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Wszyscy jesteśmy częścią 
jednej rodziny
WYDARZENIE: Spotkania w klasach, rozmowy w gronie nauczycieli, wspomnienia, zwiedzanie szkoły, wspólne 
zdjęcia i... zabawa jak za starych czasów. Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie 
otworzyło w sobotę nową tradycję – za nami I Zjazd Absolwentów, przed nami, jak zobowiązują się organizatorzy, 
kolejne. 

Szymon Brandys

S
podobała mi się wie-
loletnia już tradycja 
takich zjazdów w 
czeskocieszyńskiej 
czy trzynieckiej pod-
stawówce i muszę 
przyznać, że trochę 

skopiowaliśmy ten pomysł – wyja-
śnia nauczyciel Michał Szczotka, 
który zaproponował dyrekcji prze-
niesienie tego zwyczaju na gimna-
zjalny grunt. – To ogromna praca 
całego grona pedagogicznego, dy-
rekcji i Macierzy Szkolnej – dodaje. 

W pierwszym zjeździe wzięli 
udział absolwenci, którzy obcho-
dzili w tym roku okrągłe rocznice 
zdania matury i ukończenia swojej 
szkoły. Stąd też w poszczególnych 
klasach spotkali się uczniowie z 
roczników maturalnych z koń-
cówką 6 i 1. Najstarsi swój egzamin 
dojrzałości zdawali w 1956 roku. 

– Chodzi o to, żeby od dzisiaj nasi 
absolwenci wiedzieli już, że będą 
się u nas spotykali co pięć lat – do-
daje Szczotka. 

Korytarzami czeskocieszyńskie-
go „Słowaka” w sobotę przechadza-
li się zarówno absolwenci, którzy 
opuścili mury tej szkoły niedawno, 
jak i ci, dla których polskie gimna-
zjum kojarzy się z innym miejscem 

– z Obrokami, Łazami, Karwiną czy 
starym budynkiem szkoły w Cze-
skim Cieszynie. 

– Na ogół mamy kontakt z 
młodszymi rocznikami, które za-
praszają nas na swoje spotkania 
klasowe. Czym jednak starsi ab-
solwenci, tym ta więź staje się luź-
niejsza. I stąd ten dzisiejszy zjazd, 
byśmy znów mogli stworzyć jedną 

wielką rodzinę – mówiła „Głosowi” 
dyrektor gimnazjum Maria Jarnot, 
która sama w sobotę występowała 
w potrójnej roli, także absolwentki 
i wychowawczyni klasy maturują-
cej w roku 2011. 

Na pamiątkę sobotniego spotka-
nia każdy jego uczestnik otrzyma 
zdjęcie grupowe swojej klasy – na 
poszczególne sesje wzywał ich 

specjalny dzwonek i ogłoszenie 
ze szkolnego radiowęzła. Dzień 
Otwarty w gmachu szkoły za-
mknęła zabawa w Ośrodku Kultury 
„Strzelnica”.  

Na str. 5 publikujemy wspomnienia 
obecnych na zjeździe absolwentów 
szkoły. 

23 
września 1909 powstało Polskie Gim-
nazjum Realne im. Juliusza Słowac-
kiego w Orłowej. Szkoła wybrała na 
swego patrona wieszcza, którego set-
na rocznica urodzin przypadła właśnie 
w tym roku. Dawny patron powrócił 
w nazwie czeskocieszyńskiej placówki 
w 2014 roku

• Najstarszy obecny na zjeździe rocznik, maturzyści z 1956 roku, wspominał 
jeszcze Polskie Gimnazjum Realne w Orłowej na Obrokach. Fot. SZYMON BRANDYS
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• Jesień to nie tylko pora pięknych kolorów przyrody, ale także czas na... 
roboty publiczne. Na osiedlu przy ul. ČSA w Jabłonkowie nareszcie wzięli 
się za remont chodnika. Niestety, tylko pewne fragmenty są nowe, ale 
miejmy nadzieję, że uda się kiedyś ów chodnik wyremontować w całości. 
 (endy) 
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

KRESKĄ MALOWANE

WYPADKI Z WEEKENDU

P
róbowaliście Państwo kiedyś w swojej kuchni zamie-
nić na półce miejscami cukier i sól? Wiecie, ten słoik, 
do którego zawsze sięgacie, by doprawić zupę, posta-
wić w miejscu, gdzie od lat stoi cukiernica. A cukierni-
cę przenieść w miejsce słoika z solą. W które miejsce 
sięgniecie odruchowo stojąc nad garnkiem z zupą? O 
posoleniu dobrej kawy lub zaparzonej chwilę wcze-

śniej herbaty nawet nie chcę wspominać – każdy, komu przydarzyła 
się podobna przygoda, do dziś czuje smak pomyłki. 

Wystarczy drobna zmiana, by przekonać się, jak trudno zerwać z 
pewnym nawykiem. Weźmy jeszcze zmianę laptopa, na którym przez 
lata pisało się teksty. Układ klawiatury na nowym urządzeniu spra-
wia, że chcąc skasować wyraz, odruchowo naciskam klawisz, gdzie 
zawsze był „delete”. Tymczasem na nowym urządzeniu w tym samym 
miejscu jest opcja wyłączenia komputera... Dopiero po utracie kilku 
tekstów nauczyłem się nowego układu, choć i tak czasem zdarza mi 
się odruchowo wyłączyć komputer (w szewskim języku próbuję wtedy 
określić bezsilność w starciu z nawykiem).

Czytając projekt ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospo-
litej Polskiej, który zakłada m.in. zamianę kolejności drugiej i trzeciej 
zwrotki polskiego hymnu (druga zwrotka zaczynałaby się od słów 
„Jak Czarniecki do Poznania”, a nie jak dotąd „Przejdziem Wisłę, 
przejdziem Wartę”) mam przed oczami 10-letnich chłopców ogląda-
jących w telewizji mecz piłkarskiej reprezentacji Polski z Robertem 
Lewandowskim na czele. Gdy rozbrzmiewa Mazurek Dąbrowskiego, 
chłopcy – jak ich idole – stają obok siebie i dumnie śpiewają polski 
hymn. Jeszcze parę lat temu przed meczami polskiej kadry wykony-
wana była tylko pierwsza zwrotka. Od pewnego czasu śpiewane są 
dwie. I dzieciaki wiedzą, że zaraz po „Jeszcze Polska nie zginęła…” 
mają śpiewać „Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę”. Nabrały pew-
nego dobrego nawyku, którego być może trudniej byłoby im wpoić w 
szkole, czy w domach.

Zamiana kolejności zwrotek w polskim hymnie, która według Mini-
sterstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ma być powrotem 
do źródłowego tekstu „Mazurka Dąbrowskiego”, to nie jest najlepszy 
pomysł. Bo choć po jakimś czasie w kuchni nauczymy się, gdzie po 
zmianie miejsc stoi sól, a gdzie cukier, a ja wreszcie opanuję klawia-
turę, to jednak utrwalona przez lata kolejność wykonywania zwro-
tek polskiego hymnu, w duchu której wyrastały kolejne pokolenia, 
powinna zostać zachowana. Lepiej nie mieszać w tym mazurku, ani 
dzieciom w głowach.  

ZDANIEM... Łukasza Klimańca

klimaniec@glos.live

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BOGUMIN
Strażnicy miejscy dopadli 
producenta i dealera narko-
tyków, 9-krotnie karanego 
mężczyznę. Zwrócił na 
siebie uwagę, kiedy jechał 
autem po ścieżce dla rowe-
rzystów. Kierowca starał 
sIę uciec stróżom prawa, 
lecz został zatrzymany u 
ujścia Olzy do Odry. Na 
miejsce powołano policjan-
tów z psem służbowym. 
Rzeczy, które znaleziono 
w wozie i w okolicy, mają 
prawdopodobnie związek 
z nielegalną produkcją nar-
kotyków. 29-latek został 
aresztowany. Prowadzone 
jest śledztwo ws. niedozwo-
lonej produkcji i dystrybucji 
środków odurzających. 
 (dc)

CIERLICKO
Kino w Domu Kultury przy-
ciąga festiwale. W ub. środę 
było jednym z przystanków 
IX Międzynarodowego Fe-
stiwalu T-Film 2021, który 
poświęca uwagę dziedzic-
twu kulturalnemu i  bogac-
twu naturalnemu naszej 
planety. Starsi uczniowie 
obejrzeli film „Siostry w ak-
cji” z cyklu Telewizji Czeskiej 

„Nie 
daj się” oraz 
film „Offline”, 
który zgłębia temat 
uzależnienia młodego 
pokolenia od mediów 
społecznościowych.  
Odbyła się również 
dyskusja o ochronie 
przyrody z dramaturgiem 
pierwszego z filmów Jose-
fem Albrechtem.  (dc)

ORŁOWA
Pensjonariuszka Domu 
Seniora „Vesna” Hildegarda 
Perutkowa obchodziła w 
środę 102. urodziny. Perso-
nel przygotował dla niej ży-
czenia, tort, wzniesiono toa-
st na zdrowie solenizantki. 
Staruszka cieszy się stosun-
kowo dobrym zdrowiem, 
pomaga w sprzątaniu swo-
jego pokoju, bierze udział 
we wspólnych ćwiczeniach. 
Lubi z innymi wypić kawę w 
bufecie i wygrzewać się na 
słońcu. Receptę na długie 
życie upatruje w pracowito-
ści i aktywności. Jest zado-
wolona z życia i cieszy się z 
każdego drobiazgu.  (dc)

OSTRAWA
Władze miasta powięk-
szyły dotacje finansowe 
dla poszczególnych dziel-
nic. Kwoty podnoszono 
kilkakrotnie w ciągu roku. 
Magistrat tłumaczy, że było 
to możliwe dzięki dobrej 
gospodarce. Samorządy 
dzielnicowe dzięki dodatko-
wym funduszom remontują 
przedszkola i domy seniora, 
modernizują osiedla, budują 
parkingi, odnawiają zieleń. 
Wzrost inwestycji w po-
równaniu z ub. rokiem jest 
dobrze widoczny. Do końca 
2020 roku uchwalono dota-
cje dla dzielnic w wysokości 
456 mln koron, w tym roku 
(do końca września) prze-
znaczono na ten cel 634 
mln z budżetu miasta.  (dc)
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środa

czwartek

dzień: 14 do 16 ºC 
noc: 9 do 6 ºC 
wiatr: 1-4 m/s

dzień: 15 do 19 ºC 
noc: 14 do 12 ºC 
wiatr: 5-9 m/s

dzień: 12 do 15 ºC 
noc: 11 do 9 ºC  
wiatr: 4-9 m/s

DZIŚ...
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Imieniny obchodzą:  
Piotr, Ziemowit
Wschód słońca: 7.07
Zachód słońca: 17.34
Do końca roku: 73 dni
(Nie)typowe święta:
Narodowy Dzień 
Pamięci Duchownych 
Niezłomnych
Przysłowie: 
„Październik ciepły, 
będzie luty skrzepły”

JUTRO...
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Imieniny obchodzą:  
Felicjan, Irena
Wschód słońca: 7.09
Zachód słońca: 17.32
Do końca roku: 72 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Szelek
Przysłowie:
„Idzie jesień, 
a tu pusta kieszeń”

POJUTRZE...
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Imieniny obchodzą:  
Celina, Urszula
Wschód słońca: 7.10
Zachód słońca: 17.30
Do końca roku: 71 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Bez Skarpetek
Przysłowie:
„Od świętej Urszuli 
oczekuj śnieżnej koszuli”

POGODA

BOGUMIN

ORŁOWA

CIERLICKO

OSTRAWA

Znajdujący się 
na zboczu Małej 
Czantorii w Lesznej 
Górnej pomnik 
upamiętniający śmierć 
sześciu żołnierzy Armii 
Krajowej, których 
szczątki spoczywają 
na cmentarzu 
ewangelickim 
w Nydku, został 
odnowiony i w piątek 
15 października 
oficjalnie zaprezentowany. W sobotę 23 
października spotkają się przy nim uczestnicy 
marszu turystycznego m.in. z Wędryni i Nydku. 

Łukasz Klimaniec P
omnik Partyzantów w 
Lesznej Górnej znajdu-
je się przy polsko-cze-
skiej granicy na zboczu 
Małej Czantorii, na wy-
sokości 645 m n.p.m. 
w niełatwo dostępnym 

Nowe oblicze Pomnika Partyzantów

miejscu. Upamiętnia dramatyczne 
wydarzenie z 30 listopada 1943 r. i 
śmierć sześciu żołnierzy Armii Kra-
jowej z oddziału „Czantoria” – Aloj-
zego Badury, Jana Bujoka, Jana Po-
loka, Jana Pytla, Klemensa Starzyka 
i Pawła Śliża, którzy zginęli z rąk hi-
tlerowców.

– W tym miejscu znajdował się 
bunkier partyzancki, dość dobrze 
ukryty. Niemcy długo szukali tego 
miejsca, aż wreszcie ktoś się wyga-
dał. Zrobili obławę 30 listopada 1943 
roku. Większość partyzantów zdoła-

ła uciec, ale sześciu zostało 
w bunkrze. Nie mieli żad-
nych szans, bo do bunkra 
Niemcy wrzucili wiązkę 
granatów – opowiada Ze-
non Sobczyk, prezes gmin-
nego koła PTTK „Ślimoki” 
Goleszów, które regularnie 
od 2004 roku organizuje 
Międzynarodowy Tury-
styczny Marsz Pamięci pod 
Pomnik Partyzantów.

Odnowienie pomnika w 
Lesznej Górnej to efekt sta-
rań gminy Goleszów, która 
złożyła wniosek do tego-
rocznej edycji programu 
Fundacji Orlen „Czuwamy! 
Pamiętamy!”. Spośród 203 
wniosków organizator pro-
gramu przyznał dofinan-
sowanie na realizację tylko 

34 projektów, w tym właśnie gminie 
Goleszów. Koszt odrestaurowania 
pomnika wyniósł 20 tys. zł. Prace 
polegały m.in. na wyczyszczeniu i 
odnowieniu monumentu, uporząd-
kowaniu jego obejścia, umieszcze-
niu granitowego daszku na obelisku 
oraz nowej, granitowej tablicy opisu-
jącej wydarzenia z 1943 roku.

– To początek naszej polityki, w 
ramach której zamierzamy odnawiać 
miejsca pamięci znajdujące się na te-
renie gminy Goleszów – zapowiada 
Sylwia Cieślar, wójt Goleszowa.

W piątkowym wydarzeniu prócz 
władz gminy Goleszów wzięli udział 
m.in. przedstawiciele Instytutu 
Pamięci Narodowej, Nadleśnictwa 
Ustroń, a także drużyna harcerska 
„Iskry” z Dzięgielowa. 

Wydarzenie na zboczu Małej 
Czantorii poprzedziła wizyta samo-
rządowców na cmentarzu ewange-
lickim w Nydku, gdzie pochowane 
są szczątki żołnierzy – kwiaty na 
ich grobach złożyli wójt Nydku Jan 
Konieczny, wójt gminy Goleszów 
Sylwia Cieślar, jej zastępca Rafał 
Glajcar oraz Karol Lipowczan, prze-
wodniczący Rady Gminy Goleszów.

W sobotę 23 października przy 
odnowionym pomniku spotkają się 
uczestnicy 18. Międzynarodowe-
go Turystycznego Marszu Pamięci. 
Wydarzenie zaplanowano ok. godz. 
12.00-12.30. Organizatorzy marszu 
proponują cztery trasy wejścia – z 
Wędryni (Pod Ostrym – Pomnik 
Partyzantów, 9 km), Nydku (Rynek – 
Pomnik Partyzantów, 4 km), Ustroń 
Goje (Mała Czantoria – Pomnik 
Partyzantów, 7 km), Ustroń Polana 
(Wielka Czantoria – Mała Czantoria 
– Pomnik Partyzantów, 6 km). Po 
złożeniu kwiatów pod pomnikiem 
zaplanowano wspólne ognisko w 
punkcie widokowym przy węźle 
szlaków Leszna Podlesie – Cisowni-
ca Budzin. 

Najlepsza biblioteka w regionie 

Biblioteka w Trzyńcu wy-
grała konkurs Biblioteczna 
K2 i otrzymała tytuł Biblio-
teka Roku Województwa 

Morawsko-Śląskiego. W środę jej 
dyrektorka Martina Wolna odebrała 
nagrodę z rąk 
wicehetmana 
ds. kultury 
Lukáša Cury-
li. Biblioteka 
została na-
grodzona za 
ciągłą i sys-
t e m a t y c z n ą 
pracę z mło-
dzieżą oraz za 
nadzwyczajne 
działania pod-
czas pandemii. 

– Nagroda ta ma dla nas ogromną 
wartość – przyznała Wolna. – W ten 
sposób została doceniona nie tylko 
biblioteka i zespół bibliotekarzy, ale 
częściowo także rodzice i pedago-
dzy, którzy od dawna nas wspierają 
i z nami współpracują. To wsparcie 
jest w tym roku szczególnie widocz-
ne. W ub. roku odnotowaliśmy duży 
spadek czytelników, głównie dzieci i 
młodzieży. Teraz wracają i pojawiają 
się nowi. Dzieci i całe rodziny. Szko-
ły ponownie uczestniczą w naszych 
programach, popyt jest naprawdę 
duży. 

Pomimo niepewności związanej 
z obostrzeniami pandemicznymi 
bibliotece udało się zorganizować 
Festiwal Czytelniczy, z którego sko-

rzystało ponad 2,6 tys. dzieci. Już 
od 11 lat w bibliotece wydzielona 
jest specjalna strefa dla nastolatków 
i studentów oraz miłośników gier 
planszowych. W okresie pandemii 
instytucja dostosowała usługi do 

obostrzeń sanitarnych, w maksy-
malnej mierze zapewniła ich bez-
kontaktowość, realizowała prelekcje 
i dyskusje w Internecie. Biblioteka 
była jednym z partnerów Kongresu 
Polaków podczas niedawnych Dni 
Polskich w Trzyńcu. 

Tytuł Biblioteka Roku Wojewódz-
twa Morawsko-Śląskiego nie jest 
pierwszą nagrodą dla trzynieckiej 
placówki. W 2015 roku sięgnęła jesz-
cze wyżej – po tytuł Biblioteka Roku 
Republiki Czeskiej. 

W tegorocznym konkursie Biblio-
teczna K2 jury przyznało także wy-
różnienia bibliotekom w Hradcu nad 
Morawicą i w Pietwałdzie. Współ-
organizatorami konkursu są woje-
wództwo morawsko-śląskie oraz Bi-
blioteka Naukowa w Ostrawie.  (dc)

Rys. JAKUB MRÓZEK

• Wręczenie nagrody – w środku dyrektorka Biblioteki 
Trzyniec Martina Wolna. Fot. mat. pras. woj. morawsko-śląskiego

Potrójna interwencja GOPR-ów na granicy
Czeskie Beskidzkie Górskie Po-
gotowie Ratownicze w sobotnie 
popołudnie zostało wezwane do 
trzech przypadków, w których ra-
townicy górscy podjęli współpracę 
ze swoimi kolegami albo przedsta-
wicielami innych służb z drugiej 
strony granicy. 

Około godziny 15.00 dyspozyto-
rzy czeskiego górskiego pogotowia 
przyjęli wezwanie od polskiego 
GOPR-u. Na czesko-polskiej gra-
nicy znalazła się kobieta z proble-
mami zdrowotnymi. – Wysłaliśmy 
na miejsce nasz patrol ze stacji na 
Jaworowym. Po przyjeździe ratow-
nicy stwierdzili, że czeska turystka 
ma objawy zapaści. Razem z ko-
legami z Polski udzielili kobiecie 
pierwszej pomocy i przetranspor-
towali ją do karetki pogotowia ra-
tunkowego – relacjonuje Radim 
Pavlica, dyspozytor Beskidzkiej 
Grupy Czeskiego Górskiego Pogo-
towia Ratowniczego. 

Po około dwóch godzinach od 
wcześniejszego zdarzenia pol-
ski GOPR znów skontaktował się 
z czeskimi służbami w sprawie 
znalezienia przez turystów w 
górach kobiety z uszkodzeniami 
twarzy. – Nasi ratownicy stwier-
dzili, że turystka była najpewniej 
pod wpływem środków odurza-
jących – dodaje Pavlica. Kobieta 
odmówiła przewiezienia do szpi-
tala, ratownicy górscy opatrzyli 

jej więc tylko rany i przetranspor-
towali w doliny, gdzie odebrała ją 
rodzina. 

Środki odurzające były też naj-
pewniej przyczyną kolejnej in-
terwencji górskiego pogotowia. 
Tego samego dnia w godzinach 
wieczornych na czesko-słowackiej 
granicy znalazł się zdezorientowa-
ny mężczyzna ze Słowacji. – Na-
sza ekipa ratowników z Jawornika 
stwierdziła, że turysta nie uległ 
żadnemu zranieniu, jednakże nie 
ma pojęcia, gdzie się znalazł – wy-
jaśnia Pavlica. Mężczyznę przejęła 
słowacka policja. 

– Trzy przypadki współpracy 

transgranicznej to dużo nawet jak 
na Beskidy, gdzie w jednym miej-
scu sąsiadujemy z dwoma pań-
stwami. Mogę stwierdzić, że w 
każdym z opisanych przypadków 
doszło do perfekcyjnej koordynacji 
pracy z kolegami z Polski. Dzięku-
jemy też za życzliwość policjantom 
ze Słowacji – komentował trudną 
sobotnią służbę naczelnik HS Be-
skydy, Radan Jaškovský.

Ponadto beskidzki GOPR w cza-
sie sobotniego popołudnia był 
jeszcze wzywany do trzech urazów. 
Ostatnie wezwanie, około godziny 
21., polegało na pomocy przy reani-
macji starszej kobiety.  (szb)

•••
Wpadli pod pociąg
Na przejeździe kolejowym w Ropicy 
doszło w niedzielę wieczorem do 
poważnej kolizji samochodu oso-
bowego z  pociągiem. W momencie 
interwencji dwóch ekip wojewódz-
kiego pogotowia ratunkowego, któ-
re dotarły na miejsce śmigłowcem 

z  Ostrawy i karetką z  Trzyńca, toż-
samość młodego kierowcy nie była 
znana. Jako pasażer towarzyszyła 
mu 21-letnia kobieta. Poszkodowani 
byli nieprzytomni oraz znajdowali 
się w stanie bezpośredniego zagro-
żenia życia. U obojga lekarze stwier-

dzili obrażenia głowy oraz wyrazili 
podejrzenie istnienia wielu innych 
poranień, z  którymi zostali prze-
transportowani do Szpitala Uniwer-
syteckiego w Ostrawie. Mężczyznę 
musieli z samochodu wyciągać stra-
żacy. (sch)

Fot. HS Beskydy

Wielki piec po remoncie

W niedzie-
lę roz-
p o c z ą ł 
się nowy 

etap wytapiania su-
rówki w Hucie Trzy-
nieckiej. Po 60 dniach 
zakończył się remont 
i modernizacja wiel-
kiego pieca numer 6 
(WP6), który jest jed-
nym z dwóch najważniejszych urzą-
dzeń technologicznych w hucie. 

Remont WP 6 był największą te-
goroczną inwestycją w przedsiębior-
stwie. Łączne koszty sięgnęły 650 
mln koron. Ostatni remont kapi-
talny WP6 odbył się w 1999 roku, a 
więc przed 22 laty. Głównym celem 
remontu była instalacja nowych 
elementów i urządzeń technologicz-
nych odpowiadających dzisiejszym 
standardom. To powinno podnieść 
efektywność produkcji i obniżyć 
obciążenie dla środowiska. Wraz 
z  rozpaleniem wyremontowanego 
pieca został uruchomiony podgrze-

wacz powietrza typu Kalugin, trzeci 
i ostatni na WP6. 

Piec produkuje rocznie ponad mi-
lion ton surówki, która następnie 
przetwarzana jest w stalowniach, a 
następnie w walcowniach Huty Trzy-
nieckiej, gdzie powstają już konkretne 
wyroby i półprodukty. Dzienna pro-
dukcja wynosi średnio 3 tys. ton. 

WP6 jest w użyciu od 1952 roku, 
kilkakrotnie był remontowany i mo-
dernizowany. Jego obsługę zapewnia 
48 stałych pracowników, dziesiątki 
dalszych osób wykonuje konser-
wację obu pieców i inne powiązane 
czynności.  (dc)

• Pomnik Partyzantów znajduje się na 
zboczu Małej Czantorii na wysokości 
645 m n.p.m. W piątek został oficjalnie 
zaprezentowany po renowacji. 
Fot. ŁUKASZ KLIMANIEC
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Zdjęcia: SZYMON BRANDYS

Fot. DANUTA CHLUP

ANKIETA – ZJAZD ABSOLWENTÓW 2021

»Lira« z medalem »Gloria Artis«

Podczas tegorocznej XIX 
„Darkowskiej Jesieni” w 
Domu Polskim MK PZKO 
w Karwinie-Frysztacie 

Chór Mieszany „Lira” otrzymał z 
rąk konsul generalnej RP w Ostra-
wie Izabelli Wołłejko-Chwastowicz 
Srebrny Medal „Zasłużony Kultu-
rze Gloria Artis”. Niedzielny kon-
cert chórzystów był pierwszym ich 
występem po długiej przerwie. 

– Po długiej rozłące spowodo-
wanej pandemią znów możemy 
się spotkać i niezmiernie się z tego 
cieszę – rozpoczął niedzielne po-
południowe spotkanie Tadeusz 
Konieczny, organizator „Darkow-
skiej Jesieni” i zarazem prezes 
chóru „Lira”. Jak przyznał, z po-
wodu zawieszenia działalności 
przez wiele zespołów śpiewaczych 
w Czechach i w Polsce, organizato-
rzy byli pełni obaw, czy uda się w 
ogóle przeprowadzić 19. edycję tej 
imprezy.

Spotkanie z muzyką i poezją 
rozpoczął Chór „Lira”. Ich koncert 
miał także charakter spóźnionego 

występu jubileuszowego. 111-latek 
z Darkowa przygotował lekki i me-
lodyjny repertuar łatwo wpadający 
w ucho słuchacza. Goście Domu 
Polskiego mogli w niedzielę wy-
słuchać m.in. „Skrzypka na dachu” 
Jerry’ego Bocka, „Pieśń o Wilii” Fe-
renca Lehara czy „Funiculi, funicu-
la” Luigi’ego Denza. 

– Chór nie tylko uszczęśliwia 
nas tutaj i pozwala przeżyć piękne 
chwile. Jego zasługi zostały także 
dostrzeżone w Warszawie. Mam 
zaszczyt po 1,5 roku wręczyć Srebr-
ny Medal „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis” – mówiła po koncer-
cie „Liry” konsul generalna RP w 
Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwa-
stowicz, wręczając odznaczenie 
nadane przez Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego RP.

„Chór mieszany z Darkowa 
poprzez swoją działalność kon-
certową i wysoki poziom arty-
styczny promuje polską kulturę 
muzyczną w Republice Czeskiej. 
Stanowi element łączący polską 
i czeską społeczność. Wokół chó-

ru skupione są środowiska Po-
laków żyjących poza granicami 
kraju, którzy chcą zachować dla 
następnych pokoleń dziedzictwo 
narodowe przodków” – czytamy 
w laudacji prof. Piotra Glińskie-
go, polskiego ministra kultury. 
Odznaczenie zostało złożone na 
ręce dyrygentki Beaty Pilśniak-
-Hojki. – To kawał dobrej historii 
śpiewania i jestem przekonana, 
że moi chórzyści zasłużyli na ten 
medal. Bardzo się cieszę – mówi-
ła „Głosowi”. Członkowie zespołu 
otrzymali również odznaczenia 
MK PZKO w Darkowie.

Ponadto publiczność „Darkow-
skiej Jesieni” gorąco przyjęła gości 
z Polski – tańce nowoczesne oraz 
piosenki zaprezentował Dziecięcy 
Zespół Taneczny „Wesołe Nutki” 
z Żor pod kier. Marii Kożuch. Zza 
Olzy do Frysztatu przyjechała po-
nadto Grupa Wokalna „Camerton” 
pod dyr. Ewy i Grzegorza Kacz-
marczyków. Była również okazja 
do wysłuchania poezji jesiennej w 
wykonaniu Katarzyny i Małgorzaty 

Szyi oraz koncertu fortepianowego 
w wykonaniu Joanny Zolich.  

Imprezę zorganizowało MK 
PZKO w Karwinie-Darkowie oraz 
Klub Kobiet MK PZKO w Karwinie-
-Frysztacie. Członkowie tych kół 
zaprezentowali swoje prace oraz 
przedmioty związane ze swoimi 

zainteresowaniami na specjalnej 
wystawie pt. „Cztery pory roku”. 
– W ramach naszej współpracy 
przyniosłyśmy to, co miałyśmy w 
domu. To m.in. efekt naszych prac 
rękodzielniczych, ale nie tylko – 
wyjaśniała „Głosowi” Anna Pilat z 
frysztackiego koła.  (szb)

• Dyrygentka chóru „Lira” Beata Pilśniak-Hojka prezentuje Srebrny Medal 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Fot. SZYMON BRANDYS

Wyszperali i wystawili

Przez cały weekend od piąt-
kowego popołudnia do 
niedzieli w Domu PZKO 
w Suchej Górnej Klub 

Chłopa prezentował niezwykłą 
wystawę. Można się było dzięki 
niej dowiedzieć m.in. jak ostrzyło 
się żyletki, jak wyglądał pierwszy 
czechosłowacki telewizor oraz jacy 
rzemieślnicy pracowali przed laty 
w wiosce. 

Przeszukali swoje strychy, piw-
nice, stodoły i garaże. Co udało się 
ciekawego znaleźć, to zabrali na 
wystawę. Pomagały im członkinie 
miejscowego Klubu Kobiet. – Dla 
nas to nie są znów tak stare przed-
mioty, bo wiele z nich pamiętamy 
z dzieciństwa albo nawet używa-
my ich do pracy dzisiaj – wyjaśnia 
Bronisław Zyder, jeden z autorów 
wystawy i członek Klubu Chłopa, 

który w Domu PZKO w Suchej pre-
zentował przede wszystkim swoje 
aparaty fotograficzne, kamery i 
akcesoria. 

Narzędzia ciesielskie, szew-
skie, stolarskie, liczydło, beczka 
karwińskiego piwa, narzędzie do 
cynowania, zestawy kreślarskie, 
kącik panów i kącik pań, przed-
mioty codziennego użytku, kaski 
górnicze i wiele innych przed-
miotów związanych z historią 
górnictwa w regionie. Masa prze-
różnych eksponatów, a z każdym 
z nich łączy się jakaś opowieść. 

Prawdziwym rarytasem była sza-
fa grająca – jeden z najstarszych 
eksponatów. Sporym zaintereso-
waniem cieszyła się także ostrzał-
ka do żyletek, której działanie pre-
zentował szef Klubu Chłopa Erwin 
Mikuła (można zobaczyć na nagra-

niu na Facebooku glos.live). Bogatą 
miejscową historię odzwierciedlały 
także szyldy zakładów rzemieślni-
czych. Jeden z nich, stolarski, nale-
żał do dziadka Erwina Mikuły, Teo-
fila. – Pamiętam dobrze ten napis, 
pochodzi on z czasów Pierwszej 
Republiki, a później przepisywano 
go na język niemiecki, potem pol-
ski, a w końcu znów czeski. Do dziś 
w domu mamy maszyny dziadka – 
wyjaśnia. 

Wystawę członkowie klubu 
chcieli zorganizować już wiosną 
zeszłego roku. – Do trzech razy 
sztuka, dwa razy musieliśmy 
odejść od swoich planów z powo-
du pandemii, ale teraz już nie od-
puściliśmy – dodaje Zyder, który 
w klubie pełni także funkcję kro-
nikarza i fotografa. 

Po weekendzie przedmioty 

wrócą na swoje miejsce – do do-
mów ich właścicieli. A panowie 
znów spotkają się w Domu PZKO, 
tym razem w ramach jednego ze 
swoich regularnych spotkań, któ-
re odbywają się zawsze w pierw-

szy wtorek miesiąca o godz. 17. 
Klub Chłopa MK PZKO w Suchej 
Górnej powstał w 2012 roku, 
obecnie liczy 26 członków. Śred-
nia wieku sięga 71 lat i 11 miesię-
cy. (szb)

• Bronisław Zyder, jeden z 
autorów wystawy, prezentuje 
swoje eksponaty. 
Fot. SZYMON BRANDYS

Zbigniew Rokita  
– »Kajś«, wyd. Czarne 2020

Wiadomość o nagro-
dzie Nike dla Zbi-
gniewa Rokity za 
jego opowieść o Gór-

nym Śląsku przyszła w momencie, 
kiedy właśnie czytałam tę książkę. 
Podobał mi się styl, byłam pod 
wrażeniem wieloaspektowego 
potraktowania tematu przez mło-
dego autora, który pisał „Kajś”, 
mając trzydzieści lat. Podziwia-
łam, jak ze skrawków wspomnień 
i lakonicznych faktów sklejał losy 
swoich przodków z podgliwickiej 
Ostropy i osadzał je w kontekście 
historycznym. Współczułam jego 

prapradziadkowi Urbanowi, po-
wstańcowi śląskiemu, do którego 
po I wojnie światowej „Polska nie 
doszła”. A gdy w 1945 roku wresz-
cie nadciągała, w ruskim towarzy-
stwie, zginął od ułamka bomby. 

Polskość w sowieckiej oprawie 
była dla Górnoślązaków zabójczą 
mieszanką. Przymusowe wysie-
dlenia, wywózki do łagrów, we-
ryfikacja tych, co zostali. Przez 
napływowych autochtoni trakto-
wani byli jako gorsi i podejrzani. 

Rozumiałam ich trudne poło-
żenie, a jednak, im bardziej opo-
wieść zbliżała się do współcze-

sności, tym bardziej denerwowały 
mnie wypowiedzi osób, którym 
Rokita udzielał głosu. No bo jak 
to – nadal nie uważają się za Pola-
ków, nadal ciążą ku niemieckości 
albo, w lepszym przypadku, ku 
jakiejś autonomii? I co to w ogóle 
za pomysł, aby język śląski uznać 
za równorzędny z prawdziwymi 
językami? 

I tu zdałam sobie sprawę, że 
jeżeli ja, też Ślązaczka z pograni-
cza, tyle że Cieszyńskiego, nie do 
końca Górnoślązaków rozumiem, 
to jakże ogromne musi być to nie-
zrozumienie ze strony większości 

Polski. Ale czy mamy prawo się 
dziwić, że na przykład potomek 
rodziny z Gliwic, które do 1945 
roku były niemieckie, chciałby 
poznać historię swoich ziem z in-
nego niż z warszawskiego punktu 
widzenia? 

Jeden z rozmówców Roki-
ty wspomina, że gdy po wojnie 
chodził do szkoły, nauczyciel-
ka (napływowa) kazała napisać 
uczniom wypracowanie o tym, jak 
ich dziadkowie dzielnie walczyli 
z Niemcami w kampanii wrze-
śniowej. Nikt z klasy zadania nie 
odrobił, bo nie potrafił. Myślę, że 

ten epizod bardzo dobrze ilustruje 
stosunek ówczesnej, ale po części 
też obecnej Polski do przeszłości 
Śląska.  Danuta Chlup

NASZA RECENZJA

Paweł Szlauer (matura 1996, Czeski Cieszyn)
– Znalazłem właśnie swoje zdjęcie z klasy 4. A z 1996 roku na 
szkolnym tableau. Wspomnienia odżyły! Niesamowicie to prze-
leciało, to już 25 lat! W pamięci mam ten ostatni dzień i ostatnią 
lekcję, kiedy nasza wychowawczyni mówiła, że nie możemy li-
czyć na to, że zobaczymy się znów kiedyś w komplecie. Dziś jest 
nas tutaj całkiem dużo, ale rzeczywiście nigdy już nie zejdziemy 
się wszyscy. Przypominam sobie też rok 1994, kiedy otwarto 
nowy budynek gimnazjum w Czeskim Cieszynie. Wcześniej 
przez dwa lata uczyliśmy się przez 2 lata w starym. Nauczyciele 
dzisiaj już są inni niż wtedy, ale zawsze jest do czego wracać, bo 
te nasze przyjaźnie ze szkolnej ławy przetrwały.

Bronisław Zawada  
(matura 1966, Czeski Cieszyn)
– Dla mnie polskie gimnazjum łączy się ze wspomnieniami jesz-
cze sprzed rozpoczęcia nauki w tej szkole, ponieważ jechaliśmy 
w wakacje na tzw. „brygadę chmielową” gdzieś w pobliżu Loun. 
O ile dobrze pamiętam, wówczas to nie było jeszcze gimnazjum, 
tylko Polska Ogólnokształcąca Szkoła Średnia.  Wszyscy moi pro-
fesorowie byli wspaniali, nie przypominam sobie żadnego, któ-
rego bym nie lubił. Miałem w tamtych czasach jakieś problemy 
z wychowaniem fizycznym, którego uczył nas Wilhelm Franek. 
Był bardzo fair, bo mówił tak: „Zawado, ja gdybym na jedno oko 
nie widział, a drugie bym zamknął, to dałbym ci czwórkę, ale nie 
mogę ci zepsuć świadectwa.” (śmiech) No i dociągnąłem jakoś na 
dwójkę... 

Gabriela Chromec  
(matura 1991, Orłowa-Łazy)
– Cały czas nam się wydaje, że dopiero co się tutaj uczyliśmy. 
Tzn. my akurat w Orłowej, bo nasz rocznik był jednym z ostat-
nich w historii gimnazjum w Orłowej. To było bardzo rodzinne 
gimnazjum, tylko cztery klasy, wszyscy się znaliśmy. Czuliśmy się 
jak elitarna szkoła. Spotykamy się nadal, bo teraz nasze dzieci 
uczą się w tej szkole, więc krąg przyjaciół przetrwał. Byliśmy 
raczej grzeczną klasą, choć ponoć nauczyciele uważają, że także 
niezwykle „kreatywni”. Ale tego już raczej nie będziemy wyja-
śniać. (śmiech)

Danuta Ondruch z d. Gaudyn  
(matura 1956, Orłowa-Obroki)
– Musimy dziś mocno grzebać w pamięci, bo nasze wspomnienia 
zdążyły się już zaprószyć. Jesteśmy tutaj najstarszym rocznikiem, 
jeszcze z Obroków. Większość z nas już poumierała, ale te reszt-
ki jakoś dokuśtykały. Najcieplej wspominam chyba cudownego 
polonistę i najlepszego mojego nauczyciela prof. Niemca. Wszy-
scy truchleliśmy ze strachu: „kogo dziś wezwie do odpowiedzi?!”. 
Na kogo popatrzył, tego pytał! Opiekunem naszej klasy był z 
kolei prof. Czech, najlepszy bohemista, jakiego w życiu znałam. 
Ta szkoła uczyła nas kochać język ojczysty i Polskę.

Maria Cymorek z d. Sikora  
(matura 1956, Orłowa-Obroki)
– Obroki to są dopiero wspomnienia! Do szkoły miałam 500 m, 
w szkole i na podwórku szkolnym toczyło się prawdziwe życie. 
Pamiętam, że zawsze chłopaki po szkole chodziły na bilard do 
restauracji „U Kajfosza”. Sentyment do Orłowej pozostał ogrom-
ny, często tam wracam, bo moja rodzina tam pozostała. Moje 
wnuki się ze mnie śmieją, że babcia to do tej Orłowej zawsze 
musi jechać. 

Jan Kowalczyk  
(matura 2016, Czeski Cieszyn)
– Trochę się pozmieniało w tej szkole. Aula jakby mniejsza niż 
ta, którą pamiętam. Z perspektywy auli uniwersyteckiej, w któ-
rej siedzi 200 studentów, ta skala jednak się zmienia. Miałem 
świetną ekipę sportowców w klasie, więc najlepiej wspominam 
salę gimnastyczną, ale dzisiaj raczej jednak w niej nie zagramy... 
W klasie było nas 26, pół na pół dziewczyny i chłopaki. Trafiłem 
chyba na najlepszą grupę przyjaciół w swoim życiu. Tutaj po-
wstała też kapela „Bezmiana”. Do dzisiaj nasi rodzice wspominają 
spotkania klasowe, bo też ich na nie zapraszaliśmy. Nawet oni 
trzymają się teraz razem. Szukam właśnie tableau mojego taty, 
na którym wygląda zupełnie tak samo jak ja na swoim.

Tylu kobiet w Rzece jeszcze nie było
Blisko setka pań zjechała w sobotę do sali Urzędu Gminy Rzeka. Po półtorarocznej przerwie członkinie klubów kobiet z całego Zaolzia zebrały się na 
jednym ze swoich tradycyjnych dorocznych spotkań. Teraz jesień można uznać za naprawdę rozpoczętą. 

Szymon Brandys

T
ylu kobiet naraz 
jeszcze tutaj nie 
mieliśmy, bardzo 
mnie to cieszy, 
że mogliśmy za-
prosić panie do 
naszej gminy – 

mówił wójt Rzeki Tomasz Tome-
czek, który w krótkiej prezentacji 
przedstawił liczącą 570 mieszkań-
ców wioskę nad Ropiczanką. Na 
sali nie zabrakło również konsul 
generalnej RP w Ostrawie, Izabelli 
Wołłejko-Chwastowicz.

Jak wspominała szefowa Sekcji 
Kobiet PZKO, Anna Piszkiewicz, 
pierwsze spotkanie po długiej 
przerwie było możliwe dopiero 
przed miesiącem. Ponad 300 pań 
obejrzało spektakl Sceny Polskiej 
Teatru Cieszyńskiego w Czeskim 
Cieszynie „Prywatna Klinika” w 
reż. Karola Suszki. W przyszłości 

takie teatralne wypady – zdaniem 
Piszkiewicz – mogłyby być organi-
zowane zamiast wiosennych spo-
tkań klubów kobiet.

– Cieszę się z tego pomysłu. 
Skłania nas on do zastanowienia 
się na przykład nad możliwością 
wykupienia abonamentów teatral-
nych albo po prostu częstszego or-
ganizowania takich zamawianych 
przedstawień, bo Scena Polska to 
nasz skarb – podkreślała prezes 
PZKO Helena Legowicz i jedno-
cześnie zapewniła, że wybrany 
niedawno nowy zarząd organizacji 
będzie się starał przyjmować każ-
dą prośbę czy propozycję klubów 
kobiet. Poinformowała również, 
że do Fundacji „Pomoc Polakom 
na Wschodzie” zostały już złożone 
wnioski o dofinansowanie kolej-
nych spotkań oraz wycieczki edu-
kacyjnej. 

Spotkanie jesienne było okazją 
do obejrzenia programu artystycz-
nego. Najpierw zabrzmiały pieśni 

ludowe w wykonaniu 
zespołu „Trzanowice” 
pod kier. Doroty Uhe-
rek, następnie „Dziecka 
z Trzanowic” przedsta-
wiły widowisko „Jak 
mie mama na targ po 
fortuszek posłali”. Póź-
niej przyszedł czas na 
muzykowanie z Kapelą 
Góralską „Bukóń” z Ja-
błonkowa. Fragmenty 
ich występów rejestro-
wała ekipa TVP Katowi-
ce.

– Nasze spotkania 
jesienne są zawsze bar-
dzo wesołe. Łączymy je 
ponadto z warsztatami 
kreatywnymi. Nie mia-
łyśmy możliwości spotkań przez 
tak długi czas z powodu obostrzeń, 
tym bardziej więc teraz się cieszy-
my – mówiła „Głosowi” Anna Pisz-
kiewicz. Po przerwie obiadowej 
uczestniczki sobotniego spotkania 

mogły zapoznać się z czterema 
technikami rękodzielniczymi: per-
gamano, macrame, papieroplasty-
ką i przędzeniem na kołowrotku. 

Panie poznały również plan pra-
cy Sekcji Kobiet PZKO na przyszły 

rok. Wiadomo już, że spotkanie 
wiosenne odbędzie się w Hawie-
rzowie-Błędowicach. Będzie moż-
liwość wzięcia udziału w wyciecz-
ce do Książa, Świdnicy i Kłodzka. 
 

• Teraz jesień można uznać za 
naprawdę rozpoczętą. 
Fot. SZYMON BRANDYS
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W gabinecie neurologii w Domu 
Zdrowia – DIKa Centrum w 
Hawierzowie rozmawiamy z le-
karką Urszulą Poláškową. 

Na gazetce ściennej w poczekalni zauwa-
żyłam materiały poświęcone kilku zagad-
nieniom, m.in. bólom głowy i kręgosłupa, 
polineuropatii, depresji. Z czym pacjenci 
najczęściej są do pani kierowani?
– Lekarze pierwszego kontaktu bardzo czę-
sto kierują do neurologa ludzi z różnego ro-
dzaju bólami głowy. Przede wszystkim sta-
ramy się wykluczyć poważny problem, taki 
jak zapalenie opon mózgowych, zapalenie 
mózgu czy nowotwór mózgu, choć bóle w 
przypadku nowotworów nie są częstym ob-
jawem. Najpowszechniejsze są migreny lub 
tak zwane napięciowe bóle głowy, u których 
nie da się stwierdzić przyczyn organicznych. 
W praktyce neurologicznej najczęściej nie 
potrafimy pacjentowi „pokazać” bólów gło-
wy w postaci wyników konkretnych badań. 
Przeprowadzamy wywiad z pacjentem i na 
podstawie tego precyzujemy charakter bólu. 

A więc migreny nie widać podczas badań?
– Nie. Nawet badanie rezonansem magne-
tycznym nie wykazuje u pacjentów z migre-
ną żadnej patologii. Co nie zmienia faktu, że 
migreny bardzo utrudniają życie. Dolegli-
wości te są często bardzo intensywne, mogą 
towarzyszyć im wymioty. Migreny nie da się 
pozbyć wychodząc na spacer, na świeże po-
wietrze, co przy innych bólach głowy czasem 
pomaga. Podczas ataku należy się położyć 
w cichym, ciemnym pomieszczeniu, od-
izolować się od bodźców. Staramy się ulżyć 
pacjentom, podając im specjalne preparaty 
przeciw migrenom. Co ciekawe – nie poma-
gają one w przypadku innych bólów głowy. 
Osobom, które mają więcej ataków w ciągu 
miesiąca, podajemy lekarstwa działające 
profilaktycznie. Powinny one zmniejszyć 
częstotliwość napadów co najmniej o poło-
wę. 

Czym jest polineuropatia? 
– Polega ona na uszkodzeniu 
zakończeń nerwowych. Obja-
wami jest mrowienie, strata 
czucia w kończynach dolnych i 
górnych – przede wszystkim w 
okolicach stóp i dłoni. Neuro-
patia niemal zawsze występuje 
w połączeniu z inną chorobą, 
najczęstsza jest u cukrzyków, 
osób z chorobami tarczycy, 
wątroby, u pacjentów onkolo-
gicznych. Pacjenci z polineu-
ropatią mogą mieć problemy 
ze stabilnością, z utrzyma-
niem równowagi, na szczęście 
schorzenie to tylko w bardzo 
ciężkich przypadkach wiąże 
się z potrzebą używania wózka 
inwalidzkiego. Konieczność 
amputacji nogi u cukrzyków 
bywa związana z niedostatecz-
nym krążeniem krwi, neuropa-
tia jest dodatkowym czynnikiem. 

Jaka jest rola neurologa w leczeniu depresji? 
– Pacjenci z depresją powinni być kierowani 
do psychiatry, do nas przychodzą w sytu-
acjach, kiedy objawami depresji są na przy-
kład bóle kręgosłupa i głowy. Wtedy dopiero 
na podstawie dalszych badań i dokładnego 
wywiadu wychodzi na jaw prawdziwa przy-
czyna dolegliwości. Neurolodzy, podobnie 
jak psychiatrzy, mogą podawać antydepre-
santy. Podobnie „dzielimy się” z psychiatra-
mi pacjentami z różnymi formami demencji. 
Takich chorób jak zespół Alzheimera nie 
potrafimy wyleczyć, ale możemy farmakolo-
gicznie spowolnić ich postęp. 

Mogłaby pani wymienić metody diagno-
styczne stosowane obecnie w neurologii?
– W dzisiejszych czasach najbardziej dokład-
nym badaniem jest rezonans magnetyczny, 
stosowany zarówno w badaniach mózgu, 
jak i rdzenia kręgowego i kręgosłupa. Dzię-

ki możliwościom rezonansu nieco spadło 
wykorzystanie tomografii komputerowej, z 
drugiej strony dla niektórych osób, zwłasz-
cza cierpiących na klaustrofobię, badanie re-
zonansem, w zamkniętym tunelu, w hałasie, 
jest trudne do wytrzymania. Dalej robimy 
badania EEG (bioelektrycznej czynności mó-
zgu) – głównie u epileptyków, badanie EMG 
(czynności elektrycznej mięśni i nerwów), 
wykorzystywane w diagnostyce zespołu cie-
śni kanału nadgarstka, który można skutecz-
nie leczyć neurochirurgicznie, czy też poli-
neuropatii. Do tego dochodzi badanie USG 
tętnic szyjnych, które doprowadzają krew do 
mózgu. Jednak nadal podstawą powinno być 
badanie kliniczne. 

Ma pani na myśli stukanie młotkiem czy też 
obserwowanie pacjenta, czy z zamkniętymi 
oczami równo podnosi ręce? Co można w 
ten sposób rozpoznać?
– Bardzo dużo. Na przykład polineuropa-
tię, problemy z tunelem nadgarstka, a także 

drobny paraliż, którego przyczyną może być 
nowotwór, udar czy uraz mózgu. Nasi po-
przednicy nie mieli zresztą innych możliwo-
ści diagnostycznych niż badanie kliniczne. 
 (dc)
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Bólu głowy najczęściej nie widać
NASI LEKARZE

Henczołkowie (Heńczołkowie) byli rodem 
związanym przede wszystkim z Puńcowem. 
Protoplastą Henczołków z okolic Cieszyna 
był Andrzej Henczołek (nazwisko 
zapisywano też m.in. w formach Hentiolek 
i Chentiolek). Na początku XVIII wieku 
mieszkał w Kojkowicach, później przeniósł 
się do Puńcowa, gdzie w 1712 roku wykupił 
tamtejsze wójtostwo, a w 1721 roku nabył 
jeszcze młyn.

W 
1712 roku 
stał się 
jednym z 
uczestni-
ków spo-
ru z pro-
boszczem 

w Puńcowie. W tym roku zmarł że-
brak Paweł Lakon, z perspektywy 
katolickich władz apostata (formal-
nie katolik, faktycznie luteranin). 
Jako taki miał zostać pochowany 
poza cmentarzem i w ciszy. Tym-
czasem Andrzej Henczołek razem z 
przysiężnymi (w uproszczeniu: od-
powiednik dzisiejszych radnych) 
pochowali Lakona na cmentarzu 
przy dźwiękach bijących dzwonów. 
Proboszcz napisał skargę, w efekcie 
czego Henczołek i niemal wszyscy 
przysiężni zostali ukarani grzywną 
(jedyny katolik w tym gronie mu-
siał w kajdanach pracować przez 
dwa tygodnie).

W 1737 roku Andrzej Henczołek 
sprzedał młyn synowi Adamowi, a 
w 1741 roku wójtostwo Andrzejowi 
Glajcarowi. Zmarł 10 marca 1754 
roku. W metryce zgonu jego wiek 
oceniono na „około 100 lat”, co z 
pewnością jest liczbą przesadzoną.

Młynarski ród
Żoną Andrzeja Henczołka była 
Anna Ściskała. Nie znalazłem in-

formacji o ich ślubie w księgach 
metrykalnych w Puńcowie, zatem 
można przypuszczać, że wybran-
ka późniejszego wójta pochodziła 
z innej parafii. Z tego małżeństwa 
pochodziło co najmniej czworo 
dzieci: Andrzej (ur. 1703), Adam 
(1705-1745), Jerzy (ur. 1707), Ewa 
(ur. 1709) i Jadwiga (ur. 1712).

Wspomniany Adam odkupił od 
ojca młyn w Puńcowie. Żenił się 
dwukrotnie, po raz pierwszy w 
1730 roku z Anną Wojnar, po raz 
drugi w 1732 roku z Marią Welszar. 
Jego synem i kolejnym młyna-
rzem był Jan Henczołek, który w 
1764 roku pojął za żonę Annę Sten-
cel, córkę siedlaka z Puńcowa.

Synem Jana Henczołka był ko-
lejny Jan Henczołek (ur. 1767), 
również młynarz w Puńcowie. W 
1796 roku ożenił się z Anną Woj-
nar, a w 1824 roku z Marią Kli-
mosz z Bobrku. Młyn w Puńcowie 
odziedziczył później Paweł (ur. 
1812), syn Jana, żonaty z Ewą Pel-
lar z Mistrzowic.

Nauczyciel i kontroler
Od końca XVIII wieku, kiedy znie-
siono poddaństwo osobiste (ale 
jeszcze nie pańszczyznę), przed 
dziećmi ze wsi pojawiły się nowe 
możliwości. Dobrze widać to na 
przykładzie starszych braci Paw-

ła Henczołka (ur. 1812) – Adama i 
Jana.

Adam (1807-1853) został na-
uczycielem. Pracował przez kilka 
miesięcy w rodzinnym Puńcowie, 
w 1839 roku w księgach metrykal-
nych pojawia się jako „Schullehrer 
in Smilowitz”, czyli nauczyciel w 
Śmiłowicach. Od 1852 do śmierci 
uczył w Koszarzyskach. Jego żoną 
była Zuzanna Buzek.

Jan (ur. 1800) z kolei znalazł 
zatrudnienie w rozrastającej się 
administracji. W 1828 roku ożenił 
się z Joanną Müller, córką chałup-
nika w Orłowej. W metryce ślubu 
został określony jako „Kanzelist 

in Ober Bludowitz”, czyli kanceli-
sta w Błędowicach Górnych. Póź-
niej mieszkał w Orłowej, gdzie w 
1829 roku przyszedł na świat jego 
syn Karol. Ten ostatni był kasje-
rem arcyksiążęcej huty w Ustro-
niu, a w latach 1876-1877 pełnił w 
tej miejscowości funkcję przeło-
żonego gminy. Następnie znalazł 
zatrudnienie jako urzędnik przy 
funduszu kontrybucyjnym w Cie-
szynie. Zmarł w 1889 roku.

Restauratorka  
z Saskiej Kępy
Nazwisko Henczołek (Heńczo-
łek) jest bardzo rzadkie, co sta-

nowi duże ułatwienie w poszu-
kiwaniach genealogicznych. Z 
pewnością dokładniejsze przej-
rzenie ksiąg metrykalnych po-
zwoli uzupełnić przedstawio-
ne tutaj dane, a także ustalić 
dokładne powiązania z rodem 
puńcowskich młynarzy innych 
Henczołków, przewijających się 
na łamach lokalnej prasie. W 
1893 roku na budowę kościoła 
ewangelickiego w Trzyńcu skła-
dał się Paweł Henczołek, z kolei 
na przełomie XIX i XX wieku re-
staurację w Cieszynie na Saskiej 
Kępie prowadziła Karolina Hen-
czołkowa. 

NASZE RODY /86/

Michael Morys-Twarowski Henczołkowie (Heńczołkowie)

Skąd ten ród?
Być może Henczołkowie do Puńcowa trafili z innej części Śląska Cie-
szynskiego. Nazwisko w formie „Chentiolek” pojawia się w spisie miesz-
kańców Iłownicy z 1672 roku.

Gdzie doczytać?
 Z Pavel Balas, David Pindur: Spor o pohřbení apostaty v Puncově roku 

1712. „Těšínsko” 50, 2007, 4.
 Z Henczołek - genealogia, http://przodkowiezcieszyna.blogspot.

com/2014/11/henczoek-genealogia.html [materiały do genealogii 
rodu].

Skąd to 
nazwisko?
W „Słowniku nazwisk 
mieszkańców 
południowego Śląska 
XIX wieku” Izabeli Łuc 
nazwisko Henczołek 
jest wywodzone od 
imienia od Henryk. 
Warto mieć na uwadze, 
że najstarsze zapisy 
nazwiska mają formę 
„Chentiolek”, co 
może sugerować inną 
etymologię.

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Inflacja przyspiesza, ceny energii rosną

Ceny towarów konsump-
cyjnych były we wrześniu 
wyższe u nas o niespełna 
5 proc. w porównaniu do 

analogicznego okresu roku minio-
nego. Inflacja na razie przyspiesza i 
nic nie wskazuje na to, że w najbliż-
szym czasie miałoby się to zmienić. 

Rosną koszty nieruchomości, 
czynsze, coraz droższa jest benzy-
na, oleje napędowe, samochody, 
odzież, usługi gastronomiczne, 
meble, napoje bezalkoholowe i 
alkohole, kawa, słodycze, nabiał, 
niektóre owoce... Już i tak nieweso-
łą sytuację zapewne pogorszą pod-
wyżki cen gazu i prądu. Są rzeko-
mo nieuniknione. Przed wyborami 
minister przemysłu i handlu Karel 
Havlíček (ANO) zapowiedział, że 
rząd rozważa możliwość zniesie-
nia podatku VAT (DPH) na energię 
elektryczną i gaz dla gospodarstw 
domowych. Nie wiadomo jednak, 
czy pomysł spodobałby się Komi-
sji Europejskiej. Inna możliwość 
to zniesienie opłaty za odnawialne 
źródła energii. To mogłoby pomóc 
większości gospodarstw domo-
wych. Warto przypomnieć, że jesz-
cze nie tak dawno temu Andrej Ba-

biš obiecywał specjalne zastrzyki 
finansowe dla ludzi o najniższych 
dochodach. Rychło się jednak 
okazało, że wskazanie adresatów 
uprawnionych do korzystania z ta-
kich dopłat byłoby niezwykle trud-
ne.

Będzie zmiana cenników 
Tak czy owak rosnące ceny energii 
elektrycznej i gazu stały się już tak-
że u nas faktem. Na razie nie wszy-
scy dostawcy zdradzili strategie na 
najbliższe miesiące (firma Bohe-
mia Energy kilka dni temu ogłosiła 
upadłość), nie wiadomo więc do 
końca, co nas czeka i jakie rachun-
ki przyjdzie nam płacić. Część do-
stawców jednak już ogłosiła nowe 
cenniki dla indywidualnych od-
biorców. Za ogrzewanie docieplo-
nego domu o powierzchni 180 m 
kwadratowych przy zużyciu 2840 
m sześciennych gazu możemy za-
płacić teraz nawet od 80 do 100 tys. 
koron rocznie, w zależności od do-
stawcy. Problemem są w ostatnim 
czasie m.in. gwałtownie rosnące 
ceny uprawnień do emisji dwu-
tlenku węgla, niektórzy analitycy 
twierdzą, że całkowicie wymknęły 

się już one spod kontroli Komisji 
Europejskiej. Także z tego powodu 
energia jest coraz droższa. Płacimy 
też niemało, wspierając odnawial-
ne źródła energii. 

Co zrobi nowy rząd?
Ile dokładnie przyjdzie zapłacić 
nam tej zimy za energię elektrycz-
ną i gaz, pokażą zapewne najbliż-
sze tygodnie. Na pewno jednak 
podwyżki dadzą się we znaki 
wszystkim odbiorcom bez wyjąt-
ku. Co gorsza, wpłyną też na ceny 
innych towarów i usług. Najdotkli-
wiej odczują to oczywiście ludzie o 
najniższych dochodach. Co zrobi w 
tej sytuacji nowy rząd? Czy pochy-
li się nad problemami odbiorców? 
Czy skorzysta z zagranicznych roz-
wiązań i doświadczeń? Przecież od 
początku października ceny gazu i 
prądu podskoczyły także w innych 
krajach Europy.

Ulgi w opłatach,  
niższy VAT
Przeciętne francuskie gospodar-
stwo domowe wyda w tym roku za 
gaz o 800 euro więcej, a włoskie na 
prąd elektryczny i gaz przeznaczy 

o 355 euro więcej, aniżeli przed 
rokiem. We Włoszech w paździer-
niku cena prądu wzrosła prawie 
o 30 proc., a cena gazu o ok. 14 
proc. Rząd jednak chce przezna-
czyć 3 mld euro na złagodzenie 
skutków podwyżek dla najuboż-
szych rodzin. 3 mln gospodarstw 
domowych otrzyma więc ulgę w 
opłatach za prąd, 2,5 mln rodzin 
– za gaz. Skutki podwyżek mają 
być dla najuboższych niemal nie-
zauważalne. We Francji z kolei 
gaz podrożał od stycznia już o 57 
proc. Rząd chce jednak podjąć 
działania w celu zablokowania 
do kwietnia przyszłego roku ko-
lejnych podwyżek. Premier za-
powiedział też ograniczenie do 4 
proc. zaplanowanej na początek 
przyszłego roku kolejnej podwyż-
ki cen prądu. Pomóc wszystkim 
odbiorcom miałaby też obniżka 
podatku od energii elektrycznej. 
W Wielkiej Brytanii obowiązuje 
limit cen energii, który jednak od 
1 października został podniesio-
ny o ok. 12 proc. Dla gospodarstw 
domowych o przeciętnym zużyciu 
energii oznacza to roczny wzrost 
opłat o 139 funtów. Prawdopodob-

nie od kwietnia 2022 roku limit 
zostanie ponownie podniesiony. 
W Niemczech 38 dostawców gazu 
ogłosiło, że cena tego surowca dla 
konsumentów podskoczy w ostat-
nim kwartale br. o ok. 13 proc. W 
ciągu ostatniego roku cena prądu 
elektrycznego wzrosła o 6,6 proc. 
Na Węgrzech gospodarstwa domo-
we na razie nie odczuły wzrostu 
cen prądu ani gazu, taryfy są tam 
bowiem kontrolowane przez pań-
stwo. Podrożały tam natomiast 
bardzo wyraźnie paliwa – cena 
benzyny jest obecnie o 30 proc. 
wyższa, aniżeli przed rokiem, 
cena oleju napędowego podsko-
czyła o 36 proc. Gwałtownie rosną 
też ceny gazu i prądu w Belgii, 
gdzie rząd podobnie jak gabinet A. 
Babiša rozważa obniżenie na czas 
określony podatku VAT na energię 
lub wręcz zamrożenie cen. Nie le-
piej jest w Holandii czy Hiszpanii. 
Tamtejszy rząd zwrócił się już do 
Komisji Europejskiej o przeprowa-
dzenie reformy, która spowodowa-
łaby obniżkę cen energii, a także 
umożliwiłaby koordynację zaku-
pów gazu dla państw – członków 
Unii.  

• Metryka ślubu Jana Henczołka i Joanny Müller z 1828 roku (Archiwum Krajowe w Opawie [Zemský archiv v Opavě]).

• Metryka zgonu Andrzeja Henczołka, zmarłego w 1754 roku (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Puńcowie).

• Neurolog Urszula Poláškowa w gabinecie w 
hawierzowskim Domu Zdrowia. 
Fot. DANUTA CHLUP

Uroczystość promocyjna  
i wspomnieniowa w Dzięgielowie

13 października to nie tylko 
rocznica wydania Patentu 
Tolerancyjnego przez Józefa 
II w 1781 roku (w tym roku 

okrągłych 240 lat), lecz również 
data pierwszej rocznicy śmierci śp. 
Ks. Emila Gajdacza.

Wieczór wspomnieniowy połą-
czono z promocją książki „Ukochał 
Ewangelię i Polskę”, wydanej w 80. 
rocznicę męczeńskiej śmierci ks. 
seniora Karola Kulisza. Organizato-
rzy: Diakonat Żeński EBEN-EZER 
w Dzięgielowie, Parafia Ewange-
licko-Augsburska w Dzięgielowie 
oraz Stowarzyszenie HEREDITAS 

z Czeskiego Cieszyna połączyli te 
dwie sprawy nieprzypadkowo. To 
właśnie ks. Emil Gajdacz był razem 
z ks. Janem Badurą współautorem 
albumowej publikacji – jako autor 
zdjęć i ich opisów. 

W pierwszej części uroczystości 
promocyjnej autor tekstu ks. Jan 
Badura w brawurowej formie zazna-
jomił obecnych z długoletnimi ba-
daniami spuścizny kaznodziejskiej 
ks. seniora Karola Kulisza. Następ-
nie ks. Marek Londzin w swoim oso-
bistym słowie wspomnieniowym 
przybliżył sylwetkę ks. Emila Gaj-
dacza. Do tych wspomnień włączy-

ła się była przełożona diakonatu s. 
Lidia Gottschalk, której droga służ-
by była przez długie lata związana z 
działalnością ks. Gajdacza.

W dyskusji wystąpili: ks. dr Miro-
sław Danyś, architekt Karol Cieślar 
oraz długoletni dyrektor Diakonii 
Śląskiej w RC Czesław Santarius. 
Mówili oni o osobistych relacjach 
z ks. Emilem Gajdaczem, jego za-
angażowaniu w upamiętnienie ks. 
seniora Karola Kulisza, czy to w Li-
gotce Kameralnej, czy też w obozie 
śmierci w Buchenwaldzie.

Pod koniec tego bardzo ciekawe-
go spotkania wystąpił ks. Badura z 

propozycją rewitalizacji jednego z 
budynków w sąsiedztwie kościoła 
w Dzięgielowie na Instytut Diako-
nijny im. Karola Kulisza. Ten żywy 
pomnik naszego męczennika był-
by na pewno godną inwestycją pa-
mięci dla przyszłych pokoleń.

W uroczystości wzięło udział 
wiele wybitnych osobistości, nie 
sbosób wymienić wszystkich. 
Uczestnicy mieli możliwość obej-
rzeć wystawę fotografii ks. seniora 
Karola Kulisza z  czasów nie tylko 
ligockich, przygotowaną przez 
stowarzyszenie Hereditas. Przed 
ołtarzem wyeksponowano obraz 

ks. seniora, którego autorem jest 
superintendent Śląskiego Kościo-
ła Ewangelickiego Wyznania Au-
gsburskiego w Czechosłowacji ks. 
Józef Berger. Taki skarb przywieźli 
członkowie Hereditasu z  Ligotki 
Kameralnej.

Obecna na spotkaniu była Irena 
French, dyrektor Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego w Cieszynie, która 
bardzo zainteresowała się działal-
nością ks. Karola Kulisza. Helena 
Gajdacz, wdowa po ks. Emilowi Gaj-
daczowi, podziękowała wszystkim 
obecnym za miłe słowa o swoim 
mężu. Karol Cieślar
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S P O R T 
S P O R T

Arkadiusz Milik, polski napastnik piłkarskiego klubu Olympique Marsylia,  
po zdobyciu pierwszej bramki w sezonie i zwycięstwie 4:1 z FC Lorient w lidze francuskiej

Najbardziej cieszy zwycięstwo 

RETROSKOP 

Anna Rechnio, znakomita 
polska łyżwiarka figuro-
wa startująca w kategorii 
solistek, była bohaterką 

ubiegłotygodniowego pytania w 
Retroskopie. Dla tych, którzy są z 
nami po raz pierwszy, przypomi-
nam zasady gry: w tej zabawie cho-
dzi o rozszyfrowanie „tajemniczej” 
postaci na zdjęciu. Raz na cztery 
tygodnie do jednego z czytelników 
trafi voucher o wartości 500 koron 
do sieci sklepów Sportisimo. 

Anna Rechnio, która karierę za-
kończyła w 2000 roku, obecnie 
wraz z mężem (byłym rosyjskim 
łyżwiarzem figurowym) mieszka 
w Danii, gdzie trenuje młodych 
łyżwiarzy figurowych. Ze stadionu 
zimowego przenosimy się na mu-
rawę boiska piłkarskiego. 

PYTANIE NR 75
W swojej karierze repre-
zentacyjnej zdobył dla 
Polski 15 bramek. Sły-
nął z dobrego dryblingu 
na flance oraz mocnych 
strzałów z dystansu. Za-
smakował gry w mistrzo-
stwach świata 2002 i 2006 
oraz regularnych wystę-
pów w prestiżowych roz-
grywkach Bundesligi w 
barwach 1. FC Nürnberg, 
Bayeru Leverkusen, Wol-
fsburgu i Hannoveru 96. 
Łatwe? Zobaczymy. Życzę 
powodzenia. 

Na odpowiedzi czekam 
do najbliższej niedzieli 
pod adresem: bittmar@
glos.live.  (jb)

Fot. ARC

WEEKENDOWY SERWIS PIŁKARSKI
FORTUNA LIGA

OŁOMUNIEC – 
KARWINA 2:0
Do przerwy: 1:0. Bramki: 7. Růsek, 
53. González. Karwina: Neuman 
(46. Bolek) – Stropek, Šindelář, 
Buchta – Křapka (61. Marco Túlio), 
Jean Mangabeira (79. Nešický), 
Qose (61. Bartl), Šehić – Sinyavskiy, 
Svoboda, Bartošák (79. Durosinmi).

Piłkarze Karwiny nawet za jede-
nastym (!) podejściem nie byli w 
stanie wygrać w tym sezonie me-
czu w Fortuna Lidze. Na stadionie 
Sigmy Ołomuniec przegrali w nie-
dzielę 0:2.  Drużynę w Ołomuńcu 
w trybie awaryjnym poprowadził 
w roli trenera Lubomír Vlk, dy-
rektor sportowy karwińskiego klu-
bu. Nowy szkoleniowiec zespołu 
Bohumil Páník, a także kilku pił-
karzy – w tym kluczowy napast-
nik Michal Papadopulos i stoper 
Eduardo – z powodu choroby oraz 
kontuzji nie byli do dyspozycji ze-
społu. 

Bramki zdobyła Sigma na wstę-
pie pierwszej i drugiej połowy, wy-
korzystując chaos w tylnych sze-
regach Karwiny. Przy pierwszym 
golu Růska błąd popełnił Stropek, 
przy drugim Šindelář, który w głu-
pi sposób zawinił karnego. Jede-
nastkę wykorzystał w 53. minucie 
z zimną krwią Gonzáles, popra-
wiając na 2:0 dla Sigmy. Czasu na 
wyjście z impasu coraz mniej. W 
najbliższą sobotę derby Karwina – 
Ostrawa, po których kac nad Olzą 
może być jeszcze mocniejszy. Rów-
nież w tych derbach Karwinę pod 

nieobecność Páníka poprowadzi 
tymczasowo Vlk. 

OSTRAWA – 
SLOVÁCKO 1:2
Do przerwy: 1:1. Bramki: 32. Tetour 
– 5. Jurečka, 75. Sadílek. Ostrawa: 
Laštůvka – Juroška (76. Buchta), 
Svozil, Lischka, Fleišman – Ndefe, 
Kuzmanović, Jánoš (64. Kaloč), Te-
tour (86. Pokorný), Potočný (76. de 
Azevedo) – Klíma (86. Chvěja). 

Sprawę trzeba postawić jasno. 
To był słaby mecz bramkarza Jana 
Laštůvki, który zawinił oba gole. 
–  Winę za przegraną nie ponosi 
tylko Laštůvka. Każdemu może się 
zdarzyć gorszy mecz. Tym razem 
zabrakło nam jakości w ofensywie 
– stwierdził szkoleniowiec Banika 
Ondřej Smetana. Banik przed wła-
sną publicznością zagrał bez swo-
jego najlepszego snajpera Ladisla-
va Almásiego, co przełożyło się na 
brak apetytu strzeleckiego. 

Lokaty: 1. Pilzno 30, 2. Sparta 
Praga 26, 3. Slavia Praga 25,… 5. 
Ostrawa 22, 16. Karwina 4 pkt. W 
nast. kolejce (23. 10.): Karwina – 
Ostrawa (19.00). 

FNL

SPARTA PRAGA B – 
TRZYNIEC 4:0
Do przerwy: 1:0. Bramki: 30. Ryneš, 
54. Schánělec, 69. Vitík, 71. Dudl. 
Trzyniec: Adamuška – Bolf, Ba, 
Ntoya (76. Javůrek), Foltyn – Oma-
sta, Habusta (76. Buneš), Stein-

hübel, Kania (70. Puchel) – Juřena, 
Petráň (76. Weber).  

Trzyńczanie męczą się w tym 
sezonie niemiłosiernie. Na obcych 
boiskach grają w dodatku tak bo-
jaźliwie, że ambitne rezerwy Sparty 
nawet nie musiały szukać wyrafi-
nowanej recepty na sukces. Gospo-
darzom do szczęścia wystarczyło 
zaczekać na błędy rywala.

Lokaty: 1. Brno 26, 2. Sparta B 21, 
3. Líšeň 21,… 16. Trzyniec 7 pkt. W 
nast. kolejce (23. 10.): Trzyniec – 
Brno (10.15). 

DYWIZJA F
Bogumin – Nowy Jiczyn 1:2 (93. 
Václavíček – 70. D. Nieslanik, 94. 
Vokoun), Polanka – Karwina B 2:3 
(45. Musila, 52. Hluchý – 7. Kuča, 
19. Hrušovský, 42. Římanek), Herz-
manice – Dziećmorowice 0:1 (83. 
Ciku), Rymarzów – Hawierzów 4:0 
(31. Konečný, 45. i 85. Jeřábek, 57. 
Navrátil), Frensztat p. R. – Frydlant 
0:0, Bilowec – Witkowice 5:4, Opa-
wa B – Bruntal 6:0. Lokaty: 1. Po-
lanka 26, 2. Frydlant 25, 3. Bilowec 
20,… 6. Karwina B 15, 9. Bogumin 
15, 12. Dziećmorowice 7, 13. Hawie-
rzów 5 pkt. 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
Cz. Cieszyn – Břidlična 1:2 (Chloň 
– Houdek, Ficek), Sl. Orłowa – Ol-
drzyszów 4:2 (Mleziva, Zach, Jata-
gandzidis 2 – Dřizgevič, Továrek), 
Czeladna – L. Piotrowice 0:1 (Urban), 
Haj – Datynie Dolne 5:0, P. Polom – 
Karniów 2:3, Hlubina – Koberzyce 
1:1, Petřvald n. M – Jakubczowice 

5:2, Fulnek – Bruszperk 5:0. Lokaty: 
1. Karniów 36,… 10. Sl. Orłowa 17, 12. 
L. Piotrowice 12, 14. Datynie Dolne 
8, 15. Cz. Cieszyn 7 pkt. 

IA KLASA – gr. B
Bystrzyca – Jistebnik 5:0 (Pilch, 
Kantor 2, Baron, Marosz), Jabłon-
ków – Wracimów B 0:2, Luczina – 
Śmiłowice 3:3 (dla gości: Vlachovič 
2, Mokryš), Stonawa – Libhošť 1:2 
(Němec – Smolarčík, Hradečný), 
Dobratice – Dobra 3:0, St. Miasto – 
Rzepiszcze 2:4. Lokaty: 1. Bystrzyca 
24,… 5. Olbrachcice 15, 6. Stonawa 
14, 8. Jabłonków 11, 9. Śmiłowice 10 
pkt. 

IB KLASA – gr. C
Raszkowice – L. Piotrowice B 4:1, 
Mosty k. J. – Pietwałd 0:2, Gnojnik 
– Sucha G. 0:2, Wędrynia – Nydek 
4:1, Oldrzychowice – Baszka 1:0, 

Starzicz – Wierzniowice 1:2. Loka-
ty: 1. Wędrynia 25, 2. Wierzniowice 
25, 3. Raszkowice 24 pkt. 

MP KARWIŃSKIEGO
Hawierzów B – B. Rychwałd 3:4, 
G. Hawierzów – V. Bogumin 4:0, 
L. Łąki – Sj Pietwałd 2:1, Cierlic-
ko – F. Orłowa 1:9, Sn Hawierzów 
– Dąbrowa 5:0, Żuków G. – G. Błę-
dowice 2:1. Lokaty: 1. F. Orłowa 27, 
2. B. Rychwałd 23, 3. G. Błędowice 
22 pkt. 

MP FRYDEK-MISTEK
Niebory – Piosek 5:0, Gródek – No-
szowice 1:0, Bukowiec – Wojkowi-
ce 7:0, Śmiłowice B – Nawsie 6:0, 
Hukwaldy – Toszonowice 3:6, Ja-
nowice – Milików 3:2, Palkowice 
– Metylowice 5:2, Prżno – Chlebo-
wice 5:1. Lokaty: 1. Prżno 28, 2. Nie-
bory 27, 3. Palkowice 26 pkt.  (jb)

• W Karwinie coraz gorzej się dzieje – z Sigmą drużyna przegrała na wyjeź-
dzie po błędach obrony 0:2. Fot. sigmafotbal.cz

Banik w trzeciej rundzie 
Pucharu EHF
Piłkarze ręczni Banika Karwina wywiązali się z roli faworyta, awansując po zwycięskim 
dwumeczu z tureckim BSB SK Izmir do trzeciej rundy Pucharu EHF. Obie konfrontacje 
odbyły się w weekend w Karwinie, która jest prawdziwą mekką piłki ręcznej w naszym kraju.

Janusz Bittmar

P
odopieczni trene-
ra Michala Brůny 
idą jak burza nie 
tylko w rodzimych 
rozgrywkach Stra-
bag Rail Ekstraligi. 
Świetną formę za-

chowali karwiniacy również na are-
nie międzynarodowej, wygrywając 
w sobotę i niedzielę z niezbyt zna-
nym, ale jak się okazało – dobrze 
poukładanym – tureckim zespo-
łem BSB SK Izmir. W pierwszym 
spotkaniu gospodarze radowali się 
ze zwycięstwa 32:26, w drugim wy-
nik był prawie identyczny – 32:25. 

Turecki przeciwnik pokazał się 
na karwińskim parkiecie z korzyst-

nej strony. Nie zagrał zachowaw-
czo, ale nawiązał z faworyzowanym 
Banikiem równorzędną walkę, z 
naciskiem na ofensywny szczy-
piorniak. Karwiniacy wypróbowali 
w dwumeczu różne warianty gry, 
trener Brůna sięgnął też po młody 
narybek. W sobotnim pojedynku 
gospodarze zagrali w obronnym 
ustawieniu 1-5, w rewanżu przesta-
wili się na system 0-6. 

– To wcale nie była łatwa kon-
frontacja. Turecki rywal ustawił 
poprzeczkę wysoko – skomentował 
pucharową batalię Michal Brůna. 
– Cieszę się, że w tym dwumeczu 
mogli zagrać również nasi młodzi 
zawodnicy. Dla nich to bezcenne 
doświadczenie – zaznaczył szkole-
niowiec Banika. 

W terminologii kulinarnej Izmir 
był tylko przekąską na drodze do 
kolejnych wrażeń smakowych. 

W najbliższych dniach poznamy 
znacznie mocniejszego przeciw-

nika, z którym Banik zmierzy się 
w trzeciej rundzie Pucharu EHF. 
Pierwsze spotkania w tej fazie roz-
grywek zostały zaplanowane w ter-
minie 27-28. 11., rewanże odbędą 
się 4-5. 12.   

PUCHAR EHF

KARWINA – 
IZMIR 32:26
Do przerwy: 15:13. Karwina: Marja-
nović, Mokroš – Sobol 1, Solák 5, 
Patzel 8/3, Mlotek 2, Fulnek 3, 
Skalický 8/1, Růža, Franc 1, Užek 1, 
Harabiš 2, Široký 1, Nantl, Urbański, 
Noworyta. 

KARWINA – 
IZMIR 32:25
Do przerwy: 14:13. Karwina: Mo-
kroš, Tabara – Harabiš 3, Franc 1, 
Nantl 2, Patzel 1, Solák 3, Mlotek 
2, Sobol 4/3, Skalický 4, Fulnek 5, 
Růža, Široký 2, Urbański 1, Nowory-
ta 4, Pelák.

• Karwiniacy wywiązali się w weekend 
z roli faworyta. W ataku Artur Urbań-
ski. Fot. IVO DUDEK

Pacák na podium 
mistrzostw Polski

Pochodzący z Trzyńca Šte-
fan Pacák zajął trzecie 
miejsce w XIII Mistrzo-
stwach Polski w kolarstwie 

szosowym osób niepełnospraw-
nych. 

W czempionacie, który odbył się 
w terminie od 24 do 26 września w 

okolicach Śremu, trzyńczanin zajął 
miejsce na najniższym stopniu po-
dium za sprawą świetnej jazdy za-
równo w czasówce, jak też wyścigu 
ze startu wspólnego. 

– We znaki dawał się mocny 
wiatr, który wszystkim zawodni-
kom sprawiał trudności. Tym bar-

dziej cieszę się z miejsca na podium 
– powiedział „Głosowi” Pacák.  (jb)

• Štefan Pacák podczas wyścigu w 
ramach XIII Mistrzostw Polski. 

Fot. ARC

Budujący krajobraz przed derbami
Z czystym kontem i w dodatku w dobrym stylu pożegnały weekend ekstraligowe hokejowe kluby z naszego 
regionu. Stalownicy Trzyniec rozbili w niedzielę w Werk Arenie drużynę Mladej Bolesławi 5:0, Witkowice pokonały 
w Ostravar Arenie zespół Liberca 1:0 w dogrywce. Stalownicy w tabeli Tispport Ekstraligi awansowali na drugie 
miejsce. Jutro derby Witkowice – Trzyniec (17.30). 

Janusz Bittmar

W 
T r z y ń c u 
z a f u n -
d o w a l i 
sobie w 
niedzielę 
hokejową 
pokazów-

kę. Gospodarze martwili się niepo-
trzebnie, walka z ambitną Mladą 
Bolesławią wcale nie była męcząca 
i momentami bardziej niż hokej 
przypominała zabawę w kotka i 
myszkę. Drugie czyste konto w tym 
sezonie zachował bramkarz Marek 
Mazanec, który w trzeciej tercji po-
pisał się wręcz akrobatyczną inter-
wencją, gasząc w ostatniej chwili 
krążek po strzale, a raczej dobitce 
Valentina Claireauxa. 

– Myślę, że nawet nie musiałem 
w ten sposób interweniować, bo 
krążek chyba nie zmierzał do siat-
ki. Zrobiłem jednak, co do mnie 
należało – stwierdził Mazanec. 
– W hokeju liczy się zwycięstwo 
całej drużyny, a nie indywidualne 
popisy, dlatego cieszę się z trzech 

punktów zdobytych w meczu z wy-
magającym przeciwnikiem – dodał 
bohater niedzielnego spotkania. 

Zwycięstwo z Mladą Bolesławią 
było idealnym prezentem na 50. uro-
dziny Jana Peterka, dyrektora spor-
towego HC Stalownicy Trzyniec. 
Fajerwerki zgotował Peterkowi m.in. 

zdobywca dwóch bramek dla go-
spodarzy, napastnik Miloš Roman. 
– Nasz dyrektor sportowy zasłużył 
na godne potraktowanie. Moje dwie 
bramki to efekt gry całej drużyny. 
Pozwoliliśmy przyjezdnym na nie-
wiele, rozbijając akcje już w samym 
zarodku – zaznaczył napastnik. 

W Werk Are-
nie brylował Ma-
rek Mazanec, w 
Ostravar Arenie 
bramkarz Aleš 
Stezka. Za sprawą 
jego świetnych 
interwencji za-
cięty mecz z Li-
bercem dobrnął 
do dogrywki, a w 
niej drugi punkt 
wystrzelił go-
spodarzom Petr 
Fridrich. – Oka-
zji podbramko-
wych było jak na 
lekarstwo, tym 
bardziej kwituję 
z zadowoleniem 
wykorzystaną sy-
tuację w dogryw-

ce. Gwiazdą meczu był 
bez dwóch zdań bramkarz 
Stezka – ocenił spotkanie 
Radek Philipp, drugi tre-
ner Witkowic. Ostrawianie 
zwyciężyli na własnym lo-
dowisku po raz pierwszy w 
tym sezonie.  

TIPSPORT EKSTRALIGA

TRZYNIEC – Ml. 
BOLESŁAW 5:0
Tercje: 1:0, 2:0, 2:0. Bramki i asysty: 4. Miloš 
Roman (M. Daňo, Marinčin), 22. Miloš Roman 
(A. Nestrašil, O. Kovařčík), 22. Hrňa (Mar-
cinko, Šedivý), 48. Marcinko (P. Vrána), 60. 
Szturc (Šedivý, D. Musil). Trzyniec: Mazanec 
– Kundrátek, D. Musil, Marinčin, M. Doudera, 
M. Adámek, Jaroměřský – Martin Růžička, P. 
Vrána, M. Daňo – O. Kovařčík, Miloš Roman, 
A. Nestrašil – Hrňa, Marcinko, Šedivý – 
Dravecký, Szturc, D. Kofroň – Hrehorčák.

WITKOWICE – 
LIBEREC 1:0 (d)
Tercje: 0:0, 0:0, 0:0, 1:0. Bramki i asysty: 
61. Fridrich (Dej). Witkowice: Stezka – Plášil, 
R. Polák, Galvinš, Gewiese, Koch, J. Stehlík, L. 
Kovář – L. Krenželok, Marosz, Svačina – Afa-
nasijew, J. Hruška, Fridrich – R. Bondra, Dej, 
Kalus – Krejsa, Chlán, Bernovský. 
Lokaty: 1. Pardubice 29, 2. Trzyniec 28, 3. 
Hradec Kralowej 28,… 13. Witkowice 13 pkt. 
W następnej kolejce: Witkowice – Trzyniec 
(środa, 17.30). 

• Z krążkiem na kiju trzyniecki napastnik 
Ondřej Kovařčík. Fot. ZENON KISZA
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I N F O R M A T O R 

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

I N F O R M AT O R

PROGRAM TV

WTOREK 19 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba (s.) 
10.05 13. komnata Jany Fabiánowej 
10.35 Przygody kryminalistyki (s.) 
11.25 AZ kwiz 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Wszystko, co lubię 14.30 Upadek 
Ikara (film) 16.15 Krok od nieba (s.) 
17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce (s.) 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.15 Naj-
lepsze gafy 21.30 Pociąg dzieciństwa 
i nadziei (s.) 22.35 Losy gwiazd 23.30 
Sprawy detektywa Murdocha (s.) 0.15 
Kryminolog (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowna 
planeta 9.20 Najciekawsze cuda 
starożytności 10.05 Tajemnice bry-
tyjskiej rodziny królewskiej 10.50 
Niesamowite zwierzęce rodziny 
11.45 Złodziej 12.10 Nie poddawaj 
się plus 12.35 Nie poddawaj się 13.05 
Świadkowie czasu 13.30 Stalingrad 
14.20 Losy domów 14.40 Podróż 
po Ameryce Środkowej 15.35 Kró-
lestwo natury 16.00 Manu i Maciej 
podróżują po południowych Wło-
chach 16.30 Dzika Patagonia 17.20 
Martina Navrátilová 17.40 Konno 
po Czechach 18.05 Kostaryka, kra-
ina harmonii 19.00 Na rowerze 
19.15 Magazyn chrześcijański 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Morderstwo w pociągu (teatr) 
21.40 Starożytne damy i książęta 
22.35 100 cudów świata 23.35 Ludz-
kość: Nasza wspólna historia 0.25 W 
imię ojczyzny (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 
(s.) 9.50 Spece (s.) 10.55 Łowy 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Ogól-
niak (s.) 13.55 Dowody zbrodni (s.) 
14.55 CSI: Kryminalne zagadki Mia-
mi (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomo-
ści 17.25 Łowy 18.20 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
MasterChef Czechy 21.45 Pojedynek 
na talerzu 22.45 Weekend 23.45 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami (s.) 1.35 
Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.25 Gormiti (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.20 M.A.S.H. (s.) 8.50 Gwiaz-
dy nad głową (s.) 10.10 Pierwsza ko-
lacja 11.25 Strażnik Teksasu (s.) 12.25 
Gliniarz i prokurator (s.) 13.25 Policja 
Hamburg (s.) 14.30 Komisarz Rex (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 Slunečná (s.) 21.35 7 przypad-
ków Honzy Dědka 23.55 Tak jest, sze-
fie! 1.05 Policja w akcji 2.05 Komisarz 
Rex (s.). 

ŚRODA 20 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba (s.) 
10.05 Najlepsze gafy 11.25 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 StarDance XI… 
Kiedy gwiazdy tańczą 16.15 Krok od 
nieba (s.) 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 18.00 Wiadomości regional-
ne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.15 Przygody kryminalistyki (s.) 
21.05 Labirynt (s.) 22.10 Hercule Po-
irot (s.) 23.05 Komicy na piątkę 0.00 
AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Hawana, ku-
bańska piękność 9.25 Dzika Patago-
nia 10.20 Ludzkość – nasza wspólna 
historia 11.05 Nazistowskie Niemcy 
12.00 Wielka wojna ojczyźniana 
12.50 Tajemnice II wojny światowej 
13.45 Błękitna strefa długowieczności 
14.35 Każdy Czech to hodowca 14.50 
Z kucharzem dookoła świata 15.45 
Klucz 16.15 Szalony świat zimnej woj-
ny 17.05 Starożytne damy i książęta 
18.00 Hana Hegerová 18.20 Rozdzia-
ły z historii pisma 19.15 Babel 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Błękitna krew 21.00 Strony ro-
dzinne 21.30 Manu i Maciej podróżu-
ją po południowych Włochach 22.00 
Industrie 22.30 Wielka wojna ojczyź-
niana 23.25 Lotnicze katastrofy 0.10 
Dziesięć grzechów (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40 Ulica 
(s.) 9.40 MasterChef Czechy 10.55 
Łowy 12.00 Południowe wiadomości, 
sport, pogoda 12.30 Love Island (re-
ality-show) 14.55 CSI: Kryminalne za-

gadki Miami (s.) 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.25 Łowy 18.20 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 MasterChef Czechy 21.40 Love 
Island (reality-show) 22.45 Agenci 
NCIS: Nowy Orlean (s.) 23.45 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami (s.) 1.35 
Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.25 Gormiti (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.20 M.A.S.H. (s.) 8.50 Slu-
nečná (s.) 10.10 7 przypadków Hon-
zy Dedka 11.25 Strażnik Teksasu (s.) 
12.25 Gliniarz i prokurator (s.) 13.25 
Policja Hamburg (s.) 14.25 Komisarz 
Rex (s.) 15.35 Tak jest, szefie! 16.50 
Policja w akcji 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, szefie! 
1.05 Policja w akcji. 

CZWARTEK 21 PAŹDZIERNIKA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba (s.) 
9.55 Pociąg dzieciństwa i nadziei (s.) 
11.00 Wszystko, co lubię 11.25 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Pieczenie 
na niedzielę 14.30 Ogłoszenie 14.55 
Zawodowcy (s.) 15.45 Krok od nieba 
(s.) 16.45 Wszystko, co lubię 17.15 AZ 
kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wia-
domości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.15 Najlepsze 
gafy 21.25 Pr. dyskusyjny 22.25 Gej-
zer 22.55 Na tropie 23.20 Komisarz 
Montalbano (s.) 1.15 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Siedem świa-
tów – jedna planeta 9.20 Kostaryka, 
kraina harmonii 10.15 Hodowcy eg-
zotycznych owadów 10.40 Błękitna 
strefa długowieczności 11.30 Tajem-
nice II wojny światowej 12.25 Duże 
maszyny 13.10 Cudowna planeta 
14.05 Wielka Brytania z lotu ptaka 
14.55 Industrie 15.25 Europa dziś 
15.55 Historie.cs 16.50 Książka dla 
Sety’ego 17.20 Tobruk 17.50 Lekarz 
spod Tobruku 18.15 Zielnik 18.45 
Auto Moto Świat 19.10 Przez ucho 
igielne 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Tajemnice brytyj-
skiej rodziny królewskiej 20.55 Kon-
no po Czechach 21.25 Bedeker 21.55 
Nowy papież (s.) 22.55 Nazistowskie 
Niemcy 23.50 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40 Ulica 
(s.) 9.40 MasterChef Czechy 10.55 
Łowy 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Ogólniak (s.) 13.50 Love Island 
(reality-show) 14.55 CSI: Kryminalne 
zagadki Miami (s.) 16.57 Popołudnio-
we wiadomości 17.25 Łowy 18.20 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Pan profesor (s.) 21.25 
Ślub od pierwszego spojrzenia 22.50 
Gwiezdne życie 23.25 CSI: Kryminal-
ne zagadki Miami (s.) 1.20 Dowody 
zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.25 Gormiti (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.10 M.A.S.H. (s.) 9.15 1. misja 
(s.) 10.25 Show Jana Krausa 11.30 
Strażnik Teksasu (s.) 12.30 Gliniarz i 
prokurator (s.) 13.30 Policja Hamburg 
(s.) 14.30 Komisarz Rex (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 Slu-
nečná (s.) 21.35 Inkognito 22.45 Gafy 
(s.) 23.55 Tak jest, szefie! 

POLECAMY

• Krok od nieba
Wtorek 19 października, 
godz. 9.00  
TVC 1

• Auto Moto Świat
Czwartek 21 października, 
godz. 18.45  
TVC 2

• Szalony świat zimnej wojny
Środa 20 października, 
godz. 16.15  
TVC 2

Dnia 13 października obchodziła swój zacny jubileusz 
nasza Ukochana

ANNA MORCINKOWA
z Nydku

Z okazji 100. urodzin składamy Szanownej Jubilatce 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości w gronie 
najbliższych.
Z serca życzą córka Emilia z mężem i wnuk Władek 
z rodziną. GŁ-636

Los zabiera nam bliskich,
ale nie zabiera wspomnień.

We wrześniu 2021 minęła 2. rocznica śmierci

śp. PAWŁA SZLAURA
z Karwiny

Z szacunkiem i miłością wspominają żona, córka i syn z rodzinami.
 GŁ-632

Są ludzie i chwile, 
których się nie zapomina.

Dnia 20 października minie 1. rocz-
nica, kiedy od nas odszedł na zawsze 
długoletni Prezes Stowarzyszenia Ro-
dzina Katyńska w RC, ostatnio Prezes 
Honorowy

śp. JÓZEF PILICH
z Łomnej Dolnej

równocześnie mija rok od śmierci 

śp. STANISŁAWY RYŁKO
współzałożycielki Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w RC

O chwilę wspomnień i o cichą modlitwę w Ich intencji proszą członkowie 
Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w RC. GŁ-634

Dnia 19 października 2021 mija dziesiąta rocznica, kie-
dy na zawsze pożegnaliśmy naszego Ukochanego Ojca, 
Brata, Szwagra 

pana WŁADYSŁAWA PRZECZKA 
zamieszkałego w Orłowej-Lutyni

O chwilę wspomnień bliskich i znajomych prosi naj-
bliższa rodzina. GŁ-630

ŻYCZENIA

WSPOMNIENIA

CZYTAJ NAS CODZIENNIE! 

 www.glos.live

 GŁ-594

CO W TEATRZE

SCENA BAJKA – CZ. CIESZYN: 
Hobbit (19, godz. 10.00).

CO W KINACH

CZ. CIESZYN – Central: Fany 
i pies (20, godz. 16.30); Posled-
ní aristokratka (21, godz. 10.00); 
Wilk na 100% (21, godz. 16.30); 
Halloween zabija (21, godz. 
19.00); TRZYNIEC – Kosmos: 
Atlas ptáků (19, godz. 15.00); Moje 
slunce Mad (20, godz. 17.30);  Ada 
(20, godz. 20.00); Deníček moder-
ního fotra (21, godz. 10.00); Karel 
(21, godz. 17.30); Ostatni pojedy-
nek (21, godz. 20.00); KARWINA 
– Centrum: Láska na špičkách 
(19, godz. 17.30); Karel (19, godz. 
19.30); Luca (20, godz. 17.30); Ve-
nom 2: Carnage (20, godz. 20.00);  
Matky (21, godz. 15.00); Zbožňo-
vaný (21, godz. 17.00); Duna (21, 
godz. 19.15); HAWIERZÓW – 
Centrum: Rodzinka rządzi (19, 
godz. 17.00); Ada (19, godz. 18.00); 
Nie czas umierać (19, godz. 19.30); 
Duna (20, godz. 16.00; 19.30? 21, 
godz. 19.30); Zpráva (20, godz. 
18.00); Krudowie (21, godz. 
17.00); Kryštof  (21, godz. 18.00); 
CIESZYN – Piast: Mała Wielka 
Stopa 2: W rodzinie siła (20, 21, 
godz. 15.00); Fatima (20, 21, godz. 
17.00); Żeby nie było śladów (20, 
godz. 19.15).

CO NA ANTENIE

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

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

CO W TERENIE

BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i Se-
niora zapraszają na spotkanie 20. 
10. o godz. 15.00 do Domu PZKO.
CZ. CIESZYN – Zapraszamy na 
kolejne spotkanie MURu, które od-
będzie się w środę 20. 10. o godz. 
17.00 w salce Centrum Polskiego na 
parterze budynku ZG PZKO przy 
ul. Strzelniczej 28. Wykład „Piotr 
Kornuta (1880-1945), zapomniany, 
wybitny działacz polityczny i spo-
łeczny z Trzyńca” wygłosi Stani-
sław Gawlik.
HAWIERZÓW-SUCHA – MK PZKO 
wraz z Parafią Śląskiego Kościoła 
Ewangelickiego A.W. zapraszają 
na Wieczór z fotografiami Suchej, 
który odbędzie się w piątek 22. 10. o 
godz. 16.00 w świetlicy koła.
PTTS „BŚ” – 20. 10. na spacer z 
Kościelca do Olbrachcic zaprasza 
Wierka Piekarska, tel. 737 818 785. 
W programie zwiedzenie ekspozy-
cji muzealnej o lotnikach Żwirce i 
Wigurze w Domu Polskim na Ko-
ścielcu oraz odwiedzenie Miejsca 
Pamięci z pomnikiem lotników. 
Później przejście do Olbrachcic 
(Pizzerie Brazilian Grill). Trasa 
około 4 km. Dojazd na Kościelec: z 
Hawierzowa, dw. kolejowy o godz. 
9.27, z Karwiny, dw. aut. o godz. 
8.38, przesiadka w Hawierzowie; z 
Trzyńca o godz. 9.25, z Cz. Cieszyna 
o godz. 9.45.
 23. 10. razem z Gminnym Kołem 
PTTK „Ślimoki” w Goleszowie za-
praszamy na XVIII Międzynarodo-
wy Turystyczny Marsz Pamięci do 
pomnika partyzantów na stokach 
Małej Czantorii. Spotkanie przy 
pomniku w godz. 12.00-12.30. Po 
złożeniu wiązanki kwiatów pod 
pomnikiem przejdziemy wspólnie 

do węzła szlaków: Leszna Podlesie 
– Cisownica Budzin (około 1,5 km), 
gdzie zaplanowane jest ognisko i 
opiekanie parówek (każdy przyno-
si we własnym zakresie). Powrót 
indywidualny (do Lesznej, Wędry-
ni lub Trzyńca). Trasa do pomni-
ka: Nydek-Centrum – pod Ostrym 
– Nydek-Góra – pomnik pod M. 
Czantorią (około 5 km, przewyższe-
nie 410 m). Dojazd: pociągiem z Cz. 
Cieszyna o godz. 9.20 do Bystrzycy, 
autobusem o godz. 9.50 do Nydku.  
Prowadzi Zofia Franek, tel. 731 244 
346.
 26. 10. zapraszamy na wtorkową 
wycieczkę „bez pagórków” po tra-
sie Jistebník – Košatka –Stará Ves 
nad Ondřejnicí (5,5 km), z dojściem 
do Krmelína 12 km. Dojazd pocią-
giem: z Trzyńca o godz. 7.41, z Cz. 
Cieszyna  o godz. 7.59, z  Karwiny  o 
godz. 7.31, przesiadka w Ostrawie-
-Svinov o godz. 8.32.
 30. 10. zapraszamy na ostatnią 
w tym roku wycieczkę autokaro-
wą Bumbálka – Velké Karlovice, 
Leskové. Na trasie (około 14 km) 
mamy dwie wieże widokowe: Čar-
ták (Súkenická) i Miloňova. Cena 
za przejazd autobusem 200 kc. Kie-
rownik Láďa Michalík, tel. 602 840 
384. Są wolne miejsca!
UWAGA! – Seniorzy harcerze z 
„Zaolzia” spotykamy się w piątek 
22.  10. o godz. 14.00 w salce Kon-
gresu Polaków w Czeskim Cieszy-
nie przy ulicy Grabińskiej. Można 
skorzystać z autobusu nr 721, który 
wyjeżdża z dworca kolejowego o 
godz. 13.45.

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, KONGRES PO-
LAKÓW, ul. Grabińska 458/33: 
do 5. 11. wystawy pt. „Franciszek 
Górniak, właściciel cegielni i 
działacz narodowy”, „Ks. Franci-
szek Michejda. Prowadził lud do 

Ziemi Obiecanej” oraz „Pan Pro-
fesor Józef Niemiec”. Czynne od 
wtorku do piątku w godz. 8.00-
15.00. 
CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓW-
NY PZKO, ul. Strzelnicza 28, 
korytarz wejściowy: do 5. 11. 
wystawa „Piotr Kornuta, działacz 
robotniczy i burmistrz Trzyńca”. 
Czynna w godzinach otwarcia bu-
dynku. 
GALERIA MIASTA TRZYŃCA, 
DK „Trisia”, nám. Svobody 526, 
Trzyniec: do 28. 10. wystawa Ka-
rola Adamusa pt. „Vizuální po-
ezie”. Ekspozycja czynna w po-pt: 
w godz. 9.00-17.00; so i nie: w godz. 
14.00-17.00.
MUZEUM HUTY TRZYNIECKIEJ 
i MIASTA TRZYŃCA, DUŻA GA-
LERIA, ul. Frýdecká 387: do 18. 
11. wystawa pt. „Historia jednego 

miasta”. Czynna: wt-pt: w godz. 
9.00-17.00, nie: w godz. 13.00-17.00.
PAŃSTWOWE POWIATOWE AR-
CHIWUM KARWINA, Fryštátská 
55, Karwina-Frysztat: do 31. 12. 
wystawa pt. „Z  trógły naszej star-
ki”. Czynna: po, wt, śr, pt: w godz. 
8.00-14.00.

CO ZA OLZĄ

KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, ul. 
Mennicza 46, Cieszyn: zaprasza 
na wernisaż wystawy pt. „Uratować 
dla nauki i od zapomnienia – 120 
lat historii Polskiego Towarzystwa 
Ludoznawczego” – 22. 10. o godz. 
14.00. Wystawa czynna do 29. 1. 
2022, od wtorku do piątku w godz. 
8.00-18.00 i soboty w godz. 9.00-
15.00.

Cztery wystawy Ośrodka Dokumentacyjnego 

W holu na parterze 
budynku Zarządu 
Głównego PZKO w 
Czeskim Cieszynie 

można oglądać nową wystawę 
Ośrodka Dokumentacyjnego 
Kongresu Polaków w RC. Jej 
bohaterem jest Piotr Kornuta 
(1880-1945), działacz robotni-
czy i przedwojenny burmistrz 
Trzyńca. 

Kornuta był członkiem i dzia-
łaczem Polskiej Socjalistycz-
nej Partii Robotniczej w Cze-
chosłowacji, członkiem Rady 
Nadzorczej, a później zarządu 
Centralnego Stowarzyszenia 

Spożywczego dla Śląska w Ła-
zach. Działał w Macierzy Szkol-
nej, Rodzinie Opiekuńczej, PTTS 
„Beskid Śląski”, był długoletnim 
prezesem Polskiego Klubu Spor-
towego „Siła” w Trzyńcu. Zbierał 
składki na budowę trzynieckiego 
Domu Robotniczego i pomagał 
w jego budowie. Dzięki stara-
niom Kornuty w 1931 roku, kiedy 
Trzyniec otrzymał prawa miej-
skie, otwarto tam polską szkołę 
wydziałową. 

Kornuta był długoletnim 
członkiem zastępstwa gmin-
nego (ówczesnej rady gminy) i 
wiceburmistrzem. W 1933 roku 

został burmistrzem miasta. Pod-
czas wojny angażował się w so-
cjalistycznym ruchu oporu, był 
komendantem okręgu trzyniec-
kiego Gwardii Ludowej. Został 
aresztowany przez Niemców, 
więziony w Cieszynie i Katowi-
cach, w końcu wywieziony do 
obozu koncentracyjnego Au-
schwitz, gdzie w styczniu 1945 
roku wykonano na nim wyrok 
śmierci. 

W siedzibie Kongresu Polaków 
przy ul. Grabińskiej w Czeskim 
Cieszynie są aktualnie czynne 
kolejne trzy wystawy przygoto-
wane przez Ośrodek Dokumen-

tacyjny: „Franciszek Górniak 
– właściciel cegielni i działacz 
narodowy”, „Ks. Franciszek 
Michejda. Prowadził lud do Zie-
mi Obiecanej” oraz „Pan Profe-
sor Józef Niemiec”. 

Wystawy w obu budynkach 
będą czynne do 5 listopada. Moż-
na je oglądać w dni powszednie 
w godz. 8.00-15.00. 

 (dc)

Medziugorie 
i Ostrawa 
na zdjęciach

W „Drzewiónce na 
Fojstwiu” w Mo-
stach koło Ja-
błonkowa można 

oglądać dwie nowe wystawy fo-
tograficzne. Miroslav Lipowski 
przybliża poprzez cykl fotografii 
„Wiara i pokora” znane miejsce 
objawień maryjnych w Bośni i 
Hercegowinie. Na czarno-bia-
łych fotografiach utrwalił piel-
grzymów zmierzających do Me-
dziugorie. 

Wystawa Stanislava Drozda 
nosi nazwę „Ostrawa foto-gra-
ficzna”. Autor interesuje się 
przede wszystkim krajobrazem i 
jego szczegółami, zajmuje się fo-
tografią reportażową i dokumen-
talną. W mosteckim muzeum 
przedstawia swój najnowszy cykl 
fotografii o tematyce industrial-
nej. 

Wystawy będą czynne do 19 li-
stopada. 

 (dc)

• Jeden z paneli wystawy o Piotrze 
Kornucie Fot. DANUTA CHLUP
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UŚMIECHNIJ SIĘ LOGOGRYF

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

MINIKWADRAT MAGICZNY I LOGOGRYF ŁAMANY

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zo-
stanie rozlosowana książka. Rozwiązania 

prosimy przesyłać na e-mail: info@glos.live. Termin 
ich nadsyłania upływa w piątek 29 października 
2021 r. Nagrodę z 5 października otrzymuje Sta-
nisław Piekarz z Czeskiego Krumlowa. Autorem 
dzisiejszych łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie logogryfu z 5 października: KOSZALIN
Rozwiązanie minikwadratu magicznego I  
5 października: 1. KLEJ 2. LOTKA 3. EKRAN 4. JANA 
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II  
z 5 października: 1. MAŁO 2. AMPER 3. ŁEPEK 4. ORKA
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 5 października: GODULA

Rozwiązaniem logogryfu jest nazwa  miasta w południowej Polsce, w województwie małopolskim, w 
powiecie krakowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej. Znajduje się tu m.in. XIX-wieczna rezydencja 
Potockich herbu Pilawa położona w zachodniej części miasta, w pobliżu ulicy Ogrodowej w najwyż-
szym punkcie tutejszego parku (290 m n.p.m.), nazywanej dawniej Górą Różaną…

1. narzędzie do rąbania drewna
2. bajkowa Marysia
3. mały zbiornik wodny, mniejszy od stawu
4. Księżyc krążący wokół Ziemi
5. głośna sprawa, wydarzenie budzące powszechne 

zainteresowanie
6. młoda roślina wyhodowana w inspekcie lub na 

rozsadniku, flanca

7. sala z przyrządami do treningu i ćwiczenia mięśni
8. bibułka do wycierania rąk i ust podczas posiłku
9. dawniej: woreczek na pieniądze
10. Wielka Krokiew w Zakopanem
11. dobór poprzez eliminację

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
SADZAWKA, SATELITA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Poziomo i pionowo jednakowo:

1. giełdowa cena ak-
cji lub cena obcej 
waluty

2. czar, powab, 
piękno

3. roślina o drob-
nych liściach 
i różowawych 
kwiatach; świńska 
trawa

4. indyjski obyczaj 
lub marka kawy

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: RDEST

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. broń drzewcowa z 
grotem lub rodzaj 
tkaniny

2. Jacques (zm. 
1962), francuski 
kompozytor

3. ogół poglądów i 
zasad, którymi 
ktoś kieruje się w 
życiu

4. najmniejsza część 
pierwiastka che-
micznego

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: IBERT
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Rozwiązaniem logogryfu jest nazwa wsi w Polsce, położona w województwie śląskim, w powiecie psz-
czyńskim. Miejscowość została po raz pierwszy wzmiankowana w spisie świętopietrza parafii dekana-
tu Oświęcim diecezji krakowskiej z 1326 roku... 

1.- 4. ośrodek narciarski w pół-
nocnej Hiszpanii, w regionie 
Aragonia

3.- 6. miasto w Rosji Europejskiej 
nad rzeką Tuskar lub okręt pod-
wodny

5.- 8. jeden z najstarszych japoń-
skich producentów samocho-
dów

7.- 10. mieszka w Szwecji
9.- 12. bije w klatce piersiowej
11.- 2. ciasnota w tramwaju lub au-

tobusie

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
ASTUN, ISUZU


