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Muzeum Trójstyku
otworzyło podwoje

Kiedy zwiedzić muzeum?
Muzeum Trójstyku znajduje się w Jabłonkowie przy ul.
Płk. Velebnovskiego, nawiązującej do Rynku Mariackiego.
Podczas wakacji otwarte jest codziennie (z wyjątkiem
poniedziałku) w godz. 9.00-17.00. Od września godziny
otwarcia w dni powszednie będą skrócone do godz. 16.00.

WYDARZENIE: Na Rynku Mariackim w Jabłonkowie przywitano w piątek po południu wystrzałem z armaty
i salwami z muszkietów księżną cieszyńską Elżbietę Lukrecję. Władczyni przybyła do miasta, aby w Domu
Książęcym schronić się przed niebezpieczeństwami wojny trzydziestoletniej. Rekonstrukcja wydarzenia sprzed
czterech wieków zainaugurowała otwarcie Muzeum Trójstyku.
Danuta Chlup

N

owa filia Muzeum Ziemi
Cieszyńskiej
nawiązuje,
jeśli chodzi o
tematykę oraz
styl ekspozycji, do otwartej przed dwoma laty
wystawy stałej w historycznym
budynku muzeum w Czeskim Cieszynie, koncentruje się natomiast
na mikroregionie jabłonkowskim.
Wystawa składa się z części etnograficzno-przyrodniczej oraz historyczno-archeologicznej. Rozkłada
się na parterze, piętrze oraz w piwnicy, gdzie umieszczono zbrojownię. Opisy eksponatów, informacje
na tablicach i w infokioskach są w
trzech językach: czeskim, polskim
i angielskim.
– Historia semper viva. Historia
jest wciąż żywa. Dowodem na to jesteśmy my wszyscy, dowodem jest
dzisiejsza impreza, która bez wątpienia zapisze się w dziejach Jabłonkowa, dowodem jest budynek,
liczący blisko pół tysiąca lat Dom
Książęcy – mówił historyk David
Pindur, kierownik zespołu autorów ekspozycji. – Również dzieje
muzealnictwa w Jabłonkowie mają
stosunkowo głębokie korzenie,
sięgające XIX wieku, czasów prywatnego muzeum Adama Sikory.
Muzeum Ziemi Cieszyńskiej jest od
2001 roku ich częścią i dziś otwiera
bramę wyremontowanego Domu
Książęcego, który przybrał postać
Muzeum Trójstyku.
W uroczystości wzięli udział
przedstawiciele władz województwa morawsko-śląskiego na czele z
hetmanem Ivo Vondrákiem, władz
samorządowych Jabłonkowa i okolicznych gmin, nie zabrakło konsul
generalnej RP w Ostrawie Izabelli
Wołłejko-Chwastowicz, a także biskupa ostrawsko-opawskiego Mar-

O naszych zespołach
i wydarzeniach

• Na Rynku Mariackim w Jabłonkowie symbolicznie powitano w piątek księżną Elżbietę Lukrecję.

W muzeum nie ma osobnej części poświęconej życiu i działalności polskiej
mniejszości narodowej w regionie jabłonkowskim, jest natomiast statystyka składu narodowościowego Jabłonkowa w latach 1921-2021. Polskie
zespoły i kapele ludowe z czeskiej
części regionu („Bystrzyca”, „Gorol”,
„Górole”, „Lipka”, „Łączka”, „Nowina”,
„Oldrzychowice”, „Zaolzi”) stanowią
natomiast większość zespołów prezentowanych w infokiosku z ekranem dotykowym. W innej zakładce
można znaleźć opis najważniejszych
wydarzeń kulturalnych, a wśród nich:
„Gorolskigo Święta” w Jabłonkowie,
„Gorolskigo balu” w Mostach, „Międzynarodowego Świętojańskiego
Festiwalu Folklorystycznego” w Bystrzycy, „Przeglądu Kapel Ludowych
i Zespołów Tanecznych Trójstyku”
w Lesznej Dolnej, Mistrzostw Goroli
w Strzyżeniu Owiec w Nydku.

tina Davida, który poświęcił nowo
otwartą placówkę. Przybyła także
spora grupa jabłonkowian, którzy
chętnie skorzystali z okazji premierowego bezpłatnego zwiedzenia
muzeum. Dodatkową atrakcją były
stoiska z rękodziełem.
Dom Książęcy jest najstarszym murowanym budynkiem
w Jabłonkowie. Pierwsze pisemne wzmianki o nim pochodzą z
drugiej połowy XVI wieku. Był
własnością książąt cieszyńskich.
Gościła w nim księżna Sydonia
Katarzyna, nazywana Czarną
Księżną, a później przez pewien
czas przebywała tam jej wnuczka
Elżbieta Lukrecja, ostatnia księżna cieszyńska z rodu Piastów.
Po jej śmierci w 1653 roku dom
przeszedł na własność Habsburgów i był do 1918 roku majątkiem
Komory Cieszyńskiej. Następnie
przypadł państwu czechosłowackiemu i wreszcie miastu. W 2018

także dla innych gmin Trójstyku.
Pokazuje, że żyjemy na granicy z
Polską i Słowacją – mówił Hamrozi.



roku odkupiło go województwo
morawsko-śląskie i korzystając z
funduszy europejskich, wybudowało Muzeum Trójstyku.
– Łączne koszty remontu i instalacji ekspozycji wyniosły 55 mln
koron. Blisko 40 mln pokryły środki z funduszy europejskich, resztę
województwo i państwo – poinformował wicehetman województwa
morawsko-śląskiego Jan Krkoška.
Kolejnych 8 mln wydało województwo na odkup budynku od miasta.
Burmistrz
Jabłonkowa
Jiří
Hamrozi powiedział w rozmowie
z „Głosem”, że samorząd miejski
trzymał rękę na pulsie podczas remontu nieruchomości i tworzenia
placówki muzealnej.
– Współpracowaliśmy z województwem morawsko-śląskim i
Muzeum Ziemi Cieszyńskiej, były
m.in. spotkania o aspekcie językowym. Wszystkie eksponaty i informacje są także w języku polskim,

• Wnętrze pokoju mieszczańskiego z przełomu XIX i XX wieku w Muzeum
Trójstyku. Fot. DANUTA CHLUP
ponieważ mamy tu mniejszość polską. To muzeum ma potencjał, nie
tylko dla Jabłonkowa, bo nie tylko
tego miasta dotyczy ekspozycja, ale

2 ♩

WIADOMOŚCI
ZDANIEM... Łukasza Klimańca

klimaniec@glos.live

J

est takie zdjęcie przedstawiające pracownika firmy sprzątającej stojącego obok samochodu-śmieciarki. – Patrz tato, śmieciarz – mówi dziecko do ojca. Na co ten odpowiada: – Nie kochanie, to my jesteśmy śmieciarzami. A ten pan i jego koledzy
tylko po nas sprzątają…
Ta prawdziwa i smutna konstatacja nasunęła mi się po wynikach
badania odpadów wyrzucanych przez część mieszkańców Trzyńca
i Wędryni, jakie ostatnio przeprowadzili pracownicy firmy SPOLO CZ
(pisaliśmy o tym szerzej w miniony piątek). To, że my – gatunek ludzki – coraz mocniej jesteśmy przesiąknięci konsumpcjonizmem, nie
ulega wątpliwości. To, że śmiecimy po sobie zawalając coraz bardziej
odpadami naszą planetę, również. A to, że wyrzucamy do kosza chleb
(nietknięty, oryginalnie zapakowany), świeże, ale niedojedzone wypieki, jest po prostu smutne.
Czy inﬂacja i rosnące koszty życia nauczą nas oszczędności i zdroworozsądkowego podejścia do zakupów i racjonalnego gospodarowania tym, co się już kupiło? Bynajmniej nie mam na myśli takiego podejścia, jakie promował w mediach jeden z polskich ministrów radząc,
by w czasie drożyzny „jeść mniej i kupować taniej”. Chodzi raczej
o takie dokonywanie zakupów, by później nikt nie znajdował po nas
wyrzuconego do kosza bochenka chleba czy nienapoczętej żywności
z ważnym terminem do spożycia. Czytałem niedawno rady, jakie warto stosować udając się na zakupy. Na dłuższą chwilę zatrzymałem się
przy tej, która nakazuje „wyłączenie w sobie autopilota”. Chodzi o to,
by będąc w sklepie nie kupować automatycznie wkładając do koszyka
to, co zawsze i w dużych ilościach (jak nie zjemy, to się przecież wyrzuci), ale robić sprawunki logicznie oceniając potrzeby swoje i rodziny na najbliższy czas.
Teoretycznie dziś, gdy inﬂacja rośnie w zastraszającym tempie,
a każdy z nas idąc do marketu ostrożniej wydaje każdą koronę czy złotówkę, nawyk takiego racjonalnego kupowania powinien wykształcić
się w nas niczym odruch obronny. A jednak, co pokazało ręczne sortowanie 442 kilogramów odpadów wyrzucanych przez niewielką część
mieszkańców regionu, nie zawsze tak to działa.
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Imieniny obchodzą:
Anna, Grażyna, Hanna,
Mirosława
Wschód słońca: 4.47
Zachód słońca: 20.38
Do końca roku: 158 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień
Ochrony Ekosystemu
i Lasów Namorzynowych
Przysłowia:
„Szczęśliwy, kto na Annę
wyszuka sobie pannę”
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Imieniny obchodzą:
Julia, Natalia
Wschód słońca: 4.48
Zachód słońca: 20.36
Do końca roku: 157 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Samotnych
Przysłowia:
„Gdy w lipcu słońce
dopieka, burza niedaleka”

Na pomoc kasztanowcom

Danuta Chlup

W

Vladimír Balaš,
minister szkolnictwa RC

•••
Uczniowie są przeciążeni wiadomościami,
których później nie umieją zużytkować.
Być może zostanie więc ograniczona liczba
lekcji. Chętnie skreśliłbym pierwszą lekcję.
Podczas zmian ramowych programów
nauczania tak czy owak musi dojść do
redukcji materiału
W OBIEKTYWIE »GŁOSU«
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Imieniny obchodzą:
Tina, Wiktor
Wschód słońca: 4.50
Zachód słońca: 20.35
Do końca roku: 156 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień
Wirusowego Zapalenia
Wątroby
Przysłowie:
„Gdy się grzmot w
lipcu od południa poda,
drzewom się znaczy
szwank i nieuroda”

alka ze szrotówkiem
trwa w Ostrawie od pięciu
lat. W lipcu
zastosowano
preparat
u

kolejnych 113 drzew.
– Ten efektywny sposób ochrony
kasztanowców zastosowaliśmy po raz
pierwszy w 2017 roku. Efekt jest widoczny gołym okiem – drzewa są zielone przez cały okres wegetacji, stan

POGODA
wtorek

dzień: 20 do 23ºC
noc: 19 do 16ºC
wiatr: 2-4 m/s
środa

dzień: 20 do 23ºC
noc: 19 do 15ºC
wiatr: 1-2 m/s
czwartek

• Centrum Trzyńca zdominowane jest przez remont wiaduktu łączącego
miasto z hutą i Podlesiem. Zdjęcie wykonane od strony huty.

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

dzień: 20 do 23ºC
noc: 16 do 13ºC
wiatr: 1-3 m/s

JABŁONKÓW
W związku z kolejnymi
atakami wilków na stada
owiec w Beskidach zostało zorganizowane specjalne spotkanie z udziałem
m.in. przedstawicieli
Agencji Ochrony Przyrody
i Krajobrazu i województwa morawsko-śląskiego
oraz hodowców. W trakcie
spotkania zapadła decyzja
o wysłaniu wniosku za
pośrednictwem Związku
Gmin Regionu Jabłonkowskiego z prośbą o wyłączenie wilka zwyczajnego

Fot. Szpital Trzyniec

• Soczyście zielone liście kasztanowca, który otrzymał zastrzyk, a po prawej
drzewo zaatakowane przez szkodnika. Fot. ARC miasta Ostrawa, NORBERT DĄBKOWSKI
zdrowia napadniętych drzew wyraźnie
się poprawia. Terapię trzeba jednak
stosować systematycznie, idealnie co
2-3 lata – wyjaśniła wiceprezydentka
Ostrawy Kateřina Šebestowa. Dodała,
że jeżeli terapia stosowana jest systematycznie i latami, szrotówek nie wyrządza większych szkód. Dlatego władze miasta zamierzają dalej podążać
tą drogą.

ORŁOWA

CZESKI CIESZYN
Przeciągający się w nieskończoność remont ulicy
Dworcowej coraz bardziej
irytuje mieszkańców. W
minionym tygodniu władze
miasta odnosząc się do
tego tematu podkreśliły
stanowczo, że ulica Dworcowa jest nadal terenem
budowy. Ta inwestycja nie
może zostać odebrana i
oddana do użytku w częściach, ale w całości. I taki
odbiór techniczny będzie
możliwy dopiero wtedy,
gdy wszystkie elementy
zostaną wykonane zgodnie
z projektem i na podstawie
oceny wykonanej przez
eksperta sądowego. (klm)
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• Pracownicy trzynieckiego centrum udarowego z platynowym certyﬁkatem.

Środek owadobójczy został
wprawiony do pni za pomocą
specjalnych urządzeń ciśnieniowych. Podobnie jak w przypadku
zastrzyków podawanych ludziom
lub zwierzętom, użyto igieł. Zostały one umieszczone w wywierconych otworach. Substancja
czynna rozchodzi się następnie
po całym drzewie, dociera aż do

liści. Stosowany środek owadobójczy skraca życie szrotówka, a
zarazem zmniejsza jego populację.
W tym roku skupiono się na
drzewach rosnących w dzielnicy
Morawska Ostrawa i Przywóz, które
w przeszłości nie były leczone. W
ub. pięciu latach przeprowadzono
na terenie Ostrawy 3,3 tys. zastrzy-

ków. Koszty przekroczyły 3,4 mln
koron netto.
Szrotówek kasztanowcowiaczek
jest motylem inwazyjnym opisanym stosunkowo niedawno, w
połowie lat 80. ub. wieku, kiedy to
pojawił się na kasztanowcach rosnących na pograniczu Macedonii i
Albanii. W ciągu kilkunastu lat rozprzestrzenił się po całej Europie. 

Spotkanie »Klubu 99«

POJUTRZE...

lipca 2022
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Platynowi
w leczeniu udarów

Ostrawa nie chce
smętnie wyglądających
kasztanowców
o usychających liściach.
Drzewom zaaplikowano
„zastrzyki”, które
chronią je przed
groźnym szkodnikiem,
szrotówkiem
kasztanowcowiaczkiem.

DZIEJE SIĘ W REGIONIE
CYTAT NA DZIŚ

REGION
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KARWINA

CZESKI CIESZYN

spod
szczególnej
ochrony gatunku,
by hodowcy mogli
bronić swojego stada
przed ich atakami. (klm)
KARWINA
Strażacy-ochotnicy
z Karwiny-Raju mają
nowe galowe mundury.
Ich zakup był możliwy
dzięki dotacji z funduszu
prezydenta miasta. Na
każdym z mundurów znalazły się naszywki z logo
Ochotniczej Straży Pożarnej Karwina-Raj. Mundury
będą wykorzystywane
przy okazji oﬁcjalnych spotkań z innymi jednostkami
OSP, w różnego rodzaju
paradach, spotkaniach
okolicznościowych, rocznicowych i innych wydarzeniach, w których jednostka
z Karwiny-Raju będzie
reprezentowana. - Strażacy-ochotnicy zasługują
na wsparcie miasta. Ich
aktywność jest widoczna:
dotyczy to pokazów technik przeciwpożarowych w
przedszkolach i szkołach
czy obecności na imprezach, pomocy, jaką niosą
w gaszeniu ognia, wycince

złonkowie
„Klubu
99”,
zrzeszającego
byłych
aktywnych
zaolziańskich sportowców, m.in. byłych piłkarzy
naszych klubów ze Śląska Cieszyńskiego (od Mostów po Bogumin), spotkali się wczoraj w
Czeskim Cieszynie, by wspólnie uczcić życiowy jubileusz
prezesa klubu, Jerzego Czapa.
Panowie, zazdrościmy Wam
tego życiowego wigoru!
(jb)

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Jakie buty na lato?
JABŁONKÓW

połamanych przez wiatr
drzew, czy nawet usuwania gniazd os – powiedział
prezydent Karwiny Jan
Wolf.
(klm)
ORŁOWA
Dziesięć ugrupowań złożyło w urzędzie miasta
listy swoich kandydatów
do rady miejskiej w Orłowej, a trzy listy zarejestrowano do wyborów
w Dąbrowej. O miejsca
w orłowskiej radzie ubiegać się będą kandydaci
z czterech ruchów politycznych, czterech partii i
dwóch koalicji. O mandaty
w Dąbrowej ubiegać się
będą przedstawiciele jednej partii, jednego ruchu
politycznego oraz ze stowarzyszenia niezależnych
kandydatów. Wybory
odbędą się w dniach 2324 września 2022 r. (klm)

L

ato nie służy naszym stopom. Chyba że – jak dodaje ordynatorka oddziału rehabilitacji Szpitala
AGEL w Czeskim Cieszynie i jego
dyrektorka Barbora Zbránkowa –
chodzimy na bosaka. Przestrzega
zarazem, że większe obciążenie
nóg w upalne dni ma na sumieniu
od razu kilka czynników.
Wysokie temperatury skutkują
często spuchniętymi nogami, które bardziej się pocą, w wyniku czego nawet dobrze dobrane obuwie
staje się ciasne i powoduje odciski.
– Paski sandałów wrzynają się w
przednią część stopy, ściskają palce
i wówczas bardzo łatwo o obtarcia
czy pęcherze. Te drobne poranienia, oczywiście, powodują ból, w
związku z czym nasz mózg, aby
złagodzić ten dyskomfort, „przeprogramuje” cały stereotyp chodzenia. Na gorszy, oczywiście. Jeżeli
w takich butach będziemy chodzić
uparcie dalej, nowy, nieodpowiedni
styl chodzenia wkrótce sobie przyswoimy – ostrzega lekarka.
Praktycznym rozwiązaniem na
letnie upalne dni wydają się być

popularne
klapki
do wody, które ze
względu na prosty
krój nie powinny
nigdzie
uwierać.
Według
ordynatorki, tego rodzaju
obuwie ukrywa inne
niebezpieczeństwo.
– Ponieważ but nie
trzyma się dobrze
na nodze, mózg angażuje nadmiernie
palce i mięśnie stopy, w efekcie
czego palce pozostają skurczone.
W następstwie tego mogą powstawać tzw. palce młotkowe, kiedy to
dochodzi do nadmiernego obciążenia mięśni odpowiedzialnych za
poruszanie palcami w dół – wyjaśnia Zbránkowa.
Jak temu zapobiec? Według lekarki najlepszym rodzajem prewencji jest chodzenie na bosaka
na łące lub w ogrodzie, mniej natomiast po twardej nawierzchni,
drogach i chodnikach, na których
nieprzyzwyczajona skóra stopy łatwo może się poranić. Lekkie obuwie na cienkiej podeszwie typu

S

pecjalistyczne centrum leczenia pacjentów z udarem
mózgu Szpitala Trzyniec
otrzymało w połowie bm.
na kongresie w Mikulowie platynowy certyfikat ESO Angels. Chodzi o
międzynarodową inicjatywę, której
główną ideą jest zwiększenie liczby
szpitali przystosowanych do leczenia pacjentów z udarem według
najwyższych standardów.
Posiadanie platynowego statusu plasuje trzyniecką placówkę na
drugim najwyższym szczeblu, jeśli
chodzi o poziom opieki i leczenie
pacjentów po udarze. W ub. roku
oddział otrzymał o stopień niższą,
złotą plakietkę.
Centrum udarowe Szpitala Trzyniec powstało w 2011 roku. Swoim
zasięgiem obejmuje pacjentów

z regionów cieszyńskiego i frydecko-misteckiego. – Udar mózgu
zaliczamy nadal do chorób, które
powodują często trwałe następstwa oraz mają wysoką śmiertelność. Podstawa to fachowa opieka na neurologicznej jednostce
intensywnej terapii oraz oddziale
neurologii przy współpracy z pozostałymi specjalistami, lekarzami internistami oraz oddziałami
radiodiagnostyki i rehabilitacji
– wyjaśniła ordynatorka oddziału
neurologii Szpitala Trzyniec Helena Sobolowa, dodając, że ambicją zespołu jest dążenie do coraz
wyższego poziomu opieki nad pacjentami. Wyrazem tego może być
zdobycie w przyszłości najwyższej
nagrody – diamentowej plakietki.
(sch)
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osób odwiedziło już od początku letniego sezonu kąpielisko w Trzyńcu.
W minionym tygodniu najwięcej osób zjawiło się w środę – aż 1564. Upalna
pogoda zachęca do wypoczynku w takich miejscach, gdzie prócz ochłody w basenie można m.in. zagrać w siatkówkę plażową, tenisa stołowego, badmintona
czy skorzystać z oferty gastronomicznej.
(klm)

Po starej Karwinie
z aplikacją
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

„barefoot”, jej zdaniem, też nie
rozwiązuje wszystkiego. Przede
wszystkim zaś należy się do ich
noszenia przyzwyczajać stopniowo, pokonując w nich coraz dłuższe odcinki. – Dlatego buty należy
kupować z rozwagą. Dokładnie
przymierzyć i przekonać się, czy
nie uwierają i z jakiego materiału
zostały wykonane. Skóra przystosuje się do stopy, sztuczne tworzywo nie. Przede wszystkim zaś but
musi leżeć tak, by jego utrzymanie
na nodze nie wymagało dodatkowego wysiłku – podsumowuje
dyrektorka czeskocieszyńskiego
szpitala.
(sch)

O

soby zainteresowane historią dawnej Karwiny
mogą podczas odwiedzin okolic krzywego kościoła pw. św. Piotra z Alkantary w
Karwinie-Kopalniach korzystać ze
specjalnej aplikacji mobilnej. Jest
ona wspólnym dziełem spółki wojewódzkiej Inwestycje MorawskoŚląskie i Development oraz pisarki
Karin Lednickiej, autorki głośnej
serii powieści pn. „Krzywy kościół”
(w oryginale „Šikmý kostel”).
Aplikacji nie trzeba specjalnie
pobierać, wystarczy kliknąć na link
https://geoportal.msk.cz/Public/
Apps/generel-poho/index.html.
Dzięki temu na ekranie pojawi się

mapa z małymi zdjęciami 35 godnych uwagi miejsc praktycznie
nieistniejącego już miasta. Każde
z nich ma osobną kartę zawierającą współrzędne GPS oraz krótki
opis. W ich przygotowanie zaangażowała się właśnie Lednická z Janem Polakovičem ze stowarzyszenia „Stara Karwina” (w oryginale
„Stará Karviná”).
Okolice karwińskiego krzywego
kościoła odwiedza co roku coraz
więcej osób z bliska i daleka. Autorka
powieści żywi nadzieję, że stworzenie aplikacji stanie się kolejnym krokiem na drodze do powstania celu
turystycznego na skalą europejską,
jak np. Dolne Witkowice.
(sch)
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Hawajska impreza
z polską muzyką

Festyn Polski nawiązał
do odpustu św. Anny

Zlot Młodzieży Hawaii Party 2022 w Parku PZKO w Bystrzycy przeszedł do historii. Gwiazda piątkowego wieczoru,
polski zespół Enej, został gorąco przyjęty przez publiczność. Upalna pogoda i ogromna piaszczysta „plaża”
podkreśliły hawajski klimat.

Przed południem odpust, po południu Festyn Polski. W Karwinie-Raju niedziela była uroczysta i wesoła.

♩

5

• Odrodzony zespół śpiewaczy „Promyk” wywołał uśmiechy na twarzach
publiczności. Zdjęcia: DANUTA CHLUP

• Gra zespół Enej. Z akordeonem przy

• Radość na twarzach publiczności.

mikrofonie lider Piotr Sołoducha.

• Jedna z karwińskich rodzin na Festynie Polskim: Agata wystąpiła z ZR „Błędowice”, jej brat Adam jako solista, ro-

Danuta Chlup

W

Bystrzycy każdy
mógł się przekonać, że młodzież
z Zaolzia umie
się i bawić, i profesjonalnie zorganizować dużą
imprezę. Klub Młodych „Gróń”,
działający przy Miejscowym Kole
PZKO, na czele z głównymi organizatorami Michałem Wolnym i
Michaelem Ruckim, dopiął wszystko na ostatni guzik. Był atrakcyjny
program, różnorodne drinki z alkoholem i bez, posiłki do wyboru.
Popołudnie należało do dzieci.
Korzystały z dmuchanego zamka i kącika kreatywnego, a przede
wszystkim z ogromnej piaskownicy. Do pomysłowości w zabawie
zmotywował je konkurs w budowaniu zamków z piasku. Powstały bardzo pomysłowe budowle, a nawet
rzeźby. Były piramidy, wulkany,
zamki z fosami, ale też syrenka oraz
zwierzęta: aligator, żółwie, wąż. W
sumie jury oceniało 15 prac.
Popołudnie było upalne, lecz
jeszcze goręcej się zrobiło, kiedy na
piasku pojawiły się trzy dziewczyny ze szkoły tanecznej Khatiana, a
z głośników popłynęły rytmy polinezyjskie. Wkrótce skorzystała z
zaproszenia tancerek grupa uczestników Hawaii Party i przez „plażę”
przetoczyła się taneczna fala.
Najbardziej wyczekiwanym momentem był wieczorny koncert
popularnego polskiego zespołu
rockowo-folkowego Enej, którego
muzyka zainspirowana jest ukraińskimi melodiami ludowymi. Zaproszenie tak znanego wykonawcy nie mogłoby się odbyć, gdyby
nie pomoc finansowa prywatnych
sponsorów oraz Funduszu Rozwoju
Zaolzia Kongresu Polaków w RC.
– Jeżeli przyszliście tu dzisiaj,
żeby się bawić, to obiecuję, że będzie zabawa! Witam was serdecznie, bo bez was, którzy zdecydowaliście się spędzić ten magiczny
wieczór razem z nami, tej imprezy
by nie było. Nie byłoby tej wspa-

dzice Romana i Kazimierz po prostu się bawili.

Danuta Chlup

W

• Na Hawaii Party również panowie noszą naszyjniki z kwiatów.

• Jury ocenia zamki z piasku. Z mikrofonem Jakub Kaleta.
Zdjęcia: DANUTA CHLUP

Zespół Enej przybył do Parku PZKO krótko przed rozpoczęciem koncertu, niemniej lider i wokalista Piotr Sołuducha znalazł parę minut,
aby odpowiedzieć na pytania dziennikarzy.
Pierwszy raz gracie po czeskiej stronie?

– Nie, był już koncert w Czechach, ale nie odważę się powiedzieć, kiedy i gdzie
byliśmy.

Jutro ruszacie w dalszą trasę, i to całkiem daleko. Macie teraz bardzo
intensywny sznur koncertowy?

• Na takiej imprezie trzeba
wypić drinka.

niałej, niepowtarzalnej atmosfery!
– zapewniał ze sceny konferansjer
Jakub Kaleta. I rozpalał widownię
słowami: – Za chwilę zaśpiewają dla was topowi artyści, gwiazdy muzyki polskiej. W tym roku
świętują dwadzieścia lat na scenie!
Przyjechali do nas aż z Olsztyna.
Pokażcie, jak potraficie się bawić,
pokażcie, że jesteśmy najbardziej
muzyczną, najbardziej roztańczoną
widownią!
Publiczność oklaskiwała znane
przeboje Eneja („Zbudujemy Dom”,
„Radio Hello”, „Ostatni raz” i inne),
jak i nowości. Po półtoragodzinnym
koncercie polskiego gościa, przedłużonym na nalegania publiczności o kolejny kwadrans, rozpoczęła
się dyskoteka z DJ Bobo.

Na Hawaii Party bawili się głównie młodzi, lecz nie zabrakło także
przedstawicieli pokolenia ich rodziców. Wysiłek młodzieży włożony
w realizację Hawaii Party doceniła
prezes MK PZKO Lucyna Škňouřil.
– Młodzi sami wszystko organizują i realizują, może tylko czasem
potrzebują wsparcia. Porównałabym tę imprezę do Zlotu, który w
zeszłym roku był już nieco inny,
bardziej nastawiony na młodszych
i na polską muzykę. W tym roku nie
organizujemy osobno „Zlotu”, nie
stać nas finansowo na organizację
dwóch tak kosztownych imprez
muzycznych – połączyliśmy obie
imprezy i, aby był lekki kompromis, nazwaliśmy to Zlotem Młodzieży pt. Hawaii Party.


– Na początku maja zaczęliśmy trasę koncertową, teraz mamy najbardziej pracowity okres. Jutro jedziemy
dalej. Koncertujemy praktycz• Nim Enej skończył grać, zapadła ciemnie aż do połowy października,
ność i scena zatonęła w blaskach reﬂekpóźniej się zamykamy w studiu. torów.
W tym roku będzie druga płyta
kolędowa, nowe piosenki. Wydajemy również nowy singiel.
To jest rok bardzo pracowity po
tych trudnych dla wszystkich
czasach. Cieszy mnie to, że
wróciliśmy na tak zwane pełne
pole koncertowe. Dzisiaj, gdy
gramy poza granicami naszego kraju, mam nadzieję, że koncert super wypadnie i publiczności się spodoba.

Nawiązując do trudnej sytuacji. Od początku gracie muzykę zainspirowaną ukraińskimi rytmami. Czy po agresji Rosji na Ukrainę coś się
zmieniło, może publiczność inaczej reaguje?

– Mamy korzenie ukraińskie, nasz basista urodził się we Lwowie, później przyjechał z rodzicami do Polski. Podczas każdego koncertu gramy taką wyjątkową
piosenkę, którą napisaliśmy siedem lat temu, dla nas bardzo osobistą. Dotyczy
ona wydarzeń na Majdanie, a stała się jeszcze bardziej aktualna po wydarzeniach wojny, która toczy się teraz w Ukrainie. Bez znaczenia, czy publiczność
jest polska, czy gdziekolwiek na świecie by to było, staram się zawsze kilka
słów o tej sytuacji powiedzieć, bo ona dotyka nas osobiście, ale dotyczy także
wszystkich ludzi na całym świecie.

rajskiej
k a p l i c y,
której patronką
jest
św.
Anna, odbyły się
rano dwie msze święte – polska i
czeska. Sporo uczestników udało się po nabożeństwie wprost do
Domu PZKO, gdzie Miejscowe Koło
oferowało obiady, kołacze i odpustowe serca z piernika.
– Kołacze już od kilku lat pieką dla nas panie z Koła PZKO w
Orłowej-Porębie, natomiast serca
piekły nasze panie, a dekorowały

je wszystkie generacje, i babcie,
i wnuczki – zdradziła prezes MK
PZKO Ksenia Stuchlik.
Dom i ogród PZKO przez cały
dzień stały otworem dla spragnionych zabawy i bycia razem karwinian i ich znajomych. Po południu
o godz. 14.00 wystartował Festyn
Polski z bogatym programem artystycznym. Przygrywała kapela
góralska „Bukóń”, a gdy schodziła
ze sceny, pojawiali się na niej inni
wykonawcy. Uśmiechy na twarzy
wywołał „Promyk” – dawniej popularny karwiński zespół dziecięcy,
dziś z dorosłą obsadą, lecz repertuarem sprzed lat.
– „Promyk” zaczął się odradzać,
kiedy rozpoczęto organizować
spotkania absolwentów szkół pod-

stawowych we Frysztacie i Nowym
Mieście. I tam dwukrotnie wystąpiliśmy. Kolejne odrodzenie zespołu było połączone z jubileuszem
szkoły w Raju. Dzisiaj pokazaliśmy
właśnie ten jubileuszowy program.
Skład zespołu jest międzygeneracyjny, ale stanowimy bardzo zgraną paczkę, wszyscy starają się być
na próbach. To są osoby, które kiedyś śpiewały w dziecięcym „Promyku” – opowiedziała o powrocie
„Promyka” na scenę Halina Breznen.
Oklaskiwany był Zespół Regionalny „Błędowice” pod kierownictwem Anny Kadłubiec i Weroniki Siwek. Scena gościła także
finalistów konkursu wokalnego
„Karwiński Talent 2022” – Terezę

Houdkową i Adama Swaczynę. Dodajmy, że na festynie pojawiła się
cała rodzina Swaczynów: szóstoklasista Adam i jego starsza siostra
Agata występowali (on solo, ona
jako tancerka „Błędowic”), natomiast rodzice Romana i Kazimierz,
członkowie rajskiego Koła PZKO,
po prostu się bawili.
– Najpierw brałem udział w Festiwalu Piosenki Dziecięcej, gdzie
w eliminacjach awansowałem do
finału, a w finale w kategorii drugiej (klasy 4.-6.) wygrałem 1. miejsce. Później awansowałem także
do finału „Karwińskiego Talentu”.
Finał odbędzie się we wrześniu
– powiedział redakcji Adam Swaczyna, który po wakacjach będzie
uczniem 6. klasy polskiej podstawówki w Karwinie-Frysztacie.
Na wieczór zaproszono popularną kapelę „Blaf”.
– Staramy się co roku ulepszać
program. Przez wiele lat grywała
kapela „Malá černá hudba”, w zeszłym roku po raz pierwszy zaprosiliśmy zespół taneczny. Decyzja o
tym, kogo zaprosimy, zależy także
od tego, czy dostaniemy dofinansowanie na projekty – przyznała
prezes MK PZKO Ksenia Stuchlik.
W tym roku festyn został wsparty

przez Miasto Karwinę i Konsulat
Generalny RP w Ostrawie.
Były różnorodne atrakcje dla
dzieci, przysmaki kulinarne i okazja do rozmów ze znajomymi w cieniu wysokich drzew. Przy wejściu
umieszczono tablicę z informacjami o planowanym remoncie kapitalnym Domu PZKO. Miejscowe
Koło otrzymało dofinansowanie z
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
RP za pośrednictwem Fundacji
„Pomoc Polakom na Wschodzie”
na remont kuchni oraz przygotowanie dokumentacji projektowej
kapitalnego remontu całego budynku.
– Już we wrześniu czeka nas duży
remont kuchni. Natomiast remont
kapitalny całego domu chcielibyśmy realizować w kilku etapach,
żeby nie stanęła na dłuższy czas
nasza działalność. Kiedy „uśpi się”
polską społeczność na rok czy dwa
lata, trudno potem nawiązać do
działalności – przekonywała w rozmowie z „Głosem” Ksenia Stuchlik.
Plany przebudowy Domu PZKO
będą omawiane na zebraniu zarządu pod koniec sierpnia. Zarząd już
teraz apeluje do członków i sympatyków o pomoc finansową w remontach.


Lato płynie na ludową nutę

I

mpreza „Płyniesz lato” w
Domu PZKO w Gnojniku miała w sobotę swoją drugą edycję – w porównaniu do zeszłego roku poszerzoną o spotkanie z
góralską kapelą ludową „Lipka”.
Organizatorzy wierzą, że letnie
spotkania członków i sympatyków
Miejscowego Koła PZKO staną się
tradycją.
– W zeszłym roku była impreza
„Płyniesz lato”, bez dodatku. Taki
mały festyn, żeby się spotkać po
pandemii. W tym roku mamy „Płyniesz lato” z kapelą. Jeśli się uda,
mogłaby się z tego zrodzić tradycja.
Może za rok będzie inny dodatek
do „Płyniesz lato”, niekoniecznie
ludowy – zastanawiał się w rozmowie z „Głosem” prezes MK PZKO
Paweł Pieter.
Nim zaczął śpiewać i przygrywać góralski kwartet, publiczności
przedstawiła się Zuzanna Sabela,
tegoroczna absolwentka gnojnickiej polskiej podstawówki, finalistka Festiwalu Piosenki Dziecięcej w
Hawierzowie.

• Martin Stebel (z prawej) wypytuje Chrystiana Heczkę o najciekawsze występy.

„Lipka” zaprezentowała krótki
przekrój swojego repertuaru, na
który składa się przede wszystkim
muzyka górali śląskich oraz innych
narodów łuku karpackiego. Muzycy wykonali także kilka własnych,
autorskich „pieśniczek” na ludową
nutę. Szef kapeli Chrystian Heczko w rozmowie z konferansjerem
Martinem Steblem zdradził różne
ciekawostki o występach zespołu, o

graniu na weselach, ale też pogrzebach, występie na dalekiej Syberii,
przedstawił skład kapeli. Powstała ona przed 20 laty, w aktualnym
składzie działa od 2012 roku. „Lipkę” tworzą, oprócz Heczki (mieszka
w Piosku) Marian Mazur (z Milikowa) oraz Ondřej i Vojtěch Pazdera
(z Bukowca).
Kameralna atmosfera imprezy
sprzyjała interakcji między wy-

• Dzieci miały frajdę z zabaw w ogrodzie. Zdjęcia: DANUTA CHLUP
konawcami a publicznością. Muzycy grali również piosenki na życzenie, od „Płyniesz Olzo”, przez
„Za górami, za lasami” po „Hej
sokoły”.
Z powodu przelotnego deszczu
program rozpoczął się w sali, lecz
wkrótce ponownie się rozpogodziło i imprezę przeniesiono do
ogrodu. Pod dużym namiotem
ustawiono stoły, przy których

zasiedli zarówno muzycy, jak i
widzowie, dzięki czemu zniknął
podział na wykonawców i publiczność. Dzieci cieszyły się z
zabaw ruchowo-zręcznościowych
z drobnymi nagrodami, dla odważnych przygotowano wieczorne karaoke.
Impreza była współfinansowana przez Konsulat Generalny RP
w Ostrawie.
(dc)
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Michael Morys-Twarowski

Opiołowie

Henryka Bittmar

Jeżeli w drzewie genealogicznym
pojawia się nazwisko Opioł, to z dużym
prawdopodobieństwem można szukać
przodków w Stanisłowicach.

P

Wójt przez ponad trzy
dekady

Kolejnym właścicielem gospodarstwa w Stanisłowicach nr 5 był Jan
Opioł (1849-1913), syn Jana i Anny
z domu Figna. Przez ponad 30 lat
pełnił funkcję przełożonego gminy. Popierał polski ruch narodowy.
W 1885 roku znalazł się w komitecie wyborczym księdza Ignacego
Świeżego, gdy ten ubiegał się o
mandat poselski do Rady Państwa
w Wiedniu. Należał do Związku
Śląskich Katolików. Wreszcie w

grudniu 1907 roku za jego urzędowania wydział gminy Stanisłowice zaprowadził język polski „jako
język urzędowy w stosunku do
wszystkich władz”.
Co dość charakterystyczne dla
zamożnych gospodarzy, obrodziło
wójtami w jego najbliższej rodzinie. Sam Jan Opioł w 1873 roku
ożenił się z Marią Lazar, córką wójta Mnisztwa (obecnie w granicach
Cieszyna). Wójtem Żukowa Dolnego był jego szwagier, Rudolf Billich.
Z kolei po śmierci Opioła wójtem
Stanisłowic wybrano jego zięcia,
Franciszka Głombka (Głąbka), rodem z Olbrachcic.

Skąd ten ród?

I

Według danych z 2002 roku w Polsce najwięcej osób
z nazwiskiem Opioł mieszkało w powiecie wodzisławskim (40
na 51 osób). Być może więc stamtąd pochodził protoplasta
zaolziańskich Opiołów.

Skąd to nazwisko?
Językoznawcy wywodzą nazwisko
Opioł od słowa „opiać” (dawniej
o śpiewie i modlitwie).

Gdzie doczytać?
 Opioł – genealogia, http://przodkowiezcieszyna.blogspot.
com/2020/08/opio-genealogia.html [materiały do
genealogii rodu].
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Grodziszcz i Kocobędz
Przypuszczalnie od stanisłowickich Opiołów wywodziły się linie
Opiołów z pobliskich w miejscowości, należących również do parafii
cierlickiej. W drugiej połowie XVIII
wieku w Grodziszczu mieszkał Jan
Opioł. W 1775 roku, będąc wdowcem, poślubił Annę Molatę z Cierlicka. Możliwe, że potomkiem Jana
był Franciszek Opioł z Grodziszcza,
który w 1915 roku składał się na
Czerwony Krzyż.
Spośród przedstawicieli kocobędzkiej linii Opiołów o kilku
zachowało się nieco więcej informacji na łamach prasy i sprawozdań z czasów austriackich. Paweł
Opioł pracował jako górnik w
Karwinie, zginął 14 czerwca 1894
roku w czasie katastrofy górniczej. Miał 57 lat, pozostawił żonę
i troje dzieci.
Na listach członków Związku
Śląskich Katolików za lata 1885 i
1889 pojawia się Józef Opioł, chałupnik w Kocobędzu. Być może to
ten sam Józef Opioł z Kocobędza,
który w 1914 roku wraz z Franciszką Opiołową składał się na polskie
cele narodowe.

Stonawa i Łąki
Zniesienie poddaństwa osobistego
w 1781 roku zwiększyło mobilność
przedstawicieli rodów chłopskich,
ale migracje przybrały na sile dopiero w drugiej połowie XIX wieku.
Nawet przeniesienie do nieodległej

XVIII wieku” jest pierwszym tak
szerokim omówieniem dziejów
magnackich i szlacheckich rezydencji Wilna. Jest podsumowaniem
prowadzonych w latach 2019–2021
badań dr hab. Anny Sylwii Czyż z
UKSW finansowanych przez Instytut Polonika w ramach projektu badawczego „Rezydencjonalna nowożytna architektura Wilna do 1795 r.”.
„Książka ta to nie tylko monumentalna – licząca prawie 700

Kto może, rusza w świat

P

rzed wybuchem pandemii koronawirusa czeski
ruch turystyczny generował rocznie ok. 300 mld
koron utargu. Jeżeli wziąć pod
uwagę cały biznes związany z ruchem turystycznym, a więc m.in.
branżę gastronomiczną oraz szeroki wacharz usług nastawionych na
obsługę turystów zarówno krajowych, jak i zagranicznych, to wskutek pandemicznych obostrzeń
i lockdownów produkt krajowy
brutto stracił tylko w 2020 roku ok.
6 proc. wpływów. W roku ubiegłym
było wprawdzie nieznacznie lepiej,
do normalności droga wciąż była
jednak daleka.

• Tradycyjnie dużym wzięciem cieszy się Grecja.
Na zdjęciu zabytkowy rynek w stolicy wyspy Rodos. Fot. JANUSZ BITTMAR

•••

• Metryka ślubu Jana Opioła i Anny Figny z 1841 roku (Paraﬁa rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie).

• Metryka ślubu Szymona Opioła i Ludmiły Rejdy z 1724 roku (Archiwum Krajowe w Opawie).

• Jan Opioł, wójt Stanisłowic, na drukowanej liście członków Związku Śląskich Katolików z 1885 roku (Śląska Biblioteka Cyfrowa).
wioski, ale należącej do innej parafii, już jest sporym wyzwaniem dla
genealogów.
Dobrze to ilustruje przykład
jednej z linii rodu Opiołów. Józef
Opioł (ur. 1846) przyszedł na świat
w Kocobędzu (jego chrzest odnotowano w metrykach parafii w Cierlicku), ale mieszkał w Stonawie. W

Ciekawostka dla miłośników
historii i architektury
nstytut Polonika opublikował
pierwszą monografię naukową pałaców w Wilnie. Publikacja jest pierwszym opracowaniem architektury pałacowej
miasta dawnej Rzeczpospolitej. W
lipcu monografia została udostępniona czytelnikom.
Wydana nakładem Narodowego
Instytutu Polskiego Dziedzictwa
Kulturowego za Granicą Polonika
monografia „Pałace Wilna XVII–

♩
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rotoplastą
Opiołów ze Stanisłowic
był Szymon Opioł
(ok. 1705-1765), katolik, pozostający
(przynajmniej za
młodu) w służbie
pani Heleny Spens de Boden, właścicielki Stanisłowic. W 1724 roku
poślubił Ludmiłę Rejdę („Reyda”), katoliczkę z Cierlicka, a po jej
śmierci ożenił się w 1747 roku z Marią Klimoszek, również katoliczką z
Cierlicka.
Jednym z synów Szymona był
Andrzej Opioł, który w 1774 roku
pojął za żonę Katarzynę Kulę. Zapewne tą drogą gospodarstwo w
Stanisłowicach nr 5 przeszło w
ręce rodu Opiołów. Wiadomo z
urbarza (spisu powinności) z 1770
roku, że właścicielem gospodarstwa w Stanisłowicach nr 5 był
Jan Kula, z kolei na początku XIX
wieku grunt należał już do Jakuba Opioła, przypuszczalnie syna
Andrzeja i Katarzyny. Kwestia do
sprawdzenia w księgach metrykalnych parafii w Cierlicku i księdze
gruntowej Stanisłowic – obie kategorie źródeł są dostępne online na
stronach Archiwum Krajowym w
Opawie.
Wspomniany Jakub Opioł w 1807
roku, będąc – jak zanotował cierlicki proboszcz – 26-letnim siedlakiem ze Stanisłowic nr 5, poślubił
Annę Szymszę. Ich syn, Jan (ur.
1814), odziedziczył rodzinny grunt,
a w 1841 roku ożenił się z Anną Figną, pochodzącą z Mostów koło
Cieszyna.

E KO N O M I A
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stron pierwsza naukowa rozprawa
o pałacach Wilna, to także pierwsza taka synteza o pałacach znaczących miast Rzeczpospolitej.
Na podobne opracowanie czeka
Warszawa, Kraków, a także Lwów
i Grodno. Publikacja stanowi niepodważalny wkład do dalszych
syntetycznych i monograficznych
badań nowożytnych rezydencji
szlacheckich nie tylko w stolicy Litwy, ale i w innych historycznych

1889 roku jako wdowiec ożenił się
z Joanną Macurą, pochodzącą z tej
miejscowości (ślub odnotowano
w metrykach parafii w Stonawie).
Ich syn Edward (ur. 1889) poślubił
Barbarę Kuś z Łąk (ślub odnotowano w metrykach parafii w Łąkach)
i później przeniósł się do rodzinnej
miejscowości żony.

Niewielka odległość dzieli Kocobędz, Łąki i Stonawę, a jednak oznacza przejrzenie metryk
trzech parafii. W czasach austriackich Opiołowie mieszkali jeszcze
w Olbrachcicach i Dąbrowej, a
niewykluczone, że też w innych
miejscowościach Śląska Cieszyńskiego.


• Okładka publikacji. Fot. ARC

miastach dawnej Rzeczypospolitej” – zauważa dr Karol Guttmejer
z Instytutu Polonika w informacji
przesłanej PAP.
Autorka w trzech rozdziałach
przedstawia historyczne oraz architektoniczno -urbanistyczne
uwarunkowania pałacowej architektury Wilna, charakterystykę
wileńskiego środowiska architektów i budowniczych XVII–XVIII w.
oraz najważniejsze tendencje, jak i

odstępstwa w architektonicznym
kształcie wileńskich rezydencji.
Dzieje.pl/PAP

Obecnie pomimo znów rosnącej
w wielu krajach (także u nas) liczby zakażeń i przewidywanych w
związku z tym kolejnych fal pandemii ludzie mają już wielką ochotę
podróżować. Po kraju, ale częściej
jednak decydują się na wczasy za
granicą. Mogłoby się wydawać, że
jak najszybciej chcą nadrobić to, co
w ubiegłych latach uniemożliwiła im pandemia. I że zanim z całą
mocą dosięgną ich zapowiadane
kolejne drastyczne podwyżki cen
energii, pragną swoje pożerane
przez inﬂację oszczędności przeznaczyć na odrobinę przyjemności
i chwile wytchnienia. Innymi słowy – Czesi dość mają covidowych
„wczasów pod gruszą“ i wątpliwych „covidowych” atrakcji. Kto
może i kogo na to stać, rusza więc w
świat. Nie straszne naszym współobywatelom, jak się okazuje, chaos i długie kolejki na lotniskach,
opóźnione loty, drogie bilety, ba,
nawet mordercze upały i płonące
lasy. Tradycyjnie dużym wzięciem
cieszą się takie destynacje, jak Grecja, Hiszpania, Włochy, Bułgaria,
Egipt, Tajlandia. Właściciele biur
podróży (w przeciwieństwie do
przedstawicieli krajowych hoteli
i usług turystycznych) zacierają
ręce – nikt przecież nie może przewidzieć, jak długo dobra passa się
utrzyma. Nie sposób po prostu cał-

kowicie wyzbyć się obaw i niepewności.

•••

I trudno się dziwić. Świat ma już za
sobą dwa sezony naznaczone pandemią COVID-19. Za granicę, nawet
do najbliższych sąsiadów, można
było wyjeżdżać w stopniu mocno
ograniczonym. Testy na obecność
koronawirusa, konieczność noszenia maseczek, widmo kwarantanny w jakimś dalekim hotelu,
paszporty covidowe – to wszystko sprawiało, że ludzie po prostu
wybierali częściej wypoczynek na
łonie natury, w krajowych ośrodkach turystycznych, ewentualnie
w rodzimych uzdrowiskach (jeżeli
te nie były akurat zamknięte i mogły przynajmniej w stopniu mocno
ograniczonym przyjmować gości).
W okresie pandemii w kraju wypoczywała z konieczności niejako
także zamożniejsza część kliente-

li, a więc rodziny, które w normalnych czasach byłoby stać na luksusowe wczasy zagraniczne. Dzięki
temu niektóre hotele i pensjonaty
przynajmniej częściowo mogły
nadrobić straty spowodowane nieobecnością gości zagranicznych.

•••

W tym roku, zdawałoby się, zagraniczni turyści powinni do nas
wracać. I faktycznie, wracają, ale
tylko niektórzy. W stolicy, a także w takich miastach, jak Czeski
Krumlow, Mikulow, Telcz czy w
popularnych ośrodkach górskich
tego lata słychać przede wszystkim język czeski. Owszem, znów
przyjeżdżają do nas Polacy, Słowacy, jest też trochę Niemców i turystów z innych krajów unijnych.
Zaczynają (nieśmiało) powracać
Amerykanie. Ale to nie oni zostawiają u nas najwięcej pieniędzy.
Hotelierzy i pracownicy branży

gastronomicznej z utęsknieniem
wypatrują przede wszystkim gości
z Azji, głównie Chińczyków. Na razie bezskutecznie. W Chinach prawie bez ustanku toczy się nierówna
walka z koronawirusem, obywatele
tego kraju wciąż mają mocno ograniczoną wolność poruszania się po
świecie. Jeżeli porównać pierwszy kwartał tego roku z rokiem
2019, liczba chińskich turystów w
naszych hotelach, pensjonatach
i kempingach była o 97 proc. niższa. Innymi słowy – Chińczycy
do Republiki Czeskiej na razie nie
przyjeżdżają. Podobnie zresztą jak
Koreańczycy. Turystów ze Stanów
Zjednoczonych jest u nas mniej o
61 proc. Starsi wciąż boją się koronawirusa, a to oni przed pandemią
najchętniej odwiedzali i zwiedzali
nasz kraj. Dla wielu Amerykanów
ponadto Republika Czeska leży za
blisko Ukrainy... Jeszcze kilka lat
temu całkiem sporą część turystów

tworzyli u nas Rosjanie. Także ich w
tym roku nie ma i nie będzie, z wiadomych zresztą powodów. Przedstawiciele czeskiej branży turystycznej próbują więc przyciągnąć
do nas turystów z innych zakątków
świata, m.in. z krajów arabskich.
Jest na to szansa, mamy bowiem
bezpośrednie loty do Dubaju i Kataru, a także powrotne z Arabii
Saudyjskiej i Kuwejtu. Na pewno
jednak tłumy arabskich turystów
nie zaleją naszych szlaków turystycznych, zamków, uzdrowisk i innych cudów architektury z dnia na
dzień, choć niewątpliwie mamy im
wiele do zaoferowania. Póki co więc
sytuacja czeskiej branży turystycznej jest wciąż dość trudna, choć o
wiele lepsza, aniżeli jeszcze przed
rokiem. Dla przykładu podczas
gdy w I kwartale 2021 roku hotele i
pensjonaty na terenie całego kraju
przyjęły zaledwie 280 tys. gości, w
tym roku było ich już 2,8 mln.


Na tle Europy źle poradziliśmy sobie
z pandemią

P

odczas pandemii koronawirusa rząd „przydusił”
czeską gospodarkę do
tego stopnia, że do tej pory
nie udało jej się stanąć na nogi.
To wynik analizy Moore CR, którą
opublikowała wczoraj agencja prasowa ČTK. Zdaniem analityków,
wina leży po stronie chaotycznych
i źle wycelowanych restrykcji. W
efekcie ubiegłoroczny wzrost gospodarczy w RC był czwartym najgorszym wynikiem w całej Unii Europejskiej.
Według Moore CR, na początku
ub. roku produkt krajowy brutto
Czech nadal nie osiągał poziomu
sprzed pandemii. Na końcu 2021
roku brakowało mu 2,2 proc. do
wartości z końca 2019 roku. Gwoli
sprawiedliwości należy jednak do-

dać, że na poziom sprzed pandemii
nie udało się wspiąć aż dziesięciu
krajom Unii Europejskiej. Gorsze
wyniki od czeskiego miały Hiszpania, Portugalia, Włochy i Austria.
W 2020 roku nie wyglądało jednak
na to, że będzie aż tak źle. RC pod
względem spadku gospodarczego
zajmowała bowiem dziesiątą pozycję. Rok później gospodarka wypadła już jednak jako czwarta najsłabiej się rozwijająca. Krótko mówiąc:
pozostałe kraje europejskiej rodziny poradziły sobie znacznie lepiej z
post-koronawirusowym kryzysem
ekonomicznym.

Dlaczego tak źle?
Petr Kymlička, partner Moore CR,
przypisuje mało chlubny wynik
kilku czynnikom. – Jednym z nich

były często przesadne, a przede
wszystkim chaotyczne restrykcje
przeciwepidemiczne, jak również
niesystemowe rozwiązania, jeśli
chodzi o zasiłki państwowe – zaznacza. Smutne jest to, jak sam
zauważa, że ograniczenia, które
miały powstrzymać szerzenie się
choroby, nie przełożyły się nawet
na liczbę ofiar pandemii. RC w
przeliczeniu liczby zgonów na milion mieszkańców zajmuje wśród
europejskich
krajów
również
czwarty szczebel.
Wracając
do
instrumentów,
którymi państwo starało się powstrzymać wirusa, autorzy analizy
stwierdzają, że większość z nich celowała w utrzymanie zatrudnienia,
nie bacząc na to, że właśnie przegrzany rynek pracy należy do naj-

większych problemów ostatnich
lat. – Nasz kraj zmarnował więc w
pewnym sensie okazję do oczyszczenia rynku z nieefektywnie
funkcjonujących przedsiębiorstw
i tym samym oddalił proces przetransformowania się w gospodarkę
z wyższą wartością dodaną – przekonuje, dodając, że jakby tego było
mało, ekspansja fiskalna w tym
czasie stała się znaczącym czynnikiem powodującym dramatyczny
wzrost inﬂacji. To, że RC należy
do krajów, gdzie ceny podskoczyły
najbardziej, wie dziś chyba każdy.

Lepiej ma tylko Polska
Spośród czterech krajów sąsiadujących z Czechami gospodarka aż
trzech z nich nie osiągnęła nawet
99 proc. poziomu z końca 2019

roku. Oprócz Austrii, która wyszła
gorzej od nas, chodzi o Słowację i
Niemcy. Jedynym wyjątkiem jest
Polska, której gospodarka w ciągu dwóch lat wzrosła o 3,6 proc.
Natomiast najlepiej z punktu widzenia gospodarczego poradziła
sobie z pandemią COVID-19 Irlandia, gdzie PKB od końca 2019 roku
wzrósł o niesamowite 20 proc., a w
2020 roku była jedynym krajem w
UE, gdzie gospodarka rosła.
Kymlička upatruje tak znakomity wynik w dobrze wycelowanych,
a jednocześnie ograniczonych czasowo przeciwcowidowych restrykcjach. Podkreśla też specyficzny
charakter gospodarki irlandzkiej,
która ukierunkowana jest na usługi
oraz technologie najwyższej klasy.
(sch)
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Tomasz Majewski,

wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, podsumował mistrzostwa świata w Eugene

Sportowa sobota stała m.in. pod znakiem piłkarskich meczów kontrolnych w letnim okienku przygotowawczym. To już ostatnie szlify przed
startem nowego sezonu, zarówno w najwyższej klasie rozgrywek, jak też w drugiej lidze. Atrakcyjnie zapowiada się zwłaszcza początek piłkarskich
rozgrywek 2022/2023 w drugiej lidze (FNL). W najbliższą sobotę 30 lipca na Leśnej dojdzie do bratobójczej bitwy pomiędzy Trzyńcem a Karwiną.
Karwińskiego spadkowicza czeka pod Jaworowym na pewno ciężka przeprawa.
Janusz Bittmar

ką rywala. To nasza bolączka – zauważył. – Drużynę
przejąłem w dobrym stanie, świetnie przygotowaną
przez trenerów Galáska i
Smetanę. Miałem więc ułatwione zadanie. Teraz pora,
żeby przekonać kibiców, że
stać nas na dobry futbol –
dodał.

BANIK OSTRAWA
– MFK KARWINA
2:1

FK TRZYNIEC –
OPAWA 0:1

Do przerwy: 0:0. Bramka:
80. Dolechek. Trzyniec:
Hasalík (46. Kerl) – Jursa (65. Szewieczek), Brak,
Straňák (70. Zogata), Hýbl
(70. Tandara) – Machuča,
Habusta – Omasta, Kateřiňák, Kania (65. Obadal)
– Samiec (52. Holík).
Trzyńczanie zakończyli
letnią jazdę sparingową w
kiepskim stylu, przegrywając z Opawą po słabym meczu. Trener Martin Zbončák
nie pozostawił na piłkarzach suchej nitki.
• W pojedynku o piłkę karwiński napastnik Michal Papadopulos (z lewej) i ostrawski obrońca Michal Frydrych. Fot. mfkkarvina
– Zagraliśmy fatalnie.
Od początku do końca rydów – feralnych kontuzji. Z probleOstrawie poturbowanego z ostatna korzyść pierwszoligowca przewal miał więcej z gry, lepiej radził
mami zdrowotnymi wciąż borykają
niego sparingu Daniela Bartla,
chylił po kwadransie gry Daniel
sobie w grze pozycyjnej, w pressię bramkarz Jan Laštůvka, obrońna boisku zabrakło również RaTetour. Jego trafienie należało do
singu – ocenił przegrane zawody
ca David Lischka oraz napastnik
faela Tavaresa i Lukáša Čmelíka.
kategorii przypadkowych. Ostrawszkoleniowiec Trzyńca. – Nasza
Ladislav Almási. – Śledzimy rozwój
– Chciałbym pochwalić chłopaków
ski pomocnik chciał bowiem dogra nabrała rumieńców dopiero po
wydarzeń i jestem optymistą. Do
za determinację. Zagrali ambitnie,
środkować w pole karne w kierunprzerwie. Opawianie zdominowameczu z Sigmą pozostało jeszcze
przez cały mecz dotrzymywali kroku lepiej ustawionych partnerów,
li głównie ﬂanki, właśnie po akcji
trochę czasu. Najgorzej czuje się
ku pierwszoligowemu rywalowi –
swoim butem wycelował piłkę jedoskrzydlającej straciliśmy gola –
na chwilę obecną Lischka – zdraskomentował spotkanie Hejdušek.
nak – ku zaskoczeniu wszystkich –
przybliżył ważny sobotni sparing
dził trener Banika Pavel Vrba. Do– Budujemy zespół praktycznie od
do karwińskiej siatki.
na Stadionie Rudolfa Łabaja trzyświadczony szkoleniowiec, który
podstaw, ale myślę, że do startu
Dla Karwiny mecz z Banikiem
niecki trener.
do Ostrawy wrócił ze Sparty Praga,
drugiej ligi zdążymy wszystko pobył świetnym sprawdzianem aktuW barwach gospodarzy zabrachciałby celować z zespołem w górzapinać na ostatni guzik.
alnej dyspozycji. Wartością dodakło obrońcy Martina Foltyna oraz
ne rejony pierwszoligowej tabeli. W
Banik, który szykuje się do
ną było wysokie tempo spotkania
napastnika Václava Juřeny. O tym,
meczach przygotowawczych Banik
pierwszoligowych derbów z Sigmą
i co najważniejsze – brak nowych
czy obaj zdążą się wylizać z problenie był jednak tak efektywny, jak
Ołomuniec (30 lipca w Ostrawie),
kontuzji, które często pojawiają się
mów zdrowotnych przed sobotnizakładał właśnie Vrba. – Musimy
nie wystawił w sparingu najsilniejw najgorszych momentach. Tremi derbami z Karwiną, przekonabyć bardziej skuteczni pod bramszego składu z prozaicznych powoner Tomáš Hejdušek oszczędzał w
my się w najbliższych dniach.


Czempionat z niedosytem
Na ósmym miejscu w klasyﬁkacji medalowej zakończyli udział w mistrzostwach świata polscy lekkoatleci. Białoczerwoni rozpoczęli z przytupem, kończyli jednak w dołku psychicznym. Czempionat w Eugene zdominowali
gospodarze, którzy wywalczyli aż 33 medale, w tym 13 złotych. Dla porównania – Polacy zgromadzili cztery kruszce,
Czesi jeden.
Janusz Bittmar

P

o świetnym występie polskich młociarzy (Paweł Fajdek złoty, Wojciech
Nowicki srebrny)
oraz równie udanym starcie Katarzyny Zdziebło w chodzie na 20 i
35 km (dwa srebrne medale) końcówka mistrzostw świata w lekkiej
atletyce przebiegała pod dyktando
innych reprezentacji.
Polskie marzenia o kolejnych medalach prysły wraz z finałem męskiej
sztafety 4x400 m, a zwłaszcza w eliminacjach po słabym biegu kobiecej
sztafety. Polacy startujący w składzie: Maksymilian Klepacki, Karol
Zalewski, Mateusz Rzeźniczak i Kajetan Duszyński zajęli dziewiąte miejsce, złoto przypadło Amerykanom,
którzy ustanowili najlepszy w tym
roku wynik na świecie — 2:56,17. Wyprzedzili oni Jamajczyków – 2.58,58
i Belgów – 2.58,72. Czas Polaków na
mecie wynosił 3:02,51 i był najlepszym wynikiem w tym sezonie.
Niedosyt towarzyszył występowi
Pii Skrzyszowskiej w biegu na 100
m przez płotki. Polka nastawiała
się na życiowy sukces w Eugene, w
końcu jednak musiała uznać wyższość rywalek, odpadając w półfi-

• Katarzyna Zdziebło, polska gwiazda mistrzostw świata. Fot. ARC
nale. Trzeba jednak podkreślić, że
poziom w tej konkurencji był wręcz
galaktyczny. Skrzyszowska pobiegła bowiem w dobrym stylu, wyrównując rekord życiowy (12,62),
ale nawet ten wynik nie zapewnił
jej udziału w finale.
Czempionat zakończył się spektakularnym triumfem Szweda Armanda Duplantisa, pasowanego

przed mistrzostwami na największą gwiazdę imprezy. Rekordzista
świata w skoku o tyczce potwierdził
klasę, bijąc… nowy rekord świata –
6,21. To prawdziwe mistrzostwo, na
które obecnie stać tylko tego młodego Szweda. Duplantis jest niekwestionowanym królem lekkiej
atletyki, najbardziej medialnym
zawodnikiem w lekkoatletycznym

B

zem szczęście uśmiechnęło się do
Piotra Krzywonia. Voucher do
odbioru w siedzibie redakcji, ul.
Strzelnicza 28, Czeski Cieszyn.
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rozgrywaliśmy z nimi spotkania,
zarówno podczas Memoriału Karola Jungi w Stonawie, jak też na
Słowacji – powiedział „Głosowi”
Piotr Twardzik, długoletni członek
Orłów Zaolzia. – Ostatnia konfrontacja miała miejsce w marcu tego
roku w Korni, gdzie gospodarze
zwyciężyli 5:4. Pałamy więc chęcią
rewanżu.
Orły Zaolzia nie pozostawiły nic
przypadkowi. – Trenujemy regularnie, ostatnie zajęcia odbyły się w
ubiegły piątek w Czeskim Cieszynie na Brandysie – zdradził naszej

gazecie Twardzik, który jest również członkiem sekcji sportowej
PTTS „Beskid Śląski”. – Trenowaliśmy w upalne popołudnie, mając
do dyspozycji siedemnastu zawodników. To dobry prognostyk przed
meczem na „Gorolu” – zaznaczył.
– Omówiliśmy strategię, trenowaliśmy stałe fragmenty gry, które
mogą mieć kluczowe znaczenie w
spotkaniu w Jabłonkowie. Chcemy
się dobrze przygotować, bo przeciwnik przyjeżdżał zawsze w dobrej
dyspozycji i kondycji fizycznej.
Słowacki zespół pojawi się na

• Fragment piątkowego treningu na boisku Brandys w Czeskim Cieszynie.
Fot. ARC

peletonie. Usain Bolt ma więc godnego następcę. Gwiazdą polskiej
wyprawy została zaś Katarzyna
Zdziebło, wicemistrzyni świata na
dystansie 20 km i 35 km. Srebrny
medal na 35-kilometrowej trasie
Polka okrasiła rekordem Polski
2:40:03. I jeszcze ciekawostka: chodziarka poruszała się średnim tempem 4:34/km.


Brąz dobry
na wszystko
Polscy siatkarze zdobyli brązowy
medal w prestiżowych rozgrywkach Ligi Narodów. W meczu
o trzecie miejsce podopieczni
trenera Nikoli Grbicia pokonali w
Bolonii reprezentację Włoch 3:0.
Dla biało-czerwonych to trzeci z
rzędu medal w tych rozgrywkach
(po brązie z 2019 roku i srebrze w
ubiegłorocznej edycji).
– Brązowy medal Ligi Narodów
daje nam pewność siebie przed
mundialem. Pewność, że nawet
po takim meczu jak ten przegrany
z USA, można wrócić – stwierdził
selekcjoner polskiej kadry Nikola Grbić. Dla Serba to pierwszy
medal wywalczony z reprezentacją Polski, ale jak podkreśla, nie
ostatni. – Przed nami mistrzostwa
świata. Mam nadzieję, że to
będzie dla nas medalowy czempionat.
Do siatkarskiego mundialu pozostał jeszcze miesiąc. Polacy
spotykają się 2 sierpnia na zgrupowaniu w Spale. Czempionat,
w którym biało-czerwoni bronią
mistrzowskiego tytułu, zaplanowano w terminie od 26 sierpnia
do 11 września na arenach w
Polsce i Słowenii. Status miastgospodarzy otrzymały Katowice i
Gliwice oraz Lublana.

MECZ O 3. MIEJSCE

POLSKA –
WŁOCHY 3:0

Sety: 25:16, 25:23, 25:20. Polska:
Bartosz Kurek, Aleksander Śliwka,
Jakub Kochanowski, Kamil
Semeniuk, Marcin Janusz, Mateusz
Bieniek – Paweł Zatorski (libero)
oraz Karol Butryn, Tomasz Fornal.

RETROSKOP
razylijski czarodziej piłki
zwany Ronaldinho był
bohaterem ubiegłotygodniowej foto-zagadki w
Retroskopie. Piłkarz, który swoimi
nietuzinkowymi sztuczkami zaskarbił sobie serca fanów na całym
świecie, najlepsze lata kariery klubowej spędził w FC Barcelona i AC
Milan.
Znajdujemy się na kolejnej lotnej premii, a to znak, że do jednego z Was powędruje voucher do
sieci sklepów Sportisimo. Tym ra-

Orły Zaolzia szykują się do meczu z reprezentacją Kysuc
sierpnia szykuje się nie lada
gratka dla fanów Orłów Zaolzia. W ramach „Gorolskigo Święta” w Jabłonkowie
przewidziano m.in. towarzyski
mecz piłkarski pomiędzy oldbojami Orłów a drużyną reprezentującą region Kysuc na Słowacji. Przypomnijmy, z powodu pandemii
koronawirusa ostatnie dwa mecze
towarzyszące obchodom „Gorola”
Orły Zaolzia rozgrywały pomiędzy
sobą.
– Z piłkarzami Kysuc łączy nas
długoletnia przyjaźń. Kilkakrotnie
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Mogło być lepiej, ale mogło też być gorzej

Ostatnie szlify przed startem
piłkarskiego sezonu

Do przerwy: 2:1. Bramki: 9. Jaroň,
16. Tetour – 4. Málek.
Ostrawa: Letáček – Ndefe (61.
Sanneh), Frydrych (46. Chlumecký), Pokorný, Fleišman - P. Jaroň
(61. Buchta), Kaloč, Tetour (61. Budínský), Šehić - Klíma (46. Kuzmanović), Tijani (75. Smékal).
Karwina: Ciupa - A. Krčík (61.
Zedníček), Soukeník, Žídek, Cienciala – Nešický (46. D. Krčík),
Boháč (61. Stropek) – Mikuš, Málek
(61. Svoboda), Rezek (61. Clement)
– Papadopulos (61. Durosinmi).
W atrakcyjnych derbach pierwszoligowy Banik Ostrawa pokonał
u siebie drugoligową Karwinę 2:1.
Dla obu drużyn sobotni sparing
posłużył za sprawdzian generalny przed startem nowego sezonu.
Karwiniacy po spadku z Fortuna
Ligi rozpoczną 30 lipca sezon drugoligowy i od razu z przytupem – w
derbach z Trzyńcem. Na Miejskim
Stadionie w Ostrawie-Witkowicach
nie zabrakło więc wysłanników
trzynieckiego klubu, którzy obejrzeli w miarę wyrównane zawody,
w których Banik wykazał się lepszą
skutecznością. Trenerzy wystawili
składy zbliżone do tych, w jakich
zamierzają zagrać w 1. kolejce sezonu 2022/2023.
Goście ruszyli na rywala z impetem, prowadząc od 4. minuty po
ładnej, szybkiej akcji wykończonej
przytomnym strzałem Jaroslava
Málka. Goście nie radowali się jednak z prowadzenia zbyt długo. W
9. minucie Banik z dośrodkowania
Eldara Šehica (byłego piłkarza Karwiny) wyrównał, a szalę spotkania

♩

„Gorolu” w mocnym składzie. Nie
zabraknie m.in. byłych pierwszoligowych zawodników, takich jak Rastislav Michalík, który pokazał się z
korzystnej strony m.in. w barwach
Trzyńca, Liberca, Sparty Praga i reprezentacji Słowacji.
Początek meczu na boisku Spartaka Jabłonków w niedzielę 7 sierpnia o godz. 10.00. Piłkę wprowadzi
uroczyście do gry Jan Czudek, dyrektor Huty Trzynieckiej i członek
Orłów Zaolzia. Komentatorem spotkania będzie Bronisław Schimke.
(jb)

PYTANIE NR 109
Pozostajemy w wakacyjnych zagranicznych wojażach. Czy ktoś z
Was poznaje tego oto dżentelmena?
Na odpowiedzi czekam do najbliższej niedzieli pod adresem
e-mailowym: bittmar@glos.live
(jb)

Fot. ARC

Zwycięski debiut
Lewandowskiego

K

ibice futbolu wreszcie
się doczekali. Robert
Lewandowski
zadebiutował w barwach
FC Barcelona, zaliczając 45 minut wygranego meczu
towarzyskiego z Realem Madryt w
Las Vegas (1:0). W drugiej połowie
polskiego napastnika zmienił Aubameyang.
Katalończycy, którzy przebywa-

ją w Stanach Zjednoczonych na
tradycyjnym letnim zgrupowaniu,
spotkanie z „Królewskimi” potraktowali poważnie, a debiut „Lewego” w wyjściowym składzie był tylko potwierdzeniem tej tezy.
Real zagrał w nieco bardziej
eksperymentalnym
ustawieniu,
chociażby bez Benzemy w ataku.
Gola na wagę zwycięstwa zdobył w
27. minucie pięknym uderzeniem

Raphinha. Co ciekawe, Lewandowski zagrał na boisku z numerem
„12” na plecach, a nie – jak w Bayernie Monachium – z „9”.
– Chcę być liderem na boisku, bo
wiele już się w futbolu nauczyłem
i wiem, że jestem tu też po to, żeby
inni mogli się rozwijać — zaznaczył Lewandowski w wywiadzie dla
oficjalnej telewizji Barcelony.
(jb)
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WSPOMNIENIA

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

XXVIII Pielgrzymka Autokarowa Zaolzie – Jasna Góra
Ta pielgrzymka miała się odbyć
w 2020 roku... Niestety mogła się
zrealizować dopiero parę dni temu!
Chodzi o XXVIII Pielgrzymkę Autokarową Zaolzie – Jasna Góra.
Ogromnie się ucieszyłam, że było
tak dużo zainteresowanych. W
końcu – nie ma się czemu dziwić.
Po tak długiej przerwie! I udało się
– w czwartek, 21 lipca. Drogą wyjątku była to pielgrzymka jednodniowa.
Wyjechało nas 60 osób. Po błogosławieństwie w kościele pw.:
NSPJ w Czeskim Cieszynie naszym
pierwszym celem było przepiękne
Sanktuarium Maryjne w Kalwarii
Zebrzydowskiej. Oto parę słów z
przewodnika: „ (...) Myślą fundatora – Mikołaja Zebrzydowskiego, wojewody krakowskiego, było
stworzenie ośrodka nabożeństwa
Męki Pańskiej. Pierwszy wybudowany tu w 1600 r. kościół Ukrzyżowania miał być miejscem praktyki
osobistej pobożności fundatora.
Wkrótce jednak dzięki natchnieniu Ducha Świętego wybudował w
latach 1602-1620 21 kościołów i kaplic. Już w czasie budowy rozwinęło się specjalne nabożeństwo Męki
Pańskiej, zwane najczęściej dróżkami Pana Jezusa, w skład którego
wchodziły pieśni, rozmyślania i
modlitwy. Szczególnie uroczyście
obchodzi się je w Wielkim Tygodniu. Z czasem rozwinęło się ono w
Misterium Pasyjne, które gromadzi
w każdym roku ponad 100 tysięcy
pątników. Obok szczególnego kultu Męki Pańskiej Kalwaria Zebrzydowska stała się również sanktuarium maryjnym. Główny kościół
Kalwarii został poświęcony Matce
Bożej Anielskiej”.
Oczywiście, był też czas na posiłek w postaci bardzo smacznego
obiadu. Właściwym naszym celem
była Częstochowa. Jak zwykle na
każdej takiej pielgrzymce – powitanie pielgrzymów pieszych i
rowerowych. Wszyscy podziwiali
przede wszystkim pieszych pielgrzymów. Po pokonaniu 162 km w

CO W KINACH
TRZYNIEC – Kosmos: Prezidentka (26, godz. 15.00; 27, godz.
17.30); Řekni to psem (26, godz.
17.30); Top Gun: Maverick (26,
godz. 19.30); Velká premiéra (27,
godz. 20.00); Tři Tygři ve filmu:
Jackpot (28, godz. 17.30); Men (28,

PROGRAM TV
WTOREK 26 LIPCA

Nie umiera ten, kto żyje w pamięci i sercach bliskich.
Dnia 27 lipca upłynie 13 lat od chwili, kiedy ucichło szlachetne serce naszej Kochanej
Mamusi

śp. MARII BRUDNEJ
nauczycielki z Trzyńca

Z miłością i szacunkiem wspominają córka i syn z rodzinami.



GŁ-441

W dniu 28 lipca 2022 roku minie 30. rocznica śmierci
naszego Kochanego

śp. inż. STANISŁAWA DUDYSA
z Bystrzycy nad Olzą

Prosimy bardzo wszystkich, którzy Go pamiętają i mają
Go w sercu, o chwile wspomnień.
Dziękują serdecznie żona, córka i synowie wraz z rodzinami.


GŁ-436

NEKROLOGI

Dnia 19 lipca 2022 zmarła w wieku 78 lat

OLGA MILERSKA
O chwilę wspomnień prosi syn.


• Pamiątkowe zdjęcie uczestników pielgrzymki. Fot. JÓZEF ZOGATA
ciągu sześciu dni weszli na Jasną
Górę ze śpiewem i modlitwą. Rozradowani i pełni Ducha Świętego. Z
początku mieli bardzo dobrą pogodę, ostatnie cztery dni wędrowali
w wielkim upale. Przewodnikiem
duchowym był O. Andrej Slodička,
pomagającym kapłanem – franciszkanin z Cieszyna, O. Leopold.
Opiekunem duchowym pielgrzymki rowerowej był ks. Lukáš Mocek.

Po serdecznych powitaniach wszyscy pielgrzymi (pieszej, rowerowej i
autokarowej) udali się do Bazyliki
Jasnogórskiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a dokładnie
do kaplicy Matki Bożej, by uczestniczyć we Mszy św. dziękczynnej.
Parę słów z „przewodnika”: „(...)
Obrona Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego, w roku 1655,
upewniła naród, że Królowa Polski

czuwa nad Jego losami. Królowie
polscy otaczali Jasną Górę wielką
czcią. Od Jadwigi i Jagiełły, fundatora kościoła, każdy z królów przyjeżdżał po swej koronacji, by złożyć
hołd Królowej Polski”.
Kult Matki Bożej wpisany jest w
historię naszej ojczyzny od zarania jej istnienia, świadczy o tym
wymownie pieśń Bogurodzica –
pierwszy polski hymn narodowy.

Pragnę tą drogą podziękować
naszemu przewodnikowi duchowemu, którym był o. Waldemar
Szczygioł. Również kierowca naszego autokaru p. Andrzej Kubeczka zasłużył sobie na nasz podziw i
podziękowanie za swoją brawurową
jazdę. Będziemy wspominać te pielgrzymki z nadzieją, że w przyszłym
roku będziemy mogli znowu wyruszyć!
Jadwiga Franek

godz. 20.00); TRZYNIEC – Kino
Letnie: Vyšehrad: Fylm (22,
godz. 21.30); CZ. CIESZYN – Central: Sing 2 (27, godz. 17.30); Lunatycy (28, godz. 16.30); Muži na
pokraji nervového zhroucení (28,
godz. 19.00); KARWINA – Centrum: Thor. Miłość i grom (26,
godz. 17.30; 27, godz. 20.00); Velká
premiéra (26, godz. 20.00); Jurassic World: Dominion (27, godz.

17.30); Elvis (28, godz. 18.00);
HAWIERZÓW – Kino Letnie:
Prezidentka (26, godz.21.30);
How to Please a Woman (27, godz.
21.30); DC Liga Super-Pets (28,
godz. 21.30); CIESZYN – Piast:
Pamiętniki tatusia Muminka (26,
27, godz. 16.15); Powodzenia Leo
Grande (26, 27, godz. 18.00); A oni
dalej grzeszą, dobry Boże! (26, 27,
godz. 20.00).

CO NA ANTENIE

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

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.

CO W TERENIE
PTTS „BŚ” – Zaprasza 26. 7. na
wycieczkę do Bystrzycy-Pasiek
(Ogródek Ziołowy). Spotkamy się
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„Głos” należy do Stowarzyszenia
Dzienników
Mniejszości Narodowych i Etnicznych Europy MIDAS

na dworcu w Bystrzycy o godz.
7.40 i idziemy nieoznakowaną
trasą na Pasieki do Ogrodu Ziołowego.
W drodze powrotnej
możliwość opiekania kiełbasek u
Ali Morcinkowej w ogrodzie przy
domku wczasowym (kiełbaski i
chleb własne, kawa i herbata do
dyspozycji). Trasa A – 11 km, trasa B – 7 km (autobusem nr 770 na
Pasieki-Konečná o godz. 7.50).
WĘDRYNIA – Klub Seniora MK
PZKO zaprasza członków na spacer po Cieszynie z przewodniczką, we wtorek 2. 8. Odjazd z Wędryni pociągiem o godz. 8.24 lub
indywidualnie. Spotykamy się o
godz. 9.00 koło Ośrodka Kultury
„Strzelnica” w Czeskim Cieszynie.

WYSTAWY
CZ. CIESZYN, KONGRES POLAKÓW, ul. Grabińska 458/33: wystawa „Józef Gacek, żołnierz Legionów Polskich”. Czynna od wtorku
do piątku w godz. 8.00-15.00.
CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓWNY
PZKO, Strzelnicza 28, galeria w
holu na parterze: do 2. 9. wystawa
pt. „Twórcze życie Pawła Kalety”.
Czynna w godzinach otwarcia budynku.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ,
ul. Główna 115/15, Cz. Cieszyn:
do 28. 8. wystawa pt. „Rzeki nie
płyną, jak chcą”. Ekspozycja czynna: wt, czw, so i nie: w godz. 10.0015.00; śr: 12.00-16.00.
MUZEUM HUTY TRZYNIECKIEJ i MIASTA TRZYŃCA, Sala
wystaw, Frýdecká 387: do 30. 10.

TVC 1

6.59 Studio 6 9.00 Szkoła pielęgniarek (s.) 9.45 Pod jednym dachem
(s.) 10.30 Nimfa z Wełtawy (bajka)
11.30 Klejnoty naszej krainy 12.00
Południowe wiadomości 12.30 Taka
zwykła rodzina (s.) 13.15 Podróż po
Czechach 13.50 Wielkie Siodlo (s.)
14.40 Winnetou III (film) 16.15 Szkoła pielęgniarek (s.) 17.00 Podróżomania 17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości
regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom?
18.55 Prognoza pogody, wiadomości,
sport 20.10 Mój nagi pamiętnik (film)
21.55 Komisarz Moulin (s.) 23.25
Schimanski (s.) 0.55 AZ kwiz.
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowna planeta 9.20 Markiza Angelika (film)
11.15 Największe bitwy czołgowe
12.05 Samoloty myśliwskie 13.10
100 cudów świata 14.05 Stalingrad
14.55 Niesamowite zwierzęce rodziny 15.50 Łapizbiry (film) 17.40
Przechadzka po Andaluzji 18.40 Na
rowerze 18.55 Grupa Maraton 19.50
Wiadomości w czeskim j. migowym
20.00 Żegnaj przyjacielu (film) 22.00
Oscar (film) 23.25 Morderstwa w Walhali (s.) 0.10 Fargo (s.).

GŁ-444

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. 9. wystawa pt. „Není včelka jako včelka”. Czynna: wt-pt: w
godz. 9.00-17.00; nie: w godz. 13.0017.00.
GALERIA MIASTA TRZYŃCA,
DK „Trisia”, nám. Svobody 526,
Trzyniec: do 26. 8. wystawa Rudolfa Štafa pt. „Plátkové zlato kladené
mezi přivřená víčka”. Ekspozycja
czynna: po-pt: w godz. 8.00-16.00.

CO ZA OLZĄ
CIESZYŃSKI OŚRODEK KULTURY, Dom Narodowy, Galeria
Ceglana, Rynek 12, Cieszyn: do
30. 7. wystawa pt. „50-lecie Cieszyńskiego Klubu Hobbystów”.
Czynna: po-pt: w godz. 8.00-16.00.
 Miejska Galeria Sztuki
Współczesnej 12: do 13. 8. wystawa pt. „Więź”. Czynna: po-pt: w
godz. 8.00-16.00.
KSIĄŻNICA
CIESZYŃSKA,
Mennicza 46, Cieszyn: do 28. 8.
wystawa pt. „Tadeusz Reger w
życiu prywatnym i publicznym”.
Czynna wt-pt: w godz. 8.00-18.00,
so: 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.
10.00-15.00.
WIEŻA PIASTOWSKA i ROTUNDA św. Mikołaja, Cieszyn:
czynne codziennie w godz. 10.0019.00.

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40 Spece
(s.) 9.45 Zamieńmy się żonami 11.05
Pościg 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Lekarze z Początków (s.)
13.45 Dr House (s.) 15.35 Zamieńmy
się żonami 16.57 Popołudniowe wiadomości 17.40 Pościg 18.50 Gospoda
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda
20.20 Szefowa (s.) 21.40 Pojedynek
na talerzu 22.40 Policja Chicago (s.)
23.35 Dr House (s.).

• Stalingrad
Wtorek 26 lipca,
godz. 14.05
TVC 2

TVC 1

• Oscar
Wtorek 26 lipca,
godz. 22.00
TVC2

• Taka zwykła rodzina
środa 27 lipca,
godz. 12.30
TVC 1

TVC 1

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Najciekawsze
miasta na świecie 9.20 Niesamowite
zwierzęce rodziny 10.15 Hitler i jego
krąg zła 11.10 Królestwo natury 11.40
Wielkie wędrówki zwierząt 12.30 Hi-

6.59 Studio 6 9.00 Szkoła pielęgniarek (s.) 9.45 Ojciec Brown (s.) 10.30
Pieczenie na niedzielę 11.00 Śladami
gwiazd 11.30 Klejnoty naszej krainy 12.00 Południowe wiadomości
12.30 Taka zwyka rodzina (s.) 13.15
Podróż po Czechach 13.50 Wszystko,
co lubię 14.30 Różowa sobota 15.10
Slovacko się nie sądzi (s.) 16.15 Szkoła
pielęgniarek (s.) 17.00 Podróżomania
17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom?
18.55 Prognoza pogody, wiadomości,
sport 20.10 Diabelska zasadzka (s.)
21.10 Nasze dzieci (film) 22.30 Hercule Poirot (s.) 0.05 Żegnaj przyjacielu (film).

TVC 2

ŚRODA 27 LIPCA
6.59 Studio 6 9.00 Szkoła pielęgniarek (s.) 9.45 Kamera na szlaku 10.15
Obiektyw 10.45 Uśmiechy Zdeny
Hadrbolcowej 11.30 Klejnoty naszej
krainy 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Taka zwykła rodzina (s.)
13.25 Podróż po Czechach 13.50 Jak
się żyje cudownym dzieciom 14.10
Dynastia Novaków (s.) 15.00 Siedem
białych płaszczy (film) 16.15 Szkoła
pielęgniarek (s.) 17.00 Podróżomania
17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom?
18.55 Prognoza pogody, wiadomości,
sport 20.10 Grzeszni ludzie miasta
Pragi (s.) 21.50 Morderstwa w kręgu
(s.) 23.10 Detektyw Endeavour Morse
(s.) 0.40 Klejnoty naszej krainy.

6.10 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień
8.15 M.A.S.H. (s.) 8.50 Wydział zabójstw (s.) 10.05 7 bajecznych przypadków Honzy Dědka 11.20 Strażnik
Teksasu (s.) 12.25 Zapach zbrodni (s.)
13.35 Komisarz Rex (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 Winogrodnicy (s.) 21.35
Show Jana Krausa 22.40 Tak jest,
szefie! 23.55 Szef w Hiszpanii 0.40 Z
miejsca zbrodni.

CZWARTEK 28 LIPCA

PRIMA

6.10 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień
8.15 M.A.S.H. (s.) 8.50 Winogrodnicy
(s.) 10.05 Incognito 11.20 Strażnik
Teksasu (s.) 12.25 Zapach zbrodni (s.)
13.35 Komisarz Rex (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 7 bajecznych przypadków Honzy Dědka 21.25 Mama
do zabicia (s.) 22.30 7 przypadków
Honzy Dědka 23.45 Tak jest, szefie!
0.50 Z miejsca zbrodni.

Pościg 12.00 Południowe wiadomości, sport, pogoda 12.30 Lekarze z Początków (s.) 13.45 Dr House (s.) 15.40
Zamieńmy się żonami 16.57 Popołudniowe wiadomości 17.40 Pościg
18.45 Gospoda (s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Zamieńmy
się żonami (reality show) 21.40 Comeback (s.) 22.50 Policja Chicago (s.)
23.45 Dr House (s.).

PRIMA

TVC 2

NOVA

z Trzyńca-Kanady

POLECAMY

5.59 Dzień dobry 8.30 Najlepsi tancerze pustkowi 9.20 Przechadzka po
Andaluzji 10.20 Samoloty myśliwskie
11.10 Mega-budowle 12.10 Cudowna
planeta 13.00 Fascynujące spotkania ze zwierzętami 13.55 Skradzione
serce 14.25 Europejska historia 15.20
Największe bitwy czołgowe 16.05
Sprawozdanie o człowieku, co nie
chciał wojny 16.35 Zawodowiec (film)
18.20 Sto cudów świata 19.10 Babel
19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00 Hrabia Monte Christo
(s.) 21.45 Nieszczęścia Alfreda (film)
23.20 Dekalog (s.) 0.05 Balthazar (s.).

NOVA

• Żegnaj przyjacielu
Czwartek 28 lipca,
godz. 0.05
TVC 1

storie nawrócenia 13.00 Tajemnice
kolei żelaznych 13.25 Cuda starożytności 14.10 Czar Afryki 14.35 Narciarz 15.35 Miasta bez barier 15.45
Niesamowita Azja 16.30 Oscar (film)
17.55 Kamera w podróży 18.45 Norweskie fiordy 19.50 Wiadomości w
czeskim j. migowym 20.00 Zawodowiec (film) 21.50 Hipopotamy w
Afryce (film) 23.35 Babel Berlin (s.)
0.25 Grupa Maraton.

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40 Spece
(s.) 9.45 Zamieńmy się żonami 11.05

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.35 Szefowa (s.) 9.50 Zamieńmy się żonami
11.05 Pościg 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Lekarze z Początków
(s.) 13.45 Dr House (s.) 15.35 Zamieńmy się żonami 16.57 Popołudniowe
wiadomości 17.40 Pościg 18.50 Gospoda (s.) 19.30 Wiadomości, sport,
pogoda 20.20 Mały pitawal z dużego
miasta (s.) 22.50 Policja Chicago (s.)
23.45 Dr House (s.).

PRIMA

6.10 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień
8.15 M.A.S.H. (s.) 8.50 Winogrodnicy (s.) 10.10 Show Jana Krausa 11.25
Strażnik Teksasu (s.) 12.25 Zapach
zbrodni (s.) 13.30 Komisarz Rex (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 Świat
jurajski (film) 22.55 Incognito 0.00
Tak jest, szefie! 1.05 Z miejsca zbrodni.
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POST SCRIPTUM
KRZYŻÓWKA SYLABOWA

UŚMIECHNIJ SIĘ

1

2

3

4

A

B

C

D

POZIOMO: A. suchy lub mokry, męczy przeziębionego B. drapieżny ptak nocny o dużej głowie i oczach osadzonych z przodu głowy – fartuch ochronny lekarza C. pustorożce z Tybetu – delikatna tkanina podobna do aksamitu D. brak, mankament, wada lub kreseczka w odejmowaniu
PIONOWO: 1. azjatycka roślina oleista, jaroszom zastępująca mięso 2. „... czy herbata?”, program tv, czyli aromatyczna używka – imię Räikkönena, fińskiego kierowcy wyścigowego 3. część garderoby podtrzymująca spodnie
lub inne ubranie – bliżej Słońca niż Ziemia lub bogini miłości, utożsamiana z grecką Afrodytą 4. pierwiastek
chemiczny o symbolu Te i liczbie atomowej 52
Wyrazy trudne lub mniej znane: TELLUR, WELUR

MINIKWADRAT MAGICZNY I

LOGOGRYF ŁUKOWATY

Pionowo i poziomo jednakowo:

1
1. Al na tablicy Mendelejewa
2. alfabetyczny spis
lub „... Schindlera”, film S. Spielberga
3. lantanowiec
o symbolu Yb
4. babiloński bóg
piśmiennictwa
i mądrości
Wyrazy trudne lub
mniej znane: NABU

2

3

4

1

Rozwiązaniem jest nazwa miasta na prawach powiatu we wschodniej Polsce, stolica województwa
i powiatu lubelskiego. Jest to dziewiąte co do wielkości populacji miasto w Polsce. Położone nad Bystrzycą miasto prezentuje niezwykłą architekturę na obszarze Starego Miasta i Śródmieścia. Budowle
sakralne tego obszaru prezentują okresy stylowe od gotyku do baroku. Obok średniowiecznej Bramy
Krakowskiej, neostylowy zamek stanowi drugi rozpoznawalny symbol architektoniczny miasta. Najstarszymi zachowanymi budowlami są: kaplica św. Trójcy oraz XIII-wieczny donżon.

2

3
1.-4. kulisty model Ziemi
3.-6. roślina z rodziny pieprzowatych, uprawiana głównie na wyspach Borneo i Jawie
5.-8. Abelka oficjalnie
7.-10. nastrojowy, smutny utwór liryczny
9.-12. na mapie oznaczana kolorem zielonym
11.-2. imię Merkel, byłej kanclerz Niemiec

4

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Wyrazy trudne lub mniej znane: KUBEBA

Pionowo i poziomo jednakowo:

1. jednoosobowy
występ, popis wirtuoza
2. mściwy rewanż,
odpłacenie pięknym za nadobne
3. Carl, słynny lekkoatleta amerykański, 9-krotny
mistrz olimpijski
4. miasto na wyspie
Honsiu, nad jeziorem Biwa
Wyrazy trudne lub
mniej znane: OTSU

1

2

3

4

1

2

3

4

W

śród autorów poprawnych rozwiązań zostanie
rozlosowana nagroda. Rozwiązania prosimy

Rozwiązanie krzyżówki sylabowej z 12 lipca:
A. PALMA B. NOCE/KAFIR C. RADIO/NORMA D. DAWID
1. NORA 2. PALCE/DIODA 3. MAKA/NORWID 4. FIRMA

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

Rozwiązanie minikwadratu I z 12 lipca:

nia upływa w piątek 5 sierpnia 2022 r. Nagrodę z 12 lipca

1. IŁŻA 2. ŁEBEK 3. ŻETON 4. AKNE

otrzymuje Ewa Mrowiec z Hawierzowa. Autorem dzisiej-

Rozwiązanie minikwadratu II z 12 lipca:

szych łamigłówek jest Jan Kubiczek.

1. ŁASK 2. ALARM 3. SROGI 4. KMIN
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 12 lipca: LESZNO

