miejskich i odsłonięta przez zastępcę prezydenta Karwiny Andrzeja Bizonia. W
sobotę dawni uczniowie mogli się
przekonać, jak na przestrzeni lat
zmieniły się klasy i gabinety.
Na pomysł, by uczcić 150-lecie
polskiej szkoły w Raju, wpadł jeden
z jej wychowanków, Roman Strzondała. Obowiązki organizacyjne
wzięło na swoje barki miejscowe
koło PZKO, imprezę prowadziła
długoletnia nauczycielka i dyrektorka nieistniejącej już też polskiej
szkoły w Karwnie-Nowym Mieście Jadwiga Palowska. Wystawę o

szkole-jubilatce przygotował Marian Steffek z Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków, sfinansował ją Fundusz Rozwoju Zaolzia.
Przy wejściu można było ponadto
nabyć biuletyn okolicznościowy
oraz jubileuszowe serca z piernika.
Na obchody 150-lecia szkoły w
Karwinie-Raju przyszły tłumy – byli
pracownicy szkoły i przedszkola w
Raju, wychowankowie i ich rodziny.
Sala Domu PZKO z trudem mogła
pomieścić wszystkich chętnych, którzy pragnęli nie tylko się spotkać, ale
także obejrzeć program artystyczny.
Przygotowali go w dużej części dawni uczniowie rajskiej szkoły. Wielu z
nich jest bowiem członkami chóru
„Dźwięk” MK PZKO, który zaśpiewał
w sobotę zarówno w Domu PZKO, jak
i przed odsłonięciem tablicy. Inni z
kolei wystąpili w reaktywowanym
na jubileuszową okoliczność głośnym w swoim czasie na całe Zaolzie
karwińskim zespole „Promyk”. Jego
historia zaczęła się pisać w 1964 roku
właśnie w Raju.
Konsul generalna RP w Ostrawie
Izabella
Wołłejko-Chwastowicz
objęła patronatem jubileusz. Po
występie „Promyka” przyznała,

Kiedy rozpoczynałam pracę
w tutejszej świetlicy szkolnej,
mieściła się ona w obecnej sali
Domu PZKO. Zaczynaliśmy
bardzo skromnie, bo nie było
tu jeszcze nawet mebli. Po
przeprowadzce do budynku
szkoły warunki się jednak poprawiły. Moim hasłem było:
„Dać dzieciom zajęcie, będą
dzieci grzeczne”. Tym zawsze
się kierowałam. Dużo robiliśmy
więc robótek ręcznych, a kiedy
była ładne pogoda, spędzaliśmy
czas na świeżym powietrzu.
Bardzo lubiłam tę pracę.

J
• Dorosły już „Promyk” zebrał lawinę
oklasków. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

że żałuje, że nie chodziła do takiej
właśnie szkoły. MK PZKO w Karwinie-Raju oraz dwóch zasłużonych
działaczy uhonorowała wysokimi
odznaczenia RP. Na ręce prezes

Robert Siwek,
uczeń w latach 1979-1982
Do tej szkoły chodziłem tylko przez
trzy lata, bo potem już ją zamknięto. W klasie było nas sześcioro,
uczyliśmy się więc w klasach łączonych – pierwsza z drugą w jednym
lokalu i trzecia z czwartą w drugim.
Kiedy zamknięto szkołę, wszyscy
chłopcy przeszliśmy do podstawówki w Nowym Mieście, a nasza
koleżanka poszła do szkoły we
Frysztacie. Z „Promykiem” byłem
związany zarówno w szkole w Raju,
jak i potem w Nowym Mieście.
Występowaliśmy na wielu imprezach, głównie górniczych, ale też
na różnych akademiach.

R

W sali gródeckiego Domu PZKO
znaleźli się jednak również stali
bywalcy. „Gródecka główka” miała
bowiem w piątek już swoją czwartą
edycję. – Chcemy tę imprezę organizować regularnie, nie tylko raz
w roku, ale najlepiej raz na kwartał – zdradziła „Głosowi” współorganizatorka zabawy i autorka
pytań Agata Adamik. Ten quiz, jak
zaznaczyła, jest propozycją dla całych rodzin. – Ludzie nie muszą się
martwić, z kim zostawić dziecko,
bo mogą je zabrać z sobą – przekonywała.
Wiele osób skorzystało z tej propozycji, a dzieci też nie nudziły
się wcale, bo niektóre serie pytań
zostały przygotowane właśnie
z myślą o nich. – Zawsze są dwie
grupy dziesięciu pytań dźwiękowych, dwie grupy pytań obrazkowych i dwie grupy pytań słownych. Ponieważ zbliża się Dzień
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Mikołajek, sieci rybackie,
fale morskie i inne elementy
Beata Schönwald

koła Kseni Stuchlik przekazała medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez RP, przyznany przez
premiera Mateusza Morawieckiego, zaś Tadeuszowi i Władysławo-

wi Owczarzym przypięła Odznaki
Honorowe „Zasłużony dla Kultury
Polskiej” ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu RP
Piotra Glińskiego.


Helena Wacławik,
uczennica w latach 1971-1976
Najpierw chodziłam do przedszkola w Raju, a potem również
przez pięć lat do tutejszej szkoły.
Byliśmy jeszcze w miarę liczną
klasą, było nas 12. W tej szkole
wciąż się coś działo. Wszyscy
śpiewaliśmy i tańczyliśmy w
„Promyku” i zajmowaliśmy z
nim pierwsze miejsca w wielu
konkurach, na przemian z „Permonikiem”. „Permonik” nadal
robi furorę, „Promyk”, niestety,
już dawno nie istnieje. W szkole
działało też kółko zdrowotne,
bardzo fajne były festyny szkolne
w ogrodzie koło Domu PZKO.

Dziecka, zawodnicy będą rozpoznawali na obrazkach desery oraz
cukierki – powiedziała Adamik.
Pytania słowne wymagały tym
razem znajomości realiów stolic
państw oraz walut, którymi płaci się w poszczególnych krajach.
Prócz tego było rozpoznawanie
dźwięków instrumentów muzycznych oraz muzyki do popularnych seriali. Autorka quizu
przyznała, że jego przygotowanie zawsze kosztuje ją sporo nerwów. Trzeba bowiem tak dobrać
pytania, żeby nie były ani zbyt
trudne, ani zbyt łatwe. W przeciwnym razie ludzie się zniechęcą. Uczestnicy, odpowiadając na
nie, mogli liczyć tylko na własne
głowy. Wspomaganie się smartfonami było surowo zabronione.
Konkurs prowadziła Ewa Ryłko
z wykorzystaniem nowego zestawu audiowizualnego. – Wcześniej

ak potwierdziła kuratorka
wystawy
Agnieszka Pawlitko,
podobieństw
między jednym i drugim
haftem rzeczywiście
można się doszukać.
– W przypadku obu występują haft
złoty, hafty kolorowe i haft biały,
dziś na naszym terenie już bardzo
unikatowy – powiedziała.
Pomysł pokazania haftu kaszubskiego nad Olzą zrodził się trzy lata
temu, kiedy Pawlitko odwiedziła
Puck oraz wystawę haftu w Muzeum Ziemi Puckiej. Teraz udało
się ją w końcu doprowadzić do
skutku.
Historię haftów znad Bałtyku
przybliżyła na piątkowym wernisażu kustosz muzeum w Pucku
Kamila Tucholska. – Haft kaszubski jest jednym z elementów rozpoznawalnych dla Kaszub i obok
języka jest chyba najważniejszym
wyróżnikiem tożsamości Kaszub.
Związany jest on z działalnością
sióstr zakonnych, a konkretnie
haftem kościelnym uprawianym
przez norbertanki z Żukowa i benedyktynki z Żarnowca – opowiadała kustosz. Jak jednak zauważyła,
około XIX wieku haft kaszubski
zaczął zanikać i to, że przetrwał do
dziś, jest zasługą etnografki Teodory Kulgowskiej. Podróżując po
Kaszubach, odwiedzała klasztory,
przeglądała ornaty i opracowa-

• „Gródecka główka” to turniej drużynowy. Fot. BEATA SCHÖNWALD
wypożyczaliśmy sprzęt od gminy.
Teraz mamy już własny – sprecyzowała Magdalena Ćmiel.
Drużyny tradycyjnie startowały
pod wymyślonymi przez siebie nazwami, jak Szkubnia, Bełko, Aktorzy, Głowy, Gródeckie rekiny, Bam-

belada, Karuzela czy Ivet’s choice.
Nagrodami dla najlepszych były
bony do Chaty „Gródek” o wartości 1000 koron i dwa razy po 500
koron. Prócz tego po każdej serii
pytań można było dodatkowo wywalczyć paczkę cukierków. (sch)
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barw posiada haft kaszubski. Każda
z nich symbolizuje koloryt tego
regionu.
Ciemnogranatowy – morze.
Pośredni niebieski – jeziora
kaszubskie.
Błękitny – niebo.
Zielony – lasy kaszubskie.
Czerwony – maki.
Żółty – na polach dojrzewające
zboże.
Czarny – ziemia, która wszystko
rodzi

ła klasyfikację występujących na
nich motywów, takich jak tulipany,
owoce granatu czy liście akantu,
które hafciarki ludowe przekształciły później w liście ostu i dębu.
Kulgowska, sama będąc artystką,
dodała też wiele od siebie. Inspirowała się pięknem przyrody kaszubskiej, stąd też na hafcie kaszubskim
znajdziemy dziś dzwonki, bratki
czy koniczynki.
Kamila Tucholska opowiedziała
również o szkołach haftu kaszubskiego, które różnią się w zależności od miejscowości. Dla szkoły
puckiej typowymi motywami są
mikołajek morski, sieci rybackie i
fale morskie.
Haft kaszubski wyróżnia się
wśród haftów pochodzących z in-

• Brygida Hochschulz (z lewej) w rozmowie o hafcie kaszubskim
z Agnieszką Pawlitko (w środku).

nych regionów, w tym również Śląska Cieszyńskiego, także techniką.
Jak zaznaczyła znana hafciarka
z Kaszub Brygida Hochschulz,
koniczynkę robi się specjalnym
zaplatanym krzyżykiem, środki
małych kwiatków supełkiem, a w

• Tak haftuje się na żywotku cieszyńskim. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

środku dużych haftuje się pikotki.
– To wszystko wydłuża czas haftowania – zdradziła.
W piątek nie skończyło się jednak na teorii. Po oficjalnym otwarciu wystawy Brygida Hochschulz
pokazała, jak haftuje się „po ka-

szubsku”. Natomiast technikę haftu cieszyńskiego zaprezentowała
wprost na żywotku Małgorzata
Borkowska.
Wystawa „Połączeni haftem” będzie czynna w Domu Narodowym
do 27 czerwca.


Rok przed 200. urodzinami

U

»Główkowały« całe rodziny
ozrywka umysłowa po
tygodniu pracy? Czemu
nie? Jeśli chodzi o zabawę, to ruszyć głową można nawet w piątkowy wieczór. Tak
było w Gródku, gdzie działaczki
MK PZKO zorganizowały kolejną
edycją quizu pn. „Gródecka główka”.
W konkursie wystartowało osiem
3-6 osobowych drużyn utworzonych przez całe rodziny, sąsiadów
czy znajomych. Swoją ekipę wystawił po raz pierwszy nawet wójt
wioski Robert Borski. Oprócz miejscowych przy stolikach zasiedli
również uczestnicy z Bystrzycy czy
Jasienia. – Jesteśmy tu całą rodziną – część nas mieszka w Gródku, a
część w Jasieniu. Myślę, że taki quiz
to fajny pomysł – powiedziała Milada Kożuch. Jak przyznała, w imprezie bierze udział pierwszy raz, wiele
rzeczy jest więc dla niej nowych.

♩

Czy haft kaszubski może mieć coś wspólnego z naszym haftem cieszyńskim, skoro
jeden region leży na północy Polski, a drugi na południu? Odpowiedź na to pytanie
można znaleźć na wystawie pn. „Połączeni haftem”. Jej wernisaż miał miejsce w piątek
w Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego w Domu Narodowym w Cieszynie.

Jak zapamiętali szkołę w Raju?
Aurelia Pilecka,
nauczycielka w latach 1963-1982

ZBLIŻENIA
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trzymała się w sobotę w
Nieborach pogoda. Nie
mogło być jednak inaczej, skoro popularna
„Oszeldówka” to głównie plenerowa impreza. Odbyła się już po raz
68. Dowodem na jej żywotność jest
frekwencja, którą MK PZKO w Nieborach może pozazdrościć niejedno
większe koło.
– Czy uczestnicy naszej imprezy
wiedzą, kim był Paweł Oszelda, trudno mi powiedzieć. Myślę jednak, że
tak, bo jego postać staram się przypominać za każdym razem. Więcej
uwagi poświęcimy temu wybitnemu
działaczowi narodowemu z Nieborów na pewno w przyszłym roku w
związku z 200. rocznicą jego urodzin
– powiedziała „Głosowi” prezes MK
PZKO Halina Szczotka.
Tegoroczna „Oszeldówka” była
tradycyjnie bogata w program artystyczny – wystąpiły dzieci z miejscowej polskiej szkoły i przedszkola, chór
mieszany „Godulan-Ropica”, zespoły
„Capkovci” ze Skalitego na Słowacji i
„Jasieniczanka” z Jasienicy w Polsce,
a także uczniowie Szkoły Podstawo-

• Dzięki warsztatom plastycznym
dzieci się nie nudziły.

• Podczas tegorocznej „Oszeldówki” wystąpiły m.in. młode talenty
wokalne. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

wej im. J. Kubisza w Gnojniku oraz finaliści Festiwalu Piosenki Dziecięcej
z Nieborów i najbliższej okolicy. Na
koniec zagrała grupa wywodząca się z
trzynieckiej podstawówki Head in the
Clouds z wokalistką Iwoną Waszut.
– W tym roku postawiliśmy przede
wszystkim na miejscowe regionalne
zespoły oraz miejscowych wykonawców. Wielu utalentowanych śpiewaków i muzyków, jak np. rodzina Pu-

stówków, która też dzisiaj wystąpiła,
mieszka bowiem w Nieborach lub
uczy się w tutejszej szkole – zauważyła Szczotka.
Imprezie towarzyszyła wystawa
wypożyczona przez Konsulat Generalny RP w Ostrawie przybliżająca sylwetki wybitnych Polaków
zesłanych na Syberię. Nie zabrakło też szefowej tej placówki Izabelli Wołłejko-Chwastowicz.

W Nieborach serwowano dania
kuchni domowej, jak kapuśnicę,
gulasz czy jelita z kapustą, a także słodkie wypieki. – Chociaż nie
mamy klubu kobiet, to kiedy trzeba, mobilizujemy siły i zabieramy
się za gotowanie i pieczenie. Oferujemy więc dania wyłącznie własnej
roboty – zapewniła prezeska.
Specjalną atrakcją dla dzieci były
warsztaty plastyczne odbywają-

ce się w Izbie Tradycji na piętrze
Domu PZKO. – Dzieci odbijają tradycyjne wzory cieszyńskie farbą
akrylową na płóciennej torebce, a
następnie zostawiają do wysuszenia. Gotowe wyroby zabierają później do domu – wyjaśniła prowadząca warsztaty Sylwia Grudzień,
dodając, że zarówno torebki, jak i
przybory plastyczne są dla uczestników gratis.
(sch)
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Kaufmannowie

Najsłynniejszym przedstawicielem rodu
był Alojzy Kaufmann, przez ponad 30 lat
burmistrz Cieszyna i autor opasłej kroniki.

W

Skąd ten ród?

mentów wywiezionych przez skandynawskich okupantów w połowie
XVII wieku.
Kronika Kaufmanna krążyła
w różnych wariantach. Skrócona
wersja przetłumaczona na język
polski ukazywała się od 1987 roku
w odcinkach na łamach „Kalendarza Cieszyńskiego” (wszystkie
roczniki z kroniką Kafumanna są
dostępne online w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej). Pełna wersja oryginalna w języku niemieckim została
wydana w 2007 roku w ramach serii Bibliotheca Tessinensis, będącej wspólnym przedsięwzięciem
Książnicy Cieszyńskiej i Kongresu
Polaków w Republice Czeskiej.

Skąd to
nazwisko?
Nazwisko jest
pochodzenia
niemieckiego, w
którym to języku słowo
„Kaufmann” znaczy tyle,
co „kupiec”.

Cieszyńska linia rodu Kaufmannów przybyła z Widnawy (obecnie w województwie ołomunieckim). Sądząc po nazwisku, widnawscy Kaufmannowie musieli pochodzić z krajów niemieckojęzycznych.

Gdzie doczytać?
 Janusz Spyra, „Burmistrz i dziejopis” w: „Kalendarz Cieszyński 2000”,
Cieszyn 1999, s. 202-204.
 Kaufmann – genealogia, http://przodkowiezcieszyna.blogspot.
com/2015/06/kaufmann-genealogia.html (materiały do genealogii
rodu).

• Metryka chrztu Marii Magdaleny Kaufmann, urodzonej w 1804 roku. Źródło: paraﬁa rzymskokatolicka pw. św. Marii
Magdaleny w Cieszynie.

Burmistrz
i kronikarz

Zasług dla miasta
Alojzy Kaufmann
miał sporo, zapewnił Cieszynowi między innymi
stałe nocne oświe• Okładka pierwszego tomu kroniki Alojzego Katlenie. Jednak poufmanna; wydawnictwo powstało w ramach serii
tomni pamiętają
Bibliotheca Tessinensis.
go przede wszystkim jako kronikaKaufmann pracował nad kroniką
rza. Napisał opasłą kronikę Cieszyniemal do końca życia. Zmarł 23
na, obejmującą 1144 stron tekstu,
lipca 1847 roku na gruźlicę, a trzy
zaopatrzoną w 627 dodatków źródni później został pochowany na
dłowych. Współcześni mu sarkali,
cmentarzu przy kościele św. Trójcy
że marnuje miejski papier i atraw Cieszynie.
ment, ale dzięki temu przybyszowi
z Widnawy otrzymaliśmy dzieło po
Potomstwo burmistrza
dziś dzień wykorzystywane przez
historyków.
Alojzy Kaufmann był żonaty z Otylią
Kaufmann nie ograniczał się do
Schüller (Schiller). Miał co najmniej
tego, co znalazł w Cieszynie. Prosześcioro dzieci: synów Fryderyka
wadził poszukiwania w Bielsku i
(ur. ok. 1802), Wilhelma (ur. 1806) i
w Polskiej Ostrawie. Kontaktował
Filipa Jana Michała (1812-1816) oraz
się nawet ze szwedzkim dyplomacórki Marię Magdalenę (1804-1808),
tą von Dübenem, prosząc o pomoc
Dorotę Marię Otylię (ur. 1808) i Alojw odszukaniu cieszyńskich dokuzję Ludwikę Józefę (1810-1812).

• Metryka chrztu Wilhelma Kaufmanna, urodzonego w 1806 roku. Źródło: Paraﬁa rzymskokatolicka pw. św. Marii
Magdaleny w Cieszynie. Zdjęcia: ARC
Ród Kaufmannów nie zagrzał
długo miejsca w Cieszynie. Spośród synów Alojzego, którzy dożyli
wieku dorosłego, starszy, Fryderyk,
ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wiedeńskim i pracował
w austriackiej stolicy.
Młodszy, Wilhelm, uczył się w
gimnazjum katolickim w Cieszynie. Z zawodu był geodetą i znalazł
zatrudnienie jako zarządca lasów
(„Waldbereiter”) w służbie Komory
Cieszyńskiej. Poślubił Eulalię Fellner von Feldegg. Początkowali Eulalia i Wilhelm Kaufmannowie mieszkali w Cieszynie, gdzie przyszły na
świat ich córki Sabina (ur. 1837) i
Otylia (ur. 1839). Później przenieśli
się do Jabłonkowa. Tam urodziły się
kolejne dzieci: Alojzy Franciszek Adolf (1841-1843), Franciszek (ur. 1842),
Maria Anna Józefa (ur. 1843), Ryszard Leon Wilhelm (ur. 1844), Florentyna (ur. 1846), Wilhelm August
Maria (ur. 1847) i Norbert (ur. 1849).

We współczesnych badaniach
genealogicznych
nieocenione
są różne biblioteki cyfrowej, by
wspomnieć tylko o Śląskiej Bibliotece Cyfrowej, gdzie odnajdziemy
niemal całą cieszyńską prasą z
czasów austriackich, i o ANNO
– Austrian Newspapers Online,

gdzie można przeszukiwać szereg
tytułów prasowych z dawnych Austro-Węgier.
Często wystarczy wpisać nazwisko i w ten sposób bez większego
wysiłku wyławiać informacje o
naszych krewnych sprzed stu czy
dwustu lat. Problemem są jednak
nazwiska brzmiące identyczne jak
nazwy pospolite – i takim jest właśnie nazwisko Kaufmann, znaczące po niemiecku „kupiec”. W takim
przypadku otrzymujemy multum
wyników, których nie sposób opracować.
Dodatkowo nazwisko Kaufmann
jest dość popularne. Nawet na
Śląsku Cieszyńskim mieszkali Kaufmannowie, których nie łączyły
więzy pokrewieństwa z zasłużonym burmistrzem. Przykładowo
w spisie mieszkańców Frydka z
1890 roku pojawia się Henrietta
Kaufmann (ur. 1877), Żydówka urodzona w Oświęcimiu.


gen. Maczka – Karoliny Maczek-Skillen. Według konsul Szmalec, „rodzina również od dłuższego czasu
zastanawiała się, gdzie pochowany
jest brat generała, przypuszczano, że
to mogły być okolice Lwowa, gdzie
ostatni raz była zarejestrowana jego
obecność”.
– Rodzina z zadowoleniem przyjęła wiadomość, że wreszcie będzie

miała możliwość godnego upamiętnienia brata generała, ppor. Jana
Maczka – wskazała konsul.
Następnie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się spotkanie
z bliskimi generała, podczas którego
wyświetlono film pt. „Niepokonany.
Opowieść o Generale Maczku”, przybliżona została postać wybitnego dowódcy.
Dzieje.pl/PAP

W 1856 albo 1857 roku Wilhelm
Kaufmann z rodziną opuścił Jabłonków, przenosząc się do Frydka. Zmarł tam w 1867 roku.
Na tym ślad po tej linii Kaufmannów się urywa, chociaż być może
dokładne przejrzenie ksiąg metrykalnych i starych gazet przyniesie
jakieś uzupełnienia. Udało mi się
tylko odnaleźć w prasie wzmiankę
o zgonie Eulalii, wdowy po Wilhelmie Kaufmannie, która zmarła w
marcu 1888 roku w Teplitz (obecnie
Teplice w kraju usteckim).

Przekleństwo nazwisk
popularnych

Godne upamiętnienie

W

Wilnie upamiętniono
ppor. Jana Maczka,
młodszego brata gen.
Stanisława
Maczka,
który jest pochowany na cmentarzu
na Antokolu w polskiej kwaterze,
wśród 1068 żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej. W uroczystości
udział wzięła m.in. wnuczka generała Karolina Maczek-Skillen.
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starszych
publikacjach
można
przeczytać,
że
Alojzy Kaufmann przyszedł na świat w 1773
roku w Cieszynie. W rzeczywistości
urodził się w Widnawie jako syn
Jana Michała, urzędnika, i Marii
Anny. Został ochrzczony 3 października 1772 roku.
Od 1782 roku uczył się w gimnazjum katolickim w Cieszynie,
później studiował prawo w Pradze. Przez jakiś czas pracował w
Nowym Jiczynie, ale w 1804 roku
wrócił do Cieszyna, gdzie spędził
resztę życia. Był
syndykiem, pierwszym radcą magistrackim, a od 1814
roku burmistrzem
Cieszyna.
Urząd
ten
sprawował
przez 33 lata – aż
do śmierci.
Mieszkał z rodziną przy ulicy
Szerokiej do 1821
roku. Później Kaufmannowie przenieśli się do domu
na ulicy Głębokiej.

♩

– Do niedawna nie było pewności, że na Antokolu spoczywa brat
generała Maczka, ale informacje pozyskane z dokumentów z archiwów
litewskich oraz z ksiąg kościelnych
wskazują, że jest to właśnie młodszy brat generała Stanisława Maczka – poinformowała Polską Agencję
Prasową konsul RP w Wilnie Irmina
Szmalec.

Przed kilkoma miesiącami do Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Wilnie zwróciła się Yvette
Popławska, dziennikarka, działaczka społeczna na stałe mieszkająca
w Belgii, z prośbą o potwierdzenie
informacji o ewentualnym miejscu
spoczynku ppor. Jana Maczka na
Antokolu. Po potwierdzeniu tej informacji dotarła ona też do wnuczki

K

Świeży powiew architektury

atarzyna i Adam Jursowie są partnerami
w życiu i w biznesie.
Oboje skończyli studia
architektoniczne i razem założyli w Czeskim
Cieszynie atelier FRIS
architekti. Swoimi projektami chcieliby
wpłynąć na wygląd i funkcjonalność przestrzeni miejskiej.
– Studiowałem na VUT w Brnie, później
praktykowałem w kilku atelier w Brnie, na
przykład u architekta Pelčáka. Doświadczenia zbierałem także w Belgii. Byłem
tam w ramach programu Erasmus podczas
studiów, a później pół roku na stażu w studiu architektonicznym Delmulle Delmulle.
Bardzo dużo mi to dało – opowiada Adam
Jursa. – W Belgii jest inne podejście do architektury niż u nas, często pracuje się ze
starymi obiektami. A mnie przyciągają stare
budynki, które mają swój charakter, interesuje mnie, jak to zrobić, aby ten charakter
uwydatnić, jak połączyć stare z nowym w
taki sposób, aby budynek dobrze funkcjonował w dzisiejszych warunkach.
Katarzyna
Jursa-Pieleszowa
również
skończyła studia architektoniczne w Brnie.
Praktykę odbywała w biurze znanego brneńskiego architekta Marka Štěpána, który specjalizuje się w architekturze sakralnej.
– Później wyjechałam na półroczny staż
do Danii do studia architektonicznego
MLRP. Nauczyłam się tam konceptualnego
myślenia. W Danii miałam możliwość zapoznać się z ciekawymi rozwiązaniami przestrzeni miejskiej – mówi architektka.
Po powrocie ze staży małżonkowie założyli
własne studio, aby móc swobodnie rozwijać
swoje pomysły i koncepcje. Nazwali je FRIS
architekti. W języku flamandzkim, który
używany jest w tej części Belgii, gdzie przebywał pan Adam, słowo „fris” oznacza „świeży”. Jursowie chcą wnieść świeży powiew
do architektury, zainspirowany belgijskim i
duńskim stylem.

Zaczynali od zleceń na domy jednorodzinne dla znajomych. Pierwszym projektem, który w całości realizowali, był dom w Wędryni.
– Trzeba podkreślić, że zaczynaliśmy od
projektów dla kolegów i znajomych, którzy
nam zaufali. Bo to też jest ważne, aby ktoś
na tyle zaufał młodemu architektowi, że powierzy mu zaprojektowanie swojego domu.
I my tym naszym znajomym jesteśmy za to
wdzięczni – podkreśla pani Katarzyna.
Obecnie pracują zarówno nad projektami
domów jednorodzinnych, jak i budynków
wielorodzinnych oraz obiektów publicznych. W trakcie realizacji jest projekt przebudowy dawnej szlifierni przy ul. Strzelniczej.
Zaniedbany budynek, który szpeci swym
wyglądem okolicę, przejdzie metamorfozę.
Już niedługo mają się rozpocząć prace budowlane.
– Na parterze będą lokale handlowe, na
piętrze biura pod wynajem. Natomiast podwórze zostało zaprojektowane jako przestrzeń półprywatna, półpubliczna. To jest u
nas coś nowego. Ludzie powinni sobie uświadomić, że także prywatne obiekty wpływają
na przestrzeń publiczną – mówi Katarzyna
Jursa-Pieleszowa.
W Czeskim Cieszynie małżonkowie angażują się w dyskusję dotyczącą przyszłego
wyglądu ulicy Głównej, mają pomysły na
zmiany, które ulepszyłyby jej wygląd. Niedawno według ich projektu zagospodarowano przestrzeń przed dworcem kolejowym w
Bystrzycy. Wykonali projekt wnętrz Domu
Robotniczego w Olbrachcicach, małego
Domu Kultury w dolnej części Mostów koło
Jabłonkowa, przygotowują się do projektu
wnętrza kaplicy na centralnym cmentarzu
komunalnym w Czeskim Cieszynie. Nad każdym projektem pracują razem, lecz dzielą się
zadaniami. Pani Katarzyna bardziej się skupia na koncepcji, jej mąż na rozwiązaniach
technicznych. Współpracują z fachowcami
z różnych dziedzin, którzy opracowują dla
nich projekty sieci inżynieryjnych, obliczają
statykę budynków i tym podobne rzeczy.

• Architekci Katarzyna i Adam Jursowie.
Fot. HALINA SIKORA

Zapytani o plany i marzenia zawodowe,
przez chwilę się zastanawiają.
– Na pewno chciałabym wpłynąć na wygląd otoczenia, w którym żyję i pracuję.
Moim marzeniem jest, aby otaczająca nas
przestrzeń była dobrze wykorzystana. Zależy
nam, aby każdy projekt, nad którym pracujemy, sprawiał nam radość. Nie bierzemy każdego zlecenia, które się nawinie, ale przede
wszystkim te, które nas cieszą – przekonuje
pani Katarzyna. Przechodząc do konkretów,
jako projekt marzeń wymienia ośrodek glampingowy (nowoczesny, luksusowy rodzaj
campingu), który byłby na tyle nowatorski,
że zdobyłby rozgłos w całej Europie.
– Fajnie byłoby też zaprojektować pawilon
na EXPO – dodaje z uśmiechem architektka.
Adama Jursę pociągają z kolei obiekty użyteczności publicznej, domy kultury, szkoły
oraz projekty obejmujące szerszy kontekst,
takie jak na przykład dzielnice mieszkalne.

Kwestionariusz ﬁrmowy
Rok założenia: 2013
Branża: budowlana
Liczba pracowników: 2-4
Kontakt:

www.frisarchitekti.cz

– Powodzenie projektu w 80 procentach
zależy od tego, czy inwestor nam zaufa,
czy przekona się do naszej koncepcji. Czasem proponujemy mu rozwiązania, których
wcześniej nigdzie nie widział, a efekt zobaczy na własne oczy dopiero wtedy, gdy obiekt
będzie gotowy. Bez zaufania nie da się tego
zrealizować. To jest alfa i omega naszej pracy
– podsumowuje Adam Jursa.
(dc)

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar

W

iększość z nas planuje urlop głównie pod
kątem finansów. I jeżeli już ktoś postanawia zrezygnować z wypoczynku, to
głównie z powodu braku pieniędzy.
W minionych latach wakacyjny wypoczynek komplikowała dodatkowo pandemia koronawirusa. Zanim
zdążyliśmy jednak odetchnąć z ulgą,
wybuchła wojna w Ukrainie. Co więcej, uciułane pieniądze powoli zżera
teraz inflacja. Coraz droższe życie
sprawia, że w wielu nawet średnio
uposażonych rodzinach plany urlopowe nie doczekają się realizacji,
w lepszym zaś przypadku zostaną
mocno okrojone. Należy oczekiwać,
że ludzie częściej będą się decydować na wypoczynek w kraju. A jednak wbrew pozorom i powszechnym
opiniom także zagraniczny urlop
tego lata wcale nie musi być drogi. Pod warunkiem, że kurs korony
w stosunku do euro czy dolara nie
zmieni się zasadniczo. I że mamy
poduszkę finansową, z której bez
większego ryzyka możemy skorzystać.

•••

Wakacyjny wypoczynek nie dla wszystkich
Kiedy kilka tygodni temu mianowano nowego prezesa Czeskiego Banku
Narodowego, doszło do osłabienia
korony, co potencjalnych urlopowiczów mocno zaniepokoiło. Wiadomo bowiem, że im słabsza korona,
tym więcej musimy płacić za euro i
dolara i tym samym urlop za granicą jest droższy. Rychło jednak dzięki
interwencji banku korona znów się
umocniła. W ubiegłym tygodniu za
euro płaciliśmy 24,64 kc. Z kolei dolar kosztował 23,135 kc, a złotówka –
5,36 kc. Jak przewidują analitycy, w
najbliższym czasie niewiele powinno
się zmienić. Końca inflacji co prawda nie widać, ceny podstawowych
artykułów rosną praktycznie w całej
Europie, akurat pod tym względem
jednak nasza republika niestety
przoduje. Innymi słowy – przed drożyzną bynajmniej nie uciekniemy,
nawet jeżeli wykupimy wczasy w
którymś z krajowych ośrodków turystycznych. Jak wynika z danych,
które zgromadził serwis Numbeo, są
w Europie i na świecie miejsca, gdzie
także w tym roku można wypoczywać stosunkowo tanio. Z akcentem
postawionym na słowie „stosunkowo”, bo liczą się przecież nie tylko

ceny noclegów, wyżywienia i szeroko
rozumianych usług turystycznych,
ale też nieporównywalnie wyższe,
aniżeli chociażby przed rokiem, ceny
benzyny i oleju napędowego.

•••

I tak na przykład w chorwackim
Dubrowniku możemy za 900 koron
nabyć towary i usługi, które w Pradze kosztowałyby 1000 koron. Siła
nabywcza korony jest też stosunkowo duża chociażby w Bułgarii,
Egipcie, Gruzji, Brazylii, na Łotwie,
na Węgrzech (forinty kupimy teraz o
ponad 12 proc. taniej, aniżeli w roku
ubiegłym), w Rumunii. Warto pomyśleć o wczasach w Polsce – także tam
dzięki mocnej koronie będziemy
prawdopodobnie w tym roku wypoczywać trochę taniej. Więcej, aniżeli
u nas, kupimy też za 1000 koron w
Tajlandii, Turcji czy w niektórych
regionach Hiszpanii. Siła nabywcza
naszej korony jest zaś dwukrotnie
wyższa w Nepalu czy Mołdawii, choć
akurat tam na pewno nikt raczej na
wczasy się teraz nie wybiera... Natomiast planując urlop np. w Paryżu,
Mediolanie czy Jerozolimie, musimy liczyć się z tym, że za to, co u nas

kosztuje 1000 koron, tam przyjdzie
nam zapłacić co najmniej o połowę
więcej. Jeszcze głębiej sięgnąć muszą do kieszeni turyści, którzy wybiorą się tego lata do Nowego Jorku,
norweskiego Oslo czy szwajcarskiego Berna.

•••

Na razie wakacje planują głównie
ludzie młodsi i pracujący rodzice z
dziećmi. Ci lepiej zarabiający tradycyjnie będą korzystać z usług biur
podróży, coraz więcej młodych ludzi
postanawia także tego lata zwiedzić
świat na własną rękę, korzystając
głównie z ogromnych możliwości,
jakie daje Internet oraz kontakty
nawiązywane dzięki portalom społecznościowym. Także w tym roku
na urlop wybierze się tylko część
emerytów – na wczasy zagraniczne
nie może sobie pozwolić w obecnej
sytuacji zdecydowana większość
seniorów. Czesi tradycyjnie najchętniej wypoczywają w Egipcie, Chorwacji, Bułgarii, Grecji. Cieszyć może
fakt, że coraz więcej naszych współobywateli zaczyna odkrywać Polskę
z jej atrakcjami i niezaprzeczalnymi
walorami turystycznymi. Od lat spo-

rym zainteresowaniem cieszy się też
Słowacja.

•••

Jak wynika z badań agencji Ipsos,
w tym roku na wczasy zagraniczne chciałoby wyjechać ok. 50 proc.
dorosłych obywateli RC (w 2021
roku było ich znacznie mniej, niewątpliwie z powodu pandemii). Nie
wszystkim się to jednak uda. Ok. 37
proc. marzy o wypoczynku nad morzem, co piąty nie miałby nic przeciwko wczasom wellness. Ok. 40
proc. ankietowanych wyznaje, że kocha zwiedzanie zabytków, 20 proc.
preferuje na wczasach uprawianie
sportów. Ponad 70 proc. osób, które
wybierają się w tym roku na wakacje,
pragnie większość czasu spędzać na
łonie natury. Co ciekawe, przybyło
rodzin, które chcą na urlop, także
zagraniczny, przeznaczyć maksymalnie 5 tys. koron od osoby (taki zamiar deklaruje w tym roku co czwarty zapytany). A także tych, którzy
obawiają się, że urlop zagraniczny
planują po raz ostatni. Ich zdaniem
w przyszłości będzie już tylko trudniej i drożej, a także bardziej niebezpiecznie.
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S P ORT
Oferta dla
tenisistów!
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
Polski Komitet Olimpijski oraz Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni im.
Bohaterów Westerplatte serdecznie
zapraszają do udziału w II Międzynarodowym Polonijnym Turnieju Tenisowym, który odbędzie się w Gdyni
w dniach 26-30 czerwca. Rejestracja
tylko do 7 czerwca.
Jak poinformowali nas organizatorzy,
rozgrywki zostaną przeprowadzone
na kortach Klubu Tenisowego Arka
Gdynia, pod względem położenia –
jednych z najpiękniejszych w Europie.
Od południa i zachodu korty otacza
rezerwat leśny, a od wschodu brzeg
Morza Bałtyckiego.
Zgłoszenia tenisistów z Zaolzia (ewentualnie innych regionów Republiki
Czeskiej) przyjmuje Arnold Sikora, szef
sekcji sportowej PTTS „Beskid Śląski”
(asdenas@seznam.cz, tel. kom. 736
626 830).
W turnieju mogą zagrać zawodnicy w
wieku od lat 12. Osoby niepełnoletnie
mogą wziąć udział w turnieju tylko
wraz z grającym zawodnikiem opiekunem pełnoletnim lub opiekunem grupy
niepełnoletnich. Opiekun ponosi pełną
odpowiedzialność za będące pod ich
opieką osoby.
Rozgrywki rozpoczną się po śniadaniu
w dniu 27 czerwca. Pobyt kończy
się po śniadaniu w dniu 30 czerwca.
Będzie zorganizowany transport na
korty.
Koszty zakwaterowania w Sopocie
(pokoje dwu- i trzyosobowe) i wyżywienia (śniadania i obiadokolacje) oraz
koszty przeprowadzenia dwudniowych rozgrywek pokrywa organizator.
Ten jednak nie zapewnia obiadokolacji
w dniu przyjazdu 26 czerwca.
(jb)

Hurkacz za burtą

Hubert Hurkacz przegrał w IV rundzie wielkoszlemowego turnieju
French Open w Paryżu z Norwegiem
Casperem Ruudem w czterech setach
2:6, 3:6, 6:3, 3:6. Dla polskiego tenisisty już sam udział w 1/8 ﬁnału na
kortach Rolanda Garrosa był największym wydarzeniem w jego karierze.
Po zamknięciu numeru o ćwierćﬁnał
walczyła Iga Świątek.
(jb)

Mistrzowie!

5. FINAŁ
STRABAG RAIL EKSTRALIGI

Piłkarze ręczni Banika Karwina sięgnęli w niedzielę po
mistrzostwo RC, pokonując w decydującym meczu ﬁnałowym
Strabag Rail Ekstraligi Talent Pilzno 31:26. Nad Olzę złoty
medal powrócił po czterech latach. W sumie to już czternasty
mistrzowski tytuł w historii klubu.

KARWINA – PILZNO
31:26

Rekordy skąpane w słońcu
Dokończenie ze str. 1

• To były udane igrzyska, również za sprawą pięknej
pogody. Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

Do przerwy: 15:13. Karwina: Mokroš,
Marjanović, Tabara – Franc, Mlotek, Jan
Užek 3, Solák 6, Patzel 7/1, Sobol 6,
Skalický 3, Růža 2, Nantl 2, Fulnek 2,
Halama, Petrović, Široký

Janusz Bittmar

Z

• Jan Sobol (z lewej) zafundował sobie na koniec kariery sportowej mistrzowski tytuł. Fot. hcb-karvina

Janusz Bittmar

K

arwiniacy w kluczowym starciu
z Pilznem od początku utrzymywali przewagę.
Wszędzie
byli
ciut szybciej od
rywala, który bezskutecznie gonił
stratę. – Chciałbym podziękować
chłopakom za determinację. Po-

deszli do tego spotkania skoncentrowani w stu procentach – stwierdził
szczęśliwy
szkoleniowiec
Karwiny Michal Brůna. – Jednocześnie kieruję wielkie ukłony w
stronę naszych wiernych kibiców.
Oczywiście, że domowy parkiet
był naszym atutem, bo też mamy
najlepszych fanów w ekstralidze –
zaznaczył trener Banika, który w
przeszłości zasmakował atmosfery
wielkich spotkań, „czuje więc bluesa” doskonale.

Gospodarze znów mogli liczyć na
instynkt strzelecki Vojtěcha Patzela,
który zdobył w dzisiejszym meczu
siedem bramek. Sześć goli strzelił
Dominik Solák, inny z kluczowych
zawodników Banika. W drugiej połowie świetnie zagrał też żegnający
się z profesjonalną karierą Jan Sobol, jego bramki z kontry na wstępie
drugiej odsłony kompletnie rozkojarzyły gości. – Cieszę się, że mogłem
pomóc drużynie w tym ważnym
spotkaniu i zakończyć z podniesio-

nym czołem moją karierę – stwierdził Sobol. Z Banikiem pożegnał się
w niedzielę również snajper Vojtěch
Patzel, który w nowym sezonie zagra
w barwach drugoligowego bundesligowego VfL Lübeck–Schwartau.
Banik, który w tym sezonie nie
przegrał domowego spotkania w
ekstralidze, przerwał mistrzowską
passę Pilzna w najwyższej klasie
rozgrywek (2018/2019, 2020/2021).
Po raz ostatni mistrzostwo kraju fetowali karwiniacy w roku 2018. 

WEEKENDOWY SERWIS PIŁKARSKI
DYWIZJA F

M. WOJEWÓDZTWA

Bogumin – Dziećmorowice 9:1
(Padych 3, Halaška 2, Fr. Hanus 2,
Kubík, Malý – Stawicki), Bilowec –
Karwina B 3:4 (Hrušovský, Seidler,
Dostál – Goj, Malachy, Brzóska,
Ezeh), Bruntal – Hawierzów 2:2
(Švancer, Šindler – Heller, Wojnar), Frensztat p. R. – Witkowice
3:4, Opawa B – Polanka 2:0, Herzmanice – Frydlant n. O. 0:7, Rymarzów – Nowy Jiczyn 2:0. Lokaty:
1. Frydlant 46, 2. Polanka 46, 3.
Bogumin 43,… 6. Karwina B 38, 11.
Hawierzów 26, 13. Dziećmorowice
12 pkt.

Slavia Orłowa – Koberzyce 2:1 (Bajger,
Jatagandzidis – Wirth), Cz. Cieszyn
– Karniów 1:3 (dla gosp.: Cieslar),
Hlubina – Datynie Dolne 2:0, L. Piotrowice – Oldrzyszów 0:9, Haj – Jakubczowice 0:1, Petřvald n. M. – Bruszperk 1:2, Czeladna – P. Polom 1:1.
Lokaty: 1. Karniów 63,… 6. Sl. Orłowa
43, 12. Cz. Cieszyn 28, 13. Datynie D.
25, 14. L. Piotrowice 14 pkt.

Adamczyk, Folwarczny, Egri), Jabłonków – Libhošť 2:2 (dla gosp.:
Martynek, Bocek), Luczina – Bystrzyca 5:3 (dla gości: Staniek, Marosz, Baron), St. Miasto – Wracimów
B 0:5, Dobracice – Rzepiszcze 1:2.
Lokaty: 1. Rzepiszcze 54, 2. Wracimów B 44, 3. Stonawa 41, 4. Olbrachcice 40, 6. Bystrzyca 31, 7. Śmiłowice 26, 10. Jabłonków 23 pkt.

2), Mosty. k. J. – Sucha Górna 0:7
(Přichystal, Stuchlík, Pastušek,
Frola, Kotek, Kux, Nový), Wędrynia – Pietwałd 3:0 (Wawreczka,
Pilch, Szarzec), Gnojnik – Sedliszcze 2:0 (Brzuchanski, Bauman),
Oldrzychowice – Wierzniowice 1:2
(Janeček – Volný, Kubiš), Raszkowice – Starzicz 8:4. Lokaty: 1. Sucha Górna 63, 2. Raszkowice 60, 3.
Wędrynia 54 pkt.

IB KLASA – gr. C
IA KLASA – gr. B

Olbrachcice – Dobra 0:0, Stonawa
– Jistebnik 4:2 (dla gosp.: Kupczak,

Inter Piotrowice – Baszka 3:1 (dla
gosp.: Chmelař, Šťastný, Brzóska),
L. Piotrowice B – Nydek 2:0 (Hruška

MP KARWIŃSKIEGO

G. Błędowice – L. Łąki 0:0, Hawierzów B – F. Orłowa 0:8, Żuków G.

– Sn Hawierzów 5:2, Sj Pietwałd –
Cierlicko 7:0, Dąbrowa – G. Hawierzów 1:4. Lokaty: 1. F. Orłowa 49, 2.
Żuków G. 39, 3. Sj Pietwałd 32 pkt.

MP FRYDEK-MISTEK

Nawsie – Bukowiec 2:2, Niebory
– Noszowice 1:1, Gródek – Chlebowice 2:0, Metylowice – Piosek 3:0,
Śmiłowice B – Milików 1:1, Prżno –
Toszonowice 2:7, Hukwaldy – Wojkowice 3:1, Palkowice – Janowice
7:1. Lokaty: 1. Palkowice 68, 2. Niebory 65, 3. Janowice 57 pkt.
(jb)

nicz
szkolnych
igrzysk
zapalili
dokładnie o 8.30
Marek Drozdzik,
uczeń 9. klasy w
Suchej Górnej oraz
Paulina
Guzowska, młoda sprinterka, członkini
reprezentacji Polski w igrzyskach
olimpijskich w Tokio 2020. – Ja też
zaczynałam na takich rodzinnych,
fajnych mistrzostwach szkolnych.
Dla mnie było to wtedy wielkie
przeżycie. Sama możliwość rywalizacji z kolegami z klasy była najważniejsza – zdradziła „Głosowi”
Guzowska, sprinterka, która w
igrzyskach w Tokio była rezerwową
w polskiej sztafecie 4x100 m. – Le-

czę kontuzję, ale mam nadzieję, że
wszystko będzie dobrze i szybko
wrócę do rywalizacji na dobrym
poziomie – zaznaczyła Guzowska.
– Jestem pod wrażeniem waszej
imprezy w Trzyńcu. Wszystko działa sprawnie, bez usterek, tak jak na
prawdziwych mistrzostwach – dodała. Polskiej sprinterce towarzyszył w ceremonii zapalenia znicza
igrzysk Marek Drozdzik, reprezentant szkoły-gospodarza tegorocznych igrzysk. Traf chciał, że podobnie jak Guzowska, również młody
chłopak z Suchej Górnej boryka się
ostatnio z kontuzją. – Z przyczyn
zdrowotnych nie mogę wystartować w tych igrzyskach, a więc przynajmniej w ten sposób mogę pomóc
mojej szkole. I oczywiście trzymam
kciuki za wszystkich sportowców –
powiedział naszej gazecie.

Ceremonii otwarcia, jak również
walce o medale przyglądali się z trybun Miejskiego Stadionu na Leśnej
rodzice i koledzy z ław szkolnych.
Na widowni nie zabrakło znanych
osobistości ze świata zaolziańskiej
polityki, kultury i sportu. Z zaproszenia skorzystali m.in. konsul
generalna RP w Ostrawie Izabella
Wołłejko-Chwastowicz, wicehetman województwa morawskośląskiego ds. szkolnictwa i sportu
Stanisław Folwarczny, zastępcy
prezydenta Karwiny i Hawierzowa
– Andrzej Bizoń (w roli przedstawiciela Kongresu Polaków w RC) i
Bogusław Niemiec, a także Dawid
Kamiński, wicedyrektor Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w
Katowicach. Z ramienia Macierzy
Szkolnej w RC sportowcom kibico-

wała Elżbieta Štěrba-Molenda, wiceprezes organizacji. Wśród gości
pojawił się również Kazimierz Worek z Czeskiej Inspekcji Szkolnej.
Tegoroczne igrzyska nie zmieniły formuły znanej z poprzednich
edycji. Młodzież znów rywalizowała w tradycyjnych konkurencjach
lekkoatletycznych, szlifowanych
skądinąd regularnie na lekcjach
wychowania fizycznego w szkołach. – Gdybym to ja był ministrem
szkolnictwa, dodałbym do planu
nauczania kolejną, trzecią lekcję
wue-fu. Myślę, że dzieciaki potrzebują ruchu, tym bardziej w obecnych po-pandemicznych czasach
– stwierdził w rozmowie z naszą
gazetą Jan Gomola, długoletni nauczyciel wychowania fizycznego w
PSP im. Henryka Sienkiewicza w
Jabłonkowie.

W Trzyńcu padło w piątek wiele
rekordów życiowych, ale nie wyniki
były w tych mistrzostwach najważniejsze. Jeśli już była jednak mowa o
rekordach, to jeden można dorzucić
od razu – dziewiątoklasistka Zuzanna Sabela z PSP w Gnojniku w skoku
wzwyż może się pochwalić od piątku
„życiówką” 147 cm. – Tak, to wspaniałe uczucie. Nawet nie myślałam,
że będzie aż tak dobrze – stwierdziła dziewczyna. Marek Heczko z PSP
im. Stanisława Hadyny w Bystrzycy
z kolei fetował wygraną w efektownym sprincie na 60 m. – Trenujemy sprinty w szkole i to procentuje
– powiedział dla „Głosu” szczęśliwy
chłopak. – Chciałbym podziękować
rodzicom i nauczycielom za konsekwencję – dodał chłopak z klasy 7. 
Fotogaleria na www.glos.live.

Wyniki XXXVIII Igrzysk Lekkoatletycznych PSP
DZIEWCZYNY kl. 1-3
50 m: 1. Dorota Herman (PSP Wędrynia) 8,57,
2. Olivia Anna Adamczyk (PSP Cz. Cieszyn)
8,63, 3. Klara Wierzgoń (PSP Orłowa-Lutynia)
8,99
300 m: 1. Lucyna Kukuczka (PSP Wędrynia)
57,53, 2. Lilien Osmola (PSP Hawierzów-Błędowice) 58,81, 3. Agáta Klosowa (PSP Karwina) 58,92
Skok w dal: 1. Tereza Krainowa (PSP Wędrynia) 3,46, 2. Sára Lipowski (PSP Jabłonków)
3,33, 3. Timea Wimmer (PSP Cz. Cieszyn)
3,22
Rzut piłeczką: 1. Lilien Osmola (PSP Hawierzów-Błędowice) 31,17, 2. Lucyna Kukuczka
(PSP Wędrynia) 23,48, 3. Agáta Brodowa (PSP
Karwina) 22,94
CHŁOPCY kl. 1-3
50 m: 1. Jan Bureš (PSP Wędynia) 8,25, 2.
René Morcinek (PSP Nawsie) 8,57, 3. Olaf Paweł Raszka (PSP Cz. Cieszyn) 8,69
300 m: 1. Teodor Piechaczek (PSP Gródek)
55,42, 2. Adam Olszar (PSP Trzyniec I) 57,25,
3. Viktor Pindur (PSP Wędrynia) 57,64
Skok w dal: 1. Štěpán Rajčáni (PSP Wędrynia)
3,85, 2. Teodor Piechaczek (PSP Gródek) 3,69,
3. Daniel Mitrenga (PSP Nawsie) 3,58
Rzut piłeczką: 1. Daniel Mitrenga (PSP Nawsie) 33,75, 2. Andrzej Sikora (PSP Milików)
31,79, 3. Adam Dyrbuś (PSP Wędrynia) 30,06

DZIEWCZYNY Kl. 4-5
50 m: 1. Barbora Šubrt (PSP Bukowiec) 7,97, 2.
Gita Ostruszka (PSP Trzyniec I) 8,16, 3. Małgorzata Szyja (PSP Karwina) 8,16
300 m: 1. Barbora Šubrt (PSP Bukowiec) 52,75,
2. Zuzana Mčkowa (Hawierzów-Błędowice)
54,04, 3. Gita Ostruszka (PSP Trzyniec I) 55,41
Skok w dal: 1. Tola Tomanek (PSP Wędrynia)
3,71, 2. Zuzana Mčkowa (PSP Hawierzów-Błędowice) 3,51, 3. Dominika Pawlitek (PSP Cz.
Cieszyn) 3,18
Rzut piłeczką: 1. Aneta Niemiec (PSP Cz. Cieszyn-Sibica) 29,25, 2. Wiktoria Osmola (PSP Hawierzów-Błędowice) 29,22, 3. Nora Mei Barbier
(PSP Trzyniec I) 28,87
CHŁOPCY kl. 4-5
50 m: 1. Jan Nowok (PSP Gnojnik) 7,82, 2. Vincent Miczka (PSP Sucha Górna) 7,89, 3. Paweł
Folwarczny (PSP Cz. Cieszyn) 7,94
300 m: 1. Vincent Miczka (PSP Sucha Górna)
49,49, 2. Adrian Malczyk (PSP Karwina) 52,79,
3. Jonáš Dudys (PSP Gródek) 52,97
Skok w dal: 1. Jan Nowok (PSP Gnojnik) 4,01, 2.
Richard Kwiczala (PSP Karwina) 3,83, 3. Adam
Trombik (PSP Jabłonków) 3,73
Rzut piłeczką: 1. Erik Czudek (PSP Cz. Cieszyn)
39,58, 2. Marek Rusnok (PSP Nawsie) 38,42, 3.
Richard Kwiczala (PSP Karwina) 36,28
DZIEWCZYNY kl. 6-7
60 m: 1. Magda Jakubikowa (PSP Jabłonków)

8,86, 2. Sara Folwarczna (PSP Cz. Cieszyn) 8,86,
2. Veronika Czepczorowa (PSP Jabłonków) 8,91
500 m: 1. Nina Vodák (PSP Bystrzyca) 1:29,65,
2. Nikola Kozielowa (PSP Bystrzyca) 1:32,54, 3.
Natalia Roik (PSP Trzyniec I) 1:34,27
Skok w dal: 1. Natalie Fabiszowa (PSP Karwina)
4,06, 2. Sara Folwarczna (PSP Cz. Cieszyn) 4,00,
3. Magdalena Marur (PSP Jabłonków) 3,95
Rzut piłeczką: 1. Natalia Roik (PSP Trzyniec I)
37,55, 2. Dorota Grzegorz (PSP Gnojnik) 37,21,
3. Nikola Kozielowa (PSP Bystrzyca) 33,59
CHŁOPCY kl. 6-7
60 m: 1. Marek Heczko (PSP Bystrzyca) 8,34,
2. Adam Lipowski (PSP Gnojnik) 8,48, 3. Patrik
Jakubik (PSP Bystrzyca) 8,60
600 m: 1. Adam Jelen (PSP Sucha Górna)
1:48,16, 2. Tomasz Michnik (PSP Cz. Cieszyn)
1:48,25, 3. Mateusz Mokrosz (PSP Trzyniec I)
1:50,18
Skok w dal: 1. Tymoteusz Bocek (PSP Trzyniec I)
4,43, 2. Filip Bojko (PSP Karwina) 4,38, 3. Szymon Niedoba (PSP Jabłonków) 4,25
Rzut piłeczką: 1. Maxmilian Drong (PSP Jabłonków) 49,94, 2. Filip Bojko (PSP Karwina) 48,25,
3. Oliver Wałach (PSP Cz. Cieszyn) 46,83
DZIEWCZYNY kl. 8-9
60 m: 1. Zuzanna Sabela (PSP Gnojnik) 8,84, 2.
Ester Kretkowa (PSP Jabłonków) 8,85, 3. Agata
Elen Sikora (PSP Jabłonków) 8,85
800 m: 1. Wiktoria Utíkal (PSP Cz. Cieszyn)

2:37,36, 2. Krystyna Luksza (PSP Trzyniec I)
2:40,55, 3. Vanesa Zichlarzowa (PSP Karwina)
2:44,29
Skok wzwyż: 1. Zuzanna Sabela (PSP Gnojnik)
1,47, 2. Maria Szturc (PSP Cz. Cieszyn) 1,44, 3.
Barbara Śmiłowska (PSP Sucha Górna) 1,41
Pchnięcie kulą: 1. Ivona Waszut (PSP Trzyniec I)
8,74, 2. Marketa Tyč (PSP Cz. Cieszyn) 8,64, 3.
Nikola Dowgiałło (PSP Cz. Cieszyn) 8,41
CHŁOPCY kl. 8-9
60 m: 1. Jan Krupa (PSP Trzyniec I) 7,68, 2.
Szymon Stryja (PSP Gnojnik) 7,87, 3. Petr Nožka
(PSP Karwina) 7,89
1000 m: 1. Jan Krupa (PSP Trzyniec I) 2:58,20,
2. Wiktor Burawa (PSP Cz. Cieszyn) 3:01,49, 3.
Dawid Folwarczny (PSP Bystrzyca) 3:07,29
Skok wzwyż: 1. Jakub Konderla (PSP Trzyniec I)
1,64, 2. Jonasz Raszka (PSP Cz. Cieszyn) 1,64,
3. Tomasz Konderla (PSP Trzyniec I) 1,64
Pchnięcie kulą: 1. Sebastian Przeczek (PSP Sucha Górna) 10,49, 2. Dominik Pawera (PSP Cz.
Cieszyn) 9,99, 3. Eryk Raszka (PSP Bystrzyca)
9,67
PUCHAR DLA NAJLEPSZEJ SZKOŁY PEŁNEJ
1. Cz. Cieszyn 233 pkt., 2. Trzyniec I 227, 3.
Jabłonków 200
PUCHAR DLA NAJLEPSZEJ SZKOŁY MAŁOKLASOWEJ
1. Nawsie 73 pkt., 2. Gródek 72, 3. Bukowiec 3
(Opr. jb)
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111-lecie szkoły

C

o się odwlecze,
to nie uciecze
– świętowanie
110-lecia Szkoły
Podstawowej i
Przedszkola
z
Polskim Językiem Nauczania w Hawierzowie-Błędowicach, jakie przypadało w
2021 roku, uniemożliwiła niestety
pandemia, dlatego społeczność
szkolna zdecydowała się uczcić
111. urodziny swojej placówki.
Festyn jubileuszowy z tej okazji
odbędzie się w sobotę 11 czerwca
na terenie Domu MK PZKO w Błędowicach.

CO W TEATRZE
SCENA CZESKA – CZ. CIESZYN:
Sněhurka (1, 2, godz. 10.00).

CO W KINACH
TRZYNIEC – Kosmos: Po čem
muži touží 2 (31, godz. 15.00,
20.00); Tři Tygři ve filmu: Jackpot
(31, godz. 17.30); (1, godz. 17.30); Zakletá jeskyně (1, godz. 17.30); Fantastyczne zwierzęta (1, godz. 19.30);
Pánský klub (2, godz. 17.30); CZ.
CIESZYN – Central: W poszukiwaniu Złotego Zamku (1, godz. 16.30);
KARWINA – Centrum: Tři Tygři
ve filmu: Jackpot (31, godz. 17.30;
1, godz. 20.00); Po čem muži touží 2 (31, godz. 20.00); PAW Patrol
(1, godz. 15.45); Zakletá jeskyně (1,
godz. 17.45); Żeby nie było śladów
(2, godz. 18.00); Pánský klub (2,
godz. 19.00); HAWIERZÓW – Centrum: Kurozając i zagadka Chomika Ciemności (31, 1, godz. 17.00); A
Chiara (31, godz. 18.00); Top Gun:
Maverick (31, godz. 19.30); Promlčeno (1, godz. 18.00); Tři Tygři
ve filmu: Jackpot (1, 2, godz. 19.30);
Zakletá jeskyně (2, godz. 17.00);
Pánský klub (2, godz. 18.00); CIESZYN – Piast: Yakari i wielka podróż (1, 2, godz. 14.00); Detektyw
Bruno (1, 2, godz. 15.45, 18.00); Zaginione miasto (1, 2, godz. 20.15).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM,
niedziela, wiadomości regionalne
od godz. 6.00; powtórka na antenie
ČT2, niedziela od godz. 19.30.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt. godz.
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec
105,3 MHz.

– Zabawę rozpoczynamy o 14.00.
Jak co roku wystąpią dzieci z naszego 25-osobowego przedszkola.
Liczymy, że wystąpią także finaliści Festiwalu Piosenki Dziecięcej.
Sięgniemy trochę do historii, bo
pojawi się zespół „Hanki”, który w
przeszłości reprezentował naszą
szkołę na tym festiwalu – wyjaśnia
Władysław Josiek z błędowickiej
Macierzy Szkolnej. – Prócz tego
będzie można spotkać wielu znajomych i fajnie wspólnie spędzić czas
na dobrej zabawie – zapewnia.
Na gości będą czekać pyszne
domowe wypieki, grill oraz napoje. Dzieci będą mogły skorzystać z

RADIO KATOWICE: „U Polaków
za Olzą” – niedz. godz. 13.05 na 103
FM. Archiwum audycji: radio.katowice.pl/Zaolzie.

CO W TERENIE
BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i
Seniora zapraszają na spotkanie
towarzyskie 1. 6. o godz. 15.00 do
Domu PZKO. W programie legendy
polskie i kabaret.
CZ. CIESZYN – Biblioteka Miejska przy ul. Havlíčka 6 zaprasza w
sobotę 4. 6. w godz. 8.00-12.00 na
darmowy kiermasz książek pt. „Zabierz mnie do domu”.
 Biblioteka Miejska przy ul.
Havlíčka 6 zaprasza w czwartek
9. 6. o godz. 16.30 na imprezę
pt. „Posmakuj mnie” – kiermasz
przepisów kulinarnych z degustacją na temat letnie orzeźwienie. Książki kucharskie gratis.
Wejściówki 30 kc. Prosimy o rezerwację miejsc: e-mail: havlickova.dospele@knihovnatesin.cz,
nr tel. 558 711 147.
 Biblioteka Miejska przy ul.
Havlíčka 6 zaprasza do „Avionu”
w czwartek 9. 6. o godz. 17.00 na
wieczór poezji podróżniczej członków grupy literackiej Salonik Cieszyński połączony z prezentacją
zdjęć pt. „Poetycko i podróżniczo”.
Wstęp wolny. Prosimy o rezerwację
miejsc: tel. 558 711 961 lub e-mail:
noiva@noiva.tesin.cz.
CZ. CIESZYN-MOSTY – Zaprasza
na tradycyjną jajecznicę w sobotę
4. 6. od godz. 15.30 w Domu PZKO.
Prosimy zabrać ze sobą cztery jajka na osobę. Zaplanowano grę w
kręgle i koło szczęścia. Zapraszamy również sympatyków z innych
miejscowych kół PZKO. www.pzkomostycieszyn.webnode.cz.
JABŁONKÓW – Macierz szkoły
i przedszkola zaprasza na Festyn

przygotowanych dla nich atrakcji,
wśród których zaplanowano m.in.
wędkę, kręgle oraz dmuchany domek. W tym roku będzie on żółto-niebieski, a w ramach wstępu na tę
atrakcję będą zbierane wolne datki, które zostaną przeznaczone na
wsparcie ukraińskich dzieci uczących się w błędowickiej szkole.
Po programie artystycznym świętowanie przeniesie się na teren
błędowickiej szkoły, gdzie zostanie
rozegrany mecz piłkarski, w którym
dzieci zmierzą się z rodzicami oraz
mecz w ringo. Będzie także możliwość zwiedzenia placówki, którą
przygotowano m.in. z myślą o absol-

Ogrodowy 4. 6. od godz. 15.00 do
Lasku Miejskiego w Jabłonkowie.
KARWINA – Oddział Literatury
Polskiej Biblioteki Regionalnej oraz
Stowarzyszenie Artystów Plastyków w RC zapraszają na wystawę
pt. „Plastycy SAP 2022”. Wernisaż
1. 6. o godz. 17.00 w budynku biblioteki na Rynku Masaryka w Karwinie-Frysztacie. Wystawę można
zwiedzać w godzinach otwarcia biblioteki do czwartku 30. 6.
KLUB SENIORA „PRZYJAŹŃ” –
Zaprasza na spotkanie członków
i przyjaciół 6. 6. o godz. 17.00 do
Domu Polskiego w Karwinie-Frysztacie.
PTTS „BŚ” – 10. 6.-12. 6. zapraszamy na trzydniowy autokarowy
wyjazd w pasmo górskie Chřiby na
południu Moraw. Dokładny program można znaleźć na: www.ptts-beskidslaski.cz, T15-Chřiby. Cena
trzydniowej wycieczki wynosi 2200
koron (przejazd autokarem, 2 noclegi w hotelu Junior II Bzenec, 2 x
śniadanie i obiadokolacja). Pieniądze należy przelać na konto „BŚ”.
Osoby, które już wpłaciły zaliczkę
1950 kc, dopłata wynosi 250 kc. Autobus wyjeżdża z Karwiny, następne
przystanki to: Cz. Cieszyn, Hawierzów. Są wolne miejsca. Kierownik
Edek Jursa, tel. 603 887.
 28. 6. wycieczka autokarowa w
Jesioniki i zwiedzanie elektrowni szczytowo-pompowej Dlouhé
Stráně. Cena 490 kc (przejazd
autokarem, bilet wstępu do kompleksu Dlouhé Stráně, zwiedzanie elektrowni szczytowo-pompowej). Dokładny program www.
ptts-beskidslaski.cz, W18 Jesioniki, Dlouhé Stráně. Zgłoszenia
wraz z opłatą prosimy przekazać
najpóźniej do 15. 6. rejonowym.
W razie małego zainteresowania, wycieczka nie odbędzie się.
Prowadzi Tadeusz Farnik, tel.
776 046 326.

PROGRAM TV

WSPOMNIENIA

WTOREK 31 MAJA

Dzieci nie umierają, dzieci tylko zasypiają,
żeby się budzić każdego ranka
we wspomnieniach swych bliskich.

TVC 1

Dzisiaj, 31 maja 2022, obchodziłaby swoje 34. urodziny
nasza Ukochana

DOROTKA MROWIEC
zamieszkała w Suchej Górnej

• Z okazji festynu dzieci w ramach
konkursu przygotowały logo tej
zabawy. Wygrał znaczek ze szkołą
w serduszku. Fot. ARC
wentach błędowickiej podstawówki.
Ok. 18.00 impreza powróci na teren
PZKO, gdzie zaplanowano tombolę
z atrakcyjnymi nagrodami. Kupony

na to losowanie będą dostępne przy
wejściu na teren festynu (wstęp będzie bezpłatny, zbierane będą natomiast wolne datki).
(klm)

STONAWA – Dzieci ze szkoły i
przedszkola, Macierz Szkolna, grono pedagogiczne oraz MK PZKO
zapraszają na Festyn szkolny 5. 6. o
godz. 14.30 do sali i ogrodu Domu
PZKO. W programie wystąpią dzieci z przedszkola i uczniowie szkoły. Sprzedaż kołaczy 4. 6. w godz.
15.00-16.00 w Domu PZKO. Bufet
oraz atrakcje dla dzieci i dorosłych
zapewnione.
TRZYNIEC – Spotkanie z Danutą Chlup i jej książkami w ramach
festiwalu ČteFest organizowanego
przez trzyniecką bibliotekę odbędzie się w środę 1. 6. o godz. 18.00
w Café Maroszek przy ul. Lidickiej.
Autorka opowie o swoich polskich
książkach i czeskim wydaniu powieści „Blizna” („Jizva”). Można
będzie nabyć książki z autografem.
Bilety na www.ctefest.cz lub w trzynieckim Infocentrum.

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 TRZYNIECKIEJ 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 včelka jako včelka”. Czynna: wt-pt: w
godz. 9.00-17.00; nie: w godz. 13.0017.00.

OFERTY

CIESZYŃSKI OŚRODEK KULTURY, Dom Narodowy, Miejska
Galeria Sztuki Współczesnej,
Rynek 12, Cieszyn: do 31. 5. wystawa Pauliny Poczętej pt. „Fauna
i zmora”. Czynna: po-pt: w godz.
8.00-16.00.
 Galeria Ceglana: do 3. 6. wystawa ikon oraz malarstwa Jerzego
Wojtowicza pt. „Między Wschodem
a Zachodem”. Czynna: po-pt: w
godz. 8.00-16.00.
KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, Mennicza 46, Cieszyn: do 31. 5. wystawa pt. „Białe kruki. Z biblioteki ks.
Leopolda Jana Szersznika”. Czynna
od wtorku do piątku w godz. 8.0018.00, w soboty w godz. 9.00-15.00.
MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO, Sala Rzymska, ul. T. Regera 6, Cieszyn: do 28. 8. wystawa
pt. „Plebiscyt 1920/Plebiscit 1920”.
Czynna: wt-nie w godz. 10.0015.00.
WIEŻA PIASTOWSKA i ROTUNDA św. Mikołaja, Cieszyn: czynne codziennie w godz. 9.00-18.00.

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

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, KONGRES POLAKÓW, ul. Grabińska 458/33: do
22. 6. „Śmiych Macieja. Życie i działalność Ludwika Cienciały”. Czynna od wtorku do piątku w godz.
8.00-15.00.
CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓWNY
PZKO, Strzelnicza 28, korytarz
wejściowy: do 2. 6. wystawa pt.
„Gustaw Fierla, życie i twórczość”.
Czynna w godzinach otwarcia budynku.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ,
ul. Główna 115/15, Cz. Cieszyn:

CO ZA OLZĄ

Niechaj w sercach nas wszystkich pozostanie na zawsze.
Z miłością wspominają mama, siostra z rodziną
oraz najbliżsi.
GŁ-331

I nic nie zamąca Olzy zbłękitnionej…
Tylko białe kwiatki opadłe z jabłoni,
Tylko białym płatkom, co je wiatr roztrwonił,
Samotny fiołek na rozstanie dzwoni…

Henryk Jasiczek

Dnia 1 czerwca minie dziesiąta rocznica, kiedy pożegnaliśmy na zawsze naszą Najdroższą Mamę, Babcię,
Teściową i Ciocię

śp. ANNĘ SIKOROWĄ
z Wędryni

O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.

GŁ-323

Dzieci nie umierają, dzieci tylko zasypiają,
żeby się budzić każdego ranka w sercach naszych.
Dnia 1 czerwca 2022 minie 1. bolesna rocznica, gdy od
nas na zawsze odszedł nasz Najukochańszy Syn

śp. mgr ADAM WALACH
z Czeskiego Cieszyna

Z miłością wspominają i o modlitwę proszą rodzice
wraz z bliskimi.
GŁ-319

NEKROLOGI
Po trudach życia pełnego znoju,
śnij swój wieczny sen
i odpoczywaj w pokoju.
W głębokiej żałobie zawiadamiamy wszystkich krewnych, znajomych i przyjaciół, że dnia 25 maja 2022
zmarł nagle w wieku 45 lat nasz Kochany Syn, Brat,
Szwagier, Wujek, Kuzyn i Kolega

śp. TOMÁŠ LINZER

zamieszkały w Karwinie-Frysztacie
Pogrzeb naszego Drogiego Zmarłego odbędzie się we wtorek 31 maja
2022 o godz. 11.00 w kościele rzymskokatolickim w Karwinie-Frysztacie. W smutku pogrążona rodzina.
RK-040

Jezus rzekł:
Jam jest zmartwychwstanie i żywot,
kto we mnie wierzy,
choćby i umarł, żyć będzie.

Jan 11,25

Pogrążeni w głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 25
maja 2022 w wieku 86 lat zmarła nasza Kochana Mamusia, Teściowa, Babcia, Prababcia, Siostra, Szwagierka i Ciocia

śp. AMALIA POLOKOWA

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w piątek 3 czerwca 2022 o godzinie 13.00 w kościele rzymskokatolickim w Trzyńcu. Po obrzędzie żałobnym odprowadzimy naszą Drogą Zmarłą na miejscowy cmentarz w Wędryni. W smutku pogrążona rodzina.
GŁ-332

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

www.glos.live

5.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie położne
(s.) 9.55 Pierwsza republika (s.) 10.50
Drabina 11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Sama w
domu 14.00 Wszystko, co lubię 14.40
Koniec starych czasów (film) 16.20
Wezwijcie położne (s.) 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 Bliski wróg (film)
22.00 Ach, te morderstwa! (s.) 23.35
Miejsce zbrodni – Berlin (s.) 1.05 Koło
Zamku Praskiego 1.20 Ciekawostki z
regionów.
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowna planeta 9.20 Upadek Bastylii 10.15 Odkryte skarby 11.05 Największe bitwy
czołgowe 11.55 Nie poddawaj się plus
12.25 Nie poddawaj się 12.50 Bitwa o
ciężką wodę 13.45 Samoloty myśliwskie 14.35 Królestwo natury 15.00 Cudowna Ameryka 15.55 Dziennik młodych 16.45 Show Trumpa 17.40 Jan
Patočka 18.10 Wyprawy w nieznane
19.00 Na rowerze 19.15 Magazyn
chrześcijański 19.50 Wiadomości w
czeskim j. migowym 20.00 Słońce łajdaków (film) 21.45 Kandydatki 22.45
Lotnicze katastrofy 23.30 Apokalipsa: Wojna światów 0.25 Fargo (s.).

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica
(s.) 9.50 Spece (s.) 10.55 Pościg 12.00
Południowe wiadomości 12.35 Lekarze z Początków (s.) 14.05 Mentalista
(s.) 15.00 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)
21.45 Policja kryminalna Anděl (s.)
23.05 Weekend 23.55 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas (s.) 1.40 Mentalista (s.).

• Drabina
Wtorek 31 maja,
godz. 10.50
TVC 1

TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie położne (s.) 9.55 Kamera na szlaku 10.25
Obiektyw 11.00 13. komnata Simony
Votyowej 11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Sama w
domu 14.00 Do szczęścia 14.30 Ecce
homo Homolka (film) 15.50 Wezwijcie położne (s.) 16.45 Podróżomania
17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce
18.00 Wiadomości regionalne 18.25
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.10
Żandarmskie humoreski (s.) 21.10 13.
komnata Jana Vlasáka 21.40 Hercule
Poirot: Entliczek pentliczek (s.) 23.25
Maigret i dama do towarzystwa (film)
1.10 AZ kwiz.

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Czar południowo-wschodniej Azji 9.20 Dziennik

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.) 12.30 Gliniarz
i prokurator (s.) 13.30 Policja kryminalna Montpellier (s.) 14.35 Agenci
NCIS (s.) 15.40 Tak jest, szefie! 16.50
Policja w akcji 17.50 Nakryto do stołu!
18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 20.15 1. misja (s.) 21.35 Show
Jana Krausa 23.55 Tak jest, szefie!
1.05 Policja w akcji.

CZWARTEK 2 CZERWCA

TVC 1

• Hercule Poirot: Entliczek pentliczek
Środa 1 czerwca,
godz. 21.40
TVC 1

PRIMA

6.10 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień
8.10 M.A.S.H. (s.) 9.15 Rolnik szuka
żony 10.25 Skarby ze strychu 11.30
Strażnik Teksasu (s.) 12.30 Gliniarz
i prokurator (s.) 13.30 Policja kryminalna Montpellier (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! 1.00 Policja w akcji.

Popołudniowe wiadomości 17.30 Pościg 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Zamieńmy
się żonami (reality show) 21.45 Małe
miłości 22.50 Mentalista (s.) 23.45
CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas
(s.) 1.35 Przyprawy.

PRIMA

TVC 2

ŚRODA 1 CZERWCA

z domu Pszczołka, zamieszkała w Trzyńcu
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POLECAMY

• Historia patrona z brązu
Czwartek 2 czerwca,
godz. 16.40
TVC 2

młodych 10.10 Nieznany Madagaskar 11.05 Ukryte skarby 11.30 Most
między kiczem a mistyką 12.15 Piekło
pod powierzchnią 13.00 Neandertalczycy 13.50 Cuda starożytności
14.35 Czar Afryki 15.00 Olbrzymie
pożary 15.55 Telewizyjny klub niesłyszących 16.20 Miasta bez barier
16.30 Rozdziały z historii pisma 17.25
Kandydatki 18.20 Na Jedwabnym
Szlaku 19.15 Babel 19.50 Wiadomości
w czeskim j. migowym 20.00 Odkrywanie świata 21.00 Podróż po słowińskim Primorje 21.30 Zabytki techniki
Czech 22.00 Odkryte skarby 22.50
Lotnisko Orly 23.40 Hiszpańska królewna (s.) 0.35 Mroczny las (s.).

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica
(s.) 9.50 Spece (s.) 10.55 Pościg 12.00
Południowe wiadomości, sport, pogoda 12.35 Lekarze z Początków (s.)
14.00 Mentalista (s.) 14.55 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas (s.) 16.57

5.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie położne
(s.) 9.55 List do ciebie 11.00 Wszystko, co lubię 11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe 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 regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom?
18.55 Prognoza pogody, wiadomości,
sport 20.10 Pierwsza republika (s.)
21.05 Gejzer 21.35 Pr. dyskusyjny
22.35 Na tropie 23.00 Miejsce zbrodni – Berlin (s.) 0.35 AZ kwiz.

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Słonie 9.20
Wyprawy w nieznane 10.15 Olbrzymie pożary 11.10 Samoloty myśliwskie 11.55 Lotnisko Orly 12.50 Gracz
bez limitu 13.25 Cudowna planeta
14.15 Powrót na ptasie jeziora 15.15
1944: desant w Normandii 15.40 Papież – najbardziej wpływowy człowiek na świecie 16.25 Z profesorem
F. Dvořákiem w poszukiwaniu klasycznych czeskich plastyków 16.40
Historia patrona z brązu 16.55 Kwartet 17.20 Cudowna Ameryka 18.15
Podróż po słowińskim Primorje 18.45
Auto moto świat 19.15 Przez ucho
igielne 19.50 Wiadomości w czeskim
j. migowym 20.00 Show Trumpa
21.00 Wędrówki z parą 21.30 Ukryte
skarby 22.00 Mama (s.) 22.50 Piekło
pod powierzchnią 23.35 Queer 0.05
Apokalipsa: Wojna światów.

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica
(s.) 9.55 Małe miłości 10.55 Pościg
12.00 Południowe wiadomości 12.35
Lekarze 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 Facet (s.) 21.35
Dama i Król (s.) 22.45 Gwiezdne życie
23.25 CSI: Kryminalne zagadki Las
Vegas (s.) 1.15 Mentalista (s.).

PRIMA

6.10 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień
8.10 M.A.S.H. (s.) 9.15 1. misja (s.)
10.25 Show Jana Krausa 11.30 Strażnik Teksasu (s.) 12.30 Gliniarz i prokurator (s.) 13.30 Policja kryminalna
Montpellier (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! 1.05 Policja w akcji.

12 ♩

Głos | wtorek | 31 maja 2022

POST SCRIPTUM
KRZYŻÓWKA SYLABOWA

UŚMIECHNIJ SIĘ

1

2

3

4

A

B

C

D

POZIOMO: A. jaskinia w skale, pieczara B. atrybut sanitariuszy, do noszenia rannych – forma władzy w dawnej
Rosji C. ...Włoszczowska, polska kolarka górska – doniczkowa roślina ozdobna, szpilecznica D. część Wielkiej
Brytanii, z Górami Kambryjskimi
PIONOWO: 1. Hiroshi, pisarz japoński, autor „Strefy próżni” 2. setne części złotówki – antonim snu lub wyspa
z Dżakartą 3. naczynie do podawania dań – bohaterka tragedii Szekspira 4. część nogi sarenki
Wyrazy trudne lub mniej znane: CARAT, NOMA

MINIKWADRAT MAGICZNY I

LOGOGRYF ŁUKOWATY

Pionowo i poziomo jednakowo:
1. potocznie nieoczekiwane powodzenie
lub film z Maciejem
Stuhrem
2. jeden z receptorów
smakowych człowieka
3. człowiek nieobyty,
niewykształcony
lub pogardliwie
o chłopie
4. dziurawe naczynie
kuchenne, np. do
przesiewania mąki

1

2

3

4

Rozwiązaniem jest dokończenie fraszki, której autorem jest Jan Izydor Sztaudynger (ur. 28 kwietnia
1904 w Krakowie, zm. 12 września 1970 tamże) – polski poeta, fraszkopisarz oraz tłumacz literatury
niemieckiej, specjalista w dziedzinie teatru lalkowego, a przede wszystkim satyryk:
„Z honorem wyjść człowiek pragnie,
Zwłaszcza, gdy tonie w...”

1

2
1.-4. gałęzie okrywające młode rośliny
lub inaczej okład, kompres
3.-6. ara lub żako
5.-8. całościowy, generalny, globalny,
powszechny
7.-10. Bergman, aktorka szwedzka
9.-12. bezwzględny morderca, najczęściej płatny
11.-2. afrykańska zagroda

3

4

Wyrazy trudne lub
mniej znane: UMAMI

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Wyrazy trudne lub mniej znane:
ZERIBU

Pionowo i poziomo jednakowo:
1. biała, czarna lub
żółta wśród ludzi
2. elektryczna jednostka odnosząca
się do natężenia
prądu
3. „Jan...”, serial
z Kazimierzem
Kaczorem lub bije
w klatce piersiowej
4. w mitologii greckiej bóg wojny
krwawej, okrutnej
i niesprawiedliwej
Wyrazy trudne lub
mniej znane: ARES

1

2

3

4

1

2

3

4

W

śród autorów poprawnych rozwiązań zostanie
rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy

Rozwiązanie krzyżówki sylabowej z 17 maja:
A. TORBA B. DRUCIK/SIANO C. GAMA/RATA D. GABIN
1. DRUGA 2. TORCIK/MAGA 3. BASIA/RABIN 4. NOTA

przysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsyłania

Rozwiązanie minikwadratu magicznego I z 17 maja:

upływa w piątek 10 czerwca 2022 r. Nagrodę z 17 maja

1. AURA 2. UCIĄG 3. RĄCZO 4. AGON

otrzymuje Elżbieta Vavříkowa z Karwiny-Raju. Autorem

Rozwiązanie minikwadratu magicznego II z 17 maja:

dzisiejszych łamigłówek jest Jan Kubiczek.

1. SAGA 2. AMPER 3. GEKON 4. ARNO
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 17 maja: BLASKU

