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WYDARZENIE: Po dwuletniej 
przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa 
do kalendarza imprez powróciły festyny szkolne. Dla uczestników festyn to 
wspaniała impreza towarzyska z programem kulturalnym, atrakcjami dla dzieci, dobrym jedzeniem 
i niepowtarzalną atmosferą. Natomiast dla kół Macierzy Szkolnej, które organizują te wydarzenia, to dobra okazja 
do podreperowania budżetu. – Brakowało nam tych pieniędzy – mówią ich przedstawiciele.

Beata Schönwald

Z 
powodu ogra-
niczeń pande-
micznych fe-
styny szkolne 
po raz ostatni 
odbyły się na 
Zaolziu w 2019 

roku. Obecnie nic nie stoi na 
przeszkodzie, by znowu je orga-
nizować. W ub. weekend odbyły 
się m.in. w Jabłonkowie, Czeskim 
Cieszynie, Karwinie, Nieborach, 
Olbrachcicach czy Stonawie. Fe-
stynowy szał potrwa aż do końca 
czerwca.

Koło Macierzy Szkolnej przy 
Szkole Podstawowej im. H. Sien-
kiewicza w Jabłonkowie organi-
zuje festyny wspólnie z kołem 
działającym przy miejscowym 
polskim przedszkolu. Ten te-
goroczny odbył się w sobotę w 
Lasku Miejskim. Przyszło ok. ty-
siąca osób. Dochód jabłonkow-

skie koła Macierzy dzielą później 
między siebie. Chociaż impreza 
ta nie została jeszcze rozliczona, 
wiadomo już, że będzie się czym 
dzielić. 

– To prawda, że festyn szkol-
ny to zdecydowanie jedna z na-
szych najbardziej dochodowych 
imprez. Drugą taką okazją do za-
robku jest sprzedaż w stoisku na 
Gorolskim Święcie – potwierdził 
zastępca prezesa koła Macierzy 
Szkolnej przy jabłonkowskiej 
szkole Grzegorz Skupień. – O 
godz. 21.00 stoisko z jedzeniem 
było już wyprzedane, a impreza 
trwała aż do północy. Ten festyn 
naprawdę się udał. Jesteśmy za-
dowoleni – dodał. 

Ruch wokół stoisk świadczył 
o tym, że ludzie spragnieni byli 
takich imprez oraz że szkoła i 
przedszkole potrafi ły przygoto-
wać wartościowy program arty-
styczny i ciekawe konkurencje 
dla dzieci. Nie było powodu, by 
wracać do domu. 

Zarobione pieniądze, 
podobnie jak 
w pozostałych szkołach, 
przy których działa 
Macierz Szkolna, 
zostaną przeznaczone 
m.in. na zakup pomocy 
dydaktycznych, nagród 
dla najlepszych uczniów, 
dofi nansowanie 
wycieczek, kursów 
narciarskich czy 
pobytów na zielonej 
szkole, a także na 
fundusz socjalny. 
Koło Macierzy Szkolnej przy polskim 
przedszkolu w Czeskim Cieszynie 
przy ul. Moskiewskiej dofi nansowuje 
dzieciom wyjazdy na wycieczki, ba-
sen czy abonamenty na Scenę „Baj-

ka”. – Chociaż w czasie pandemii 
nie wszystko z tych rzeczy udawało 
się zrealizować, w przedszkolu od-
bywały się takie imprezy, jak Dzień 
Latawca, Mikołaj, Zajączek, Dzień 
Dziecka czy pożegnanie starszaków, 
na które kupowaliśmy dzieciom upo-
minki. Macierz opłacała też fotogra-
fa i tableau dzieci odchodzących do 
szkoły – wymieniła przewodnicząca 
koła Agata Puszkiewicz. Jak zauwa-
żyła, ze składki członkowskiej w wy-
sokości 500 koron nie sposób pokryć 
wszystkich wydatków, dlatego orga-
nizowanie dochodowych imprez jest 
wręcz konieczne. 

Na sobotnim festynie udało się 
cieszyniakom nie tylko zarobić tro-
chę pieniędzy na przyszłość, ale tak-
że uzbierać całkiem pokaźną sumę 
na zakup domku ogrodowego, w któ-
rym będą przechowywane zabawki. 
Uczestnicy byli szczodrzy. – Zebra-
liśmy ponad 28 tys. koron, co nieco 
obiecał „dorzucić” również sponsor 
– podsumowała Puszkiewicz.

Jolanta Polok, szefowa Macierzy 

Szkolnej im. Jana Farnika przy pol-
skiej szkole i przedszkolu w Olbrach-
cicach przyznała, że przygotowanie 
festynu po dwuletniej przerwie wy-
magało dużo więcej wysiłku. – Mamy 
wielu nowych rodziców i chociaż są 
chętni do pracy, to organizacja festy-
nu była dla nich nowym doświadcze-
niem i w wiele rzeczy musieliśmy ich 
dopiero wdrożyć. Ponadto w czasie 
przerwy zmarła kucharka, pod której 
przewodnictwem piekliśmy kołaczy-
ki na nasz festyn. Na szczęście zna-
lazły się panie z miejscowego Klubu 
Kobiet w Olbrachcicach, które zgo-
dziły się nas poprowadzić – podkre-
śliła Polok. Młodym mamom, dzięki 
kontaktom jednej z nauczycielek, 
pomogło w tej czynności pięć pań z 
Mariupolu na Ukrainie. Jedna z nich, 
fryzjerka, miała później na festynie 
stoisko, w którym uczyła zaplatania 
kolorowych warkoczyków. Tematem 
imprezy była bowiem Afryka. 

Ciąg dalszy na str. 3

Koniec złej passy. Festyny wróciły

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
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Andrej Babiš,
były premier RC, w związku z przesunięciem terminu 
ogłoszenia kandydatury na prezydenta

CYTAT NA DZIŚ

•••

Zmieniłem to, że ogłoszę to 

w ostatniej chwili, a więc we 

wrześniu to chyba nie będzie. 

Ponieważ sam nie wiem, chociaż 

mi w to nie uwierzycie 

W I A D O M O Ś C I

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

Koncert pamięci 
Aliny Wolnej

Wyremontowane wnętrza Domu 
PZKO w Stonawie po przerwie 
spowodowanej pandemią koro-
nawirusa wreszcie się wypełniły 
– w piątek rodzice, dziadkowie, 
babcie, miłośnicy muzyki przyszli 
wysłuchać koncertu absolwentów 
i uczniów z klasy Alicji Pali. Młodzi 
wykonawcy na scenie zaprezento-
wali efekty swojej muzycznej edu-
kacji, grając utwory wybitnych kom-
pozytorów (Mozarta, Vivaldiego), 
jak i te znane z popkultury (Klausa 
Badelta – „Piraci z Karaibów”, Alana 
Silvestriego – „Forrest Gump”) m.in. 
na fortepianie, skrzypcach, fl ecie. 
Wydarzenie było poświęcone pa-
mięci Aliny Wolnej (z domu Dziadu-
ra), nauczycielki w szkole muzycznej 
w Trzyńcu, która następnie została 
wieloletnią kierowniczką fi lii szkoły 
muzycznej w Stonawie. Akompanio-
wała chórom, solistom, zespołom 
teatralnym i tanecznym. Wychowała 
wiele pokoleń młodych ludzi budząc 
i pielęgnując w nich wrażliwość 
na piękno muzyki. Zmarła w 2011 
roku. Podczas piątkowego koncertu 
w Domu PZKO w Stonawie można 
było zobaczyć archiwalne i rodzinne 
zdjęcia Aliny Wolnej. (klm)

•••
»Beskid Śląski« 
zaprasza na ognisko
Polskie Towarzystwo Turystyczno-
-Sportowe „Beskid Śląski” świętuje 
jubileusz 100-lecia na różne spo-
soby. Była uroczysta akademia w 
Teatrze Cieszyńskim, wycieczka 
jubileuszowa do Polski, natomiast na 
sobotę 18 czerwca zaplanowane jest 
jubileuszowe ognisko. – To będzie 
świętowanie na świeżym powietrzu, 
na luzie – zapowiada wiceprezes ds. 
turystyki Wanda Farnik. 
Spotkanie przy ognisku poprzedzi 
piesza wycieczka z Nawsia do 
Gródka przez Filipkę (9,5 km, start 
na nawiejskim dworcu kolejowym 
o godz. 8.30) oraz 5-kilometrowy 
spacer po Gródku z prezesem Miej-
scowego Koła PZKO Stanisławem 
Wolnym (początek na gródeckim 
dworcu o godz. 9.30). Każdy może 
wybrać bardziej odpowiednią dla 
siebie trasę lub też wziąć udział 
tylko w popołudniowym programie. 
Wspólne spotkanie pod wiatą obok 
boiska w Gródku rozpocznie się w 
samo południe. Będzie opiekanie 
kiełbasek (każdy przynosi własne 
kiełbaski i chleb), słodki poczęstunek, 
w pobliskiej restauracji będzie można 
nabyć gorące i zimne napoje. O godz. 
13.30 hymn stowarzyszenia „Szumi 
jawor” zainauguruje wspólne śpiewa-
nie i zabawę przy akompaniamencie 
kapeli „Olza”. W programie jest także 
quiz o „Beskidzie Śląskim” oraz lote-
ria. Mile widziane będą nagrody do 
loterii. Można je oddać rano Danucie 
Siderek w miejscu rozpoczęcia wy-
cieczki pieszej i spaceru.  (dc)

W SKRÓCIE

Kiedy czujemy się podle, wszystko wali się nam na głowę i 
ogarnia nas smutek, większość z nas szuka sposobu, żeby 
jak najskuteczniej rozprawić się z chandrą. Ktoś zjada za 
jednym zamachem dwie tabliczki czekolady, ktoś wypija 
dwie butelki wina, a jeszcze inny włącza ulubioną mu-

zykę. Ja też mam swój „lek na całe zło”, jak śpiewała ongiś Krystyna 
Prońko. Jest nim czeska komedia „Kulový blesk” (celowo nie silę się na 
tłumaczenie jej nazwy, bo uważam, że tytułów genialnych fi lmów nie 
należy tłumaczyć) w głównej roli z Josefem Abrhámem. To nie przypa-
dek, że piszę o tym akurat dzisiaj, w poniedziałek 6 czerwca, kiedy rze-
sze fanów tego niezrównanego aktora i komika ustawiają się w kolejce, 
by oddać mu ostatni hołd w kościele na praskim Sporzilowie. 
O aktorach pisze się różne dziwne rzeczy w różnych dziwnych kontek-
stach. O żonach, mężach, byłych i teraźniejszych, kochankach, alko-
holu, pieniądzach. Zawsze znajdzie się jakiś skandal, który co bardziej 
„życzliwi” nie omieszkają przypomnieć nawet w sytuacjach, kiedy 
„o zmarłych mówi się tylko dobrze”. W przypadku Josefa Abrháma, 
który notabene odegrał wiele ról uwodzicieli i przystojniaków, nic 
takiego nie miało miejsca. Przeciwnie. To, co przeczytałam w dzisiej-
szym artykule agencji prasowej ČTK, oprócz jego najważniejszych 
kreacji fi lmowych i serialowych dotyczyło jego długiego małżeństwa 
ze zmarłą w czerwcu ub. roku jedną z najpopularniejszych i na pewno 
budzącą najwięcej sympatii wśród czeskiej widowni Libušą Šafránko-
wą. – Byli nierozłączni – skomentowali dla ČTK ich przyjaciele.
Kiedy odchodzą do wieczności ludzie spełnieni, o wysokiej moralno-
ści i jeszcze większym talencie, nie ma miejsca na smutek. Zwłaszcza, 
kiedy ma się w zanadrzu „broń” największego kalibru, fi lm z 1979 roku 
z Josefem Abrhámem w rewelacyjnej roli doktora Knotka. 

ZDANIEM... Beaty Schönwald

beata.schonwald@glos.live

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

HAWIERZÓW
Dziś na placu Republiki 
odbywa się akcja profi -
laktyczna pn. „Wspólnie 
przeciwko czerniakowi”. 
W specjalnym namiocie w 
godz. 10.00-17.00 prze-
prowadzane są darmowe 
badania znamion. Korzy-
stać z nich mogą wszyscy 
chętni niezależnie od 
tego, do jakiej należą 
ubezpieczalni zdrowotnej. 
Czerniak należy do naj-
bardziej niebezpiecznych 
rodzajów raka ze względu 
na stosunkowo szybkie 
przerzuty do innych części 
ciała. 
 (sch)

KARWINA
Nieistniejąca od 40 lat 
polska szkoła w Raju ma 
swój wpis w Wikipedii. 
Wyedytował go Roman 
Strzondała z okazji jubi-
leuszu 150-lecia szkoły, 
który jej wychowankowie 
i byli nauczyciele świę-
towali w ostatnią sobotę 
maja. Pod hasłem „Polska 
szkoła w Raju” zosta-
ła przybliżona historia 
placówki, opublikowany 
został spis jej dyrektorów 
i nauczycieli oraz zamiesz-

czone 
zostały dwa 
archiwalne zdjęcia 
budynków, w których 
w latach 30., a później 
w latach 50. ub. wieku 
odbywała się nauka.
 (sch) 

SUCHA GÓRNA
Gmina opublikowała w 
swoim ostatnim „Infor-
matorze” wykaz stowa-
rzyszeń społecznych, 
którym została przyznana 
dotacja na działalność o 
charakterze towarzyskim 
i kulturalno-sportowym. 
Wśród dwunastu benefi -
cjentów znalazły się rów-
nie polskie organizacje 
– miejscowe koła Polskie-
go Związku Kulturalno-
-Oświatowego i Macierzy 
Szkolnej. Rada gminy 
przyznała PZKO-wcom aż 
100 tys. koron – najwięcej 
spośród wszystkich orga-
nizacji, koło Macierzy ma 
otrzymać 39 240 koron. 
W sumie na dofi nansowa-
nie projektów kulturalno-
-sportowych miejscowych 

stowarzyszeń przeznaczo-
no 486 960 koron. (sch)

TRZYNIEC
W Galerii Miasta została 
wczoraj otwarta wystawa 
młodych mieszkańców re-
gionu, konkretnie uczniów 
kierunku plastycznego 
miejscowej Podstawowej 
Szkoły Artystycznej. Pra-
ce, które są na niej poka-
zane, zostały zainspirowa-
ne twórczością plastyków, 
którzy już wcześniej 
wystawiali w tutejszej 
galerii. Młodzież tworzyła 
w miejskiej przestrzeni – 
m.in. na rynku Wolności, 
przed budynkiem bibliote-
ki i obiektem gimnazjum. 
Ekspozycja potrwa do 26 
sierpnia. (sch)

wtorek

środa

czwartek

dzień: 20 do 25ºC 
noc: 18 do 14ºC 
wiatr: 1-2 m/s

dzień: 17 do 18ºC 
noc: 17 do 16ºC 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 18 do 20ºC 
noc: 17 do 16ºC 
wiatr: 1-3 m/s

DZIŚ...
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czerwca 2022

Imieniny obchodzą: 
Wiesława, Robert
Wschód słońca: 4.14
Zachód słońca: 20.55
Do końca roku: 207 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Seksu
Przysłowia: 
„W czerwcu pełnia 
sprowadza burze, ostatnia 
kwadra zaś deszcze duże”

JUTRO...
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czerwca 2022

Imieniny obchodzą: 
Medard, Seweryn
Wschód słońca: 4.14
Zachód słońca: 20.56
Do końca roku: 206 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Informatyka, 
Światowy Dzień Oceanów
Przysłowia:
„Czasem i na Świętego 
Medarda wiosna jeszcze 
przytwarda”

POJUTRZE...
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czerwca 2022

Imieniny obchodzą: 
Pelagia, Felicjan
Wschód słońca: 4.13
Zachód słońca: 20.56
Do końca roku: 205 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Przyjaciela, Dzień 
Kaczora Donalda
Przysłowie:
„W czerwcu się pokaże, 
co nam Bóg da w darze”

POGODA

SUCHA GÓRNA

KARWINA

HAWIERZÓW

TRZYNIEC

Huta Trzyniecka 
rozpoczyna 
realizację projektów 
obniżających emisję 
dwutlenku węgla. Ich 
objętość powinna 
według obliczeń 
spaść do 2030 
roku o połowę. 
Kompleksowy projekt 
transformacyjny nosi 
nazwę „Green Werk”. 
Zielona stal będzie 
jednak droższa.

Danuta Chlup

P
ierwszym przedsię-
wzięciem w ramach 
programu „Green Werk” 
będzie w przyszłym 
roku budowa bezemi-
syjnej linii brykietującej 
o mocy produkcyjnej 

500 tys. ton brykietów w skali roku. Za-
stąpi ona częściowo produkcję aglome-
ratu stosowanego w wielkich piecach, 
będącą procesem energochłonnym, a 
co za tym idzie, wytwarzającym duże 
objętości gazu cieplarnianego. 

– Na jedną tonę wyprodukowanego 
aglomeratu przypada od 820 do 850 kg 
emisji CO2. Dzięki linii brykietującej, 
która materiał potrzebny do produkcji 

Zielona stal będzie droższa

surówki hutniczej łączy na zimno, 
emisje wyraźnie się obniżą, nawet o 
70 tys. ton rocznie – wyjaśnił dyrek-
tor generalny huty Jan Czudek. 

Inwestycja pochłonie 950 mln 
koron, część kosztów ma pokryć 
dotacja z  Funduszu Modernizacji 
w wysokości 405 mln. Linia ma być 
gotowa w 2025 roku. 

W przygotowaniu są kolejne zie-
lone projekty, na przykład częścio-
we zastosowanie nowoczesnych 
elektrycznych pieców łukowych 
oraz produkcja stali przede wszyst-
kim ze złomu. Powodzenie projek-

tu jest uzależnione od dwóch pod-
stawowych czynników. 

– Przygotowujemy kroki po-
trzebne do tego, aby w procesie 
produkcji był większy udział zło-
mu. Trzeba jednak otwarcie po-
wiedzieć, że do tego niezbędna jest 
klarowna polityka Unii Europej-
skiej w dziedzinie handlu złomem, 
jak również dostateczna ilość ener-
gii z odnawialnych źródeł – przy-
znał Czudek. Jeżeli złomu będzie 
na rynku brakowało i nie zostaną 
zapewnione stabilne dostawy zie-
lonej energii, projekt – jego zda-
niem – ze względu na emisje CO2 
nie spełni swoich założeń. 

Huta ma w planie także budowę 
trzech elektrowni fotowoltaicz-
nych – dwie powstaną w zakładach 
zamiejscowych w Kladnie i Starym 
Mieście, trzecią zainstaluje fi rma 
córka Energetyka Trzyniec w obrę-
bie macierzystej huty. 

Warunkiem spełnienia wszystkich 
aspektów produkcji zielonej stali jest 
energia ekonomicznie dostępna. 

– Jeżeli chcemy być rzetelni, nie 
możemy ukrywać faktu, że zielona 
stal będzie dla klientów droższa. 
Zwracam uwagę, że nie została roz-
wiązana kwestia eksportu. Europa 
będzie w niekorzystnej sytuacji w 
porównaniu do konkurentów na 
rynkach światowych – sprecyzował 
dyrektor HT.  (dc)

• Widok na Hutę Trzyniecką z lotu 
ptaka. Fot. HT

849
mln koron przygotowano dla osób, które chciałyby zastąpić stare nieeko-
logiczne piece nowymi, w ramach czwartej rundy naboru wniosków. Elek-
troniczne podania można od połowy maja wypełniać na stronie województwa 
morawsko-śląskiego, osobiście będą przyjmowane od poniedziałku 13 bm. (od 
godz. 10.00) do końca sierpnia. Czwarta runda przeznaczona jest dla osób o 
niskich dochodach (do 14 242 koron na jednego członka rodziny). W przypadku 
emerytów oraz osób pobierających rentę inwalidzką trzeciego stopnia dochody 
nie będą brane pod uwagę. W Trzyńcu odbędzie się jutro o godz. 14.30 w sali 
sesyjnej ratusza bezpłatne seminarium dla zainteresowanych osób, na którym 
można będzie skonsultować wnioski.  (dc)

• Młodzi wykonawcy na scenie 
zaprezentowali efekty swojej mu-
zycznej edukacji. 
Fot. ŁUKASZ KLIMANIEC

Żwirko i Wigura 
wylądowali w Grzywnie

Józef Szy-
m e c z e k , 
w i c e p r e z e s 
K o n g r e s u 

Polaków w RC oraz 
wójt gminy Chełm-
ża Jacek Czarnecki 
odsłonili pamiąt-
kową tablicę po-
święconą nadaniu 
Szkole Podstawowej 
w Grzywnie imienia 
Franciszka Żwirki i 
Stanisława Wigury. 
W uroczystościach w 
północnej części Pol-
ski wziął udział także wójt Cierlicka 
Martin Polášek oraz krewni pilotów.

Szkoła Podstawowa w Grzywnie 
w gminie Chełmża od 1 czerwca 
2022 roku ofi cjalnie ma swoich 
patronów – Franciszka Żwirkę i 
Stanisława Wigurę, asów polskiego 
lotnictwa, którzy 11 września 1932 
r. zginęli w katastrofi e samolotu 
w lesie pod Cierlickiem. To efekt 
odkrycia faktu przez dr Barbarę 
Łaukajtys, dyrektorkę szkoły, że 
miesiąc po katastrofi e w Cierlicku, 
31 października 1932 roku, szkoła w 
Grzywnie otrzymała imię Francisz-
ka Żwirki, które nosiła do wybuchu 
II wojny światowej.

Po latach społeczność szkolna 
wspólnie z władzami gminy zdecy-
dowały, by obaj piloci zostali patro-
nami placówki. W tym celu delega-
cja z Chełmży gościła w kwietniu 
na Zaolziu, gdzie odwiedziła Żwir-
kowisko, poznając przy okazji, jak 
Polacy w Republice Czeskiej pie-
lęgnują pamięć o przedwojennych 
bohaterach lotnictwa.

Józef Szymeczek zwrócił uwa-
gę, że Żwirko i Wigura zginęli na 
oczach ludu śląskiego, a ta tragedia 
mocno poruszyła Zaolziaków. Dla-

tego kiedy po katastrofi e w Cier-
licku policja zakończyła badania 
nad przyczynami zdarzenia, to z 
miejsca wypadku okoliczni miesz-
kańcy pozbierali wszystkie szcząt-
ki samolotu i przechowywali je w 
swoich domach niczym święte reli-
kwie. Jedną z takich pamiątek, nie-
wielki odłamek od skrzydła samo-
lotu RWD-6, wiceprezes Kongresu 
Polaków podarował na pamiątkę 
szkole w Grzywnie.

– Uważam, że to bardzo ciekawa 
forma działania – mówi o uroczy-
stościach w Grzywnie Józef Szy-
meczek. – Często ludzie pytają, jak 
historia może nam pomóc, albo czy 
jest ona ważna? Czy to istotne, żeby 
wiedzieć co, gdzie i kiedy było? A 
tu jest przykład tego, że ci dawni 
bohaterowie mogą ożywić nasze 
współczesne marzenia, marzenia 
dzieci, bo to działa na wyobraźnię. 
Wzór bohaterów, ich wielkie zwy-
cięstwo w wyścigu Challenge, może 
być inspiracją do pozytywnego, 
przykładnego życia w naszej współ-
czesności i do rozbudzania fantazji. 
A fantazja jest potrzebna, by w ży-
ciu coś zdziałać – uważa wiceprezes 
Kongresu Polaków w RC. (klm)

• Józef Szymeczek, wiceprezes Kongresu Polaków 
w RC (z lewej) wspólnie z wójtem Jackiem Czarnec-
kim odsłonili pamiątkową tablicę. Fot. UG Chełmża

Polska i Czechy 
jednym głosem

W Pradze zakończyło 
się spotkanie ple-
narne czeskiego i 
polskiego rządu pod 

przewodnictwem premierów Petra 
Fiali i Mateusza Morawieckiego. 
Jego wynikiem było podpisanie 
porozumienia o międzynarodowej 
współpracy w dziedzinie obron-
ności przez ministrów obrony RC 
i Polski, Janę Černochową i Mariu-
sza Błaszczaka. 

Według szefa czeskiego rządu, 
oba kraje są zgodne co do tego, że 
jedynym rozwiązaniem rosyjsko-
-ukraińskiego konfl iktu jest zwy-
cięstwo Ukrainy w walce o wolność 
i niepodległość.

Ministrowie Polski i Czech dys-
kutowali o tym, co oba państwa 
oraz Unia Europejska mogłyby 

jeszcze zrobić dla Ukrainy. Mate-
usz Morawiecki docenił, że RC po-
strzega zagrożenia ze strony Rosji 
podobnie jak Polska, chociaż nie 
jest bezpośrednim sąsiadem Ukra-
iny. Zauważył również, że wspólne 
działania zwiększają szansę na jej 
zwycięstwo. – Ukraina musi wyjść 
z tej walki zwycięsko – powiedział.

Petr Fiala przyznał, że w RC w 
ostatnich latach nie podejmowa-
no dostatecznych starań w celu 
zapewnienia niezależności energe-
tycznej kraju od rosyjskich surow-
ców. Rozwiązaniem tego problemu 
może być odnowienie wstrzyma-
nego przed kilkoma laty właśnie 
przez Czechów projektu Stork II, 
który zapewniał gazowe połącze-
nie Polski z Czechami. 

 (sch)

Koniec złej passy. 
Festyny wróciły
Dokończenie ze str. 1

Dla naszej Macierzy 
Szkolnej najważniejszą 
imprezą dochodową jest 
bal, a na drugim miej-

scu są festyn i balik. Gdyby nie 
przychylność gminy, mogłoby być 
krucho, bo staramy się wspierać 
potrzeby szkoły, przedszkola i ich 
dzieci, na ile tylko się da. 70 tys. 

koron, które otrzymaliśmy od gmi-
ny, pozwoliło nam w tym roku za-
kupić nowe ławki. Po raz pierwszy 
można było na nich usiąść właśnie 
na sobotnim festynie – stwierdziła 
Jolanta Polok z nadzieją, że w ko-
lejnych latach nie zabraknie okazji, 
by znowu je ustawić.  
 (sch)

Utrudnienia 
bez ostrzeżenia

Kierowców w Karwinie 
zaskoczył w ponie-
działek rano nieza-
powiedziany remont 

3-kilometrowego odcinka ulicy 
Bogumińskiej, począwszy od 
skrzyżowania świetlnego z ulica-
mi Nádražní, Svatopluka Čecha i 
Havířská, w kierunku na Dziećmo-
rowice. Przez cały czas trwania re-
montu ruch na drodze wylotowej 
będzie się odbywał jednym pasem 
ruchu. 

Kierownictwo miasta skarży się 
na kulejącą komunikację z Dyrek-
cją Dróg i Autostrad. 

– Kierownictwo miasta nie zosta-
ło z wyprzedzeniem poinformowa-
ne o rozpoczęciu prac i tym samym 
nie mogliśmy wcześniej przygoto-
wać mieszkańców na komplikacje 
w ruchu. Przepraszamy wszystkich 
kierowców za opóźnienia spowodo-
wane remontem. Jest on potrzebny. 
Niestety powtarza się sytuacja, która 
miała już miejsce podczas remontu 
alei 17 Listopada. Chciałbym, aby 
komunikacja pomiędzy miastem 
a DDA się poprawiła i nie było dal-
szych budowlanych niespodzianek 
– skomentował sytuację wiceprezy-
dent miasta Lukáš Raszyk.  (dc)

• Przebudowa ulicy Dworcowej w Czeskim Cieszynie wchodzi w kolejny 
etap. Efekt końcowy już niebawem...

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
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Polska w nagrodę �   
W trzecim, przedostatnim dniu wycieczki jubileuszowej po wschodniej Polsce członkowie PTTS „Beskid Śląski” 
zawitali do Lublina i Zamościa. W pierwszym z miast skupili się na najważniejszym zabytku, Zamość poznali 
natomiast bardziej kompleksowo.

Danuta Chlup

W 
s t o l i c y 
Lub elsz-
c z y z n y 
g r u p a 
zwiedziła 
z a b y t e k 
n a j w y ż -

szej klasy – kaplicę zamkową Trój-
cy Świętej z odnowionymi cennym 
freskami. Przewodniczka Mu-
zeum Narodowego opowiedziała 
o ważnej roli, jaką spełniał zamek 
w przeszłości – została tam m.in. 
podpisana w 1569 roku Unia Lubel-
ska, na podstawie której powstała 
Rzeczpospolita Obojga Narodów. 
W kaplicy szczegółowo zapozna-
ła zaolziańską grupę z historią 
powstawania, a później restauro-
wania fresków namalowanych na 
początku XV wieku na zlecenie 
króla Władysława Jagiełły przez 
artystów związanych z prawosła-
wiem. Gotycka kaplica katolicka 
z bizantyjsko-ruską polichromią 
wnętrza jest unikatem i ciekawym 
połączeniem kultury i sztuki Za-
chodu i Wschodu. 

Po zwiedzeniu kaplicy i zam-
kowego dziedzińca grupa wraz ze 
swoim pilotem Tomaszem Kędzio-
rem odbyła spacer po lubelskiej 
starówce, zatrzymując się w naj-
ciekawszych miejscach, takich jak 
zachowane fundamenty kościoła 
farnego pw. św. Michała, dawny 
Trybunał Koronny, katedra, ratusz 
czy Brama Trynitarska.

Wizyta 
w mieście idealnym
Z Lublina „Beskidziocy” wyru-
szyli jeszcze dalej na południowy 
wschód, do Zamościa – perły pol-
skiego renesansu, wpisanej na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Po południu wzięli udział w trzygo-
dzinnym spacerze po starówce, pod-
czas którego miejscowy przewodnik 
Waldemar Kaźmierczak w atrakcyj-
nej formie opowiedział im o historii 
miasta, wybudowanego w XVI wie-
ku na zlecenie kanclerza wielkie-
go koronnego Jana Zamoyskiego. 
Przewodnik wytłumaczył, dlacze-
go układ urbanistyczny Zamościa, 
który od wieków praktycznie się nie 
zmienił, uznano za idealny. Jednym 
z powodów – jednak niejedynym 
– jest fakt, że miasto wzniesiono w 
jednym czasie i jednolitym stylu. 
Ulice są szerokie, a kamienice nie-
wysokie, co sprawia, że zabudowa 
nie przytłacza przechodniów. 

– 442 lata temu tutaj nic nie było. 
Tylko trawa, żaba, bocian, kwiatek, 
nawet krowa się tutaj nie pasła. Do 
najbliższej osady były trzy kilome-
try. Mamy więc zjawisko, które się 
nazywa lokacją na surowym korze-
niu – wyjaśniał z humorem prze-
wodnik. – Za tym, że powstało mia-
sto, stał inwestor – Jan Zamoyski, 
który wziął do pomocy Włocha, 
architekta Bernardo Morando. Naj-
pierw zlecił mu zaprojektowanie i 
realizację pałacu. 

Na pałacu współpraca polskiego 
kanclerza i włoskiego architekta 
się nie skończyła. 

– Po paru tygodniach do Moran-
do dociera posłaniec od Zamoy-
skiego i mówi: „Panie Morando, 
Zamoyski sobie życzy, aby prócz 
pałacu zaprojektował pan jeszcze 
miasto”. Morando na pewno się 
spocił, gdy usłyszał oczekiwania, 
jakie Zamoyski postawił – miano-
wicie chciał, aby to miasto było 
miastem idealnym – opowiadał 
Kaźmierczak. 

Mówił także o tragicznych losach 
zamojskich Żydów, po których zo-
stała jedna z bardzo nielicznych 
niezniszczonych przez hitlerow-
ców synagoga. W rusztowaniach 
schowana jest dawna Akademia 
Zamojska, niegdyś słynna uczel-

nia, reaktywowana w ub. roku. 
Obecnie trwają prace remontowe, 
które mają przywrócić siedzibie 
Akademii jej dawny późnobaroko-
wy wygląd. 

Zamojska starówka otoczona 
wałami pokrytymi zielenią, która 
płynnie nawiązuje do parku, zauro-
czyła „Beskidzioków”. Wielu z nich 
wymieniało to miasto jako najpięk-
niejsze spośród wszystkich odwie-
dzonych podczas tej wycieczki. 

W królestwie 
koników polskich 
Wtorek, ostatni dzień wycieczki, 
członkowie „Beskidu Śląskiego” 
spędzili w Roztoczańskim Parku Na-

rodowym. Większość parku stano-
wią lasy – przede wszystkim buko-
we, ale też jodłowe i sosnowe. Rosną 
tam najwyższe jodły w Polsce. 

Ze Zwierzyńca wycieczkowi-
cze wyruszyli z przewodnikiem 
meleksami na objazd parku, dla 
którego, prócz lasów, charaktery-
styczne są także stawy oraz konie. 
W enklawie zwanej „Ostoja” żyją 
półdziko koniki polskie, nazywane 
też polskimi mustangami. Kolej-
nym odwiedzonym przez turystów 
miejscem było wzniesienie Buko-
wa Góra z punktem widokowym, 
na które „Beskidziocy” udali się 
piechotą ścieżką przyrodniczą. 
Wizyta w Zwierzyńcu była także 

okazją do napicia się miejscowego 
piwa, produkowanego w jednym z 
najbardziej znanych polskich bro-
warów. 

Podczas czterodniowej wycieczki 
(jej pierwszą część opisaliśmy w piąt-
kowym wydaniu 3 bm.) zwiedzanie 
miast połączone było ze spacerami 
po miejscach ciekawych przyrod-
niczo, rejsem statkiem oraz koszto-
waniem miejscowych specjałów (w 
Sandomierzu wina, w Kazimierzu 
Dolnym drożdżówek kogutów, w Lu-
blinie cebularzy – okrągłych placków 
z cebulą i makiem, w Zwierzyńcu 
piwa). Uczestnicy byli zachwyceni 
programem i oceniali wyjazd jako 
bardzo udany.  

Które z odwiedzonych miejsc najbardziej się 
pani (panu) spodobały? 

Aniela Małysz, Czeski Cieszyn
Bardzo cieszyłam się na wizytę w Zamościu. Wie-
działam o nim tylko tyle, że jest na liście UNESCO, 
poza tym nie miałam pojęcia, jak to miasto będzie 
wyglądało. Nie zawiodłam się, Zamość jest u mnie na 
pierwszym miejscu wśród odwiedzonych miast. Sando-
mierz również bardzo mi się podobał, szczególnie sta-
rówka. Interesuje mnie architektura starych miast.

Anna Piszkiewicz, Czeski Cieszyn
Najbardziej podobało mi się w Zamościu. Byłam 
tam dziesięć lat temu, ale nie poznałam wtedy 
tego miasta w sposób tak ciekawy i tak dogłębnie. 
Tym razem od przewodnika naprawdę dużo się 
dowiedziałam o nim. Bardzo się cieszę, że wzięłam 
udział w tej wycieczce. 

Wiesław Taraba, Gródek 
Na tej wycieczce podobała mi się różnorodność. 
Nie było to tylko zwiedzanie jednego miasta za 
drugim, ale mieliśmy także inne atrakcje. Najbar-
dziej mi się podobały te turystyczne: wąwozy 
lessowe, Roztoczański Park Narodowy. Z miast 
najciekawszy był na pewno Zamość. Czytałem 
o nim, oglądałem parę reportaży o tym mieście, teraz 
mogłem je zobaczyć na własne oczy. 

Antoni Szkandera, 
Mosty koło Jabłonkowa 
Największe wrażenie zrobił na mnie Zamość, gdzie 
opowieść przewodnika była tak obszerna i bogata, 
że to było dla mnie naprawdę dużym przeżyciem. 
Ale ciekawe było dla mnie i to, że Polska dyspo-
nuje takimi olbrzymimi powierzchniami, które są 
zagospodarowane. A pomimo, że pól jest dużo, nie są 
to duże łany. Dzięki temu woda deszczowa nie ucieka do 
potoków. To mi się bardzo podobało. 

Stanisława Kubiena, Karwina
Dla mnie najpiękniejszy był Kazimierz Dolny. 
Podobał mi się wspaniały widok z Góry Trzech 
Krzyży, wąwóz Korzeniowy Dół, gdzie spotkaliśmy 
nawet „ducha”. Fajny był rejs statkiem po Wiśle. 
Obejrzeliśmy ruiny zamku. Kazimierz był bardzo 
różnorodny, było tam wiele ciekawych rzeczy.

Władysław Niedoba, Kocobędz 
Sandomierz znałem, pozostałe miejsca były dla mnie 
nowe. Największe wrażenie zrobił na mnie Kazi-
mierz Dolny. Podobało mi się to małe urocze mia-
sto nad Wisłą. No i Zamość – nie spodziewałem 
się, że to małe miasteczko jest tak pięknie ufor-
mowane, ma ładne ulice z niewysokimi kamienica-
mi. Pięknie to wyglądało.

ANKIETA
• Wycieczka na rynku w Zamościu. Na pierwszym 
planie w środku przewodnik Waldemar Kaźmierczak. 

• Przejażdżka meleksami po Roz-
toczańskim Parku Narodowym. 

• Cenne freski w kaplicy zamkowej 
w Lublinie. Zdjęcia: DANUTA CHLUP

Jajecznica podana 
smacznie i atrakcyjnie
Smażenie jajecznicy w Zielone Świątki to dawny zwyczaj na Śląsku Cieszyńskim, który przetrwał do dziś w wielu 
miejscach regionu. Miejscowe koła PZKO organizują spotkania towarzyskie przy jajecznicy i dbają, żeby były one 
atrakcyjne dla dorosłych i dzieci.

Łukasz Klimaniec

S
tarszym nie trze-
ba tłumaczyć, ani 
przypominać, ale 
młodszym wypa-
da oznajmić, że na 
Zielone Świątki na 
Śląsku Cieszyńskim 

według starego zwyczaju smaży się 
jajecznicę i przesiaduje wspólnie 
pod gołym niebem.

Czeski Cieszyn-Mosty: 
215 jajek!
– Zawsze tak się robiło, bo taki zwy-
czaj. Może gdzie indziej już go nie 
ma, ale u nas przetrwał i smaży się 
jajecznicę z jajek, które symboli-
zują nowe życie – wyjaśniła Maria 
Dywor, gospodyni Domu PZKO w 
Czeskim Cieszynie-Mostach, gdzie 
w sobotę zostało zorganizowane ta-
kie spotkanie. Na gości czekały wy-
stawione przed tylnym wejściem 
do Domu PZKO stoły, których trze-
ba było dołożyć, bo spotkanie przy-
ciągnęło sporo osób.

Marek Dywor, prezes miejsco-
wego koła, zaznaczył, że smażenie 
jajecznicy przy okazji Zielonych 
Świątek jest tradycyjną imprezą 
mosteckiego koła.

– Organizujemy to co roku. Zwy-
kle staramy się robić to w plenerze, 
a jak jest ładna pogoda, to przycho-
dzi wtedy sporo osób. Jeśli jednak 
pogoda nie pozwala, to smażymy ją 
w kuchni – przyznał.

Do mosteckiego Domu MK PZKO 
zajrzało w sobotę ponad trzydzie-
ści osób, członkowie koła, ale także 
ich znajomi i sąsiedzi. Na wstępie 
każdy przyniósł „wpisowe” w po-
staci jajek. W efekcie uzbierało się 
ich aż 215! Do tego trzy kilogramy 
szpyrki i mistrz ceremonii, Roman 
Noszka, mógł w kuchni – z pomocą 
pań, które rozbijały jajka – rozpo-
cząć jej smażenie.

– Wszystko zależy od tego, ile 
jest jajek – mówił, pytany o sposób 
przyrządzania jajecznicy dla tak 
wielkiej liczby osób. – Jak jest 160 
jajek, to z pół godziny trzeba po-
święcić. Dobrze mieszać i wiedzieć, 
kiedy zdejmować z ognia – dodał.

Przygotowanie smacznej jajecz-
nicy z 215 jajek zajęło około godzi-
ny czasu. Podawana na chlebie 
szybko znikała z talerzy.

Podczas spotkania przy jajecz-
nicy w Czeskim Cieszynie-Mo-
stach nie brakowało tradycyjnie 
pysznych wypieków domowych, 
dobrych i zimnych napojów, koła 
szczęścia i kręgli, które przygoto-
wali organizatorzy w ramach atrak-
cji.

Gródek: pszczoły, miód 
i jajecznica
Słoneczne, ciepłe popołudnie 
przyciągnęło w niedzielę na boisko 
na Girowie w Gródku około 60 osób 
– w dużej mierze rodziców z dzieć-
mi. Jedni dotarli na rowerach, inni 
przyjechali samochodami, jeszcze 
inni przyszli na piechotę. 

– Każdego roku, jako miejscowe 
koło PZKO, organizujemy trady-
cyjne smażenie jajecznicy. W tym 
roku postanowiliśmy zrobić to 
wspólnie z Macierzą, żeby zacie-
śnić więzi i sprawić, by dzieci oraz 
ich rodzice zapoznały się z PZKO 

i naszą działalnością – wyjaśnił 
Stanisław Wolny, prezes gródec-
kiego koła. Wtórował mu Jakub 
Kawulok, prezes Macierzy Szkol-
nej w Gródku.

– Młodzież i rodzice powinni 
w jakiś sposób współpracować z 
PZKO. Wszyscy jesteśmy człon-
kami PZKO, a to jest wspólna im-
preza. Pomysł wyszedł od prezesa 
Wolnego, informowaliśmy się mię-
dzy sobą, a w szkole grono peda-
gogiczne za pośrednictwem dzieci 
przekazywało tę informację rodzi-
com. I w efekcie przyszło całkiem 
sporo osób – przyznał.

Uczestnicy spotkania przyno-
sili jajka. Organizatorzy zadbali o 
chleb, słoninę i napoje. Nie brako-
wało domowych wypieków oraz 
owoców. O tym, że smażenie jajecz-
nicy przy okazji Zielonych Świątek 
to tradycja mówił Stanisław Wol-
ny. – To była rodzinna akcja – w 
każdy poniedziałek po Zielonych 
Świątkach szliśmy do lasu na po-
lanę. Śpiewało się, grało i smażyło 
jajecznicę. Było wesoło – przypo-
mniał.

Nie inaczej było w niedzielę – 
dzieci świetnie się bawiły, grały w 
piłkę, ale największą atrakcją było 
dla nich spotkanie z pszczelarzem. 
Andrzej Bielesz z Bukowca, kon-
tynuujący rodzinne pszczelarskie 
tradycje, właściciel 300 pszcze-
lich rojów w różnych zakątkach 
regionu, przy znajdujących się w 
Girowie ulach opowiadał dzieciom 
i dorosłym o pszczołach, powsta-
waniu miodu, pracy pszczelarza i 
przytaczał ciekawostki związane z 
życiem pszczół. Nie lada gratką – 
nie tylko dla najmłodszych – była 
możliwość skosztowania plastra 
miodu prostu z ula.

Kulminacją spotkania była ja-
jecznica, która została usmażona 
w wielkim garze na rozpalonym 
wcześniej ogniu. Pilnowało jej na 
zmianę kilka osób, dzielnie miesza-
jąc warzechą. Z przyniesionych w 
sumie 202 jajek organizatorzy wy-
darzenia zdecydowali się usmażyć 
170 jaj. Nie zabrakło słoniny, szczy-
piorku, soli. Jajecznica (podana 
rzecz jasna na chlebie) była pyszna, 
a wspólna biesiada znakomita. 

• Marek Dywor wcielił się w rolę kelnera i podawał go-
ściom pyszną jajecznicę. 

• W Gródku na Girowie nad jajecznicą smażoną na 
ogniu czuwało kilka osób. Wyszło pysznie.

• To jest sztuka! W Czeskim Cieszynie-Mostach usma-
żyli jajecznicę z 215 jajek. 

• Atrakcją wydarzenia w Gródku było spotkanie z pszczelarzem Andrzejem Bieleszem z Bukow-
ca. Zdjęcia: ŁUKASZ KLIMANIEC
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GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Teoretyczne wskazówki to za mało

Czy edukacja fi nansowa 
jest nam potrzebna? Czy 
jest potrzebna naszym 
dzieciom i wnukom? 

Przecież wszyscy doskonale wiemy, 
skąd biorą się pieniądze, potrafi my 
porównać ceny różnych produk-
tów, lubimy dyskutować o infl acji, 
spierać się o drożyźnie, kredytach, 
stopach procentowych. Umiemy 
korzystać z kart płatniczych. Ze 
świecą szukać by człowieka, który 
nie ma dziś konta w banku. Więk-
szość posiada też do takiego konta 
elektroniczny dostęp. Wydaje nam 
się, że nie jesteśmy szczególnie 
rozrzutni i że jakoś – pomimo ro-
snących cen – udaje nam się wiązać 
koniec z końcem. Więcej wiedzieć i 
umieć nie musimy... Takie przeko-
nanie można było w pewnym sen-
sie usprawiedliwić jeszcze pod ko-
niec pierwszej dekady XXI wieku. 

Przed nami nowe 
wyzwania
Potem jednak nadszedł globalny 
kryzys fi nansowy, który pokazał, 
że również tzw. zwykłym ludziom 
przyda się szeroko rozumiana wie-
dza o pieniądzach. Kryzysy zaś 

mają to do siebie, że powracają, 
choć nie zawsze w tej samej for-
mie. Kolejny więc mamy teraz. I 
znów stajemy przed ogromnymi 
wyzwaniami i zagrożeniami. Bo 
przecież istotne decyzje fi nansowe 
podejmujemy właściwie codzien-
nie, choć często nawet nie zdajemy 
sobie z tego sprawy. Rozważamy, na 
co wydać zarobione pieniądze. Na 
jakim rachunku ulokować rezerwy 
fi nansowe. Podpisujemy umowy z 
dostawcami towarów i usług, zacią-
gamy kredyty i jakoś nie myślimy o 
tym, jak to wszystko obciąży nasz 
domowy budżet. Nie jesteśmy pew-
ni, co dokładnie należałoby zrobić, 
aby nie stracić oszczędności wsku-
tek wysokiej infl acji. W latach mi-
nionych praca zdalna, zakupy on-li-
ne czy edukacja na odległość stały 
się naszą codziennością. W parze 
z tymi nowymi dla nas zjawiskami 
powinny też iść jednak pogłębiona 
świadomość i edukacja fi nansowa.

Wiemy tyle, ile trzeba? 
Niestety, z tym akurat bywa u nas 
różnie. Nie od dziś i nie od wczoraj. 
Na paradoks może zakrawać fakt, 
że czas pandemii koronawirusa 

spowodował m.in. to, że Czesi jak 
gdyby jeszcze mniej zaczęli zajmo-
wać się kwestiami swoich fi nansów. 
Jak wynika z badań Czeskiej Aso-
cjacji Banków, co czwarty dorosły 
przyznał, że w świecie pieniądza 
orientuje się teraz słabiej, aniżeli 
chociażby przed pandemią. Co trze-
ci uważa zajmowanie się sprawami 
fi nansowymi i pogłębianie wiedzy 
w tym zakresie za zbędny wysiłek. 
Co prawda większość badanych de-
klarowała, że próbuje oszczędzać na 
gorsze czasy, ale uciułane pieniądze 
na ogół wystarczyłyby im na prze-
trwanie zaledwie 3 miesięcy (co pią-
ty badany ma poduszkę fi nansową 
najwyżej na jeden miesiąc). Więk-
szość ankietowanych jest jednak 
przekonana, że o fi nansach wie do-
kładnie tyle, ile trzeba. Nowych in-
formacji, podobnie jak odpowiedzi 
na ważne pytania ludzie zwykli szu-
kać głównie w Internecie. Niestety 
stosunkowo niski poziom tzw. pi-
śmienności fi nansowej może znacz-
nie utrudniać życie w obecnych 
trudnych czasach naznaczonych 
już nie covidowymi obostrzeniami, 
ale postępującą infl acją i wszech-
obecną drożyzną.

Czym skorupka 
za młodu...
A warto podkreślić, że dorośli, 
którzy w świecie fi nansów poru-
szają się jak przysłowiowy słoń w 
składzie porcelany, niewiele mają 
do przekazania swoim dzieciom. 
Także dziś zdarza się więc, że 
młody człowiek ma wprawdzie w 
ręku swój pierwszy dowód osobi-
sty, nie posiada jednak żadnej lub 
prawie żadnej praktycznej wiedzy 
fi nansowej. Już nastolatek jednak 
powinien wiedzieć, jak rozumnie 
zarządzać pieniędzmi, jak zało-
żyć własny biznes, jak pieniądze 
mogą dla nas zarabiać, jakie ryzy-
ka wiążą się z ich inwestowaniem, 
jak zmienia się wartość pieniędzy, 
skąd bierze się dzisiejsza droży-
zna i jak przeżyć trudne czasy 
infl acji. Innymi słowy – dzieci od 
najmłodszych lat trzeba uczyć 
wszystkiego, co wiąże się z zara-
bianiem i wydawaniem pieniędzy. 
Z tego zadania niewiele naszych 
szkół i tylko część rodzin jest w 
stanie się wywiązać. Wprawdzie 
niektóre instytucje fi nansowe 
próbują prowadzić działania edu-
kacyjne niejako na własną rękę, 

ale to wciąż zaledwie kropla w mo-
rzu potrzeb. A przecież edukacja 
fi nansowa to jedna z ważniejszych 
kompetencji, w dorosłym życiu 
po prostu niezbędna. U nas nie-
stety wciąż piśmienność fi nanso-
wa pozostawia wiele do życzenia. 
Jeżeli sami dorośli mają na tym 
polu zaległości, nie będą w stanie 
przekazywać dzieciom dobrych 
nawyków fi nansowych. A wiado-
mo – czym skorupka za młodu na-
siąknie, tym na starość trąci. 

Najlepiej w Australii
I tu ciekawostka. Podobno tylko 
17 krajów na całym świecie wpro-
wadziło do programów nauczania 
lekcje i kursy mające na celu na-
uczenie młodych ludzi bezpiecz-
nego i swobodnego poruszania 
się w świecie fi nansów. Przoduje 
pod tym względem od wielu lat 
Australia. Tam już przedszkolaki 
dowiadują się, co to są pieniądze, 
skąd się biorą, co można (i czego 
nie można) za nie kupić. Głębszą 
wiedzę i praktyczne umiejętności 
przydatne w codziennym życiu 
dzieci nabywają potem w szkole. 
 

To trzeba wiedzieć o szczepieniach
NASI LEKARZE

Historie wielu rodów na Śląsku Cieszyńskim 
obejmują kilka stuleci, dzieje rodu Wrazinów 
to okres ledwie kilkudziesięciu lat. Tak 
naprawdę nawet nie wiadomo, który wariant 
nazwiska jest najbardziej poprawny.

B
ył rok 1675, kie-
dy Jan Wrazina, 
powroźnik z Ko-
jetina, związał 
się z Cieszynem 
na resztę życia. 
15 sierpnia wziął 

sobie za żonę wdowę Zuzannę Kel-
lerową i jeszcze w tym samym roku 
przyjął prawa miejskie Cieszyna, 
stając się pełnoprawnym miesz-
czaninem.

Z małżeństwa Zuzanny i Jana 
Wrazinów pochodziło pięć córek 
(tyle udało mi się odnaleźć w in-
deksach parafi i św. Marii Magdale-
ny w Cieszynie). Były to: Zuzanna 
(ur. 1676), Anna I (ur. 1683), Anna 
II (1685-1716), Elżbieta (ur. 1687) i 
Ewa (ur. 1693).

Jan Wrazina po śmierci żony 
ożenił się powtórnie. 20 listopada 
1703 roku poślubił Magdalenę Ze-
linkę („Zelinkowa”), z którą miał 
przedwcześnie zmarłego syna Jana 
Jerzego (1704-1704).

Sam Jan Wrazina zmarł 10 maja 
1717 roku. Wedle informacji poda-
nych w metryce zgonu, żył oko-
ło 80 lat (wiek prawdopodobnie 
został zawyżony, jak to bywało w 
przypadku osób starszych) i został 
pochowany na cmentarzu przy ko-
ściele św. Trójcy w Cieszynie.

Jak może pomóc 
świadek ślubu
Wydaje się, że w ten sposób wy-
marła męska linia cieszyńskiej linii 
rodu Wrazinów, ale potomkowie po 
kądzieli powroźnika Jana Wraziny 
mogą po dziś dzień mieszkać na 
Śląsku Cieszyńskim. Można wska-
zać dwie „genealogiczne furtki”. 
Ich analiza sama w sobie nie jest 
specjalnie fascynująca, ale pokazu-
je, w jaki sposób radzić sobie z ana-
logicznymi problemami w bada-
niach genealogicznych, z którymi 
prędzej czy później się spotkamy.

W 1708 roku Jan Grochol, przed-
stawiciel znanej cieszyńskiej ro-
dziny mieszczańskiej, poślubił 
Magdalenę Wrazinę, pannę z Cie-
szyna. W metryce ślubu nie poda-
no imienia ojca, z kolei w indek-
sach chrztów cieszyńskiej parafi i 
nie udało mi się odnaleźć informa-
cji o jej narodzinach. Przy tego typu 
problemach genealogicznych war-

to sprawdzić świadków ślubu. Za-
równo na ślubie Magdaleny (w 1708 
roku), jak i na drugim ślubie Jana 
Wraziny (w 1703 roku), świadkiem 
był Jan Beem. Zatem wspomnia-
ną dwójkę musiały łączyć bliższe 
relacje. Można sformułować trzy 
alternatywne hipotezy odnośnie 
pochodzenia Magdaleny. Pierwsza 
– była córką Jana Wraziny, ale w 
metryce chrztu źle zapisano imię. 
Druga – była córką Jana Wrazi-
ny, ale urodziła się poza parafi ą 
cieszyńską. Trzecia – była w inny 
sposób spokrewniona z Janem 
Wraziną, mogła być na przykład 
bratanicą, którą ściągnął z Kojeti-
na, chcąc zadbać o jej przyszłość.

»Alias Palarczik«
Dwadzieścia lat po Magdalenie na 
ślubnym kobiercu stanęła pan-
na Elżbieta Wrazina, katoliczka 
z Frysztackiego Przedmieścia w 
Cieszynie. 28 stycznia 1728 roku 
wyszła za mąż za Jana, katolika z 
Sobieszowic. Nazwisko pana mło-
dego zapisano w formie jako „Ha-
leniarss”, ale jednym ze świadków 
był Paweł „Haleniarss alias Palar-
czik”. Palarczykowie byli rodem 
licznie występującym w Sobieszo-
wicach, z kolei nazwiska „Hale-
niarss” nie udało mi się odnaleźć 
ani w tej, ani w sąsiednich miej-
scowościach.

I trop ten okazuje się trafny, bo 
jeszcze w 1728 roku w Cieszynie 
przychodzi na świat Andrzej, syn 
Elżbiety i Jana Palarczyków. Para 
ta znika później z cieszyńskich 
metryk, ale kilka lat później w są-
siedniej parafi i cierlickiej pojawiają 
się Elżbieta i Jana Palarczykowie, 
zamieszkali najpierw w Cierlicku, 
później w Kocobędzu. 

Elżbieta Palarczykowa zmarła 
w styczniu 1765 roku, w metryce 
zgonu zapisano, że pochodziła z 
Cieszyna, a jej panieńskie nazwi-
sko brzmiało… „Kozlova”. Trudno 
powiedzieć, czy cierlicki proboszcz 
zwyczajnie się pomylił, czy Elżbie-
tę łączyły jakieś relacje z rodziną 
Kozłów.

Powyższy kazus pokazuje, ile 
niespodzianek może przynieść 
badanie genealogii z XVIII wieku i 
wcześniejszych czasów. Opierając 
się na metrykach zgonów należa-

łoby szukać ślubu Jana Palarczy-
ka i Elżbiety Kozieł, tymczasem 
w metryce ślubu fi gurują jako Jan 

„Haleniarss” i Elżbieta Wrazina. A 
pewnie ta para pojawi się w niejed-
nym drzewie genealogicznym, bo 

co najmniej kilkuset jej potomków 
mieszka dziś po obu stronach Olzy.
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Michael Morys-Twarowski Wrazinowie (Wrazynowie, Wrażynowie)

Skąd ten ród?
Jan Wrazina, protoplasta cieszyńskiej linii, rodu pochodził z Kojeti na. 
Być może jego krewnym był Wacław Wrazina, więziony w 1669 roku 
w Ołomuńcu pod zarzutem uprawiania rozbojów na drogach.

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

com/2015/03/wrazina-genealogia.html (materiały do genealogii rodu).

P
roblematyka szczepień dzieci 
została w ostatnim roku przy-
ćmiona przez temat szczepień 
przeciw COVID-19. W prze-
strzeni publicznej znaczenie 
słowa „szczepić się” zostało za-
wężone do „szczepić się prze-

ciw koronawirusowi”. O innych szczepieniach 
rozmawiamy z pediatrą przychodni PediaMed 
w Czeskim Cieszynie – Urszulą Michník.

Szczepienia– zwłaszcza w pierwszym roku ży-
cia dziecka – są jednym z głównych powodów, 
dla których rodzice przychodzą z dzieckiem 
do pediatry. Co zaliczamy do obowiązkowych 
szczepień?
– Obowiązkową szczepionką, która podawana 
jest niemowlakom, jest szczepionka infanrix 
hexa. Stanowi ochronę przed chorobami wie-
ku dziecięcego, takimi jak błonica, krztusiec, 
tężec, polio, czyli choroba Heinego-Medina, 
wirusowe zapalenie wątroby typu B oraz choro-
bami wywołanym przez bakterię haemophilius 
infl uenzae typu B. Do obowiązkowych szcze-
pień zaliczają się ponadto te przeciwko odrze, 
różyczce i śwince. 

Co w takim razie kryje się pod pojęciem szcze-
pień nadobowiązkowych? 
– Już w pierwszym roku życia dziecka rodzice 
mogą się zdecydować na podanie szczepionki 
przeciwko pneumokokom, meningokokom i 
rotawirusom. Te pierwsze mogą powodować 
zapalenie opon mózgowych, sepsę, zapalenie 
płuc czy zapalenie ucha środkowego, nato-
miast te drugie też mogą prowadzić do zapa-
lenia opon mózgowych i sepsy. Rotawirusy są 
z kolei najczęstszym powodem ostrych biegu-
nek zakaźnych u dzieci do 5 lat. W przypadku 
meningokoków grupą ryzyka są niemowlęta 
i dzieci do lat 3, a później adolescenci. Tego-
roczną nowością jest to, że ubezpieczalnie 
zdrowotne pokrywają koszty szczepienia prze-
ciwko tym bakteriom również nastolatkom 
w wieku 14-15 lat. To duża ulga fi nansowa, bo 
szczepionka ta kosztuje ok. 2 tys. koron.

Czy to oznacza, że nadobowiązkowe szczepie-
nie niekoniecznie musi się wiązać z dodatko-
wym kosztem? 
– Tak, ale nie zawsze. Np. w przypadku zaka-
żeń pneumokokami istnieje możliwość za-
aplikowania darmowego preparatu chronią-
cego przed dziesięcioma typami tej bakterii. 
Do szczepionki obejmującej trzynaście typów 
bakterii jest już jednak konieczna niewielka 
dopłata. Płatne są także podawane doustnie 
szczepionki przeciwko rotawirusom. Darmo-
wa jest natomiast szczepionka przeciwko HPV, 
czyli wirusowi brodawczaka ludzkiego, który 
jest przyczyną pojawienia się brodawek płcio-
wych, u kobiet może powodować raka szyjki 
macicy, a u mężczyzn raka krtani. Jeśli zosta-
nie podana w wieku 13-14 lat, jej koszt ponosi 
ubezpieczalnia. 

Czy można powiedzieć, że im więcej szcze-
pień, tym lepiej? Jak to pani tłumaczy rodzi-
com swoich pacjentów?
– Kiedy dziecko skończy 6 tygodni, informu-
ję rodziców o szczepieniach obowiązkowych 
i nadobowiązkowych oraz daję im ulotki, by 
mogli bliżej zapoznać się z tym zagadnieniem. 
Informacje na ten temat dostępne są również 
na stronie internetowej naszej przychodni. 
Większość rodziców decyduje się w pierwszym 
roku życia dziecka zarówno na szczepienia 
obowiązkowe, jak i nadobowiązkowe. Niewielu 
jest tych, którzy odrzucają jakiekolwiek szcze-
pienie. Czasem proszą tylko o przesunięcie po-
dania wakcyny na później. 

Jak przekonuje pani tych, którzy w ogóle nie 
chcą szczepić swoich dzieci?
– Ja ich nie przekonuję, bo to ich decyzja. Mó-
wię im jednak o ryzykach, które niesie z sobą 
niezaszczepienie dziecka. Te osoby są przeko-
nane o swoich racjach i nie zamierzają zmie-
niać swoich poglądów.

Czy istnieje jakaś forma nacisku, skoro chodzi 
o obowiązkowe szczepienia, czyli takie, które 
powinien mieć każdy?

– Nie ma przymusu 
w sensie sankcji kar-
nych. Rodzice mu-
szą jednak podpisać 
oświadczenie, że od-
mówili zaszczepie-
nia dziecka. Powinni 
też liczyć się z tym, 
że przedszkola nie 
przyjmą ich pocie-
chy wcześniej niż rok 
przed pójściem do 
szkoły. To powoduje, 
że część z nich zmie-
ni zdanie. Wielu uwa-
ża jednak, że choroby 
objęte szczepieniem 
należą do przeszłości 
i nie ma powodu do 
obaw. Okazuje się, że niezupełnie, bo wraz z na-
pływem uchodźców z Ukrainy znowu pojawiły 
się odra czy gruźlica. To niektórym przeciwni-
kom wakcynacji daje do myślenia. 

Istnieją też sezonowe zagrożenia, jak np. 
kleszczowe zapalenie mózgu. Kiedy jest naj-
lepszy czas, żeby pomyśleć o ochronie przed 
tą chorobą?
– Najlepiej rozpocząć szczepienie już jesienią, 
bo szczepionka podawana jest w trzech daw-
kach, które są rozłożone w czasie. Dzięki temu 
wiosną, kiedy kleszcze zaczynają być aktywne, 
organizm ma już odpowiedni poziom prze-
ciwciał. Szczepić się można jednak kiedykol-
wiek, nawet na początku lata. Wtedy wakcyna 
jest podawana według przyspieszonego sche-
matu i po przyjęciu dwóch dawek pacjent jest 
już w miarę dobrze chroniony.

Szczepienia to tylko wycinek pani pracy. Z czym 
najczęściej przychodzą do pani pacjenci?
– Jeśli chodzi o najczęstsze choroby, to obec-
nie wiodą prym wirusy powodujące biegunki i 
wymioty, ospa wietrzna oraz schorzenia ukła-
du oddechowego. Jesienią, kiedy po zdalnym 
nauczaniu dzieci wróciły do szkół i przedszko-

li, miały osłabioną odporność i bardzo często 
chorowały. O wiele więcej niż przed pandemią. 
Rodzice byli zdziwieni, bo do tej pory dziecko 
było zdrowe. Wtedy musiałam im tłumaczyć, 
że u mniejszych dzieci od 6 do 8 infekcji w cią-
gu roku to normalna rzecz. W naszym gabine-
cie wiele czasu poświęcamy również na bada-
nia profi laktyczne, które u niemowląt są bardzo 
częste, a później aż do 19. roku życia powtarza-
ne są co dwa lata. (sch)

Kwesti onariusz

Uczelnia: Wydział Medyczny Uniwersytetu 
Palackiego w Ołomuńcu

Specjalizacja: pediatria 
Rok rozpoczęcia praktyki: 2000
Praktyka zawodowa: Oddział Dziecięcy 

Szpitala w Karwinie-Raju do 2020 
roku, od lutego 2020 roku przychodnia 
pediatryczna w Czeskim Cieszynie 

Kontakt: 
tel. 558 711 408, 
e-mail: ordinace@pediamed-tesin.cz, 
www.pediamed-tesin.cz

»Poszedł po słońce«?

40 lat temu, 3 czerw-
ca 1982 r., w War-
szawie zginął 
Emil Barchański. 

Okoliczności śmierci chorego na 
astmę oskrzelową 16-latka wskazu-
ją, że został on zamordowany przez 
Służbę Bezpieczeństwa, która upo-
zorowała utonięcie w Wiśle. Bar-
chański jest uważany za najmłod-
szą ofi arę stanu wojennego.

Emil Piotr Barchański urodził 
się 6 czerwca 1965 r. w Warszawie. 
Pod koniec lat sześćdziesiątych 
jego rodzice rozwiedli się. W 1972 
r. Krystyna Barchańska wyszła po-
nownie za mąż za malarza i grafi ka 
Jerzego Wardęckiego. Zamieszkali 
w bloku przy ul. Bonifraterskiej 16. 
U Emila lekarze wykryli silną ast-
mę oskrzelową na tle alergicznym, 
zalecając mu pobyty w sanatorium 

w Rabce. Choroba uniemożliwiała 
chłopcu uprawienie sportu i pły-
wanie. Powodowała także silny lęk 
przed kąpielami w rzece lub zbior-
nikach wodnych. Latem 1980 r. 
podczas wakacji nad morzem Emil 
nie wszedł ani razu do Bałtyku. 
W tym czasie w pobliskiej Stoczni 
Gdańskiej i innych rejonach kraju 
trwały już strajki robotników. 31 
sierpnia 1980 r. powstał Niezależ-

ny Samorządny Związek Zawodo-
wy (NSZZ) „Solidarność”. Miliony 
Polaków entuzjastycznie poparły 
działania związku, który dążył 
do demokratycznych przemian 
w rządzonym przez komunistów 
PRL-u. Dzień później Emil rozpo-
czął naukę w pierwszej klasie o 
profi lu humanistycznym Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja 
Reja w Warszawie.

3 czerwca 1982 r. chłopiec był po 
raz ostatni widziany jako żywy. W 
domu pozostawił list, w którym wy-
jaśniał, że „idzie po słońce” i będzie 
się uczył przysposobienia obron-
nego, z którego uzyskiwał zaledwie 
mierne oceny. Na prawy brzeg Wi-
sły, w okolicy Błot, miał udać się au-
tobusem wraz z Hubertem Iwanow-
skim oraz ze swoją wyżlicą Bubą.

Dzieje.pl/PAP

• Metryka ślubu Elżbiety Wraziny i Jana Haleniarssa, którzy pobrali się w 1728 roku. Źródło: parafi a rzymskokatolicka 
pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie. Zdjęcia: ARC

• Metryka zgonu Jana Wraziny, zmarłego w 1717 roku. Źródło: parafi a rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w 
Cieszynie. 

• Metryka chrztu Zuzanny Wraziny, urodzonej w 1676 roku. Źródło: parafi a rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdale-
ny w Cieszynie.

Skąd to 
nazwisko?
Nazwisko zapisywano 
rozmaicie: Wrazina, 
Wrassina, Wrazyna, 
nawet Wrażyna. 
Współcześnie w 
Republice Czeskiej zdaje 
się, że dominuje zapis 
Vražina. Nazwisko jest 
raczej pochodzenia 
słowiańskiego, może 
wywodzi się od 
chorwackiego „vrag” 
(diabeł, wróg).

• Pediatra Urszula 
Michník przyjmuje ma-
łych pacjentów w swo-
im nowym gabinecie 
w Czeskim Cieszynie. 
Fot. BEATA SCHÖNWALD
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Fot. ARC

S P O R T 
S P O R T

Patryk Dobek, 
polski lekkoatleta, zwycięzca biegu na 800 w Memoriale Janusza Kusocińskiego w Chorzowie

Sport ma to do siebie, że trzeba być cierpliwym. 
Dodatkowo uczy też pokory 

RETROSKOP 

Piotr Gruszka, jeden z najlepszych polskich 
siatkarzy w historii tej pięknej dyscypli-
ny, był bohaterem poprzedniego pytania 
w Retroskopie. Jak sama nazwa wskazu-

je, rubryka ta ma przywoływać miłe wspomnienia 
związane z osiągnięciami w sporcie, nie tylko pol-
skim, ale przede wszystkim polskim. Cała zabawa 
polega na rozszyfrowaniu „tajemniczej” postaci na 
zdjęciu. Raz na cztery tygodnie do jednego z Was 
trafi voucher o wartości 500 koron do sieci sklepów 
Sportisimo. Dziś pora na odsłonę numer 104, a za 
tydzień kolejne rozstrzygnięcie na lotnej premii. A 
więc, do dzieła! 

PYTANIE NR 104
Na kanwie sukcesu Igi Świątek w Paryżu chciał-
bym tym razem przypomnieć postać świetnej 

Czeszki, zmarłej w 
2017 roku po ciężkiej 
chorobie, triumfa-
torki najbardziej pre-
stiżowego turnieju 
planety – wielkoszle-
mowego Wimbledo-
nu w Londynie. Pisał 
się wtedy rok 1998, 
a nasza bohaterka w 
znakomitym meczu 
pokonała francuską 
gwiazdę Nathalię 
Tauziat 6:4, 7:6. W sumie na trawiastych kortach 
w Wimbledonie aż trzykrotnie trafiała do finału, 
co nie dziwi, biorąc pod uwagę ofensywny tenis, 
jakim prezentowała się na korcie. 

Na odpowiedzi czekam do najbliższej niedzie-
li pod adresem:  

bittmar@glos.live. 
 (jb)  

WEEKENDOWY  
SERWIS PIŁKARSKI
Czerwiec to jak zawsze najbardziej dramatyczny okres dla piłkarzy w niższych klasach rozgrywek. I wiadomo, 
sensacyjne wyniki wiszą w powietrzu. 

Janusz Bittmar

DYWIZJA F

NOWY JICZYN 
– FK BOSPOR 
BOGUMIN 2:3
Do przerwy: 1:2. Bramki: 33. Nip-
pert, 54.  Zagol – 11.  Malý, 23.  Ha-
laška, 62.  Sporysz. Bogumin: 
Jakub Kodeš – Sporysz, Kubík, 
Václavíček – Hanus, Strojek, Pa-
lej, Malysz (80.  Ferenc) – Malý 
(63.  Stošek), Padých (77.  Bloksch), 
Halaška.

Piłkarska bajka trwa w Bogumi-
nie w najlepsze. Podopieczni tre-
nera Martina Špički idą jak burza, 
pytanie tylko, czy ta kosmiczna for-
ma zapewni im awans do trzeciej 
ligi. O wszystkim zadecydują ostat-
nie dwie kolejki, w których Bospor 
spróbuje zniwelować straty do pro-
wadzącego Frydlanta nad Ostra-
wicą. Po zwycięstwie w Nowym 
Jiczynie ekipa znad Odry z drugie-
go miejsca w tabeli traci do lidera 
sześć punktów. Te straty są do od-
robienia, pod warunkiem, że bo-
guminiacy nie zwolnią szalonego 
tempa narzuconego w wiosennym 
sezonie. Mecz w Nowym Jiczynie 
trzymał w napięciu do końca. Go-
ście prowadzili 2:0, ale od 54. minu-
ty po wyrównującej bramce Zagola 
trzeba było zaczynać praktycznie 
od zera. Trzy punkty zapewnił Bo-
sporowi ofensywnie nastawiony w 
całym spotkaniu obrońca Martin 
Sporysz, który w barwach Bogumi-
na gra tak samo, jak w najlepszych 
czasach w drugoligowym zespole 
Trzyńca.

– Odetchnęliśmy z ulgą. Przy sta-
nie 2:2 wszystko mogło się zdarzyć, 
ale na całe szczęście pokazaliśmy 
charakter w samą porę. To nasza 
dewiza w całym sezonie – skomen-
tował spotkanie drugi trener FK 
Bospor Bogumin, Patrik Poštulka. 
W najbliższą niedzielę Bogumin 
zmierzy się u siebie w derbach z 
Hawierzowem, za dwa tygodnie, w 
ostatniej kolejce sezonu, zaprezen-
tuje się na wyjeździe w Bruntalu. 
– To dwie najważniejsze kolejki w 
całym sezonie. Postaramy się nie 
zawieść oczekiwań naszych kibi-
ców – zadeklarował Poštulka. 

HAWIERZÓW – 
RYMARZÓW 2:1
Do przerwy: 1:1. Bramki: 20. Míra, 
88. Bajzath –  30. Navrátil. Hawie-
rzów: Majerczyk – Michalek, Hel-
ler (90. Kożusznik), Malcharek, 
Mensah, Míra (74. Kisza), L. Sko-

upý, Streit (77. Bajzath), Ciku, Po-
dešva, Kocemba. 

Indianie sięgnęli w weekend 
po ósmą wygraną w tym sezonie, 
pokonując na własnym stadionie 
Rymarzów. Goście grają ostatnio 
poniżej oczekiwań i również w Ha-
wierzowie nie pokazali wielkiego 
futbolu. Hawierzowianie próbo-
wali grać atakiem pozycyjnym, z 
lepszym i gorszym skutkiem. W 
szarpanym spotkaniu procentowa-
ły zmiany, na jakie zdecydował się 
trener Hawierzowa Miroslav Ma-
tušovič w drugiej połowie, wpro-
wadzając do gry najpierw Kiszę, a 
potem również Bajzatha. Właśnie 
doświadczony Bajzath na dwie mi-
nuty przed końcem regulaminowe-
go czasu gry wystrzelił gospoda-
rzom komplet punktów. 

KARWINA B – 
POLANKA 3:1
Do przerwy: 2:0. Bramki: 13. 
Hrušovský, 39. Římanek, 90. Bu-
zek – 80. Musila. Karwina B: Łu-
bik – Hejda, Jurčák (90. Šimurda), 
Hrušovský, Volný (77. Šilák) – Bu-
zek, Jurga (72. Wdowik) – Brzóska, 
Goj, Klváček – Římanek.

To czwarte z rzędu zwycięstwo 
rezerw Karwiny, które w czwartej 
lidze zapewniają kibicom znacznie 
więcej pozytywnych wrażeń, niż 
miało to miejsce w przypadku „A” 
zespołu w pierwszej lidze. Młodzi 
piłkarze Karwiny B wiedzą, że po 
spadku pierwszej drużyny do dru-
giej ligi ich szansa na przebicie się 
do „A” kadry wzrosła podwójnie. 
Ekipa Marka Bielana zafundowała 
widzom piłkarski koncert w pierw-

szej połowie, w drugiej odsłonie 
gospodarze nastawili się z kolei na 
zbyt pasywny futbol, zwiększając 
obroty dopiero po kontaktowym 
trafieniu Musili. – Polanka nie 
sprzedała tanio skóry. W drugiej 
połowie goście zepchnęli nas do 
defensywy i tylko świetne inter-
wencje Łubika sprawiły, że ten 
mecz doprowadziliśmy do zwycię-
skiego końca – stwierdził trener 
gospodarzy Marek Bielan. Bramkę 
stracili karwiniacy po dużym błę-
dzie obrony, szybo jednak zdołali 
zareagować na rozwój wydarzeń. 
Buzek znalazł się we właściwym 
czasie na właściwym miejscu. – Gol 
Buzka definitywnie ostudził zapę-
dy rywala. Lepiej późno niż wcale 
– zaznaczył Bielan. 

DZIEĆMOROWICE 
– HERZMANICE 1:2
Do przerwy: 0:2. Bramki: 48. K. 
Skoupý – 32. Opata, 38. Kaizar. 
Dziećmorowice: Rozsypal – Ho-
lec, Motyčka (46. Stanojković), K. 
Skoupý, Vančo, Stawicki (84. Trom-
bik), Chukwukelu (69. Valoch), Se-
dlák, Řapek, Ptáček (89. Cerman), 
Edr (69. Balhar). 

Pojedynek pomiędzy przedostat-
nim a ostatnim klubem dywizyj-
nej grupy F zakończył się zwycię-
stwem najsłabszej pod względem 
zdobyczy punktowej drużyny w 
czwartoligowej stawce. Gospo-
darze nie wykorzystali szansy w 
postaci definitywnej ucieczki ze 
strefy spadkowej, wiele wskazuje 
bowiem na to, że z grupy F spadnie 
tylko ostatni zespół. Ostrawianie 
przesądzili o zwycięstwie w pierw-

szej połowie, aplikując Elektrykom 
dwie bramki po fatalnych błędach 
defensywy. Na wstępie drugiej po-
łowy kontaktową bramkę zdobył 
doświadczony obrońca Karel Sko-
upý, na więcej podopiecznych Víta 
Raszyka nie było jednak stać. To 
osiemnasta porażka Dziećmorowic 
w tym sezonie.

– Jesteśmy w takim dołku, że 
przegramy nawet z najgorszym 
klubem rozgrywek – powiedział 
„Głosowi” trener Raszyk. W tym 
fatalnym dla Dziećmorowic sezo-
nie pojawiło się niemniej światło w 
tunelu. Tajemnicą poliszynela jest, 
że nękane kłopotami ekonomicz-
nymi Herzmanice nie deklarują 
nawet chęci pozostania w czwartej 
lidze. – Zobaczymy, jak potoczą się 
losy ostatnich dwóch kolejek. Na-
dzieja umiera ostatnia – podkreślił 
Raszyk. 

W innych meczach 25. kolejki: 
Bruntal – Opawa B 2:0, Witkowice 
– Bilowec 1:1, Frydlant n. Ostra-
wicą – Frensztat p. Radhoszczem 
4:1. Lokaty: 1. Frydlant n. O. 52, 2. 
Bogumin 46, 3. Polanka 46, 4. Kar-
wina B 41,… 11. Hawierzów 29, 13. 
Dziećmorowice 12, 14. Herzmanice 
8 pkt. 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
Oldrzyszów – Slavia Orłowa 1:1 
(Bořucký – Jatagandzidis), Datynie 
Dolne – Haj 1:2 (Cileček – Šimeček, 
Telnar), Lokomotywa Piotrowice – 
Czeladna 6:3 (dla gosp.: Hanusek 5, 
Václavík), Břidlična – Cz. Cieszyn 
0:1 (Niemczyk), Koberzyce – Hlubi-
na 2:2, Karniów – Pusta Polom 4:3, 
Jakubczowice – Petřvald n. M. 4:0. 

Lokaty: 1. Karniów 66, 2. Břidlična 
48, 3. Haj 47,… 5. Sl. Orłowa 44, 10. 
Cz. Cieszyn 31, 13. Datynie Dolne 
25, 14. L. Piotrowice 17 pkt. 

IA KLASA – gr. B
Śmiłowice – Luczina 1:2 (Vlacho-
vič – Garcia, Blahut), Libhošť – 
Stonawa 4:1 (dla gości: Graňák), 
Jistebnik – Bystrzyca 2:1 (dla gości: 
Marosz), Wracimów B – Jabłonków 
8:0, Rzepiszcze – St. Miasto 1:3, 
Dobra – Dobratice 2:4. Lokaty: 1. 
Rzepiszcze 54, 2. Wracimów B 47, 3. 
Stonawa 41, 4. Olbrachcice 40,… 6. 
Bystrzyca 31, 10. Śmiłowice 26, 11. 
Jabłonków 23 pkt. 

IB KLASA – gr. C
Lokomotywa Piotrowice B – Rasz-
kowice 1:3 (dla gosp.: Hruška), Ny-
dek – Wędrynia 0:11 (Klus 4, Pliska 
2, Sikora 2, Hulboj, Wawreczka, 
Szarzec), Wierzniowice – Starzicz 
8:0 (Chalkidis 4, Kubiš 2, Čopík, 
Vlček), Sucha Górna – Gnojnik 
3:1 (Nový, Kux, Kotula – Zabelka), 
Baszka – Oldrzychowice 3:1 (Do-
biáš 2, Kocúr – Janeček), Sedlisz-
cze – Inter Piotrowice 6:0 (Kovács 
4, Konderla, Krejčok). Lokaty: 1. 
Sucha Górna 66, 2. Raszkowice 63, 
3. Wędrynia 57 pkt. 

MP KARWIŃSKIEGO
Hawierzów B – G. Błędowice 0:4, 
Sn Hawierzów – Sj Pietwałd 0:2, 
Cierlicko – B. Rychwałd 3:2, Żuków 
Górny – Dąbrowa 13:1, G. Hawie-
rzów – F. Orłowa 1:5. Lokaty: 1. F. 
Orłowa 52, 2. Żuków G. 42, 3. Sj Pie-
twałd 35 pkt. 

MP FRYDEK-MISTEK
Piosek – Niebory 2:2, Noszowice 
– Gródek 1:0, Nawsie – Śmiłowice 
B 3:3, Wojkowice – Bukowiec 4:1, 
Milików – Janowice 0:3, Toszono-
wice – Hukwaldy 3:1, Chlebowice – 
Prżno 1:0, Metylowice – Palkowice 
0:7. Lokaty: 1. Palkowice 71, 2. Nie-
bory 66, 3. Janowice 60 pkt.  
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lat temu piłkarze Bogumina, jeszcze 
pod szyldem FC Coring Bogumin, po 
raz ostatni zaprezentowali się w pro-
fesjonalnych rozgrywkach, wówczas 
w drugiej najwyższej klasie

• Czy piłkarzom Bogumina (żółte koszulki) uda się awansować do trzeciej ligi? Przekonamy się niebawem. 
Fot. JANUSZ BITTMAR

Cel numer 1: szybki 
powrót do Fortuna Ligi
Niewiadoma dotycząca nowego trenera piłkarzy Karwiny została 
rozwiązana. Drużynę MFK Karwina po spadku do drugiej ligi 
w sezonie 2022/2023 poprowadzi Tomáš Hejdušek. 42-letni były 
trener trzecioligowych rezerw Banika Ostrawa zastąpił w fotelu 
szkoleniowca Bohumila Páníka, któremu nie udało się uratować dla 
miasta Fortuna Ligi. Ambicje klubu są duże. W uproszczeniu: szybki 
powrót do Fortuna Ligi. 

Janusz Bittmar

T
o m á š 
H e j -
d u š e k 
trafił nad 
Olzę z 
Ostrawy, 
gdzie w 

ostatnich sezonach pro-
wadził rezerwy Banika 
Ostrawa. Ten transfer 
wpisuje się w klimat stra-
tegii, z jaką włodarze Kar-
winy podchodzą do gry w 
drugiej najwyższej klasie 
rozgrywek w RC, a miano-
wicie zacieśnienia współ-
pracy z pierwszoligowym 
sąsiadem znad Ostrawicy. 
Wszystko wskazuje na to, 
że w drugoligowej erze, 
po sześciu latach spędzo-
nych w Fortuna Lidze, w 
Karwinie zagra wielu wy-
chowanków Banika. Hej-
dušek chciałby stawiać na 
młodość, dobre przygotowanie 
kondycyjne i mentalne, a to walo-
ry, jakie młodzi piłkarze z naszego 
regionu są w stanie spełnić. – Po 
co polować na zawodników z dru-
giego krańca kraju, skoro do Ostra-
wy z Karwiny w linii prostej mamy 
20 kilometrów – pyta retorycznie 
nowy szkoleniowiec.

Nowy trener pierwszy wspólny 
trening z drużyną zaliczy 13 czerw-
ca, ale już wczoraj piłkarze po 
bardzo krótkim urlopie oficjalnie 
wrócili do zajęć kondycyjnych. Jak 

na razie chodzi o treningi indywi-
dualne, a zawodnicy muszą zda-
wać codzienny raport o wynikach 
trenerowi kondycyjnemu. Z jakimi 
nazwiskami w kadrze Hejdušek 
rozpocznie przedsezonowe zajęcia, 
o tym przekonamy się w najbliż-
szych dniach. 

Pewne jest, że skład drugoligo-
wego zespołu będzie się znacznie 
różnił od tego, z jakim karwiniacy 
walczyli o punkty w Fortuna Lidze. 
Karierę zakończył napastnik Mi-
chal Papadopulos, transformacji 

ulegnie też trzon zespołu. Do Vik-
torii Pilzno trafił albański pomoc-
nik Kristi Qose – to akurat transfer 
z kategorii dziwacznych, piłkarz 
bowiem w wiosennym sezonie 
stracił miejsce w podstawowym 
składzie Karwiny. W tych dniach 
ustalany jest też rozkład jazdy let-
nich meczów kontrolnych. – Na 
pewno za sprawdzian generalny 
posłuży sparing z Banikiem Ostra-
wa – mówi „Głosowi” Adam Janu-
szek, rzecznik prasowy karwińskie-
go klubu.  

• Tomáš Hejdušek został nowym trenerem piłkarzy Karwiny. Fot. mfk-karvina

Iga Świątek: Może 
być jeszcze lepiej

Nie milkną echa zna-
komitego występu Igi 
Świątek w Paryżu. Pol-
ska tenisistka zdmuch-

nęła w finale French Open w 
dwóch setach (6:1, 6:3) Amerykan-
kę Cori Gauff, sięgając po drugie 
wielkoszlemowe trofeum w karie-
rze. Wcześniej, w 2020 roku, Świą-
tek sensacyjnie triumfowała rów-
nież w Paryżu, pokonując wówczas 
Amerykankę Sofię Kenin. 

Iga Świątek w wielkim stylu 
zagrała nie tylko w tegorocznym 
French Open na kortach Rolanda 
Garrosa w Paryżu. Pierwsza rakie-
ta świata rewelacyjnie spisuje się 
w całym sezonie, gromiąc rywal-
ki z pasją, z jaką kiedyś polowała 
na przeciwniczki Amerykanka 
Serena Williams. Iga Świątek wy-
grała w sobotę 35. mecz z rzędu, 
wyrównując tym samym osiągnię-
cie Amerykanki. Styl gry w tenisa 
stosowany przez Świątek różni się 
jednak znacząco od gry Sereny 
Williams (która wprawdzie jeszcze 
oficjalnie nie zakończyła karie-
ry, ale wszystko na to wskazuje). 
Polka nie posiada tak mocnego 
serwisu, stawia zatem na świetnie 
przygotowanie kondycyjne i men-
talność zwycięzcy.

– Wierzy w swoją ulepszoną, 
agresywniejszą grę  – zauważyła 
Chris Evert, była znakomita ame-
rykańska tenisistka. John McEnroe, 
legenda amerykańskiego tenisa, 
wróży Polce długą i piękną karierę. 
– Świątek może zdominować kobie-
cy tenis jeszcze bardziej niż Serena 
Williams. Polka już teraz jest jedną 
z najważniejszych postaci w tej dys-
cyplinie – komentuje ostatnie suk-
cesy McEnroe, słynący z nietuzin-
kowego zachowania na korcie. 

A jak ocenia swoją finałową ry-
walkę Cori „Coco” Gauff? – Nie 
dała mi szans. Za każdym razem, 
gdy posyłałam dobrą piłkę, to 
okazywało się, że jednak nie była 
taka dobra. Jest powód, dlaczego 
ma ona tak długą zwycięską serię. 
Wszystko robi na korcie bardzo do-
brze. Według mnie najlepiej zmie-
nia kierunek – twierdzi Amerykan-
ka. A może być jeszcze piękniej, bo 
tenisowy apetyt Igi Świątek zdaje 
się nie mieć końca. – Ten drugi 
triumf w Paryżu był wyjątkowy, po-
nieważ poczułam, że zrobiłam coś, 
czego nikt wcześniej nie dokonał. 
A może być jeszcze lepiej – obiecu-
je Świątek, która po French Open 
2022 podwyższyła swoją przewagę 
w rankingu WTA i WTA Race.  (jb)

• Iga Świątek – nowa królowa Paryża. Fot. rolandgarros
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PROGRAM TV

MK PZKO w Trzyńcu-Starym Mieście zaprasza członków i sympatyków 
na tradycyjne smażenie jajecznicy w środę 8 czerwca o godz. 16.00 
do świetlicy PZKO. Prosimy zabrać ze sobą jajka.

WTOREK 7 CZERWCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie położne 
(s.) 9.55 Věra – nevěra 10.35 Pierwsza 
republika (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Ro-
dzina Horaków (s.) 14.15 Wszystko, 
co lubię 14.45 Oznamuje se láskám 
vašim (fi lm) 16.15 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 Li-
dice (fi lm) 22.15 Ach, te morderstwa! 
(s.) 23.55 Miejsce zbrodni – Berlin (s.) 
1.25 Ciekawostki z regionów. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowna pla-
neta 9.25 Rycerze 10.15 Odkryte skar-
by 11.05 Największe bitwy czołgowe 
12.00 Wędrówki po starych drogach 
12.30 Nie poddawaj się plus 12.55 
Nie poddawaj się 13.25 Słynne bitwy 
II wojny światowej 14.15 Samoloty 
myśliwskie 15.00 Królestwo natury 
15.25 Cudowna Ameryka 16.20 Życie 
i śmierć w raju 17.15 Show Trumpa 
18.10 Wyprawy w nieznane 19.00 
Na rowerze 19.10 Magazyn chrześci-
jański 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Kradzież (fi lm) 
22.00 Weterani 22.55 Lotnicze kata-
strofy 23.45 Apokalipsa: wojna świa-
tów 0.40 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 Leka-
rze z Początków (s.) 14.00 Mentalista 
(s.) 14.55 CSI: Kryminalne zagadki 
Las Vegas (s.) 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.25 Pościg 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Tajemniczy szef (reality show) 
21.50 Policja kryminalna Anděl (s.) 
23.05 Policja Chicago (s.) 0.00 CSI: 
Kryminalne zagadki Las Vegas (s.) 
1.55 Mentalista (s.). 
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 krymi-
nalna Montpellier (s.) 14.35 Agenci 
NCIS (s.) 15.40 Tak jest, szefi e! 16.50 
Singl Švindl 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! 1.05 Singl Švindl. 

ŚRODA 8 CZERWCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie położ-
ne (s.) 10.00 Kamera na szlaku 10.30 
Obiektyw 11.00 13. komnata Jana 
Vlasaka 11.30 AZ kwiz 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.30 Rodzina 
Horaków (s.) 14.20 Logik 14.50 Do 
szczęścia 15.15 Niezwykłe losy 16.15 
Wezwijcie położne (s.) 16.45 Podró-
żomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Żandarmskie humoreski (s.) 
21.35 13. komnata J. Tlustego 22.05 
Hercule Poirot (s.) 23.50 Maigret i sie-
dem krzyżyków (fi lm) 1.20 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czar połu-
dniowo-wschodniej Azji 9.20 Życie i 
śmierć w raju 10.15 Nieznany Mada-

gaskar 11.20 Ukryte skarby 11.50 Pie-
kło pod powierzchnią 12.35 Monako 
13.35 Cuda starożytności 14.20 Czar 
Afryki 14.45 Madsgaskar 15.40 Klucz 
16.10 Miasta bez barier 16.15 100 dni 
do zwycięstwa 17.20 Tutenchamon: 
odkryta prawda 18.20 Na Jedwab-
nym Szlaku 19.15 Babel 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym 20.00 
Odkrywanie świata 21.00 Podróż po 
Istrii 21.30 Zabytki techniki Czech 
22.00 Odkryte skarby 22.50 Charles 
de Gaulle, lotniskowiec przyszłości 
23.50 Hiszpańska królewna (s.) 0.45 
Mroczny las (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 
(s.) 9.55 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 17.25 Po-
ścig 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Zamieńmy 
się żonami (reality show) 21.50 Małe 
miłości 22.50 Mentalista (s.) 23.45 
CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas 
(s.) 1.40 Policja Chicago. 
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.) 12.30 Gliniarz 
i prokurator (s.) 13.30 Policja krymi-
nalna Montpellier (s.) 14.35 Agenci 
NCIS (s.) 15.40 Tak jest, szefi e! 16.50 
Singl Švindl 17.50 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 Sho-
wtime 20.15 1. misja (s.) 21.35 Show 
Jana Krausa 23.55 Tak jest, szefi e! 
1.05 Singl Švindl. 

CZWARTEK 9 CZERWCA 

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 Rodzina 
Horaków (s.) 14.30 Chłopaki w akcji 
14.55 Zawodowcy (s.) 15.50 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 
21.40 Pr. dyskusyjny 22.35 Na tropie 
23.05 Detektyw Endeavour Morse (s.) 
0.35 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Słonie 9.20 
Wyprawy w nieznane 10.15 Madaga-
skar – drzewa i ludzie 11.10 Samoloty 
myśliwskie 12.00 Charles de Gaulle, 
lotniskowiec przyszłości 12.55 Czar 
południowo-wschodniej Azji 13.50 
Cudowna planeta 14.45 Wyścigi zbro-
jeń w rzeszy zwierząt 15.40 Kamień, 
metal, masa perłowa 16.10 Papież 
– najbardziej wpływowy człowiek 
na świecie 16.55 Europa dziś 17.25 
Cudowna Ameryka 18.15 Podróż po 
Istrii 18.45 Auto Moto Świat 19.15 
Przez ucho igielne 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Show 
Trumpa 21.05 Wędrówki z parą 21.35 
W cieniu czaszek 22.00 Mama (s.) 
22.50 Piekło pod powierzchnią 23.35 
Queer 0.05 Weterani. 
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 Men-
talista (s.) 14.55 CSI: Kryminalne 
zagadki Las Vegas (s.) 16.57 Popo-
łudniowe wiadomości 17.25 Pościg 
18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Facet (s.) 21.35 
Dama i Król (s.) 22.55 Gwiezdne życie 
23.30 CSI: Kryminalne zagadki Las 
Vegas (s.) 1.25 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.) 12.30 Gliniarz i pro-
kurator (s.) 13.30 Policja kryminalna 
Montpellier (s.) 14.35 Agenci NCIS 
(s.) 15.40 Tak jest, szefi e! 16.50 Singl 
Švindl 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! 1.05 Singl Švindl. 

POLECAMY

• Rycerze
Wtorek 7 czerwca, 
godz. 9.25 
TVC 2

• W cieniu czaszek
Czwartek 9 czerwca, 
godz. 21.35 
TVC 2

• Żandarmskie humoreski
Środa 8 czerwca, 
godz. 20.10 
TVC 1

Dziś, we wtorek 7 czerwca, obchodzi swój Jubileusz

dr HENRYKA ŻABIŃSKA
długoletnia prezes MK PZKO w Stonawie, niestrudzona działaczka, 
a zwłaszcza organizatorka klubów kobiet, dobry duch naszego koła 

i oczywiście wspaniała nauczycielka
Z okazji urodzin składamy Ci, Heniu, moc życzeń: uśmiechu, zdrowia, 
radości, mnóstwa prezentów i gości, przyjaźni wielkich i małych, uśmie-
chu wesołego i wszystkiego, wszystkiego najlepszego!
Zarząd MK PZKO oraz wszystkie Twoje koleżanki i koledzy.
 GŁ-340

Ci, których kochamy, nie umierają,
bo miłość jest nieśmiertelna…

Jutro, 8 czerwca, przypadnie 4. rocznica śmierci mego 
Najdroższego Męża

śp. inż. MIECZYSŁAWA HUDECZKA, Ph.D.
z Olbrachcic

Z  nieustającym smutkiem, miłością i prośbą o modli-
twę wspomina żona Urszula z najbliższą rodziną. 
 GŁ-344

Dnia 8 czerwca obchodziłaby swoje 100. urodziny

śp. ANNA STONAWSKA
z Bystrzycy

Tych, którzy Ją pamiętają, prosimy o chwilę zadumy. 
Z szacunkiem wspominają córki z rodzinami.
 GŁ-343

W środę 8 czerwca wspominać będziemy trzecią roczni-
cę śmierci 

śp. TADEUSZA WOJTASA 
z Wędryni

O wspomnienie i modlitwę proszą najbliżsi.
 GŁ-220

ŻYCZENIA

WSPOMNIENIA

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

CO W TEATRZE

SCENA POLSKA – CZ. CIESZYN: 
Akademia Pana Kleksa (7, godz. 
10.00);
: Skrzypek na dachu (8, godz. 
10.00);
: Nasze miasto (9, godz. 10.00);
SCENA BAJKA – CZ. CIESZYN: O 
3 princeznách a 3hlavém drakovi 
(7, godz. 16.00);
 HAWIERZÓW: Velká policejní 
pohádka (8, godz. 8.15, 9.30, 10.45);
SCENA CZESKA – KARWINA: Fer-
da Mravenec (7, godz. 8.30, 10.45).

CO W KINACH

TRZYNIEC – Kosmos: Tutencha-
mon (7, godz. 17.30); Po čem muži 
touží 2 (7, godz. 19.30); Jurassic 
World: Dominion (8, godz. 17.30); 
Mára jde do nebe (8, godz. 19.30); 
Pánský klub (9, godz. 10.00, 17.30); 
Żeby nie było śladów (9, godz. 
19.30); CZ. CIESZYN – Central: 
Encanto (8, godz. 16.30); Zakletá 
jeskyně (9, godz. 16.30); Mára jde 
do nebe (9, godz. 19.30); KARWINA 
– Centrum: Tři Tygři ve fi lmu: Jac-
kpot (7, godz. 17.30; 8, godz. 20.00); 
Pánský klub (7, godz. 20.00); Po čem 
muži touží 2 (8, godz. 15.00); Ame-
lia (9, godz. 18.00); Jurassic World: 
Dominion (9, godz. 18.00); HA-

WIERZÓW – Centrum: Tajemství 
staré bambitky 2 (7, 8, godz. 17.00); 
Bakemono (7, godz. 18.00); Doktor 
Strange w multiwersum obłędu (7, 
8, godz. 19.30); Dwa światy (8, godz. 
18.00); Lunatycy (9, godz. 17.00); 
Vyšehrad – Fylm (9, godz. 18.00); 
Jurassic World: Dominion (9, godz. 
20.00); CIESZYN – Piast: Feliks 
i ukryty skarb (8, 9, godz. 15.30); 
Detektyw Bruno (8, 9, godz. 15.45, 
18.00); Boscy (8, 9, godz. 19.30).

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

CIERLICKO – Kluby Kobiet i 
Seniora Cierlicko-Centrum, Ko-
ścielec, Stanisłowice i Grodziszcz 
zapraszają swych członków na spo-
tkanie klubowe – smażenie jajecz-
nicy – 9. 6. o godz. 16.00 do Domu 
Polskiego na Kościelcu.

CZ. CIESZYN – Biblioteka Miej-
ska przy ul. Havlíčka 6 zaprasza 
w czwartek 9. 6. o godz. 16.30 na 
imprezę pt. „Posmakuj mnie” – 
kiermasz przepisów kulinarnych 
połączony z degustacją na temat 
letniego orzeźwienia. Książki ku-
charskie gratis. Wejściówki 30 kc. 
Prosimy o rezerwację miejsc: e-ma-
il: havlickova.dospele@knihovna-
tesin.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 człon-
ków grupy literackiej Salonik Cie-
szyński 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.
 Zapraszamy na czerwcowy wy-
kład MUR-u, który odbędzie się w 
środę 8. 6. o godz. 17.00 w Centrum 
Polskim w budynku ZG PZKO przy 
ul. Strzelniczej. Prof. Alojzy Sucha-
nek przedstawi sylwetkę Karola 
Szymanowskiego z okazji 140. rocz-
nicy urodzin i 85. rocznicy śmierci 
kompozytora.
 Zarząd MK PZKO w Cz. Cieszy-
nie-Osiedlu zaprasza członków i 
sympatyków na przedstawienie 
teatralne, które odbędzie się 12. 6. 
o godz. 16.00 w Ośrodku Kultury 
„Strzelnica”. Wystąpi Teatrzyk bez 
Kurtyny z Karwiny ze sztuką pt. 
„Kopciuszek”.

CZ. CIESZYN-SIBICA – Zarząd 
MK PZKO zaprasza na tradycyjną 
jajecznicę w piątek 10. 6. o godz. 
17.00 do ogrodu Domu Polskiego. 
Prosimy przynieść ze sobą trzy jaj-
ka na osobę i pokrojone: słoninę, 
chleb i szczypiorek.
GUTY – MK PZKO zaprasza wszyst-
kich członków i sympatyków na 
smażenie jajecznicy we wtorek 
7. 6. o godz. 15.00 do ogrodu Domu 
PZKO.
CHÓR „LIRA” z Darkowa oraz 
Parafi a rzymskokatolicka w 
Karwinie – Zaprasza na uroczystą 
mszę, która odbędzie się w sobotę 
11. 6. o godz. 18.00 w kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w 
Karwinie-Frysztacie.
KARWINA-RAJ – Klub Seniora 
MK PZKO zaprasza członków na 
spotkanie dnia 14. 6. o godz. 15.00.
ŁYŻBICE-WIEŚ – MK PZKO zapra-
sza na tradycyjną jajecznicę w so-
botę 11. 6. o godz. 15.00 do gospody 
„U Baranka” w Łyżbicach. Prosimy 
zabrać ze sobą trzy jajka na osobę i 
szczypiorek. Resztę zapewniają or-
ganizatorzy. Wpisowe 30 kc.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 8. 6. na 
spacer (około 6 km) po okolicach 
Hawierzowa. Spotykamy się na 
dworcu kolejowym w Hawierzo-
wie około godz. 10.00-10.15. Przej-
dziemy przez Suchą, odpocznie-
my przy gospodzie „U Ježibáby”, 
a spacer zakończymy w restaura-
cji „U Jelena” w Szumbarku. Pro-

wadzi Wanda Wigłasz, tel. 604 
949 481.
 zaprasza w dniach 10. 6.-12. 6. na 
trzydniowy wyjazd autokarem w 
pasmo górskie Chřiby na południu 
Moraw. Autobus wyjeżdża z Kar-
winy o godz. 6.40, następne przy-
stanki to: Cz. Cieszyn o godz. 7.00, 
Hawierzów o godz. 7.20. Prowadzi 
Edek Jursa, tel. 603 887 418. Są wol-
ne miejsca.
 14. 6. zaprasza na spacer po Ro-
picy. Spotykamy się na dworcu ko-
lejowym Ropica-Przystanek (kieru-
nek Trzyniec – Cz. Cieszyn) o godz. 
9.25. O godz. 9.40 (po przyjeździe 
pociągu z Trzyńca) przejdziemy 
do ogrodu państwa Kotasów. Po 
obejrzeniu kwitnących kaktusów 
będziemy kontynuować spacer do 
centrum Ropicy. Prowadzi Wanda 
Farnik, tel. 777 746 320.

OFERTY

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

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, KONGRES POLA-
KÓW, ul. Grabińska 458/33: do 
22. 6. „Śmiych Macieja. Życie i dzia-

łalność Ludwika Cienciały”. Czyn-
na od wtorku do piątku w godz. 
8.00-15.00. 
CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓW-
NY PZKO, Strzelnicza 28, ko-
rytarz wejściowy: wystawa pt. 
„Towarzystwo Nauczycieli Pol-
skich – Historia i współczesność”. 
Czynna w godzinach otwarcia bu-
dynku. 
ODDZIAŁ LITERATURY POL-
SKIEJ BIBLIOTEKI REGIO-
NALNEJ, rynek Masaryka 9/7, 
Karwina-Frysztat: do 30. 6. 
wystawa pt. „Plastycy SAP 2022”. 
Czynna w godzinach otwarcia 
placówki. 
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.

CO ZA OLZĄ 

CIESZYN – Zapraszamy 9. 6. o 
godz. 17.30 do Biblioteki Miejskiej 
przy ulicy Głębokiej 15 na odczyt 
pt. „Zaranie państwa polskiego” i 
promocję nowej książki Agaty Sto-
py.
CIESZYŃSKI OŚRODEK KULTU-
RY, Dom Narodowy, Centrum 
Folkloru Śląska Cieszyńskiego, 
Rynek 12, Cieszyn: do 27. 6. wysta-
wa pt. „Połączeni haftem”. Czynna: 
po-pt: w godz. 8.00-16.00.
KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, Men-
nicza 46, Cieszyn: do 28. 8. wy-
stawa pt. „Tadeusz Reger w życiu 
prywatnym i publicznym”. Czyn-
na wt-pt: w godz. 8.00-18.00, so: w 
godz. 9.00-15.00.
MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃ-
SKIEGO, Sala Rzymska, ul. T. Re-
gera 6, Cieszyn: do 28. 8. wystawa 
pt. „Plebiscyt 1920/Plebiscit 1920”. 
Czynna: wt-nie w godz. 10.00-
15.00.
WIEŻA PIASTOWSKA i ROTUN-
DA św. Mikołaja, Cieszyn: czyn-
ne codziennie w godz. 9.00-18.00. 

Najpierw sprzątanie, 
potem jajecznica
W piątek 3 czerwca w Domu PZKO 
w Łomnej Dolnej spotkała się spora 
grupa członków miejscowego koła. 
Wszystko po to, by między innymi 
gruntowne posprzątać świetlicę. 
Panie (a nawet niektórzy panowie) 
zabrali się do mycia okien, pano-
wie, którzy nie skarżą się na za-

wroty głowy, czyścili rynny, inni 
członkowie z  kolei wzięli się do 
sprzątania terenu wokół budynku.

Kiedy skończono porządki, za-
brano się do przygotowania ogni-
ska, bowiem drugim punktem tego 
spotkania było smażenie jajeczni-
cy. Pokrojoną szpyrkę wrzucono 
do kociołka i smażenie mogło się 
rozpocząć. Kiedy tylko przyniesio-

no jajka, stwierdzono, że kociołek 
chyba będzie za mały. Problem ten 
jednak rozwiązano w kilka minut, 
gdyż jeden z członków natychmiast 
pojechał po większy kocioł. O wie-
le większym „problemem” okazało 
się samo przygotowanie jajeczni-
cy. Dyskusje na temat „procedury” 
smażenia zdały się nie mieć końca. 
Skończyło się na tym, że jajecznica 
była po prostu… pyszna.

Alexandra Paszowa, 
MK PZKO w Łomnej Dolnej

•••
UNESCO w Polsce
W piątek 3 czerwca w znanej 
brneńskiej Willi Löw-Beer odby-
ło się uroczyste otwarcie wystawy 
na temat Światowego Dziedzictwa 
UNESCO w Polsce. Z  okazji roku 
Jana Amosa Komeńskiego w Cze-
chach postanowiono zaprezento-
wać czeskiej publiczności kraje, 
w których działał Komeński, stąd 
wybór padł m.in. na Polskę. Patro-
nat nad projektem objęli minister 
kultury RC Martin Baxa, prezydent 
miasta Brna Markéta Vaňkowa oraz 
konsul generalna RP w Ostrawie 

Izabella Wołłejko-Chwastowicz. W 
przygotowaniu wystawy brał ak-
tywny udział Klub Polski Polonus, 
który włączył to wydarzenie w cykl 
imprez z  okazji swojego jubile-
uszu 25 lat działalności. Wystawa 
została wykonana na 44 efektow-
nych planszach przedstawiających 
wkład Polski w historyczne i kultu-
rowe dziedzictwo UNESCO. Można 
na nich było obejrzeć wydarzenia 
historyczne – począwszy od Ksiąg 

Henrykowskich po historię naj-
nowszą. Jedna plansza została po-
święcona promocji Klubu Polskie-
go Polonus w Brnie.

Ekspozycja będzie czynna do 
końca miesiąca, a niebawem, bo 
już 17 czerwca, odbędzie się w willi 
następne wydarzenie z tego cyklu – 
koncert harfi stki Amelii Tokarskiej 
i pogadanka z  fotografem Otą Ne-
pilým o Polsce.

  Danuta Koné-Król

• Pezetkaowcy z Łomnej Dolnej połączyli przyjemne z pożytecznym – naj-
pierw posprzątali Dom PZKO, a później – niejako w nagrodę – zjedli pyszną 
jajecznicę.

• Secesyjna Willa Löw-Beer to na pewno dobre miejsce do organizacji wy-
staw. Zdjęcia M. HORECZY, ARC
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UŚMIECHNIJ SIĘ KRZYŻÓWKA SYLABOWA

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

MINIKWADRAT MAGICZNY I ROZETKA

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 17 czerwca 2022 r. Nagrodę z 24 maja 
otrzymuje Helena Mrózkowa z Czeskiego Cieszyna. Auto-
rem dzisiejszych łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie logogryfu z 24 maja: OBROWIEC 
Rozwiązanie minikwadratu I z 24 maja: 
1. AZER 2. ZEBRY 3. ERNEB 4. RYBY 
Rozwiązanie minikwadratu I z 24 maja: 
1. STER 2. TATRY 3. ERYKS 4. RYSA
Rozwiązanie logogryfu kołowego z 24 maja: 
UROCZE STWORZENIE

POZIOMO: A. czarnoleskie drzewo B. grymas twarzy lub ładunek wybuchowy – bogini zwycięstwa w mitologii 
greckiej lub polska nagroda literacka C. przyrząd do polaryzacji światła – pszczółka z dobranocki D. Michał, pio-
senkarz („Ogrzej mnie”) i aktor („Quo vadis”).
PIONOWO: 1. bardzo krótka sukienka 2. do holowania samochodu – drewniana część karabinu lub kwiatostan 
kukurydzy 3. Dulska lub Twardowska – oficer wyższy stopniem od kapitana 4. nabrzeże portowe do cumowania.

Wyrazy trudne lub mniej znane: KEJA, NIKOL

A

1 2 3 4

B

C

D

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. apetyt na coś albo 
dobry gust

2. odpowiedzialne 
zlecenie do wyko-
nania, posłnnic-
two lub religijna 
placówka

3. dzierżawca pla-
cówki usługowej, 
najemca sklepiku

4. konkurencja w 
karate, w której 
oceniana jest 
technika walki.

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: AJENT

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. firma produkują-
ca sprzęt kompu-
terowy

2. wiecznie zielone 
drzewa iglaste

3. Tomislav, (ur. 
1971), były piłkarz 
chorwacki grający 
na pozycji napast-
nika

4. metropolia Ło-
twy, leżąca nad 
Dźwiną.

Wyrazy trudne 
lub mniej znane: 
ERCEG

1 2 3 4

1

2

3

4

1 2 3 4

1

2

3

4

Rozwiązaniem dodatkowym jest podarunek wręczany drugiej osobie przy różnych okazjach...

1. grecka muza poezji miłosnej
2. Andrzej, aktor („Dług”, „Ko-

mornik”, „S@motność w 
sieci”)

3. chrupiący plasterek ziem-
niaka

4. brat Lolka z kreskówki dla 
dzieci

5. duży i jadowity wąż zamiesz-
kujący tropikalne i pustynne 
tereny Azji i Afryki

6. dolna powierzchnia narty 
lub zjazd na sankach

7. pra-Meksykanin, przodek 
Azteka

8. duża siła rozmachu
9. dawniej flirt, zaloty, amory
10. dobra nadawane wasalowi
11. czapka płaska, bez daszka i 

ronda, np. bordowy w jed-
nostkach desantowych

12. ciepłe okrycie wierzchnie do 
noszenia głównie zimą

13. błotnisty, grząski teren lub 
beznadziejna sprawa, duże 
kłopoty

14. okrągły cukierek z rulonika.

Wyrazy trudne lub mniej zna-
ne: OLMEK, PALTO, UMIZG


