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»Tacy Jesteśmy« 
– nie ma rzeczy niemożliwych
WYDARZENIE: Chwila napięcia, ogłoszenie zwycięzców, brawa i fanfary. Tak zakończył się sobotni fi nał konkursu 
„Tacy Jesteśmy 2022”, zorganizowanego przez Kongres Polaków w RC. I chociaż prezes Mariusz Wałach podkreślał 
wyraźnie, że zwycięzcami są wszyscy nominowani, nagrody „Złoty Jestem” przyznane przez publiczność oraz 
kapitułę miały swoich jedynych laureatów. Zostali nimi Harcerska Drużyna Wodna „Opty” z Czeskiego Cieszyna 
oraz Danuta i Zenon Wirthowie. 

Beata Schönwald

K
to ostatecznie 
odbierze sym-
boliczne czeki 
na 20 tys. (na-
groda publicz-
ności) i 25 tys. 
koron, do końca 

nie było wiadomo. Zarówno wy-
nik głosowania poprzedzającego 
uroczystą galę w Teatrze Cie-
szyńskim, jak i werdykt kapituły 
konkursowej złożonej z członków 
Rady Kongresu Polaków w RC 
czekały przez całe półtora godzi-
ny programu zapieczętowane w 
kopertach. Widownia zaś, śledząc 
poszczególne prezentacje, przeko-
nywała się o tym, że wszyscy no-
minowani po prostu „są złoci”. 

Konkurs „Tacy Jesteśmy”, który 
miał w tym roku swoją 19. odsłonę, 
przypomina najważniejsze wy-
darzenia, które miały miejsce w 
ciągu ostatnich 12 miesięcy na po-

lach kultury, nauki, sportu i dzia-
łalności społecznej. Sobotni kon-
cert stanowił zaś uhonorowanie 
poszczególnych nominowanych 
do tegorocznej nagrody „Złoty Je-
stem”. O każdym został nakręcony 
krótki fi lmik, który został wyświe-
tlony na telebimie. Z każdym pro-
wadzący galę Roksana Waraksa i 
Marek Słowiaczek przeprowadzili 
na scenie krótką rozmowę. Każdy 
otrzymał pamiątkową statuetkę. 

Finałowy wieczór rozpoczął się 
od wejścia na scenę Władysława 
Czepca, który zwrócił na siebie 
uwagę udziałem w konkursie śpie-
waczym The Voice Senior. – Bardzo 
dobrze mi, kiedy nie kurtuazja, ale 
emocje i wrażenia z mojego śpie-
wu skłaniają ludzi do oklasków – 
powiedział nominowany. Tak było 
i tym razem. Kiedy wykonał dwa 
utwory Marka Torzewskiego, sala 
biła gorące brawa. 

Oklaskami witano i żegnano 
również kolejnych nominowa-
nych. Były to zasłużone owacje, bo 

każdy wnosił na scenę nową daw-
kę pozytywnej energii i przycho-
dził z nowym pomysłem. 

Harcerska Drużyna Wodna 
„Opty”, która działa na Zaolziu od 
pół wieku, wychowując kolejne 
pokolenia odważnych młodych 
ludzi, zafundowała publiczności 
pokaz budowania dużego namio-
tu w pięć minut z wykorzystaniem 
tylko jednej ręki i bez słów. Dzieło 
z uwagi na złamany pręt co praw-
da niezupełnie się udało, ale i tak 
determinacja zastępu wzbudziła 
podziw wśród widowni. – Takie 
zadania uczą zaradności, współ-
pracy, stawiania czoła nowym wy-
zwaniom i przygotowują do życia 
– stwierdził drużynowy Stanisław 
Franek. 

Przykładem tego, jak Polska i 
to, co polskie, może być blisko, 
chociaż jest daleko, była z kolei 
działalność, którą od 25 lat prowa-
dzi Polonus – Klub Polski w Brnie. 
– Nasze bogactwo bierze się z tego, 
że zrzeszamy Polaków z wszyst-

kich regionów Polski oraz osoby 
z Zaolzia – przekonywała szefowa 
Danuta Koné-Król, dodając, że do-
bre są takie działania, z których 
czerpie się przyjemność. Świadec-
twem tego były cztery tomy kro-
nik, które „polonusi” przywieźli 
do Czeskiego Cieszyna razem z 
próbką świętomarcińskiego wina.

Dla tych, którzy Danutę i Zeno-
na Wirthów kojarzą wyłącznie z 
półkami księgarskimi i stertami 
mniej lub bardziej opasłych to-
mów, niespodzianką była ujaw-
niona w fi lmiku ich miłość do 
Barcelony i jej klubu piłkarskiego. 
Nominację otrzymali jednak nie 
za kibicowanie, ale prowadzenie 
polskiej księgarni w Czeskim Cie-
szynie, sprowadzanie polskich 
książek na Zaolzie i organizację 
kiermaszów. 

Jak się okazało, w konkursie 
„Tacy Jesteśmy” nawet za kibico-
wanie można zostać zauważonym. 
Chociaż tak naprawdę Klub Kibica 
Boconowice zdobył nominację nie 

tyle za głośne „Polska, golaaa!!!”, 
ile za wywalczenie złotego me-
dalu na Światowych Polonijnych 
Mistrzostwach Żeglarskich. Jego 
członkowie pokazali ponadto, 
że potrafi ą też grać w siatkówkę, 
strzelać bramki i jeździć na skito-
urach. Wszystko jednocześnie na 
deskach Teatru Cieszyńskiego. 

Wytrwałość mrówek i pilność 
pszczółek, to cechy, które z  pew-
nością można z  kolei przypisać 
Janie Raclavskiej i Urszuli Kolber. 
Po niezliczonych godzinach roz-
szyfrowywania starych rękopisów 
wydały w tym roku wspólnie z 
Józefem Szymeczkiem publikację 
„Kazania cieszyńskie”. To dzięki 
nim znalazły się w gronie nomino-
wanych. Jak przyznała Raclavská, 
zasługa w tym również prof. Da-
niela Kadłubca, który wymyślił 
ten projekt, a także był ich „men-
torem i pomocnikiem”.  

Ciąg dalszy na str. 4 i 5

• Nagrodę publiczności „Złoty 
Jestem” otrzymała Harcerska 
Drużyna Wodna „Opty”, a nagro-
dę kapituły „Złoty Jestem” Danu-
ta i Zenon Wirthowie. 
Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI
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Mateusz Morawiecki, 
premier RP podczas wczorajszej wizyty 
w Wojskowych Zakładach Lotniczych w Bydgoszczy, 
gdzie będą serwisowane samoloty F-16, 
wykorzystywane przez państwa NATO

CYTAT NA DZIŚ

•••

Obowiązkiem rządzących jest 

doprowadzić do takiej siły obronnej 

naszej armii, aby uniknąć wojny. 

Wzmacnianie wszystkich naszych 

zakładów zbrojeniowych jest 

działaniem na rzecz naszej obronności

W I A D O M O Ś C I

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

Fot. ARC

beata.schonwald@glos.live

K
iedy konkurs „Tacy Jesteśmy” był dopiero w po-
wijakach i odwiedzałam jego pierwsze koncerty 
galowe, np. ten z udziałem Ewy Farnej, a potem 
kolejne, za każdym razem wydawało mi się, że 
następnym razem nie będzie już tak ciekawie i 
różnorodnie, bo przecież przyjdzie kiedyś taki 
czas, kiedy nasza zaolziańska kreatywność wy-

czerpie się na dobre.
W ub. sobotę gala „Tacy Jesteśmy” odbyła się po raz dziewięt-

nasty. Wcale nie wyszłam z niej znudzona. Było może inaczej niż 
dziesięć lat temu, być może nieco inny charakter miały nominacje. 
Nie było więc typowego koncertu składającego się z występów 
artystycznych nominowanych – choć indywidualne pokazy też 
miały miejsce i zebrały gromkie brawa. Bardziej był to przegląd 
zwykłych ludzi, którzy czerpiąc ze swoich zwykłych predyspozycji, 
potrafi ą robić niezwykłe rzeczy. No bo jakież szczególne talenty 
mają ci wszyscy społecznicy zaangażowani w „Optach”, „Beskidzie 
Śląskim”, boconowickim Klubie Kibica czy brneńskim Polonusie? 
Pojedynczo prawdopodobnie raczej średnie. Razem zaś, łącząc róż-
ne zainteresowania i pasje, potrafi ą proponować ponadprzeciętne 
treści. Wszystko to zaś bierze się z poczucia misji, do której zostali 
wychowani w domach, w szkołach, w harcerstwie, w zespołach. Tą 
misją jest pielęgnowanie polskości tam, gdzie mieszkają i dokąd 
rzuci ich los. To, że robią to konsekwentnie, w sposób, który jest im 
bliski i który odzwierciedla ich zainteresowania, są widoczni i po-
trafi ą pociągnąć za sobą innych.

Tegoroczną, 19. edycję „Tacy Jesteśmy” można bez wątpienia na-
zwać sukcesem i inspiracją zarazem. Nie trzeba mieć też obaw, że 
wszystko, co w nas, Polakach z Zaolzia, siedzi, zostało już pokazane 
i że w przyszłym roku nie będzie z czego wybierać. Doświadczenie 
nas uczy, że będzie. I w przyszłym, i w kolejnych dwudziestu.   

ZDANIEM... Beaty Schönwald

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BOGUMIN
Na najbardziej ruchliwej w 
mieście ulicy – 1 Maja w 
Skrzeczoniu –  zainstalo-
wano koło samoobsługo-
wego sklepu spożywczego 
sygnalizację świetlną. 
Ma ona ułatwić pieszym 
bezpieczne przechodzenie 
przez jezdnię. Jest to bo-
wiem droga, którą dziennie 
przejeżdża nawet 11 tys. 
samochodów. Zielone 
światło dla pieszych włącza 
się po naciśnięciu przycisku 
przez osobę, która chce 
przejść na drugą stronę. 
Miasto zapłaciło za to udo-
godnienie 800 tys. koron.
 (sch)

CZESKI CIESZYN
Miejscowe szkoły średnie 
z polskim językiem naucza-
nia ogłosiły już terminy 
Dni Otwartych. W Polskim 
Gimnazjum im. J. Słowac-
kiego możliwość zwiedze-
nia budynku i przekonania 
się na żywo, jak wyglądają 
poszczególne lekcje, nada-
rzy się w czwartek 24 bm. 
w godz. 8.00-16.00. Ty-
dzień później, 1 grudnia w 
swoje progi zaprasza Aka-
demia Handlowa, gdzie w 
ramach jednej z trzech klas 
uczniowie mają możliwość 
kształcenia się również w 

ję-
zyku 
polskim. 
Szkoła będzie 
otwarta dla zwiedza-
jących w godz. 9.00-
16.00. Komu termin nie 
pasuje, może skorzystać 
dzień wcześniej z oferty 
on-line targów szkół 
średnich. (sch)  

TRZYNIEC
Magistrat zachęca do 
posługiwania się elek-
tronicznym systemem 
rezerwacji wizyt w ra-
tuszu. Korzystanie z niego 
uchroni mieszkańców 
przed długim czekaniem 
w kolejce do urzędnika. 
Jest to o tyle wygodne, że 
stosowny termin można 
zamówić nawet z 2-mie-
sięcznym wyprzedzeniem, 
a w razie czego umówione 
spotkanie również od-
wołać. System rezerwacji 
spotkań dotyczy m.in. ta-
kich spraw, jak wystawie-
nie dowodu osobistego, 
paszportu czy prawa jazdy 
lub rejestracja samochodu. 
Do systemu można wejść 
przez link na stronie mia-
sta, w jego prawej górnej 
części.  (sch)

WĘDRYNIA
Z udziałem 450 fachowców 
– lekarzy i nielekarskiego 
personelu medycznego 
– odbył się na początku 
listopada 23. Kardiodzień, 
impreza edukacyjna organi-
zowana przez Szpital AGEL 
w Trzyńcu-Podlesiu. Orga-
nizatorzy konferencji, która 
skupia się na problematyce 
chorób serca, przygotowali 
dla uczestników nie tylko 
szereg wykładów, ale tak-
że – co było tegoroczną 
nowością – sześć unikato-
wych warsztatów. Celem 
spotkania było m.in. zazna-
jomienie lekarzy z nowymi 
metodami leczenia chorób 
serca oraz umocnienie 
współpracy między Kardio-
centrum szpitala i lekarza-
mi, którzy skierowują do 
niego swoich pacjentów.
 (sch)

wtorek

środa

czwartek

dzień: 11 do 14ºC 
noc: 9 do 5ºC 
wiatr: 2-4 m/s

dzień: 8 do 9ºC 
noc: 7 do 6ºC 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 5 do 7ºC 
noc: 4 do 0ºC 
wiatr: 1-3 m/s

DZIŚ...

15
listopada 2022

Imieniny obchodzi: 
Albert, Leopold
Wschód słońca: 6.55
Zachód słońca: 15.46
Do końca roku: 47 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Uwięzionego 
Pisarza
Przysłowia: 
„Deszcz w połowie 
listopada, tęgi mróz 
w styczniu zapowiada”

JUTRO...

16
listopada 2022

Imieniny obchodzą: 
Edmund, Marek
Wschód słońca: 6.56
Zachód słońca: 15.44
Do końca roku: 46 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Tolerancji, 
Dzień Służby 
Zagranicznej RP
Przysłowia:
„Deszcz w Marka, ziemia 
w lecie jak skwarka”

POJUTRZE...

17
listopada 2022

Imieniny obchodzą: 
Grzegorz, Hugo, Salomea
Wschód słońca: 6.58
Zachód słońca: 15.43
Do końca roku: 45 dni
(Nie)typowe święta: 
Dzień Studenta,
Święto Młodego Wina,
Światowy Dzień 
Wcześniaka
Przysłowie:
Od świętej Salomei zima 
jest w nadziei”

POGODA

CZESKI CIESZYN

BOGUMIN

TRZYNIEC

WĘDRYNIA

Przedstawiciele Rodziny 
Katyńskiej w Republice 
Czeskiej uczcili Święto 
Niepodległości uroczystością 
przed tablicami katyńskimi 
na Konteszyńcu w Czeskim 
Cieszynie. – Nie 
zapominajmy o tym, że 
wielka część zamordowanych 
na nieludzkiej ziemi to 
patrioci, którzy walczyli 
o niepodległość w czasach, 
gdy ona dopiero się tworzyła 
w 1918, 1919 i 1920 roku – 
mówił Jan Ryłko, prezes RK.

Łukasz Klimaniec

W 
piątek przed 
t a b l i c a m i 
k a t y ń s k i -
mi spotka-
ło się około 
30 osób. W 
wydarzeniu 

wzięli udział m.in. konsul general-
na RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-

-Chwastowicz, prezes PZKO Helena 
Legowicz i burmistrz Czeskiego Cie-
szyna Vit Slováček. Delegacje złoży-
ły kwiaty, zapłonęły znicze, ponadto 
zabrzmiała „Rota”. Izabella Wołłejko-
-Chwastowicz podziękowała w imie-
niu własnym i Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Rodzinie Katyńskiej za 
pielęgnowanie pamięci o ofi arach.

• W piątek w jabłonkowskiej podstawówce spotkały się dwie drużyny 
harcerskie – trzynieckie „Czarne Pantery” z niedawno powstałą „Skałką”. 
Ta ostatnia rozpoczęła działalność w Jabłonkowie, a budynek szkoły jest 
jej zapleczem. Wspólne spotkanie trwało do drugiego dnia. W jego trakcie 
harcerze brali udział w szeregu zajęć i gier. Więcej zdjęć na naszej stronie 
internetowej www.glos.live. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

– Niszczycie mur kłamstwa i 
obojętności. To dzięki wam kłam-
stwo katyńskie mogło zostać 
zburzone na ziemi zaolziańskiej. 
Mam nadzieję, że następne młode 
pokolenia będą umiały tak samo 
czytać między wierszami, jak wy, 
będą umiały odróżnić kłamstwo od 
prawdy i nie poddadzą się dezinfor-

macji. To zależy 
od was. Wierzę, 
że będziecie na-
dal utrzymywać 
pamięć o tych 
b o h a t e r a c h , 
którzy zapłacili 
najwyższą cenę, 
byśmy mogli 
być dziś wolni – 
powiedziała.

Jan Ryłko za-
pewnił, że Ro-
dzina Katyńska 
w RC pamięta i 
będzie pamię-
tała o zamor-
dowanych w 
Katyniu, Ostasz-
kowie, Koziel-
sku i Miednoje. 
Zwrócił też uwa-
gę na istotną 
sprawę związa-
ną z obchodami 
Święta Niepod-
ległości.

– Zamordowani na nieludzkiej 
ziemi strzałem w tył głowy to byli 
w dużej części policjanci, wojsko-
wi, ale też zwykli ludzie. Mało się 
wspomina i przypomina, że wie-
lu z nich walczyło o niepodległą 
Polskę w 1918, 1919 i 1920 roku. To 
byli legioniści, którzy wówczas 
w Legionach Polskich walczyli w 

powstaniach śląskich. Mam doku-
menty od mojego dziadka, które 
to potwierdzają. Nie zapominajmy 
więc o tym, że wielka część zamor-
dowanych na nieludzkiej ziemi to 
patrioci, którzy walczyli o niepod-
ległość w czasach, gdy ona dopiero 
się tworzyła – powiedział nawiązu-
jąc do lat 1918-1920.

Prezes Rodziny Katyńskiej za-
znaczył, że ofi ary zbrodni katyń-
skiej swoim życiem świadczyły, 
czym jest patriotyzm, jak należy go 
okazywać i jak bronić niepodległo-
ści. – Dziś wielu ludzi, zwłaszcza 
młodych, powinno się na nich wzo-
rować i brać przykład, jak patrio-
tyzm powinien być prezentowany i 
kultywowany. Bo nie zawsze moż-
na zgodzić się z tym, w jaki sposób 
dziś patriotyzm jest pokazywany – 
zauważył.

Po uroczystości na Konteszyńcu 
uczestnicy spotkali się w ośrodku 
kultury „Strzelnica”. W ramach 
pielęgnowania pamięci o ofi arach 
zbrodni katyńskiej pochodzących 
ze Śląska Cieszyńskiego Jan Rył-
ko odwiedza zaolziańskie szkoły z 
prelekcją poświęconą temu tema-
towi. W nadchodzącym czasie od-
wiedzi polskie placówki w Karwi-
nie, Błędowicach i Lutyni Dolnej. 
Zastanawia się też nad przeprowa-
dzeniem takich zajęć w cieszyń-
skich szkołach. 

Niszczycie mur kłamstwa i obojętności…

• Obchody Święta Niepodległości 
w Czeskim Cieszynie miały miejsce 
przed tablicami katyńskimi na Konte-
szyńcu. Fot. ŁUKASZ KLIMANIEC

Coraz więcej turystów

Ponad 357 tys. turystów 
odwiedziło województwo 
morawsko-śląskie w trze-
cim kwartale tego roku. To 

ok. 4 tys. osób więcej niż w analo-
gicznym okresie roku ubiegłego. 
Dużym zainteresowaniem cieszył 
się Śląsk Cieszyński. A prym wiedli 
turyści z Polski, Słowacji i Niemiec. 
– Bardzo się cieszę, że liczba tury-
stów w naszym regionie rośnie. To 
rekordowa liczba gości w naszym 
województwie w trzecim kwartale 
– powiedział Jan Krkoška, wice-
hetman województwa morawsko-
śląskiego ds. rozwoju regionalnego 
i turystyki. Zwrócił uwagę, że duży 
wzrost w liczbie turystów odnoto-
wała Ostrawa, którą odwiedziło po-
nad 71 tys. osób.

Najwięcej osób zjawiło się trady-
cyjnie w Beskidach – choć liczba 
126 196 turystów wydaje się impo-
nująca, to jednak jest to o około 5 
procent mniej gości, niż w tym sa-
mym okresie roku ubiegłego.

Zdaniem Petra Koudeli, dyrek-
tora regionalnej izby turystycznej 
Moravian-Silesian Tourism, po 
okresie pandemii, gdy możliwości 
przemieszczania się były ograni-
czone, teraz pojawił się głód podró-
żowania. Stąd takie zainteresowa-
nie.

– Ludzie nauczyli się odkrywać 
piękno kraju, a Morawy Północne 

i Śląsk mają wiele do zaoferowa-
nia – zaznaczył. Dodał, że region 
przyciąga turystów malowniczym 
położeniem i walorami krajobrazo-
wymi, dużymi i ciekawymi wyda-
rzeniami kulturalno-sportowymi, 
a także zabytkami przemysłowy-
mi. Kusi również ofertą kulinarną. 
W tym roku dużym zainteresowa-
niem cieszył się projekt Pojez, któ-
ry festiwalami gastronomicznymi i 
warsztatami przyciągnął miłośni-
ków dobrego jedzenia i picia.

Jan Krkoška zaznaczył, że re-
gion dba o ofertę turystyczną i nie-

ustannie stara się poprawiać usłu-
gi i udogodnienia dla turystów. 
Rozbudowywana jest sieć ścieżek 
rowerowych i stacji z rowerami 
elektrycznymi, a w tym roku na 
kilku kempingach została wybu-
dowana nowa infrastruktura dla 
osób podróżujących kamperami 
czy z przyczepami kempingowymi. 
Zbliżający się sezon zimowy zachę-
ca gości nowoczesnymi ośrodkami 
narciarskimi i setkami kilometrów 
dobrze przygotowanych tras bie-
gowych w Beskidach i Jesionikach. 
 (klm)

• Beskid Śląsko-Morawski jest chętnie odwiedzany przez turystów nie tylko 
z Czech, ale i sąsiednich krajów. Fot. TOMASZ WOLFF

Prezydenci 
wrócili do ojczyzny

Szef polskiego rządu, Ma-
teusz Morawiecki, wziął 
udział w uroczystościach 
sprowadzenia szczątków 

prezydentów Rzeczypospolitej 
Polskiej na uchodźstwie: Włady-
sława Raczkiewicza, Augusta Zale-
skiego i Stanisława Ostrowskiego. 
Trzech prezydentów spoczęło w 
nowo powstałym Mauzoleum Pre-
zydentów RP na Uchodźstwie w 
Warszawie. To wydarzenie wień-
czące obchody odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Premier 
podkreślił niezwykłą rolę prezy-
dentów na uchodźstwie, którzy 
byli nadzieją wszystkich wolnych 
Polaków. Uroczystości odbyły się 
w Świątyni Opatrzności Bożej.

– To oni w mrocznych czasach 
niewoli komunistycznej prze-
chowywali insygnia Rzeczypo-
spolitej. To oni, wraz z innymi 
działaczami na uchodźstwie, 
byli depozytariuszami pamięci 
i ciągłości państwa polskiego, a 
także strażnikami nadziei – pod-
kreślił premier. – Tam, za grani-
cą, los pozostawił naszych naj-
wspanialszych synów i córki po II 
wojnie światowej. To właśnie oni 
wszyscy starali się przechować 
pamięć, świadczyć o prawdzie i 
nadziejach narodu polskiego na 
odzyskanie wolności – zwrócił 
uwagę szef polskiego rządu.

Od ataku Niemiec i ZSRR na 
Polskę we wrześniu 1939 r., przez 

całą II wojnę światową i czasy 
PRL, aż do 1990 r. – dzięki pre-
zydentom Rzeczypospolitej Pol-
skiej na uchodźstwie została za-
chowana konstytucyjna ciągłość 
władz kraju. To ponad 50 lat dba-
nia o polską tożsamość, tradycję i 
kulturę. To także nieustanna na-
dzieja dla Polek i Polaków, którzy 
zostali w PRL, że ojczyzna odzy-
ska wolność i niepodległość.

Misja prezydentów i rządów na 
uchodźstwie zakończyła się wraz 
z pierwszymi wolnymi wyborami 
w Polsce. W 1990 r. ostatni pre-
zydent na uchodźstwie, Ryszard 
Kaczorowski, przekazał insygnia 
prezydenckie Lechowi Wałęsie. 
Był on pierwszym polskim pre-
zydentem wybranym w wybo-
rach powszechnych po II wojnie 
światowej. Mimo bardzo ważnej 
roli, jaką pełnili prezydenci na 
uchodźstwie, obecnie ich histo-
ria nie jest dobrze znana. Według 
badań z sierpnia 2022 r. tylko co 
dziesiąty Polak potrafi  poprawnie 
określić, ilu było prezydentów na 
uchodźstwie.

Przeciwdziałać temu ma kam-
pania „Misja: Wolna Polska”, w 
którą włączyła się Fundacja „Po-
moc Polakom na Wschodzie”. Jej 
celem jest upowszechnienie wie-
dzy na temat prezydentów i rzą-
dów RP na uchodźstwie. Zachę-
camy do zapoznania się ze stroną 
kampanii.  (www.gov.pl)

NASI MATURZYŚCI /3/

   
• Kontynuujemy publikację zdjęć klas, które pojawiły się na Zjeździe Absol-
wentów Polskiego Gimnazjum w Czeskim Cieszynie. Dziś prezentujemy rocz-
nik 1987. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

milionów koron kosztowała przebudowa ul. Bogumińskiej w Ostrawie. To droga, 
która przebiega przez centrum miasta i stanowi połączenie z Wracimowem oraz 
jest dojazdem do autostrady D47. Budowa ruszyła wiosną tego roku. Konieczna 
była modernizacja nie tylko jezdni, ale także czterech mostów, jakie znajdują się 
w jej ciągu. W trakcie prac nowe warstwy asfaltowe drogi zostały wzmocnione 
geosiatkami, które mają zapobiegać tworzeniu się kolein i pęknięć na drodze. 
W ramach inwestycji wymieniona została nawierzchnia na kilku przystankach 
trolejbusowych, wykonane zostało też nowe odwodnienie drogi, wymieniono 
krawężniki i infrastrukturę zabezpieczającą, tj. barierki i słupki. (klm)
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Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

Gala w naszym obiektywie

• Władysław Czepiec pokazał 
na deskach Teatru Cieszyńskiego 
próbkę swoich nieprzeciętnych 
możliwości wokalnych.

• Członkowie Harcerskiej Drużyny Wodnej „Opty” otrzymali od swojego 
przełożonego, Stanisława Franka, typowe zadanie. W ciągu pięciu minut 
mieli rozłożyć ogromny namiot. Utrudnieniem był fakt, że nie mogli ze sobą 
rozmawiać, a każdy mógł pracować jedną ręką. • Z Brna przyjechał Polonus – Klub Polski. Było barwnie i wesoło.

• Takich dźwięków na gali „Tacy Jesteśmy”, jak podczas występu 
Beaty Gill oraz Emilii, nie pamiętają chyba najstarsi górale...

• Docenione za benedyktyńską pra-
cę: Urszula Kolber (z lewej) oraz Jana 
Raclavská.

• Skoro Klub Kibica Boconowice, to nie mogło zabraknąć sportowych akcen-
tów.

• „Beskid Śląski” od stu lat organizuje życie turystyczne w regionie. Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

• Barbara Smugała wystąpiła w za-
stępstwie mocno zabieganego syna 
Marka.

• Nagrodę specjalną otrzymał Ma-
ciej Ruczaj, dyrektor Instytutu Pol-
skiego w Pradze, jednego z ponad 
20 działających na całym świecie.

»Tacy Jesteśmy« – nie ma rzeczy niemożliwych
Dokończenie ze str. 1

Z ciszy i spokoju archiwum 
luterańskiego wyrwała 
publiczność kolejna no-
minowana – Beata Gill. 

Współorganizatorka największego 
festiwalu muzyki tanecznej w Eu-
ropie Środkowej „Beats for Love” 
dała pokaz rytmicznej muzyki 
elektronicznej, do której śpiewała 
zaproszona przez nią wokalistka 
Emilie. – Już w wieku 10 lat wie-
działam, że chcę robić coś z  mu-
zyką, choć nie umiałam śpiewać 
ani grać na żadnym instrumencie 
– zdradziła pani Beata. 

Wrócić na Zaolzie nie zdołał 
natomiast tego wieczoru reży-
ser Marek David. W Pardubicach 
zatrzymała go próba generalna 
sztuki teatralnej. Statuetkę, którą 
przyznała mu kapituła m.in. za 
otrzymanie prestiżowej nagrody 
„Jantar”, odebrała w jego zastęp-
stwie matka Barbara Smugała. 

Wyjście ostatniego nominowa-
nego na scenę było już tylko po-
twierdzeniem tego, co pokazały 
wszystkie poprzednie prezentacje. 
Dla Zaolziaków nie ma rzeczy nie-
możliwych. Nie ma też ich dla ob-
chodzącego w tym roku 100-lecie 
istnienia Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Sportowego „Beskid 
Śląski”. – Kiedy człowiek wykonu-
je jakąś działalność, a wykonuje ją 
z sercem, przynosi mu to radość i 
zadowolenie. To nasza recepta na 
to, jak my działamy. To wszystko 
pcha nas do przodu, żeby jeszcze 
dalej, jeszcze wyżej i jeszcze wię-
cej zdobyć – przekonywała prze-
wodnicząca PTTS Halina Twar-
dzik. Nie ma wątpliwości, że pod 
tymi słowami mogliby się podpi-
sać wszyscy ci, którzy tej soboty 
odebrali statuetki „Tacy Jesteśmy 
2022”. Nie wyłączając z tego gro-
na dyrektora Instytutu Polskiego 
w Pradze Macieja Ruczaja, który 

został przez Radę Kongresu Po-
laków wyróżniony za działalność 
na rzecz kultury polskiej i Polski w 
RC (nie można było na niego gło-
sować).

Bohaterom koncertu galowego 
w sobotę biła brawa pełna sala te-
atralna. Na widowni obok krew-
nych i przyjaciół nominowanych 
oraz bywalców tej cieszącej się 
niegasnącą popularnością impre-
zy usiedli również: konsul gene-
ralna RP w Ostrawie Izabella Woł-
łejko-Chwastowicz i konsul tejże 
placówki Edyta Wodzyńska-An-
dreewa, burmistrz Czeskiego Cie-
szyna Vít Slováček, wiceprezydent 

Trzyńca Radim Kozlovský, wice-
prezydent Karwiny Andrzej Bizoń, 
prezes PZKO Helena Legowicz oraz 
dyrektor Teatru Cieszyńskiego Petr 
Kracík. 

Projekt wsparły Ministerstwo 
Kultury w RC, Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska”, Województwo 
Morawsko-Śląskie i Miasto Czeski 
Cieszyn. 

Kontynuacją wieczoru był pro-
gram w galerii teatralnej na 1. pię-
trze, gdzie śpiewał i grał na forte-
pianie do rozmów, jedzenia i picia 
znany zaolziański artysta, wokali-
sta i kompozytor Przemysław Or-
szulik.  (sch)

MÓWIĄ LAUREACI NAGRÓD »ZŁOTY JESTEM«
Danuta i Zenon Wirthowie: 
Cały czas pracujemy 
z książkami
Jak sądzę, nie spodziewali się pań-
stwo tej nagrody, bo długo musie-
liśmy klaskać, zanim wyszliście na 
scenę?
Z.W.: – Nie spodziewaliśmy się ab-
solutnie, nawet w najmniejszym 
stopniu. Jak powiedział prezes Ma-
riusz Wałach, dla nas i wszystkich 
pozostałych było już wielką wygra-
ną, że zostaliśmy nominowani do 
tej nagrody. To, że ją otrzymaliśmy, 
przerosło wszelkie nasze wyobra-
żenia. Traktujemy to jako podzię-
kowanie za całą naszą ponadpięć-
dziesięcioletnią pracę z polską 
książką.

Czym jest dla państwa codzienne 
obcowanie z książką? Chlebem 
powszednim? A może czymś jesz-
cze?
D.W.: – Miłością. Cały czas pra-
cujemy z książkami. Bardzo nas 
to interesuje, szczególnie zaś cie-
szą nas te wszystkie nasze wyjaz-
dy, kiermasze książki, wystawy. 
Od nich właściwie zaczynaliśmy. 
Przywoziliśmy w różne strony Za-
olzia polską książkę i widzieliśmy, 
jak wielkim cieszy się zaintereso-
waniem. 

Czy to oznacza, że Zaolzie potrze-
buje polskiej książki, a w związku z 
tym również waszej misji?
Z.W.: – Tak, zawsze traktowaliśmy 
to i traktujemy jako misję. Kładli-
śmy duży nacisk na pracę z mło-
dym czytelnikiem. Na tym nam 
zależało, bo jeśli Jaś będzie czytał, 
to Jan do tego wróci. Albo jak Jan 
przyprowadzi dziecko do księgar-
ni, to Jaś jako Jan również będzie 

czytał. Ta 
misja pracy 
z młodym 
c z y t e l n i -
kiem trwa do 
dziś. Mamy 
bardzo roz-
b u d o w a n y 
dział dzie-
cięcy wła-
śnie w tymże 
celu.

Czy będąc 
na co dzień 
w tej księ-

garni, która, 
przypomnę, 
została 
otwarta w 
2006 roku przy 
ulicy Čapka w 
Czeskim Cieszynie, 
obserwują państwo, 
że Jan rzeczywiście 
przyprowadza Jasia, a ten 
jako dorosły kolejne pokolenie?
D.W.: – Najlepiej widzimy to na 
kiermaszach książki w Jabłonko-
wie. Pamiętamy tych, którzy naj-
pierw przychodzili tam razem z 
nauczycielami, później zaglądali 
tam jako dorośli, a obecnie przy-
chodzą ze swoimi dziećmi. Bo tak 
długo ta nasza działalność już trwa. 
Trzydzieści lat. Mamy wielką satys-
fakcję, że takie jest zainteresowanie 
polską książką.

To szmat czasu. Zresztą zabrzmia-
ło dziś tutaj, że powoli przekazu-
jecie pałeczkę… 

D.W.: – Taki mamy zamiar. A ponie-
waż był to interes rodzinny, chce-
my przekazać to synowi. Poza tym 
księgarnię musi prowadzić ktoś, 
kto będzie czuł tę sprawę. Romek 
ma takie społecznikowsko-misyj-
ne zacięcie, ma dużą wiedzę i my-
ślimy, że poprowadzi ją w sposób 
równie dobry jak my. Oby mu się 
to udało. Tego mu życzymy i tego 
niech sobie również życzy czytel-
nik zaolziański, bo od tego będzie 
zależało jestestwo tej księgarni.  
 (sch)

Drużynowy HDW »Opty« 
Stanisław Franek: 
Nagrodę przeznaczymy 
na harcówkę 

Czy mocno musieliście 
zapracować na to, 
żeby otrzymać gło-
sy potrzebne do 
zdobycia głównej 
nagrody?
– Tak jak za-
brzmiało już 
dziś kilkakrot-
nie, druży-
na harcerska 
„Opty” jest dosyć 
duża i przewinęło 
się przez nią wie-
le młodych ludzi. 
Jeśli weźmiemy pod 
uwagę tylko jej obecny 
skład, czyli 80 dzieci i doli-
czymy do tego dwoje rodziców, 
rodzeństwo, dziadków, kolegów, to 
już się trochę uzbiera. Pisaliśmy 
w mediach społecznościowych, 
mówiliśmy o tym na zbiórkach, bo 
nie chcieliśmy tej sprawy zbagate-
lizować. Myślę jednak, że nie o to 
chodziło.

Może nie, ale 20 tys. koron się 
przyda. Są plany, jak te pieniądze 
„przepuścić”?
– Są jakieś plany, choć ich szcze-
góły dopiero będziemy ustalać z 
całą kadrą. W tym roku otwieramy 
nową harcówkę, więc na pewno 
część środków przeznaczymy na 
jej wyposażenie. Poza tym z czę-
ści nagrody chciałbym ufundować 
dzieciakom z drużyny jakąś nie-
spodziankę na wigilijkę, na któ-
rej zakończymy jubileuszowy rok 
„Optów”.

Na scenie harcerze próbowali 
zmierzyć się z trudnym zadaniem 
zbudowania namiotu w pięć minut 
bez słów i z użyciem jednej ręki. 
Chociaż nie do końca wyszło tak, 
jak miało, harcerze – jak sądzę 
– potrafi ą sobie radzić również z 
niepowodzeniami?
– Zastęp starszoharcerski, który 
był na scenie, otrzymał to zadanie 
przed miesiącem. Nie wiem, jak 
wyglądały te wszystkie przygoto-
wania, ale jedno było pewne. To 
miało się udać. Tym bardziej że 
dzisiaj, kiedy mieli ostatnią pró-
bę, zdążyli zbudować ten namiot 
w 3 minuty i 30 sekund. Niestety, 

złośliwość natury martwej sprawi-
ła, że nie wszystko poszło według 
planu. Myślę jednak, że starszo-
harcerze pokazali, że są zaradni, 
potrafi ą stawić czoła wyzwaniom 
i nie poddają się nawet w sytuacji, 
która wydaje się bez wyjścia. 

Mała wpadka, której przyczy-
na została zresztą wyjaśniona 
– chodziło o złamany pręt – z 
pewnością nie przyćmiła radości z 
nagrody?
– Ależ, oczywiście, wszyscy bardzo 
się cieszymy. To wielki zaszczyt, że 
są ludzie, którzy widzą, co robimy i 
potrafi ą nas za to docenić.

Czy „Opty” potrzebują w ogóle 
takiej dodatkowej motywacji, czy 
po prostu macie już taką renomę, 
że niezależnie od nagród dzieci 
tłumnie garną się do was?
– Dzięki temu, że przez naszą 
drużynę przewinęło się już kilka 
pokoleń, trafi ają do nas dzieci by-
łych członków, którzy pamiętają, 
co w niej przeżyli i chcą tę harcer-
ską przygodę podarować również 
swoim pociechom. Wiele dzieci 
przychodzi też do nas z gromady 
zuchowej, która działa przy pol-
skiej szkole podstawowej w Cze-
skim Cieszynie. Na brak narybku 
więc nie narzekamy. Jako kadra 
musimy natomiast sprostać zada-
niu, żeby ogarnąć tak liczną grupę 
dzieci i młodzieży i zaproponować 
jej atrakcyjny program. (sch)

•••

Mamy wielką 
satysfakcję, że takie jest 
zainteresowanie polską 

książką
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Uhligowie są przykładem wpływowej 
niemieckiej rodziny, która w XIX wieku 
osiedliła się na Śląsku Cieszyńskim.

P
rotoplastą cieszyń-
skiej linii rodu 
Uhligów był Karol 
(Karl) (1815-1893), 
urodzony w Rossitz 
bei Brünn, czyli w 
Rosicach koło Brna. 

Był arcyksiążęcym radcą górni-
czym, pracował w Baszce i Leskow-
cu, później przeniósł się do Cieszy-
na. Cieszył się sporym autorytetem 
w kręgach bogatszych mieszczan, 
skoro wybrali go po-
słem do Sejmu Krajo-
wego w Opawie. Był 
też przez wiele lat pre-
zbiterem zboru ewan-
gelicko-augsburskie-
go w Cieszynie. Jak 
praktycznie wszyscy 
przyjezdni Niemcy, 
był przeciwnikiem 
polskiego ruchu naro-
dowego. W 1879 roku 
stał na czele komitetu 
wyborczego Francisz-
ka Obracaja (Obracza-
ja), proniemieckiego 
kandydata do Rady 
Państwa w Wiedniu.

Jego żoną była Le-
opoldyna (Leopoldi-
ne) Szmula (Schmul, 
Schmula) (1826-1889), 
katoliczka z Bene-
szowa. Z tego mał-
żeństwa pochodzili: 
Emil (1848-1888), 
Fryderyk (ur. 1849), 
Maria Emma Adelaj-
da (ur. 1851), Robert 
(1854-1909), Wiktor 
(1857-1911), Ida Euge-
nia Adelajda (ur. 1858), Anna Klara 
(ur. 1859) i Karol (1865-1944) oraz 
jeszcze co najmniej dwie córki (we 
wspomnieniu pośmiertnym za-
mieszczonym w cieszyńskiej „Sile-
sii” podano, że pozostawił trzech 
synów i pięć córek).

Adwokat ze Skoczowa
Emil (1848-1888), syn Karola i Le-
opoldyny, skończył studia praw-
nicze, uzyskał tytuł doktora. Przez 
około dekadę mieszkał w Wiedniu, 
później w Bílovcu, a ostatnie lata 
życia spędził w Skoczowie, gdzie 
prowadził kancelarię adwokacką. 
Żona Emila, Róża (Rosa), pochodziła 
z Wiednia i była katoliczką. Zmarła 
w 1882 roku w wieku 32 lat na skutek 
komplikacji poporodowych. Według 

danych ze spisu powszechnego z 
1880 roku, Róża i Emil Uhligowie 
mieli synów Karola (ur. 1873), Erwi-
na (ur. 1878) i Roberta (ur. 1880).

Na temat synów Emila Uhliga 
nie znalazłem informacji w cie-
szyńskiej prasie, brak też nazwiska 
Uhlig w bazie nagrobków cmenta-
rza ewangelickiego w Skoczowie. 
Może po śmierci rodziców opieko-
wała się nimi wiedeńska rodzina 
matki?

Burmistrz Trzyńca
Robert (1854-1909), syn Karola i 
Leopoldyny, ukończył Akademię 
Górniczą w Leoben. Później za-
rządzał hutą w Trzyńcu. W latach 
1894-1904 pełnił funkcję przełożo-
nego gminy. To zresztą charaktery-
styczne dla tamtych czasów, że bur-
mistrzowie Trzyńca byli związani 
z miejscową hutą. Był to po części 
efekt niedemokratycznego usta-
wodawstwa – w dużym skrócie: im 
wyższe podatki płacono, tym więk-
sza była siła danego głosu.

Robert Uhlig składał się na budo-
wę miejscowego kościoła ewange-
lickiego. Gdy powstał zbór w Trzyń-
cu, wybrano go zastępcą kuratora. 
Zmarł w Cieszynie. Nie założył ro-
dziny.

Słynny geolog 
i paleontolog
Wiktor (1857-1911), kolejny syn Karo-
la i Leopoldyny, zdobył największą 
sławę spośród rodzeństwa. Studio-
wał w Grazu i Wiedniu, w 1878 roku 
obronił doktorat. Z wykształcenia 
geolog i paleontolog, pracował na 
Uniwersytecie Wiedeńskim, a póź-
niej w Pradze, by w 1900 roku jako 
profesor wrócić do Wiednia. W do-
robku naukowym miał ponad 70 pu-
blikacji, w tym sporo poświęconych 
amonitom i otwornicom, a także 
geologii i tektonice Karpat. O uzna-
niu w środowisku świadczy fakt, że 
został członkiem Austriackiej Aka-
demii Nauk. Wybrano go też pierw-
szym prezydentem Towarzystwa 
Geologicznego w Wiedniu (Geolo-

gische Gesellschaft in Wien). Zmarł 
w Karlowych Warach. Został pocho-
wany na cmentarzu ewangelickim 
w praskiej dzielnicy Strašnice obok 
swojego syna, Haralda (1887-1897). 
Do dziś zachował się ich nagrobek.

Dzierżawca z Kostkowic 
i Simoradza
Karol Uhlig (1865-1944), najmłod-
szy syn Karola i Leopoldyny, w 
1895 roku w Cieszynie ożenił się 
z Marią Richter, katoliczką. Był 
dzierżawcą dóbr w Kostkowicach, 
później dzierżawił od polskiego 
Skarbu Państwa dawne dobra Ko-
mory Cieszyńskiej w Simoradzu. 
Udzielał się społecznie. Kiedy w 
1926 roku Związek Obrony Kresów 
Zachodnich organizował zbiórkę 

na kolonie dzieci polskich z Nie-
miec, przekazał 50 kilogramów 
mąki żytniej, 50 kg mąki pszennej 
i 30 kg żyta na kawę. W 1927 roku, 
„widząc sporo młodzieży chętnej 
do pracy społecznej, postanowił ją 
zrzeszyć” („Poseł Ewangelicki”) i 
założył Koło Związku Polskiej Mło-
dzieży Ewangelickiej w Simoradzu. 
Stał też na czele komitetu budowy 
kaplicy w Simoradzu. W 1929 albo 
1930 roku Skarb Państwa nie prze-
dłużył z nim umowy dzierżawy. W 
obliczu takiej sytuacji Uhlig opu-
ścił Śląsk Cieszyński i wyjechał do 
swoich krewnych do Wiednia. Tam 
spędził resztę życia. Jego prochy 
jednak sprowadzono do Simoradza, 
gdzie wmurowano je w północno-
-wschodnią ścianę kaplicy. 
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Michael Morys-Twarowski Uhligowie
Skąd ten ród?
Jak podawała gazeta „Prager Tagblatt ” w numerze z 6 czerwca 1911 
roku, ród Uhligów pochodził z Saksonii.

Gdzie doczytać?
 � Mirosław Syniawa, „Biografi czny słownik przyrodników śląskich. T. 1”, 

Katowice 2006, s. 380-381 (biogram Wiktora Uhliga; książka dostępna 
online w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej).

 � Stanisław Kubicius, „Społeczność ewangelicka w Simoradzu”, Simoradz 
2018 (biogram Karola Uhliga, 1865-1944; uwaga: jest tam błędna data 
ur.).

Skąd to 
nazwisko?
Nazwisko Uhlig 
jest pochodzenia 
niemieckiego, 
przypuszczalnie 
pochodzi od imienia 
Ulryk (Ulrich).

Historia obozowego medalika

Ekspozycję przybliżającą po-
stać Zofi i Posmysz, ocalałej 
z Auschwitz pisarki i scena-
rzystki, autorki m.in. „Pasa-

żerki”, można zobaczyć w oświęcim-
skim Międzynarodowym Centrum 
Edukacji o Auschwitz i Holokauście 
– podało Muzeum Auschwitz.

Na wystawie zobaczyć można 
m.in. wykonany w obozie meda-
lik, który Zofi a Posmysz przeka-
zała do zbiorów Miejsca Pamięci.

– Wolą Zofi i Posmysz było, aby jej 
wyjątkowa pamiątka z obozu stała 
się częścią ekspozycji w Muzeum 
Auschwitz-Birkenau. Chciała, by 
możliwe było oglądanie zarówno 
awersu medalika z wizerunkiem 
Chrystusa, jak i rewersu, gdzie 
umieszczony jest napis „Oświęcim 
1943”. Cieszę się, że już teraz w ten 
właśnie sposób medalik został za-
prezentowany – powiedział dyrek-
tor Centrum Andrzej Kacorzyk.

Paweł Sawicki z biura prasowe-
go muzeum przypomniał, że me-
dalik wykonał w obozie Wiktor 
Tołkin. O historii medalika Zofi a 
Posmysz opowiedziała m.in. w 
czerwcu 2016 r. w Miejscu Pamię-
ci: „Kiedy zostałam schreiber-
ką w kuchni, aufseherin Franz 
przyprowadziła więźnia z kuchni 
męskiej, Tadeusza. Miał mi on 
pomóc w nauczeniu się prowa-
dzenia ksiąg. Przychodził przez 

trzy dni. Ostatniego dnia, przed 
odejściem, wyjął z kieszeni me-
dalik i powiedział: »masz – chroń 
go i niech on ciebie chroni i wy-
niesie do wolności«. Tadeusz już 
więcej nie przyszedł, tylko prze-
syłał grypsy”.

Tadeusz Paolone, ukrywający 
się pod w obozie pod nazwiskiem 
Lisowski, był ofi cerem Wojska 
Polskiego, członkiem obozowego 
ruchu oporu. 25 września 1943 r. 

został osadzony w więzieniu obo-
zowym i 11 października rozstrze-
lany pod Ścianą Śmierci.

Zofi i Posmysz udało się prze-
chować medalik do wyzwolenia. 
Ukrywała go między innymi w 
szparze w dachu baraku obozo-
wego, w zakamarkach odzieży, 
w bucie, w ciasno upiętych wło-
sach, a nawet w ustach podczas 
jednej z rewizji.

 Dzieje.pl/PAP

• Notka o śmierci Karola Uhliga, zmarłego w 1893 roku. Źródło: „Przegląd Polityczny”, dodatek do „Rolnika Śląskiego”.

• Metryka chrztu Karola Uhliga, urodzonego w 1865 roku. Źródło: Biblioteka i Archiwum im. B.R. Tschammera w Cie-
szynie. Zdjęcia: Wikimedia Commons, ARC

• Wiktor Uhlig, słynny geolog. 

Z REDAKCYJNEJ 
POCZTY

Aktorzy liczą na rozmowy, pytania, uwagi i propozycje

Członkowie Miejscowego 
Koła PZKO w Karwinie-
-Raju obchodzili piątko-
we Święto Niepodległości 

wspólnie z aktorami Sceny Polskiej 
Teatru Cieszyńskiego. Na tę okazję 
zaprosili ich do biblioteki w Karwi-
nie-Frysztacie. Nie zabrakło patrio-
tycznych akcentów. Były kotyliony i 
dekoracje w polskich barwach naro-
dowych. Impreza została zorganizo-
wana jako pierwsza z cyklu spotkań 
Sceny Polskiej z kołami PZKO.

– Jest to projekt, który Zarząd 
Główny PZKO złożył w Fundacji 
Volens i otrzymał na niego dofi nan-
sowanie. Jego celem jest promocja 
Sceny Polskiej i pozyskanie nowych 
abonentów – przybliżyła „Głosowi” 
prezes rajskiego koła Ksenia Stu-
chlik. 

– Bardzo się cieszymy, bo zawsze 
chętnie przyjmujemy takie zaprosze-
nia. Jeszcze przed pandemią koro-
nawirusa gościliśmy w kilku kołach 
PZKO na podobnych spotkaniach i 
cieszę się, że możemy do tej praktyki 
powrócić. W ostatnią niedzielę listo-
pada pojawimy się np. w Nieborach. 
Liczymy na rozmowy, pytania, uwagi 

i propozycje. Chcemy poznać oczeki-
wania naszych widzów – powiedział 
kierownik artystyczny Sceny Polskiej 
Bogdan Kokotek. Do Karwiny przyje-
chał w towarzystwie Małgorzaty Pi-
kus, Tomasza Kłaptocza, Grzegorza 
Widery i Jana Monczki. 

Z uwagi na wyjątkową datę spotka-
nia, aktorzy zaśpiewali dla publicz-
ności polskie piosenki międzywo-
jenne ze spektaklu „Powróćmy jak 
za dawnych lat”. Całość zamknęli zaś 
niczym klamrą utworem pochodzą-
cym z najnowszego spektaklu „Krzy-
wy kościół”. 

Sztuka ta – jak zabrzmiało pod-
czas spotkania – jest „sprawą ser-
cową” mieszkańców Karwiny. Nic 
więc dziwnego, że podczas wspól-
nych rozmów poświęcono jej wiele 
uwagi. Aktorzy opowiadali, jak pró-
bowali sobie radzić z gwarą, mówili 
o pełnych salach, które dotąd były 
pustawe, o owacjach na stojąco, ja-
kie zgotowała im młodzież Polskie-
go Gimnazjum. – Pełna widownia 
w Karwinie czy Orłowej to pewnie 
zasługa tego, że „Šikmý kostel” jest 
bestsellerem i wiele Czechów chcia-
ło zobaczyć na scenie przynajmniej 

jego polską wersję – mówiła Małgo-
rzata Pikus. 

Zainteresowaniem cieszył się rów-
nież inny karwiński „wątek”. Jan 
Monczka, który przez większość życia 
robił karierę w najlepszych teatrach 
w Krakowie, urodził się bowiem w 
domu naprzeciwko nowego kościo-
ła w starej Karwinie. Wkrótce jednak 
oba budynki musiały ustąpić wydo-
byciu i rodzina przeprowadziła się do 
Hawierzowa. Na spotkaniu w biblio-
tece wspominał czasy swojej nauki 
w gimnazjum orłowskim, pierwsze 
lata w Scenie Polskiej, a także chwile, 

które spędzał z bratem na hałdach w 
poszukiwaniu minerałów i skamielin. 

Swoje historie związane z przyj-
ściem do czeskocieszyńskiego teatru 
opowiedzieli również pozostali akto-
rzy. Każda była inna, oryginalna. 

Kierownik Sceny Polskiej przybli-
żył natomiast pozycje repertuarowe 
tego sezonu teatralnego oraz zdra-
dził plany na kolejny. – Po sukcesie 
„Skrzypka na dachu”, którego wciąż 
jeszcze gramy, ponownie zmierzymy 
się z trudnym muzycznym materia-
łem. Będzie to musical „Grek Zorba” 
– powiedział Bogdan Kokotek.  (sch)

Życiorys tak barwny, 
że nie trzeba go ubarwiać
Ze swoją nową książką zatytułowaną „Wspomnienia Zofi i” przyjechała w czwartek do 
Domu Zborowego w Hawierzowie-Suchej Średniej cieszyńska pisarka Władysława 
Magiera. Promocja powieści poświęconej żonie Józefa Kiedronia odbyła się zaledwie 
dziesięć dni po opuszczeniu przez książkę drukarni.

Beata Schönwald

W
ładysława Ma-
giera znana jest 
na Śląsku Cie-
szyńskim ze 
swojej pasji po-
pularyzowania 
nietuzinkowych 

kobiet, które żyły po obu stronach 
obecnej polsko-czeskiej granicy na 
Olzie. Gospodarz spotkania, pastor 
Janusz Kożusznik przedstawił ją 
jako historyczkę, ale też osobę z za-
olziańskimi korzeniami ze względu 
na ojca, który pochodził z Suchej 
Górnej. 

„Wspomnienia Zofi i” powstały 
głównie na podstawie pamiętników, 
które Zofi a Kirkor-Kiedroń napisała 
po śmierci męża w 1932 roku. – To 
nie były zwykłe pamiętniki, ale rze-
czy opisujące wydarzenia historycz-
ne, w których uczestniczyła, poparte 
dokumentami oraz zawierające wie-
le odnośników i przypisów. Jej wspo-
mnienia zawarte w trzech tomach 
zostały wydane w latach 80. ub. wie-
ku i obecnie są dostępne w biblio-
tekach naukowych – sprecyzowała 
Magiera. Zafascynowana ich treścią 
kupiła je na portalu aukcyjnym Alle-
gro. Resztę dopowiedziała rodzina, 
choć bezpośredniego potomstwa na 
próżno dziś szukać w Polsce. 

Przeżycia żony Kiedronia autorka 
sfabularyzowała po to, żeby „ludzie 
w Polsce dowiedzieli się, że tu jest 
Cieszyn, że tu mieszkają Polacy, że tu 
był inny świat i jest inny świat”. – Do 

jej biografi i nie dodawałam niczego 
od siebie, ponieważ uważałam, że jej 
życiorys jest tak barwny, że nie trze-
ba go ubarwiać – zaznaczyła. 

Uczestnicy spotkania w Suchej 
dowiedzieli się o życiu Zofi i wie-
le ciekawych szczegółów. Autorka 
opowiadała o jej działalności po-
litycznej, aresztowaniach i zsyłce 
na Syberię, gdzie poznała swojego 
pierwszego męża Dymitra Kirkora, o 
problemach, którym po jego śmierci 
musiała stawić czoła, a także o poby-
cie w sanatorium, w którym poznała 
Józefa Kiedronia. 

– Kiedroń zakochał się w niej i 
jeszcze podczas pobytu w sanato-
rium się oświadczył. Ona uważa-
ła, że nie zasługuje na tak dobrego 
człowieka i odmówiła mu – zdra-
dziła Magiera. Po wyjeździe do Pa-
ryża Zofi a zmieniła jednak zdanie i 
zamieszkała z mężem w Dąbrowie. 
– Pierwszy rok był nie bardzo. W 
Paryżu chodziła do teatru i opery, 
a w Dąbrowie przedstawienia gra-
li miejscowi aktorzy-amatorzy. Po 
roku zaczęła się jednak udzielać – 
opowiadała pisarka.

Zofi a Kirkor-Kiedroń była ze 
swoim mężem na dobre i na złe. 
Wspólnie zakładali Radę Narodową 
Księstwa Cieszyńskiego, w której 
zasiadała, w czasie wojny czesko-
-polskiej oboje byli aresztowani. To-
warzyszyła Józefowi, kiedy z Dąbro-
wy przeniesiono go do Morawskiej 
Ostrawy, kiedy w Warszawie został 
ministrem, a także wtedy, gdy zre-
zygnował z funkcji i zamieszkali w 
Siemianowicach Śląskich. 

– Była kobietą bardzo mądrą, wie-
le wiedziała i umiała, poza zajęciami 
kobiecymi. Nie potrafi ła szyć i goto-
wać, bo zawsze miała panią do pro-
wadzenia domu. Tym, w czym czuła 
się najlepiej, była działalność poli-
tyczna – podkreśliła historyczka. Zo-
fi a była też matką. Urodziła czterech 
synów, jednak w czasie swojego ży-
cia dwóch z nich pochowała. 

Po wydaniu powieści o żonie Kie-
dronia Władysława Magiera nosi 
się z zamiarem napisania książki 

o drugiej kobiecie w Radzie Naro-
dowej, Dorocie Kłuszyńskiej. Tym 
razem nie będzie skupiać się wy-
łącznie na biografi i, a bardziej na 
problematyce praw kobiet, która 
– jej zdaniem – jest aktualna tak 
samo jak przed stu laty. Zamierza 
też kontynuować pisanie humore-
sek budowlanych. Kilka z nich uka-
że się w przyszłym roku w zbioro-
wym wydaniu „Opowieści naszych 
dni” w jednym z warszawskich wy-
dawnictw.  

Podwójne laury
W ciągu ostatnich kilkunastu dni Władysława Magiera (na zdjęciu podczas 
podpisywania książek w Domu Zborowym w Hawierzowie-Suchej) została 
uhonorowana dwoma nagrodami. Pierwszą, Cieszyński Szmaragd, otrzy-
mała 31 października z okazji Święta Reformacji w Katowicach. Natomiast 
w piątek, w Święto Niepodległości, na gali Cieszynianek w Teatrze im. Adama 
Mickiewicza w Cieszynie odebrała Medal „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, 
przyznany jej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

• Jan Monczka, Grzegorz Widera, Małgorzata Pikus i Tomasz Kłaptocz 
otrzymali kwiaty od Kseni Stuchlik. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

• Bogdan Kokotek był ciekaw 
oczekiwań karwińskiej widowni.

Fot. BEATA SCHÖNWALD

Świętowanie 
niepodległości

Są w kalendarzu takie dni, które 
należy uwzględnić, przybliżać ich 
znaczenie, pielęgnować. Do zna-
miennych należy 11 listopada, w 
którym Polska odzyskała po 123 
latach zaborów niepodległość. 
Nasz Klub Seniora postanowił 
ponownie wziąć udział w Biegu 
Niepodległości. Do pokonania był 
dystans 1918 metrów z „Czytelni” 
do wędryńskich pieców. Wydarze-
nie odbyło się 8 listopada, uczest-
niczyło w nim około 30 seniorów. 
Jak na listopadowy dzień, sło-
neczko było dla nas szczodre. Po 
dojściu do celu, gdzie na nas cze-
kał kolega Janek z gitarą, odśpie-
waliśmy kilka piosenek z okresu 
odrodzenia Polski. Druga część 
naszego spotkania odbyła się w 
„Czytelni”. Oprócz klubowych 
spraw organizacyjnych, gratula-
cji urodzinowych członkom uro-
dzonym w listopadzie, mieliśmy 
okazję zwiedzieć odnowione sale 
„Czytelni” na poddaszu i piętrze. 
Było co podziwiać. Dotychczasowa 
przebudowa naszego Domu PZKO 
mogła być realizowana dzięki do-
fi nansowaniu Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych poprzez Fundację 
„Pomoc Polakom na Wschodzie”, 
Urząd Gminy w Wędryni i dary na-
szych członków MK PZKO.

Spotkanie należało do udanych, 
szkoda tylko, że nie dołączyli do 
nas młodsi.

 Marta Roszka

• Przed wędryńską „Czytelnią”. 
Fot. ARC
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P
o dwutygodniowej 
przerwie wracamy 
z ulubioną przez 
Was rubryką, w 
której wspomnie-
nia ożywają jak 
motyle na wiosen-

nej łące. Zasady zabawy są proste: 
trzeba rozszyfrować bohatera na 
zdjęciu, wysłać do nas odpowiedź 
i raz na cztery odcinki włączyć się 
do kolejki po voucher do sieci skle-
pów Sportisimo. Kupon o wartości 
500 koron wręczymy wraz z odpo-

wiedzią na poniższe, 120. pytanie. 
Prawidłowa odpowiedź z poprzed-
niego wydania: na zdjęciu był ho-
keista Peter Šťastný. 

PYTANIE NR 120
Nie może być inaczej. W najbliż-
szy weekend w Katarze startują 
piłkarskie mistrzostwa świata, a to 
oznacza, że wracają jak bumerang 
wspomnienia związane z udany-
mi występami biało-czerwonych 
w mundialach. W tym numerze 
chciałbym zahaczyć nie o najsłyn-

niejszy mundial 1974 w RFN i Ber-
linie Zachodnim, na którym Orły 
Górskiego wywalczyły trzecie miej-
sce, ale o równie piękny turniej MŚ 
z 1982 roku w Hiszpanii okraszony 
drugim w historii polskiej piłki brą-
zowym medalem. W spotkaniu o 
trzecie miejsce Polacy prowadzeni 
przez Antoniego Piechniczka poko-
nali Francję 3:0, a jednym ze strzel-
ców bramek był jeden z najlepszych 
rozgrywających w historii polskiej 
piłki (zmarły w lipcu br. – przyp. 
JB). 

Na odpowiedzi czekam do najbliż-
szej niedzieli pod adresem e-mailo-
wym: bittmar@glos.live.  (jb)

S P O R T Jerzy Gorgoń, 
były znakomity obrońca piłkarskiej reprezentacji Polski

W przypadku Kamila Glika decydujące jest ogromne 
doświadczenie. On doskonale zna swój organizm i reakcje na 
zwiększone obciążenia 

Pilzno górą w hicie kolejki 

Hit 12. kolejki Chan-
ce Ekstraligi piłkarzy 
ręcznych pomiędzy 
Banikiem Karwina a 

Talentem Pilzno zamienił się w 
dreszczowiec ze szczęśliwym koń-
cem dla gości. Pilzno w zawałowej 
końcówce zachowało więcej zimnej 
krwi, wygrywając zacięte sobotnie 
spotkanie 26:24. 

Pojedynki na szczycie tabeli to 
coś, „co tygryski lubią najbardziej”. 
Wypełniona po brzegi karwińska 
hala oklaskiwała akcje obu drużyn, 
a trenerzy niczym dyrygenci orkie-
stry symfonicznej przez 60 minut 
nie oszczędzali się za linią boczną. 

Pilzno zarówno w końcówce 
pierwszej połowy, jak i w fi nale 
drugiej odsłony wykazało się więk-
szą determinacją podbudowaną 

świetnym pressingiem i… szczę-
ściem. Solák przy stanie 14:15 tra-
fi ł w poprzeczkę, co gorsza jednak 
dla Banika – piłkę szybko złapał 
golkiper Herajt i z dystansu przelo-
bował Galię. Podobny pech spotkał 
gospodarzy w końcówce meczu, 

kiedy to niedokładną zagrywkę 
przechwycił Chmelík, trafi ając do 
pustej bramki na 24:26. 

W święto państwowe, w najbliż-
szy czwartek 17 listopada, Banik 
zmierzy się na wyjeździe z mi-
strzem Słowacji Tatranem Preszów. 

Zespół z Preszowa, który jest jedy-
nym słowackim klubem uczestni-
czącym w czeskich rozgrywkach, 
we własnej hali potrafi  stworzyć 
wręcz piekielną atmosferę. 

– Jeśli nadal chcemy się liczyć w 
gronie faworytów ekstraligi, musi-

my zagrać tak, jak w ostatnich zwy-
cięskich meczach pucharowych 
– zaapelował do drużyny obrotowy 
Banika Václav Franc. Banik w Pu-
charze EHF wyeliminował kosow-
ski KH Rahoveci, a w rodzimym 
pucharze Lowosice.  (jb)

CHANCE EKSTRALIGA

KARWINA – PILZNO 24:26
Do przerwy: 14:16. Karwina: Galia, Brychlec – Růža 1, Čadra, J. Patzel 4, 
Plaček, Fulnek, Pelák, Harabiš 3/1, Solák 6, Skalický 2, Široký 1, Nantl 3, Ptáčník 
4, Franc.
W innych meczach 12. kolejki: Maloměřice – Preszów 27:40, Brno – Frydek-
Mistek 31:21, Lowosice – N. Weseli 27:33, Koprzywnica – Dukla Praga 35:30, 
Zubrzi – Strakonice 34:24, Jičín – Hranice 42:26. Lokaty: 1. Lowosice 22, 2. 
Pilzno 20, 3. Karwina 17,… 5. Zubrzi 14 pkt.

• W ataku karwiński rozgrywający Matěj Nantl. Fot. hcb-karvina

WEEKENDOWY 
SERWIS PIŁKARSKI
Pora pożegnać jesienny sezon piłkarski i to na wszystkich szczeblach rozgrywek. Gdyby jednak ktoś z Was 
zatęsknił jeszcze przed mundialem za futbolem w naszym regionie, w najbliższy piątek i sobotę będzie miał 
przednią okazję w ramach 1/8 fi nału Pucharu MOL w szlagierach: Karwina – Slavia Praga (18. 11.) i Ostrawa – 
Sparta Praga (19. 11.). Z resztą zespołów zobaczymy się na wiosnę!

Janusz Bitt mar

FORTUNA LIGA

OSTRAWA – 
BOHEMIANS 4:1
Do przerwy: 2:0. Bramki: 9. Teto-
ur, 35. Plavšić, 73. i 80. Almási – 63. 
Kovařík. Ostrawa: Laštůvka – Ju-
roška, Frydrych, Pojezný, Fleišman 
– Kaloč, Tetour (69. Mišković) – 
Cadu (69. Buchta), Kuzmanović 
(85. Boula), Plavšić (85. Šehić) – Al-
mási (90. Tijani).

Nie wiadomo do końca, co ta-
kiego zrobił z zespołem Banika 
Ostrawa nowy trener Pavel Hapal, 
bo to „tajemnica szefa kuchni”, 
ale gołym okiem widać radykalną 
zmianę na lepsze. Banik w ostat-
nim meczu 2022 roku zmiażdżył u 
siebie nieobliczalne Kangury z Pra-
gi, grając pomysłowo, szybko i sku-
tecznie. Świetny występ zaliczył 
wypożyczony ze Slavii Praga serb-
ski pomocnik Srdnaj Plavšić, który 
zdobył bramkę i dołączył też asystę 
przy golu Ladislava Almásiego. Sło-
wak po kontuzji wraca do formy, co 
zauważyło m.in. kierownictwo Sla-
vii. Almási mógłby zimą trafi ć wła-
śnie do klubu z Edenu, a Plavšić na 
stałe do Ostrawy. Trener Hapal jak 
na razie nie przejmuje się plotka-
mi, żyjąc teraźniejszością.

– Kapitalnie rozpoczęliśmy całe 
spotkanie. Ten fakt wniósł spokój w 
nasze poczynania – stwierdził Ha-
pal, który po raz kolejny wywiązał 
się z obietnic danych szefom klu-

bu, że będzie stawiał na ofensywę. 
Banik rozmontował Kangury głów-
nie po szybkich akcjach oskrzydla-
jących. W kontekście dobrej zmia-
ny nad Ostrawicą zaplanowany na 
sobotę pucharowy mecz ze Spartą 
zapowiada się znakomicie. Począ-
tek o 15.00. 

W innych meczach 16. kolejki: 
Teplice – Liberec 2:1, Jablonec – 
Ml. Bolesław 1:2, Sparta Praga – Cz. 
Budziejowice 1:0, Hradec Kr. – Slo-
vácko 1:2, Pardubice – Pilzno 1:1, 
Brno – Ołomuniec 2:3, Zlin – Slavia 
0:4. Lokaty: 1. Pilzno 39, 2. Slavia 
Praga 37, 3. Sparta Praga 32,… 10. 
Ostrawa 20 pkt. 

FNL

VLAŠIM – 
KARWINA 2:1
Do przerwy: 1:1. Bramki: 7. Hošek, 
75. Solomon – 21. D. Krčík. CZK: 73. 
D. Krčík (K). Karwina: Neuman 
– Mikuš, D. Krčík, Soukeník, Cien-
ciala (65.  Rezek) – Budínský, Žák 
– Memič (76. Bartl), Málek (76. Šin-
delář), Zedníček (82. Ezeh) – Duro-
sinmi.

Karwiniacy zaprzepaścili świet-
ną okazję do zaatakowania meda-
lowych pozycji przed zimowym 
snem. Feralna dla podopiecznych 
Tomáša Hejduška okazała się 73. 
minuta, a konkretnie wykluczenie 
z boiska Davida Krčíka po drugiej 
żółtej kartce. Ten sam zawodnik w 
21. minucie zdobył wyrównującą 
bramkę dla gości, dobijając piłkę 
w czystej pozycji do siatki. Paso-

wani na outsidera sezonu piłkarze 
Vlašimia, którzy golem na 2:1 po-
twierdzili kapitalną formę z ostat-
nich tygodni, wyprzedzili w tabeli 
m.in. Trzyniec oraz rezerwy Sparty 
i Slavii. Karwiniacy jesienną ra-
mówkę zamkną w piątek w Pucha-
rze MOL – w 1/8 fi nału zmierzą się 
w Raju ze Slavią Praga (17.00).  

TRZYNIEC – 
PROŚCIEJÓW 2:2
Do przerwy: 1:1. Bramki: 26. Oma-
sta, 68. samob. Elbel – 36. Elbel, 54. 
Kušej. CZK: 41. Gáč (P). Trzyniec: 
Kerl – Jursa (85. Tandara), Brak (61. 
Gembický), Straňák, Hýbl – Ha-
busta, Foltyn – Omasta, Kateřiňák, 
Kania (81. Obadal) – Samiec. 

Trzyńczanie w przypadku zwy-
cięstwa mogli przezimować w nie-
co spokojniejszych rejonach dru-
goligowej tabeli. Rzeczywistość 
okazała się jednak zgoła odmienna. 
– Znów nie ustrzegliśmy się głu-
pich błędów. Stracona bramka na 
1:2 była pokłosiem właśnie takiej 
niesubordynacji – ocenił sobotnie 
spotkanie na Leśnej trener gospo-
darzy Martin Zbončák. Kluczowy 
moment meczu, już w przewadze 
liczebnej Trzyńca, zrodził się nie-
mniej w bardzo kontrowersyjnych 
okolicznościach – goście zdaniem 
wielu obserwatorów zdobyli bram-
kę niezgodnie z przepisami. Po 
odgwizdaniu faulu nie zaczekali 
bowiem, aż piłka przestanie kozło-
wać, ale bezpośrednio z rozpędu 
kontynuowali akcję, ku zaskocze-
niu nieprzygotowanej na taki obrót 
sprawy defensywy Trzyńca. Remis, 

który nie rozwiał 
przed zimą ner-
wowej atmosfery 
pod Jaworowym, 
„zapewnił” go-
spodarzom samo-
bójczym strzałem 
Elbel.

W innych me-
czach 16. kolejki: 
Przybram – Chru-
dzim 1:1, Ołomu-
niec B – Jihlawa 
1:2, Wyszków – 
Sparta Praga B 
3:1, Dukla Praga – 
Opawa 1:1, Slavia 
Praga B – Táborsko 2:2, Varnsdorf 
– Líšeň 2:0. Lokaty: 1. Przybram 
31, 2. Wyszków 29, 3. Líšeň 28, 4. 
Varnsdorf 27, 5. Karwina 25,… 14. 
Trzyniec 18 pkt. 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
Slavia Orłowa – Cz. Cieszyn 1:2 
(Botur – L. Maceček 2), Pusta Po-
lom – Datynie Dolne 1:2 (Cacek – D. 
Máša 2), Bolatice – Petřvald n. M. 
1:5, Rzepiszcze – Jakubczowice 3:0, 
Herzmanice – Beneszów Dolny 2:0, 
Haj – Oldrzyszów 2:3, Bruszperk 
– Wrzesina 2:0, Koberzyce – Wra-
cimów 0:3. Lokaty: 1. Rzepiszcze 
40, 2. Wracimów 37, 3. Cz. Cieszyn 

34,… 7. Datynie Dolne 24, 9. Sl. Or-
łowa 20 pkt. 

MP KARWIŃSKIEGO
FK Cierlicko 2022 – FK Cierlicko 
2:0 (Vyčesaný, Golasowski), Sucha 
Górna B – Viktoria Bogumin 11:1 
(Tyrlik 3, Orlický 2, Kolder 2, Kotu-
la, Kvapil, Galik, Mirondis – Olah), 
G. Błędowice – Sn Hawierzów 1:0 
(Cásek), G. Hawierzów – Lokomo-
tywa Łąki 0:2 (Kubišta, J. Bizoń), 
Lutynia Dolna – Sj Pietwałd 3:3 
(Šulej, Bednář, Sagitarius – Sla-
vičinský, Robenek, Kawulok). Lo-
katy: 1. Cierlicko 2022 29, 2. G. Błę-
dowice 22, 3. Łąki 21 pkt.  

• Duet ostraw-
skich „killerów” w 
czułych objęciach: 
Almási (z lewej) i 
Plavsić. 
Fot. Banik Ostrawa/
PETR KOTALA

Szampańskie 
pożegnanie 
gwiazd

Zwycięstwem gwiazd eki-
py Petera Hamerlíka i 
Lukáša Krajíčka nad ze-
społem gwiazd Martina 

Adamskiego i Jiřego Polanskiego 
(9:6) zakończył się piątkowy be-
nefi s byłych znakomitych hoke-
istów Stalowników Trzyniec. Nie 
wynik był jednak w Werk Arenie 
najważniejszy. Liczyła się świet-
na zabawa, w wir której zostali 

zaproszeni też wierni fani Sta-
lowników.

Kto chciałby jednak sprawdzić, 
którzy hokeiści wpisali się na listę 
strzelców, oto statystyki. Dla prze-
granej drużyny: Gadlina, J. Polan-
ský jun. 2, Moravec, Peterek, Gelt-
ner; dla zwycięzców: J. Krajíček, 
Růžička, Lamacz, N. Krajíček, L. 
Krajíček, Kohn, V. Dravecký jun., 
Varaďa, Květoň.  (jb)

• Na tafl i nie zabrakło też byłego trenera Trzyńca Václava Varadi (z prawej) 
oraz obrońcy Daniela Semana. Fot. hcocelari

Odliczanie 
do mundialu 
Piłkarska reprezentacja Polski pod wodzą Czesława Michniewicza przygotowuje się 
do startu w mundialu w Katarze. Biało-czerwoni na pierwszy ogień zmierzą się 22 
listopada z Meksykiem (godz. 17.00 – Ad-Dauha), cztery dni później z Arabią Saudyjską 
(14.00 – Ar-Rajjan), a na zakończenie grupowych zmagań 30 listopada z Argentyną 
(20.00 – Ad-Dauha). Polacy przed wylotem do Kataru jutro o godz. 18.00 podejmują 
w Warszawie w towarzyskim spotkaniu Chile.  

Janusz Bitt mar

M
undial w 
Katarze jest 
pierwszym 
w historii 
finałowym 
turniejem 
w arabskiej 

części świata. Wybór organizacji 
mundialu właśnie w tym miejscu 
pociągnął za sobą wiele konsekwen-
cji. Najważniejsza dotyczy zmiany 
dla organizmu piłkarza, przywykłe-
go wcześniej do gry na najwyższym 
poziomie na przełomie czerwca i 
lipca, a nie w sezonie zarezerwowa-
nym dla narciarzy. Wszystkie ekipy 
biorące udział w mundialu mają 
jednak na starcie te same warunki. 
A my cieszymy się niezmiernie, że 
w tym gronie nie zabraknie Pola-
ków. 

Na tydzień przed meczem 
z  Meksykiem sztab szkoleniowy 
wyłapuje ostatnie usterki. W week-
end napłynęła z  Włoch nieweso-
ła informacja dotycząca kontuzji 
bramkarza Bartłomieja Drągow-
skiego (Spezia), którego w ostatniej 
chwili zastąpi w kadrze Kamil Gra-
bara (FC Kopenhaga). Drągowski 
zwichnął staw skokowy w ligowym 
starciu z Veroną, co przekreśliło 

jego życiowy sen o występie w Ka-
tarze w pozycji golkipera numer 3. 
Miejmy nadzieję, że w środowym 
meczu kontrolnym z  Chile prze-
niesionym z  PGE Narodowego na 
Stadion Miejski Legii Warszawa 
do kontuzjowanego Drągowskie-
go nie dołączą kolejni zawodnicy. 

Wszystko wskazuje na to, że trener 
Michniewicz będzie oszczędzał 
kluczowych piłkarzy, a sparing z 
Chile ma mieć charakter wyłącz-
nie kosmetyczny albo jak kto woli 
– zasłony dymnej dla reprezentacji 
Meksyku. Transmisja w stacjach 
TVP Sport i TVP 1.  

KADRA POLSKI NA MUNDIAL W KATARZE
Bramkarze: Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn), Łukasz Skorupski (Bologna FC), Kamil Grabara (FC Kopenhaga)
Obrońcy: Jan Bednarek (Aston Villa), Bartosz Bereszyński (UC Sampdoria), Jakub Kiwior (Spezia Calcio), Kamil Glik (Be-

nevento Calcio), Matt y Cash (Aston Villa), Robert Gumny (FC Augsburg), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Mateusz 
Wieteska (Clermont Foot 93), Nicola Zalewski (AS Roma)

Pomocnicy: Grzegorz Krychowiak (Al.-Shabab Rijad), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Krysti an Bielik (Birmingham City), Prze-
mysław Frankowski (RC Lens), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Kamiński (Wolfsburg), Michał Skóraś (Lech Po-
znań), Damian Szymański (AEK Ateny)), Sebasti an Szymański (Feyenoord Rott erdam), Szymon Żurkowski (Fiorenti na)

Napastnicy: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Karol Świderski (Charlott e FC), Arkadiusz Milik (Juventus Turyn), 
Krzysztof Piątek (Salernitana 1919)

• Trener reprezentacji Polski, Czesław Michniewicz. Fot. PZPN

HOKEJ – TIPSPORT EKSTRALIGA: Stalownicy Trzyniec – Sparta Praga (jutro, 
17.00).
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CO W TEATRZE

SCENA BAJKA – CZ. CIESZYN: O 
3 princeznách a 3hlavém drakovi 
(15, godz. 19.00); 
 Hobbit (16, godz. 19.00); 
 KARWINA: Barvy/Barwy (13, 
godz. 17.00); 
SCENA CZESKA – HAWIERZÓW: 
Sněhurka (15, godz. 9.00, 11.00; 16, 
godz. 10.00).

CO W KINACH

JABŁONKÓW: Princ Mamánek 
(15, godz. 18.00); TRZYNIEC – 
Kosmos: Buko (15, godz. 15.00); 
Dobry szef (15, godz. 17.30); Hra-
nice lásky (17, godz. 20.00); Princ 
Mamánek (16, godz. 17.30); Za vším 
hledej ženu (16, godz. 20.00); Prin-
cezna zakletá v  čase 2 (17, godz. 

17.00); Grand Prix (17, godz. 20.00); 
CZ. CIESZYN – Central: Zakletá 
jeskyně (16, godz. 16.30); Grand 
Prix (17, godz. 16.30); KARWINA 
– Centrum: Czarna Pantera: Wa-
kanda w moim sercu (15, godz. 
19.30; 17, godz. 16.45); DC Liga: Su-
per-Pets (16, godz. 17.30); Hranice 
lásky (16, godz. 20.00); Princezna 
zakletá v  čase 2 (17, godz. 14.00); 
Grand Prix (17, godz. 20.00); HA-
WIERZÓW – Centrum: Kwik (15, 
16, godz. 17.00); Cyrk (15, godz. 
18.00); Czarna Pantera: Wakanda w 
moim sercu (15, godz. 19.30); Řekni 
to psem (16, godz. 9.30); Gdzie raki 
śpiewają (16, godz. 18.00); Grand 
Prix (16, 17, godz. 19.00); Princezna 
zakletá v čase 2 (17, godz. 17.00); Mi-
chael Kocáb – rocker versus politik 
(17, godz. 18.00); CIESZYN – Piast: 
Mama Mu wraca do domu (15, 
godz. 14.00); Nel i tajemnica kuro-
kota (15-17, godz. 15.30); Listy do M. 
5 (15, godz. 19.45; 16, 17, godz. 17.30).
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„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

Klub Seniora MK PZKO w Karwinie-Raju zaprasza członków  
na spotkanie dnia 22. 11. o godz. 15.00 do „Nezo Cafe”  
(obok uniwersytetu). Więcej informacji na miejscu.

Klub 99 spotyka się w poniedziałek 21 listopada  
o godz. 11.00 w Domu PZKO w Kocobędzu.

WTOREK 15 LISTOPADA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba (s.) 
9.55 Chłopaki w akcji 10.25 Panopti-
kum miasta Pragi (s.) 11.30 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Wszystko, co 
lubię 14.30 Hercule Poirot (s.) 15.25 
Gdzie mieszkały księżniczki 15.45 O 
krok od nieba (s.) 16.45 Podróżoma-
nia 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.15 
Ósme (film) 21.40 Hercule Poirot (s.) 
23.10 Komisarz Moulin (s.) 0.45 AZ 
kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Prywatne 
muzea 8.40 Cudowna planeta 9.35 
Dziesięć błędów 10.25 Duże maszy-
ny 11.10 Z kucharzem dookoła świata 
12.05 Nie poddawaj się plus 12.30 Nie 
poddawaj się 13.00 Przeżyli rok 2000 
13.10 Broń II wojny światowej 14.00 
Tajemnice II wojny światowej 14.55 
Królestwo pustkowi 15.20 Świat 
zwierząt 16.15 Wytrwali 17.10 Sto cu-
dów świata 18.05 Odkrywanie świa-
ta 19.00 Na rowerze 19.15 Magazyn 
chrześcijański 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Zabójcze 
miejsca (film) 21.40 Z miłości niena-
wiść 22.35 Lotnicze katastrofy 23.20 
Ghislaine Maxwell i jej ofiary 0.10 
Ofiara (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Uli-
ca (s.) 9.50 Spece (s.) 10.55 Pościg 
12.00 Południowe wiadomości 12.25 
Ubezpieczalnia Szczęście (s.) 13.35 Dr 
House (s.) 15.35 Zamieńmy się żona-
mi 16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.25 Pościg 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
MasterChef Czechy 21.40 Pojedynek 
na talerzu 22.45 Weekend 23.40 Dr 
House (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 9.20 Czarne wdowy 
(s.) 10.30 Strażnik Teksasu (s.) 11.30 
Rizzoli & Isles (s.) 12.30 Komisarz 
Rex (s.) 13.35 Agenci NCIS (s.) 14.40 
Tak jest, szefie! 15.50 Policja w akcji 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości, pogoda 19.55 Showtime 20.15 
Zoo (s.) 21.40 7 przypadków Honzy 
Dědka 23.55 Tak jest, szefie! 1.05 Po-
licja w akcji. 

ŚRODA 16 LISTOPADA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba 
(s.) 9.55 Jak pachnie tradycja 10.25 
Kamera na szlaku 10.55 Obiektyw 
11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Cudowne zioła 14.30 F.L. Věk 
(s.) 15.15 Dylematy kucharza Sva-
topluka (s.) 16.20 O krok od nieba 
(s.) 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.10 
Żandarmskie humoreski (s.) 21.45 13. 
komnata Radki Folprechtowej 22.10 
Ja, Mattoni (s.) 23.10 Cierpliwość 
Maigreta (film) 0.35 Gdzie mieszkały 
księżniczki. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Magiczne ot-
chłanie 9.00 Dominikana 9.50 Świat 
zwierząt 10.45 Cudowne duńskie 

pustkowia 11.40 Nowa Zelandia – 
Wyspa Południowa 12.35 Jak fabryki 
zmieniły świat 13.25 Wynalazki Le-
onarda da Vinci 14.30 Zabójcze wul-
kany 15.25 Klucz 15.55 Historie cze-
sko-niemieckiego nieporozumienia 
16.10 Z miłości nienawiść 17.05 Cze-
chy i Europa zajmują się klimatem 
17.25 Starożytne rzesze 18.20 Cuda 
natury 19.15 Babel 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Kamera 
w podróży 20.50 Podróże po Male-
diwach 21.25 Bedeker 21.50 Jak się 
troszczyć o duszę 22.25 Dziękuję za 
każdy nowy poranek (film) 0.05 Atak 
w Salisbury (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Uli-
ca (s.) 9.45 Spece (s.) 10.50 Pościg 

12.00 Południowe wiadomości, 
sport, pogoda 12.25 Ubezpieczalnia 
Szczęście (s.) 13.40 Dr House (s.) 
15.40 Zamieńmy się żonami 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Po-
ścig 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 MasterChef 
Czechy 21.40 Tajemniczy szef 23.05 
CSI: Kryminane zagadki Las Vegas 
(s.) 0.05 Dr House (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.10 M.A.S.H. (s.) 9.15 Zoo (s.) 10.35 
Strażnik Teksasu (s.) 11.30 Rizzoli & 
Isles (s.) 12.30 Komisarz Rex (s.) 13.35 
Agenci NCIS (s.) 14.40 Tak jest, szefie! 
15.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości, pogoda 
19.55 Showtime 20.15 Dobre wiado-
mości (s.) 21.40 Show Jana Krausa 
23.50 Tak jest, szefie! 

CZWARTEK 17 LISTOPADA 

TVC 1 
6.00 Żabi musical (bajka) 6.50 Go-
dzina spełnionych marzeń (bajka) 
7.50 Freonowy duch (film) 9.25 
Błękitny ptak (bajka) 10.50 O Śpią-
cej Królewnie (bajka) 11.50 Bajka o 
smoku i pięknej królewnie (bajka) 
13.20 Nocny motyl 14.45 Król so-
kołów 16.25 Król echa 17.30 Siedem 
kruków (bajka) 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.10 
Havel (film) 21.50 Inspektor Max 
(s.) 22.55 Detektyw Endeavour Mor-
se (s.) 0.25 Sprawy detektywa Mur-
docha (s.). 
TVC 2 
6.00 Tajemnice II wojny światowej 
6.50 Bajeczne góry w sercu Niemiec 
7.45 Wodopoje – afrykańskie oazy 
dla zwierząt 8.35 Znane i nieznane 
historie czeskich zamków 9.05 Od-
krywanie świata 9.55 Zabójcze wul-
kany 10.50 Cudowna planeta 11.50 
Na grzyby 12.15 Watykańskie tajem-
nice 13.10 Świadkowie czasu 13.40 
Historia czeskiej żywności 14.00 Ak-
cja specjalna „Studenci” 15.00 Koniec 
czasów na wieki 15.55 Wtedy 17.40 
Wieczny uśmiech Dany Němcowej 
18.40 Czechy i Europa zajmują się kli-
matem 19.00 Auto Moto Świat 19.30 
Piękno Albanii 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Wrę-
czenie nagród Pamięci Narodu 2022 
21.15 Magiczne otchłanie 21.45 Manu 
i Matěj podróżują do Apulii 22.15 Ro-
dzina (s.) 23.05 Queer 23.30 Cena 
prawdy (film). 
NOVA 
5.45 Tom & Jerry: Magiczny pierścień 
(film anim.) 7.00 O Kopciuszku (baj-
ka) 8.50 Hop – i jest małpolud (film) 
10.20 Ostatni mohikanin (film) 12.15 
Mała stopa (film anim.) 14.05 Pasuje-
my do siebie, kochanie? (film) 16.20 
Delikatne fale (film) 18.25 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Nie martw się o mnie (s.) 21.30 
Comeback (s.) 22.35 Gwiezdne życie 
23.15 Hannibal (film) 1.50 Ostatni 
mohikanin (film). 
PRIMA 
6.05 Bolek i Lolek (s.) 6.35 Mów mi 
Dave (film) 8.25 Fałszywa kocica 
(film) 10.50 Asterix i Obelix: W służ-
bie Jej Królewskiej Mości (film) 13.05 
Niebo a ziemia (film) 15.15 Księż-
niczka zaklęta w czasie (bajka) 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
pogoda 19.55 Showtime 20.15 Zoo 
(s.) 21.40 Do tablicy! 22.15 Incognito 
0.30 Tak jest, szefie! 

POLECAMY

• Prywatne muzea
Wtorek 15 listopada, 
godz. 8.30  
TVC 2

• Akcja specjalna „Studenci”
Czwartek 17 listopada, 
godz. 14.00  
TVC 2

• Ósme
Wtorek 15 listopada, 
godz. 20.15  
TVC 1

• F.L. Věk
Środa 16 listopada, 
godz. 14.30  
TVC 1

Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą... 

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 11 
listopada 2022 zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 
w  wieku 79 lat nasz Drogi Ojciec, Teść, Przyjaciel, 
Dziadek, Pradziadek, Brat, Szwagier i Wujek 

śp. KAROL MACURA
zamieszkały w Trzyńcu pod numerem 622

Pogrzeb naszego Drogiego Zmarłego odbędzie się 
w środę dnia 16 listopada 2022 o godzinie 14.00 w ko-
ściele ewangelickim w Trzyńcu.
W imieniu zasmuconej rodziny przyjaciółka Janka 
oraz Andrzej, Roman i Renata z rodzinami.

 GŁ-676

Los zabiera nam bliskich,
ale nie zabiera wspomnień i miłości…

W głębokim żalu zawiadamiamy, że dnia 11 listopada 
2022 w wieku 81 lat odszedł na zawsze Drogi Ojciec, 
Brat, Dziadek, Wujek, Teść, Szwagier

śp. WŁADYSLAW KONESZ
Ostatnie pożegnanie z Drogim Zmarłym odbędzie się 
w piątek 18. 11. 2022 o godz. 14.00 w sali obrzędów po-
grzebowych w Karwinie-Raju. Zasmucona rodzina.
 GŁ-678

Więc chociaż jesteś gdzieś wśród gwiazd, 
wolny od wszelkich ziemskich trwóg,
tutaj na zawsze został twój ślad, 
a wraz z nim tęsknota, rozpacz i ból.

Serdeczne podziękowania Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Są-
siadom, Członkom SAP-u, Członkom MK PZKO, Nauczycielom PSP 
w Gnojniku oraz wszystkim tym, którzy łącząc się z nami w bólu uczest-
niczyli w uroczystości pogrzebowej oraz odprowadzali w ostatnią drogę 
naszego Kochanego

śp. PAWŁA WAŁACHA
Szczególnie dziękujemy pastorowi B. Tasce za dostojne pożegnanie 
Zmarłego. Dziękujemy za tak liczne przybycie, okazane wsparcie, słowa 
otuchy oraz wieńce i kwiaty.

Pogrążona w smutku rodzina.
 GŁ-674

Góralu, czy Ci nie żal, odchodzić od stron ojczystych...
Z bólem w sercach przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. KAROLA MACURY
długoletniego członka PZŚ „Hutnik”

Wyrazy szczerego współczucia rodzinie składają członkowie Polskiego 
Zespołu Śpiewaczego „Hutnik”.
 GŁ-680

Dziś, 15 listopada 2022, mija druga smutna rocznica 
śmierci naszej Kochanej

śp. EMILII KOLARZOWEJ
z Karwiny

O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.
 RK-084

Wy nas kochaliście, my nie zapominamy.
Dziś, dnia 15 listopada 2022, mija 14. 
rocznica, kiedy na zawsze odeszła na-
sza Kochana Mama

śp. ANNA KANTOR
Zaś dnia 21. 11. 2022 minie 24. roczni-
ca śmierci naszego Drogiego Taty

śp. PAWŁA KANTORA 
z Bystrzycy

O chwilę cichych wspomnień proszą córka i syn z rodzinami.
 GŁ-679

Gdyby miłość mogła uzdrawiać, 
a łzy wskrzeszać, byłabyś z nami.

Dnia 14 listopada minęła piąta rocznica śmierci naszej 
Kochanej Żony, Mamusi, Babci, Siostry i Cioci

śp. WANDY MRÓZEK 
z Błędowic

Wszystkich, którzy Ją znali i zachowali w życzliwej pa-
mięci, o chwilę wspomnień proszą mąż Leszek, syno-
wie Zbyszek i Roman z rodzinami.

 GŁ-671

Dnia 15 listopada mija 10. rocznica śmierci 

WŁADYSŁAWA MIKULI 
z Kościelca

O chwilę wspomnień proszą żona Maria, syn i córki 
z rodzinami.
 GŁ-670

Żadna mądrość, której możemy nauczyć się na ziemi,
nie da tego, co słowo i spojrzenie Matki.

Dnia 16 listopada 2022 obchodziłaby swoje 90. urodzi-
ny nasza Nieodżałowana

śp. MARTA ŚMIGOWA
z domu Wala, pochodząca z Suchej, 
zamieszkała w Czeskim Cieszynie

O chwilę wspomnień prosi córka Wanda z rodziną.
 GŁ-647

Są chwile i ludzie, których się nie zapomina.
Dnia 14 listopada minęła 21. rocznica, kiedy od nas od-
szedł na zawsze

śp. mgr JAN WALCZYSKO
z Trzyńca

zaś 17 listopada obchodziłby swe 77. urodziny.
Wszystkim, którzy razem z nami poświęcą Mu chwilę 
wspomnień, dziękują żona Irena, córki Urszula i Hali-
na oraz syn Piotr z rodzinami.

 GŁ-652

WSPOMNIENIA

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

GŁ-668

Kluby Kobiet i Seniora w Błędowicach zapraszają 
na spotkanie towarzyskie 16 listopada 
o godz. 15.00 do Domu PZKO.

Zmarł  
Jerzy Kronhold

W 
niedzielę 
13 listo-
pada w 
Ż o r a c h 
zmarł Je-
rzy Kron-
h o l d , 

jedna z najbardziej znanych osób 
związanych z Cieszynem. Cenio-
ny poeta i dyplomata, dwukrotny 
konsul generalny RP w Ostrawie 
odszedł po ciężkiej chorobie. Miał 
76 lat.

Jerzy Kronhold urodził się w 
Cieszynie 24 stycznia 1946 roku. 
Studiował polonistykę na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim w Krakowie, 
był absolwentem Państwowej Wyż-
szej Szkoły Teatralnej im. A. Zelwe-
rowicza w Warszawie na Wydziale 
Reżyserii Dramatu. Debiutował w 
roku 1965 w almanachu Łódzkiej 
Wiosny Poetów. Należał do kra-
kowskiej grupy poetyckiej „Teraz”.

Był znany jako organizator zjaz-
dów poetyckich w Cieszynie w la-
tach 1970-1972, w których uczestni-
czyła czołówka poetów Nowej Fali 
(Jerzy Kronhold uważany jest za jej 
współtwórcę). 

Na krótko był związany z Te-
atrem Śląskim im. Stanisława Wy-
spiańskiego w Katowicach jako re-
żyser, a później kierownik literacki. 
W latach osiemdziesiątych prowa-
dził w Cieszynie antykwariat im. 
Juliana Przybosia. To właśnie Je-

rzy Kronhold wspólnie z Jakubem 
Mátlem był inicjatorem Festiwalu 
Teatralnego „Na Granicy” w Cie-
szynie i Czeskim Cieszynie, którym 
kierował przez dwa sezony. 

Był aktywistą i chwilowo rzecz-
nikiem Solidarności Polsko-Cze-
sko-Słowackiej. Był organizatorem 
głośnych protestów przeciwko bu-
dowie koksowni w Stonawie. 

Dwukrotnie pełnił funkcję kon-
sula generalnego RP w Ostrawie 
– w latach 1991-1996 i 2007-2011. 
Był również dyrektorem Instytutu 
Polskiego w Bratysławie (w latach 
2000-2006), a do sierpnia 2020 był 

członkiem Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich.

Był autorem takich tomów po-
etyckich, jak „Samopalenie” (1972), 
„Baranek lawiny” (1980), „Oda 
do ognia” (1982), „Niż” (1990), 
„Wiek brązu” (2000), „Epitafium 
dla Lucy” (2012) czy „Skok w dal” 
(2016).

Za swoją działalność został od-
znaczony Złotym Krzyżem Zasłu-
gi, Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, a także Złotym 
Laurem Umiejętności i Kompeten-
cji i Krzyże Wolności i Solidarności. 
 (klm)

• Jerzy Kronhold, ceniony poeta i dyplomata, dwukrotny konsul generalny RP 
w Ostrawie odszedł po ciężkiej chorobie. Fot. Wikipedia
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UŚMIECHNIJ SIĘ KWADRAT MAGICZNY

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

MINIKWADRAT MAGICZNY I LOGOGRYF ŁUKOWATY

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie 
rozlosowana nagroda. Rozwiązania prosimy 

przysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsyła-
nia upływa w piątek 25 listopada 2022 r. Nagrodę z 1 li-
stopada otrzymuje Józef Nastulczyk z Karwiny-Mizero-
wa. Autorem dzisiejszych łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie rozetki z 1 listopada: 
KOCHANY 
Rozwiązanie minikwadratu I z 1 listopada: 
1. TROP 2. RODEO 3. OEBEN 4. POND 
Rozwiązanie minikwadratu II z 1 listopada: 
1. CYNA 2. YATES 3. NEHRU 4. ASUS
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 1 listopada: KALISZ 

Rozwiązaniem dodatkowym jest nazwa miasta na prawach powiatu w środkowej Polsce, w 
województwie wielkopolskim, nad Wartą. Uzyskało ono lokację miejską przed 1293 rokiem i było 
miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego...

Pionowo i poziomo 
jednakowo: 

1. ostry zakręt na 
górskiej ścieżce, 
serpentyna

2. wyspy koralowe 
w kształcie 
pierścieni

3. ROZWIĄZANIE 
DODATKOWE 

4. dzielnica Gdańska 
albo płynny tłuszcz

5. izba wyższa 
dwuizbowego 
parlamentu

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: ZAKOS

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. furia, wściekłość, 
amok, atak 
gniewu

2. afrykański ssak w 
pasy

3. Mykyrticz, 
właśc. Alikian, 
1906-1972, pisarz 
ormiański

4. pola, niwy lub 
osiedle w Nowym 
Sączu

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: 
ARMEN

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. danie obiadowe w 
wazie

2. dzieło artysty lub 
kompozytora

3. część regału z 
książkami

4. rzeka w Turcji

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: 
ARAS

1 2 3 4

1

2

3

4

1 2 3 4

1

2

3

4

Rozwiązaniem jest dokończenie myśli, której autorem jest Stanisław Jerzy Lec, pseud. literacki Stach, 
właśc. baron Stanisław Jerzy de Tusch-Letz (ur. 6 marca 1909 we Lwowie, zm. 7 maja 1966 w Warsza-
wie) – polski poeta, satyryk, aforysta i tłumacz: 
 „Purytanie powinni nosić dwa listki fi gowe na…”

1.-4. duże naczynie służące do hodowania 
roślin ozdobnych

3.-6. Manuel (1928-1983), peruwiański 
pisarz 

5.-8. profesjonalna laska taternika
7.-10. człowiek zajmujący się badaniami 

naukowymi
9.-12. zespół „folk and roll” z Hawick w 

Szkocji
11.-2. jeden z bohaterów „Quo vadis”, Grek

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
SCOCHA, SCORZA


