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ZG PZKO 
zaprasza 
na spotkanie z piosenką

ŚWIĘTO ŚLĄSKIEJ PIEŚNI
w piątek 11. 11. 2022 o godzinie 17.00 

w Domu Kultury „Strzelnica” w Czeskim Cieszynie

W programie wystąpią chóry:
 „Godulan-Ropica”, „Lira”,  „Sucha”, 
„Zaolzie”, „TA Grupa” 
oraz „Collegium Canticorum”

Przemysław Orszulik zagra 
na gali »Tacy Jesteśmy«
WYDARZENIE: Jego nazwiska nie ma na afi szach fi nału „Tacy Jesteśmy” Kongresu Polaków w RC. Rola 
Przemysława Orszulika w tym wydarzeniu będzie jednak niebagatelna. Młody wokalista i muzyk zaśpiewa 
oraz zagra w drugiej części wieczoru galowego, który odbędzie się w najbliższą sobotę w Teatrze Cieszyńskim 
w  Czeskim Cieszynie. 

Beata Schönwald

R
ozmowy z ar-
tystą zakoń-
czyły się za-
ledwie kilka 
dni temu. Dla 
wielu udział 
Przemysława 

Orszulika będzie więc niespo-
dzianką. 

– Zaproszenie mnie, żebym 
po ogłoszeniu wyników konkur-
su zagrał w Białej Galerii teatru, 
było dla mnie zaskoczeniem i 
wyróżnieniem zarazem. Wystar-
czy wspomnieć, że przede mną 
grał tam Michał Šupák, znany 
w całej RC pianista – przyznał w 
rozmowie z „Głosem” Orszulik. 
Jak zaznaczył, granie w tle, które 
różni się od klasycznego koncer-
tu, będzie dla niego dużą przy-
jemnością. – Człowiek stwarza 
wtedy miłą atmosferę podczas 
jedzenia i nieformalnych roz-
mów towarzyskich – dodał. 

Jak zapowiedzieli organizato-
rzy sobotniej gali, przez chwilę 
będzie jednak również koncer-
towo, ponieważ zaproszony gość 
najpierw wykona kilka utworów 
w ramach mini-recitalu, a dopie-
ro potem grać będzie w tle.

– Będę grał w duchu muzyki 
jazzowej, ale zaczerpnę też co 
nieco z polskiej muzyki rozryw-
kowej lat 80. i 90. ub. wieku – 
zdradził artysta.

Pierwsza i najistotniejsza część 
sobotniego wydarzenia, którego 
organizatorem jest Kongres Po-

laków w RC, odbędzie się w sali 
teatralnej. Wieczór poprowadzą 
konferansjerzy Roksana Warak-
sa i Marek Słowiaczek, a zapre-
zentuje się na nim wszystkich 9 
nominowanych w tegorocznej 
edycji „Tacy Jesteśmy”. Są to: 
Polskie Towarzystwo Turystycz-
no-Sportowe „Beskid Śląski”, 
Marek David, Klub Kibica Boco-
nowice, Polonus – Klub Polski w 
Brnie, Danuta i Zenon Wirtho-
wie, Władysław Czepiec, Beata 
Gill, Harcerska Drużyna Wodna 
„Opty” oraz Jana Raclavská, Ur-
szula Kolber i Józef Szymeczek. 
Spośród nich kapituła konkur-
sowa wybierze laureata jednej z 
dwóch nagród „Złoty Jestem”. O 
zwycięzcy tej drugiej zadecydo-
wała już wcześniej publiczność, 
biorąc udział w głosowaniu, któ-
re zakończyło się 2 bm.

– Wpłynęło do nas ok. tysiąca 
głosów. Więcej nie mogę zdra-
dzić – powiedziała Aneta Roszka 
z Kancelarii Kongresu Polaków 
w RC. 

Tegoroczny wieczór fi nało-
wy plebiscytu „Tacy Jesteśmy” 
będzie, zgodnie z formułą tej 
imprezy, przekrojem najciekaw-
szych wydarzeń społeczno-kul-
turalno-artystycznych, które 
miały miejsce w ciągu ostatniego 
roku, i osobistości, które za nimi 
stoją. 

– To jeden z powodów, dla 
których warto zamówić bilet i 
przyjść w najbliższą sobotę o 
godz. 17.00 do Teatru Cieszyń-
skiego. Są jeszcze wolne miej-
sca, zachęcam więc do kupo-

wania wejściówek. W teatrze w 
dniu imprezy nie będą już bo-
wiem do nabycia – przekonywa-
ła Roszka. 

Sprzedaż prowadzi Kancelaria 
Kongresu Polaków przy ulicy Gra-
bińskiej 458/33 w Czeskim Cieszy-
nie, z którą można skontaktować 

się telefonicznie (+420 736 627 021), 
pocztą elektroniczną (e-mail: kan-
celaria@polonica.cz) oraz odwie-
dzić osobiście.  

• Przemysław Orszulik zagrał m.in. pod koniec października na uroczystości wręczania najwyższych odznaczeń PZKO 
w Bibliotece Regionalnej w Karwinie-Mizerowie. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
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Andrzej Duda, prezydent RP, podczas 
uroczystości pogrzebowych bohaterskich obrońców 
Westerplatt e, jakie miały miejsce 4 listopada 
na nowym cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego

CYTAT NA DZIŚ

•••
Polscy żołnierze, którzy dzisiaj służą 
w Wojsku Polskim i którzy będą w nim 
służyli przez najbliższe dziesięciolecia 
i ich bliscy, muszą wiedzieć, że choćby nie 
wiem co działo się w naszej historii, jak 
silne i dramatyczne wichry wiały przez 
tę ziemię łamiąc wszystko, Polacy i Polska 
podnoszą się jak trawa  

W I A D O M O Ś C I

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

klimaniec@glos.live

Kupiłem sobie puzzle. Tysiąc elementów. To już dwa tygo-
dnie, odkąd na stole leżą rozsypane kawałeczki obrazu, 
który powoli, bardzo powoli, układam. Nieraz poświę-
cę godzinę wieczorową porą na znalezienie jednego lub 
dwóch pasujących do reszty elementów, innym razem 

kwadrans, a bywa, że nie mam na to ani chwili w ciągu dnia. Przyznam, 
że w pierwszej chwili po wysypaniu tysiąca elementów puzzli z opa-
kowania byłem załamany: „przecież niemożliwe, żeby to poskładać!”. 
Tymczasem teraz, choć do ułożenia obrazu brakuje jeszcze całkiem 
sporo, to jednak z każdym dopasowanym elementem satysfakcja jest 
większa. Podobnie jak motywacja, żeby poświęcić choć chwilę na to 
zadanie.

Mogę sobie wyobrazić, że pięć lat temu ktoś, kto pierwszy raz zo-
baczył zarośnięty krzewami i drzewami stary cmentarz ewangelicki 
w Karwinie-Meksyku, mógł sobie pomyśleć mniej więcej to, co ja u 
progu układania puzzli: „przecież to niemożliwe, żeby to miejsce upo-
rządkować. Tu jest tyle roboty do zrobienia!”. A jednak – społecznicy 
z Karwiny ze Stanisławem Kołkiem i Henrykiem Cachelem na czele 
konsekwentnie, powoli, krok po kroku wraz z grupą ochotników zwią-
zanych ze Stowarzyszeniem „Olza Pro” przywracają godny wizerunek 
tej nekropolii. Wykarczowali teren, odsłaniając ukryte w krzakach 
nagrobki, wysypali drogę dojazdową do kaplicy cmentarnej, oczyścili 
jej wnętrza z gruzu, wyciągając przedtem drewnianą wieżę, która nie-
gdyś wieńczyła jej zadaszenie. Ogromu włożonej przez społeczników 
pracy i poświęconego czasu na rzecz ratowania tego cmentarza nie da 
się wycenić. Satysfakcją może być widok osób, które przy okazji Zadu-
szek odwiedziły tę nekropolię, by zapalić znicz i z uznaniem kiwały 
głowami nad zmianami, jakie zaszły w tym miejscu.

Przed społecznikami z Karwiny-Meksyku jeszcze sporo pracy. Ale ta 
już wykonana robota i jej efekty cieszą oczy i gromadzą coraz większą 
liczbę osób, które – jak się okazuje – lubią przychodzić i bezinteresow-
nie pracować. Z każdym wyciętym krzakiem, z każdą zgrabioną stertą 
liści, z każdym odsłoniętym nagrobkiem rysuje się coraz wyraźniejszy 
obraz starego cmentarza ewangelickiego w Karwinie-Meksyku, który 
przecież jest pamiątką polskości tych terenów. 

ZDANIEM... Łukasza Klimańca

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BOGUMIN
Cukiernia „Basti en” 
została wyróżniona w 
21. edycji konkursu „Za-
dowolony Klient Woje-
wództwa Morawsko-Ślą-
skiego”, jaki organizuje 
Stowarzyszenie Konsu-
mentów Czeskich. W 
uzasadnieniu wyróżnienia 
jury podało, że bogumiń-
ska cukiernia „dostarcza 
produkty i usługi zgodnie 
z wysokimi oczekiwania-
mi konsumentów, mając 
na uwadze nie tylko ich 
bezpieczeństwo i jakość, 
ale także uwzględniając 
trendy i stale rosnące 
wymagania klientów”.
 (klm)

ORŁOWA
Z powodu remontu 
chodnika i parkingu 
przed siedzibą Urzędu 
Miasta wjazd od ulicy 
Wolności (ul.  Osvobo-
zení) jest zamknięty od 
poniedziałku 7 listopada. 
Utrudnienia potrwają do 
30 listopada. Mieszkańcy 

prosze-
ni są o sko-
rzystanie z wej-
ścia od ulicy Rynek 28 
Października (Náměstí  
28. října.)
 (klm)

OSTRAWA
Przy ogrodzie zoolo-
gicznym trwa budowa 
parkingu wielopoziomo-
wego, w którym będzie 
mogło zaparkować dwie-
ście pojazdów. Obiekt 
został zaprojektowany w 
taki sposób, żeby kierow-
cy mogli zostawiać sa-
mochody w podziemnej 
części lub na jego dachu. 
Aktualnie można korzy-
stać z parkingów P1 i P2 
przy wejściu do zoo, a 
także przy ul. Topolowej 
(codziennie) oraz z miejsc 
parkingowych przy uli-
cach Radniční i Uhlířskiej 
(w weekendy i święta).
 (klm)

TRZYNIEC
Autobusy komunikacji 
miejskiej i podmiejskiej 
od czwartku 3 listopada 
ponownie obsługują w 
obu kierunkach przysta-
nek Trzyniec-Leszna Dol-
na, Sosna Osiedle, jaki 
znajduje się na przebu-
dowanej ulicy Kasztano-
wej. Jak informują przed-
stawiciele miasta, prze-
budowa ulicy powinna 
zakończyć się w grudniu. 
Drogowcy pracują nawet 
w weekendy. Układanie 
ostatniej warstwy asfaltu 
planowane jest na drugą 
połowę listopada. (klm)

wtorek

środa

czwartek

dzień: 11 do 15ºC 
noc: 9 do 6ºC 
wiatr: 2-4 m/s

dzień: 10 do 12ºC 
noc: 10 do 8ºC 
wiatr: 3-6 m/s

dzień: 10 do 12ºC 
noc: 9 do 7ºC 
wiatr: 1-2 m/s

DZIŚ...
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Imieniny obchodzi: 
Godfryd, Klaudiusz
Wschód słońca: 6.42
Zachód słońca: 15.56
Do końca roku: 53 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień 
Radiologii
Przysłowia: 
„Jaki listopad, taki będzie 
marzec, prorokuje stuletni 
starzec”

JUTRO...
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Imieniny obchodzą: 
Teodor, Ursyn
Wschód słońca: 6.44
Zachód słońca: 15.55
Do końca roku: 52 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień Adopcji, 
Europejski Dzień 
Wynalazcy
Przysłowia:
„Kiedy zima w listopadzie, 
jeszcze w kwietniu zimno 
się kładzie”

POJUTRZE...
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Imieniny obchodzą: 
Lena, Leon
Wschód słońca: 6.46
Zachód słońca: 15.53
Do końca roku: 51 dni
(Nie)typowe święta: 
Dzień Młodzieży, 
Dzień Jeża
Przysłowie:
„Gdy łagodna jesień 
trzyma, będzie krótka, 
ostra zima”

POGODA

ORŁOWA

BOGUMIN

OSTRAWA

TRZYNIEC

Organizatorzy jubileuszu 
75-lecia Miejscowego 
Koła Polskiego Związku 
Kulturalno-Oświatowego 
w Trzycieżu nie mogli 
narzekać na małe 
zainteresowanie imprezą. 
Wręcz przeciwnie – sala 
trzycieskiego Domu Kultury 
była w sobotnie popołudnie 
wypełniona po brzegi. 
Głównym magnesem, który 
przyciągnął publiczność, 
była komedia wystawiona 
przez teatr amatorski 
z zaprzyjaźnionego koła 
PZKO w Ligotce Kameralnej. 

Danuta Chlup

S
potkanie zainaugurowa-
li uczniowie Szkoły Pod-
stawowej i Przedszkola 
z Polskim Językiem Na-
uczania im. Jana Kubi-
sza w Gnojniku. Do tej 
placówki uczęszczają 

także dzieci z Trzycieża. Starsze mówi-

ły o jubileuszu koła, młodsze recytowa-
ły wiersze i śpiewały piosenki, których 
głównym, choć niejedynym, tematem 
była jesień. Z jesienią i pięknem tej 
pory roku związany był także konkurs 
plastyczny, którego wyniki ogłoszono 
podczas imprezy. Nagrody ufundował 
Konsulat Generalny RP w Ostrawie, a 
prace dzieci, nie tylko te nagrodzone, 
można było oglądać na wystawie. 

• Jesień jest już w zaawansowanym stadium. Na zdjęciu część zbiorów 
jabłek. Co można z nimi zrobić? Zapraszamy czytelników, by przysyłali 
zdjęcia wszelakich przetworów i produktów, jakie im się udało wyczaro-
wać z tych owoców. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

– Obecnie nasze koło również 
pracuje na pełnych obrotach. Orga-
nizowane są spotkania noworocz-
ne, smażenie jajecznicy, spotka-
nia jesienne, wspólne wycieczki, 
jak również warsztaty dla dzieci 
związane z Wielkanocą, ogniskiem 
świętojańskim, Andrzejkami i Ad-
wentem, na których dzieci uczą 
się różnych tradycji, rozwijają kre-

atywność i spędzają 
czas na wspólnej za-
bawie – mówiła kon-
feransjerka Mariola 
Mikolajczak. 

Zarząd koła, na 
czele którego stoi obecnie Halina 
Zawadzka, wręczył kwiaty star-
szym, przez wiele lat aktywnym 
działaczom. Bukiety otrzymali: 
Franciszek Kowalczyk (długolet-
ni prezes) oraz jego żona Wiktoria, 
Anna Pawera (długoletnia skarb-
niczka) oraz Aurelia Szkuta (długo-
letnia kierowniczka zespołów dzie-
cięcych). 

Później publiczność świetnie się 
bawiła, oglądając spektakl teatru 
amatorskiego z Ligotki Kameralnej 
pt. „Dyć jo se żyniym”. Powstał on na 
podstawie sztuki Robina Hawdona 
„The Perfect Wedding”. Scenariusz 
w gwarze opracowały: Maria Ševčík, 
Joanna Szpyrc i Pavla Sabelowa. 
Reżyserem był Marek Folwarczny. 
Akcja komedii, w której od początku 
nic nie jest proste, a sprawy z minuty 
na minutę coraz bardziej się kompli-
kują, rozpoczyna się w apartamencie 
dla nowożeńców, rankiem po suto 
zakrapianym alkoholem wieczorze 
kawalerskim. 

Popołudnie z teatrem i wspomnieniami

16
listopada 1947 roku w budynku szkoły założono Miejscowe 
Koło PZKO w Trzycieżu. Pierwszym prezesem był Paweł Szkuta. 
PZKO-wcy blisko współpracowali z miejscową polską szkołą, 
która działała w gminie do 1980 roku. Przy kole działały zespół 
teatralny małych form scenicznych, który tworzył programy 
oparte na recytacjach, monologach i skeczach, kółko śpiewa-
cze, zespół taneczny „Olszyna”, Klub Młodych, Klub Propozycji. 
W różnych okresach istniały zespoły dziecięce „Stokrotki” i „We-
soła Nutka”. Trzycieżanie śpiewali (i nadal śpiewają) w chórze 
mieszanym „Godulan”, który obecnie nosi nazwę „Godulan-Ropi-
ca”. Koło posiada nieduży, lecz własny Dom PZKO.

• Spektakl teatru 
amatorskiego 
z Ligotki Kameral-
nej był głównym 
magnesem, który 
przyciągnął pu-
bliczność do Domu 
Kultury. 
Fot. DANUTA CHLUP

Autobusy pomogą Ukrainie
Siedem autobusów, które wcześniej 
kursowały po Ostrawie, znajdzie za-
stosowanie w komunikacji miejskiej 
w ukraińskim mieście Konotop. Do 
kraju systematycznie niszczonego 
na skutek rosyjskiej agresji zbrojnej 
pojechały w ub. weekend. Autobusy 
są obecnie na Ukrainie szczególnie 
pożądane z uwagi na braki w do-
stawach prądu, będące wynikiem 
ostrzeliwania przez Rosjan infra-
struktury krytycznej.
Ostrawskie Przedsiębiorstwo Trans-
portowe przekazało Ukrainie starsze 
autobusy dieslowe, z których nie 
planowało już korzystać. Chodzi o 
cztery pojazdy Solaris Urbino 10 i 
trzy Solaris Urbino 12. Wszystkie, 

wg zapewnień dyrektora general-
nego spółki Daniela Morysa, są w 
dobrym stanie. Pojazdy nie były 
puste. Jak zaznaczył dyrektor, dzięki 
współpracy wolontariuszy z różnych 
organizacji działających w naszym 
regionie, udało się je załadować 
pomocą humanitarną – środkami 
medycznymi, żywnością, środkami 
higieny czy śpiworami, a także agre-
gatami prądotwórczymi. 
Pomoc dla Konotopa prawdopodob-
nie nie skończy się na dostawie au-
tobusów. Obecnie trwają rozmowy 
dotyczące przekazania ukraińskiemu 
miastu tramwajów, które Ostrawskie 
Przedsiębiorstwo Transportowe 
chce wycofać z użycia.  (sch)

•••
Festi walowe śpiewanie

Już po raz dwunasty w Czeskim 
Cieszynie odbył się Festi wal Chórów 
Ewangelickich. Organizatorzy wyda-
rzenia, Społeczność Chrześcijańska 
wraz ze Śląskim Kościołem Ewange-
lickim Augsburskiego Wyznania, w 
niedzielne popołudnie zaprosili do 
kościoła na Niwach trzy formacje.
– W naszych parafi ach działa szereg 
chórów, podczas jednej imprezy nie 
sposób zaprezentować wszystkich 
naraz. Dlatego też każdego roku 
zapraszamy po kilka. Tym razem 
zaprosiliśmy trzy chóry – z parafi i z 
Gutów, z Nawsia oraz chór „Echo” 

– mówił Karol Rzyman, jeden z orga-
nizatorów wydarzenia. 
Pierwszy z chórów składał się 
głównie ze śpiewających, drugi był 
wspierany przez grupę muzyczną. 
Trzeci natomiast okazał się najlicz-
niejszy, gdyż dużej grupie śpiewa-
ków z różnych parafi i towarzyszyła 
orkiestra symfoniczna. 
Próbkę brzmienia i atmosfery pod-
czas tego wydarzenia w formie zdjęć 
i krótkiego materiału fi lmowego 
można zobaczyć na naszej stronie 
internetowej www.glos.live.
 (endy)

•••
Uwaga na kotły
Oparzeń drugiego i trzeciego stop-
nia doznał mieszkaniec Bystrzycy 
podczas uruchamiania kotła grzew-
czego. Poszkodowanego przetrans-
portowano w sobotę śmigłowcem 
pogotowia ratunkowego do Szpi-
tala Uniwersyteckiego w Ostrawie. 

– 63-letni mężczyzna znajdował się 
w stanie ciężkim. Miał mocno popa-
rzoną górną część ciała – poinfor-
mował dziennikarzy Lukáš Humpl, 
rzecznik prasowy wojewódzkiego 
pogotowia ratunkowego. 
 (jb)

W SKRÓCIE...

• Największą formacją wieczoru był chór „Echo”. Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

• Jako drugi w kolejności wystąpił chór z Nawsia.

• Chóralne występy rozpoczął chór z Gutów.

Muzyczny fi nał

Powoli dobiega końca jubileuszo-
wa, dziesiąta edycja „Polskich 
Dni w Ostrawie”. Jak podkreśliła 
Izabella Wołłejko-Chwastowicz, 
konsul generalna w Ostrawie, dla 
kierowanej przez nią placówki oraz 
Instytutu Polskiego w Pradze „Pol-
skie Dni” to stały element promocji 
Polski w Ostrawie, który jest reali-
zowany wspólnie ze Stowarzysze-
niem PANT i kilkunastoma innymi 
instytucjami kulturalnymi działa-
jącymi w mieście.

Na fi nał trzytygodniowego świę-
towania przygotowano koncert 
multiinstrumentalistki Karoliny 
Cichej. Odbędzie się on w przeded-
niu Narodowego Święta Niepodle-
głości, 10 listopada o godzinie 18.00 
w Studio G przy ulicy Chelčického 
691/8 w Ostrawie. Przed polską 
artystką wystąpią ukraińskie ban-
durzystki – Trio LELIYA z Łucka, 
które przedstawią ukraińskie pie-
śni ludowe. – W ten sposób chcemy 
wesprzeć ukraińskich artystów, 
którym rosyjska agresja na ich Oj-
czyznę ogranicza ich działalność – 
dodała konsul generalna.

Dodajmy, że wstęp na koncert 
jest wolny.  (wot)

• Karolina Cicha to wokalistka, mul-
ti instrumentalistka, interpretatorka, 
porównywana do Ewy Demarczyk. 
Gra na akordeonie i klawesynie, 
śpiewa w jidysz i esperanto. Fot. ARC

Następne posiedzenie Rady Przedstawicieli odbędzie 
się 24 listopada 2022 o godzinie 16.30 
w siedzibie Kongresu Polaków w RC, 

ul. Grabińska 458/33, Czeski Cieszyn 737 01

Przez walizkę do czytelnika

Sz e ś c i o r o 
pisarzy z 
walizkami 
p e ł n y m i 

książek oraz do-
brego słowa dla 
swoich aktualnych 
i przyszłych czytel-
ników przyjechało 
w poniedziałek na 
Zaolzie w ramach 
corocznej imprezy 
„Z książką na wa-
lizkach”. Do środy 
uczniowie polskich 
szkół w regionie 
mają okazję nie 
tylko do spotkania 
się z twórcą, ale też 
wejścia w świat jego wyobraźni i 
inspiracji. Zaolziańskie Spotkania 
Pisarzy z Młodymi Czytelnikami 
organizuje Stowarzyszenie Przyja-
ciół Polskiej Książki w RC. 

Od Bukowca, przez Jabłonków, 
Łomną Dolną, Nawsie, Milików, 
Bystrzycę, Trzyniec, aż po Karwinę 
i Orłową-Lutynię, a po drodze przez 
Czeski Cieszyn – tak wyglądała in-
auguracyjna poniedziałkowa trasa 
tegorocznych „walizek” w szkołach 
z polskim językiem nauczania. 
Podopiecznych podstawówki w 
Sibicy zaproszono wyjątkowo do 
Domu Polskiego PZKO, tam mogli 
się spotkać z Pauliną Płatkowską, 
autorką książek dla dorosłych i dla 
dzieci, która na Zaolziu gościła po 
raz pierwszy. 

– Dzięki takim spotkaniom 
zyskuję inspiracje do kolejnych 

książek, bo dzieci zadają najlep-
sze pytania, mają najlepsze spo-
strzeżenia, są ogromnie otwarte 
i nie mają uprzedzeń – mówiła 
„Głosowi” pisarka. W swojej twór-
czości sięga do świata przyrody, 
postrzegając swoje pisanie jako 
„cegiełkę ku temu, byśmy szano-
wali wszystko co wokół nas jest”. 
Stąd podczas spotkania wiele 
miejsca w rozmowach z młodymi 
czytelnikami Paulina Płatkowska 
poświęciła mieszkańcom lasu czy 
pszczołom. Autorka książki „O 
pszczole, która myślała, że to źle 
być pszczołą” sama zresztą jest 
pszczelarką. W literackich podró-
żach z walizkami towarzyszą jej na 
Zaolziu Dominika Gałka, Katarzy-
na Majgier, Paweł Wakuła, Joanna 
Wachowiak i Zuzanna Orlińska. 
 (szb)

• W Domu Polskim w Sibicy uczniowie miejscowej 
podstawówki spotkali się z Pauliną Płatkowską. 
Fot. SZYMON BRANDYS



Głos   |   wtorek   |   8 listopada 20224   ♩ ♩    5 Głos   |   wtorek   |  8 listopada 2022W E E K E N D  W  R E G I O N I E N A S Z E  S P R AW Y

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Spacerkiem 
po Starej Orłowej
Po długiej przerwie spowodowa-
nej pandemią i chorobami człon-
kinie Klubu Kobiet MK PZKO w 
Orłowej-Porębie zorganizowały 
wycieczkę z przewodnikiem po 
parku miejskim w Orłowej oraz 
zwiedzanie katolickiego kościoła 
Najświętszej Marii Panny również 
z przewodnikiem. Zaprosiły na nią 
również panie z okolicznych kół – 
z Rychwałdu, Orłowej-Lutyni i Dą-
browy. Po parku, w którym kiedyś 
stał zamek, a w późniejszym okre-
sie działał słynny szpital, opro-
wadzała nas pani Witowa, była 
pracownica Urzędu Miasta, która 
w bardzo ciekawy sposób opo-
wiadała o powstaniu parku, jego 
obecnym stanie, poszczególnych 
drzewach, a także o wysiłkach i 
kosztach, które trzeba było włożyć 
i ponieść, by znalazł się w takim 
stanie, w jakim został on wpisany 
na listę zabytków. W dużej mierze 
jest to jej zasługa.

Po zwiedzeniu parku, w koście-
le oczekiwał na nas już kościelny 
– Jan Hloska, który opowiedział o 
jego historii i budowie, o historii 
poszczególnych ołtarzy i fi gurach 
znajdujących się w kościele, a tak-
że o staraniach, które włożono, by 
nie został on zburzony na skutek 
szkód górniczych, jak wszystkie 
inne budynki starej Orłowej. Po 
wycieczce grupka pań spotkała 
się w słynnej restauracji „Orlovka” 
na rynku w starej Orłowej, by przy 
kawie ocenić spotkanie. Wyciecz-
ka się wszystkim podobała. Z  no-
stalgią mogłyśmy wspominać, jak 
wyglądała Orłowa w latach naszej 
młodości. Za wspaniałe przeżycia 
dziękują uczestniczki wycieczki.

•••
Prelekcje 
bliskie i dalekie…
W ramach wydarzeń związanych 
z  jubileuszem 75-lecia PZKO za-
rząd Miejscowego Koła w Lutyni 
Dolnej zorganizował we wtorek 
25 października w Domu Kultury 
spotkanie podróżnicze, w którym 
udział wzięły, oprócz członków i 
sympatyków, również delegacje za-
przyjaźnionych kół z Wierzniowic, 
Orłowej, Skrzeczonia, Rychwałdu, 
Stonawy i Piotrowic. Na program 
spotkania złożyły się dwie prelek-
cje połączone z prezentacjami mul-
timedialnymi.

W pierwszej z nich prezes wierz-
niowickiego koła PZKO, Marcel Bal-
carek, zaprezentował słuchaczom 
swoją mapę gwarową Wierzniowic, 
którą opracował we współpracy 
z  Otylią Tobołą. Nazwy miejsco-
we na mapie są przede wszystkim 
formami opisu mikroświata, świa-
dectwem przeszłości i rzeczywisto-
ści, przekazem wiedzy i pamięci. 
Odbijają się w nich zapomniane 
dawne spory, prawdopodobnie o 
grunty graniczne (Wysóndziska), 
nieistniejące już budynki (staro 
szkoła, downy młyn). Niektóre na-
zwy zaliczyć można do najbardziej 
zagadkowych, jak choćby Cmynta-
rzysko czy Karczmisko. Prezento-
wana mapa jest więc wyjątkowym 
osiągnięciem, które wnosi znaczą-
cy wkład w zachowanie pamięci o 
naszych miejscach oraz naszej hi-
storii. 

W drugiej części spotkania Alek-
sandra Sładeczek-Marrec zabrała 
obecnych w podróż do północno-
-zachodniej Francji, do najbardziej 
wysuniętego regionu – Bretanii, 

gdzie przed laty postanowiła za-
puścić swoje korzenie. Prelegentka 
przygotowała interesującą prelek-
cję okraszoną zdjęciami. Opowia-
dała o historii, różnorodności 
krajobrazu, zmienności klimatu, 
architekturze. Bretania słynie ze 
średniowiecznych miast, fortec, 
zamków, wspaniałych klifów mor-
skich, malowniczych plaż z impo-
nującymi przypływami i odpływa-
mi. Specjałami kuchni bretońskiej 
są naleśniki z  mąki gryczanej, po-
dawane z jajkiem sadzonym, szyn-
ką i serem oraz jabłkowy cydr.

Obaj prelegenci dostarczyli obec-
nym wielu wrażeń i emocji.

 Maria Sztwiertnia

•••
Koncert dziękczynny 
na 100-lecie
W 2020 roku Polski Chór Para-
fi alny w Jabłonkowie obchodził 
jubileusz 100-lecia swojej działal-
ności. Ze względu na panującą w 
tym czasie pandemię, nie można 
było zorganizować uroczystości, 
ale członkowie chóru nie tracili 
nadziei, że kiedyś ich wysiłek wło-
żony w przygotowanie jubileuszu i 
związane z tym plany nie pójdą na 
marne. Okazja nadarzyła się dopie-
ro teraz, w 2022 roku. W niedzielę 
23 października odbył się koncert 
dedykowany wszystkim tym, któ-
rzy przyczynili się do powstania 
chóru, prowadzili go i kontynuują 
tę misję po dziś dzień: chórzystom, 
dyrygentom, prezesom, opieku-
nom duchowym, organistom czy 
członkom orkiestry kameralnej. 
Szczególne podziękowania należą 

się jednak Bogu, który błogosławił 
i ciągle błogosławi w czasie całej 
naszej działalności. Na przestrzeni 
stu lat przez zespół przewinęły się 
setki chórzystów, bo to już czwarte, 
a nawet piąte pokolenie kontynu-
uje to piękne dzieło. Obecnie chór 
liczy około 40 członków. 

Koncert rozpoczął się dawnym 
hymnem Polski „Gaude Mater Po-
lonia”, wprowadzając uroczysty i 
podniosły nastrój. Obecni wysłu-
chali go z  szacunkiem, na stojąco. 
W programie chóru jubilata zna-
lazły się pieśni sakralne różnych 
epok, które znajdują się w jego 
stałym repertuarze. Gościem kon-
certu był Polski Chór Mieszany „Ad 
Dei Gloriam” z Czeskiego Cieszyna 
pod batutą Beaty Brzóski. Młody 
zespół wprowadził słuchaczy w zu-
pełnie inny, nietypowy i zachwy-
cający nastrój. Jednak głównym 
punktem programu były dzieła 
W.A. Mozarta „Laudate Dominum” 
oraz „Te Deum”, które chór jubilat 
odśpiewał z towarzyszeniem orkie-
stry kameralnej. Sopranowe partie 
solowe odśpiewała bardzo wzru-
szająco młodziutka sopranistka 
Kateřina Karzelowa. W czasie kon-
certu przytoczono historię chóru, 
wspominając wszystkich tych, któ-
rzy przyczynili się do jego powsta-
nia. Podziękowano osobom, które 
zaszczyciły swoją obecnością tę 
uroczystość: byłym dyrygentkom 
s. M. Pii Jochymek i s. M. Judycie 
Jochymek oraz długoletnim dzia-
łaczom chóru, państwu Krystynie  
i Władysławowi Niedobom.

Koncert dziękczynny był niewąt-
pliwie wielkim wydarzeniem dla 
całej społeczności lokalnej, o czym 

świadczy liczny udział publiczności, 
nagradzającej wykonawców grom-
kimi brawami. Po koncercie chórzy-
ści usłyszeli bardzo dobre opinie i 
pochwały, liczne podziękowania, 
wdzięczność za okazany trud i po-
święcanie swojego czasu. W imieniu 
chóru bardzo dziękujemy wszyst-
kim, którzy przybyli na nasz koncert, 
a także tym, którzy przyczynili się do 
jego realizacji. Szczególnie dzięku-
jemy inicjatorce tego koncertu, pani 
Danieli Sławińskiej – za mile spędzo-
ne popołudnie oraz orkiestrze kame-
ralnej – za trud i poświęcenie.

Na zakończenie chcielibyśmy 
zachęcić młodsze pokolenie do po-
szerzania naszej wspólnoty chóral-
nej oraz pielęgnowania i kontynu-
owania tej pięknej tradycji. 

Bronisław Goryl

•••
Współpraca od pół wieku
W dniach 15-16 października od-
były się jubileuszowe obchody 
50-lecia współpracy pomiędzy 
Miejscowym Kołem PZKO w Bo-
guminie-Skrzeczoniu i Towarzy-
stwem Miłośników Ziemi Grod-
kowskiej (TMZG). Zostaliśmy 
zakwaterowani – razem 40 osób – w 
Domu Weselnym Pod Złotym Gry-
fem w Kopicach, po czym uroczy-
stości jubileuszowe rozpoczęły się 
w Hali Sportowej w Grodkowie. W 
części ofi cjalnej przemówienia wy-
głosili między innymi przewodni-
cząca TMZG Janina Podgórna oraz 
prezes skrzeczońskiego MK PZKO 
Czesław Gałuszka, który odczytał 
także list gratulacyjny burmistrza 
miasta Bogumina Petra Víchy. 

Wyświetlono również fi lm „Ra-
zem przez półwiecze”, w którym 
piętnastu skrzeczoniaków i grod-
kowian wspominało różne wyda-
rzenia i okresy w 50-letniej historii 
współpracy. Wśród występujących 
w fi lmie i obecny na uroczystości 
był 85-letni Stanisław Górniok – 
jedyny żyjący z tych, którzy przed 
pół wiekiem podpisali umowę, peł-
niący wówczas funkcję sekretarza 
skrzeczońskiego koła. Wystąpiła 
także grodkowska poetka Czesława 
Łańcut, prezentując ciekawe wier-
sze na temat współpracy. Nastąpiło 
wręczenie statuetek, listów gratu-
lacyjnych i podziękowań dla za-
służonych działaczy Towarzystwa 
i MK PZKO. Odbyła się również 
okolicznościowa wystawa zdjęć do-
tyczących współpracy.

W programie artystycznym z 
czteroma odsłonami wystąpił 
20-osobowy Zespół Pieśni i Tań-
ca „Suszanie” pod kierownictwem 
Barbary Mračny, przedstawiając 
gościom i mieszkańcom Grodko-
wa niezapomniany przegląd róż-
norodnych tańców. Do występu 
tancerzy dołączył miejscowy chór 
mieszany „Grodkovia”, który pod 
batutą Małgorzaty Stokłosy wraz 
z obecnymi członkami skrzeczoń-
skiego chóru mieszanego „Hasło” 
wystąpił z ciekawą mieszanką oka-
zjonalnych piosenek. 

Podczas następnego dnia skrze-
czoniacy wraz z „Suszanami” i 
członkami grodkowskiego Klubu 
Seniora udali się wraz z przewod-
nikiem na autobusową wycieczkę 
po Opolszczyźnie. W programie 
znalazły się zamek w Mosznej oraz 
Głogówek.  (D.G.)

• Uczestniczki wycieczki w parku miejskim w Orłowej.

• Aleksandra Sładeczek-Marrec zabrała uczestników spotkania w podróż po 
Bretanii.

• Obecnie Polski Chór Parafi alny w Jabłonkowie liczy 40 
członków.

• Na zamku w Mosznej. 
Zdjęcia: ARC

Muzyczna zaduma

Prawdziwą muzyczną ucztę 
przygotowało na sobotni 
wieczór Miejscowe Koło 
Polskiego Związku Kultu-

ralno-Oświatowego w Bystrzycy. W 
programie pt. „Dumka beskidzka” 
wystąpiła popularna i ceniona ka-
pela „Wałasi” z Istebnej, w składzie 
poszerzonym o współpracujących 
muzyków, m.in. z orkiestry Gol-
ców. Komplet publiczności długo 
oklaskiwał wykonawców, dlatego 
ci dwukrotnie bisowali. 

Pomysłodawcą i konferansjerem 
wieczoru był działacz bystrzyckie-
go koła, prezes Kongresu Polaków 
w RC, a zarazem imiennik założy-
ciela kapeli Mariusz Wałach. Na 
wstępie zacytował wiersz Marii 
Konopnickiej, która na przełomie 
XIX i XX wieku odwiedziła Śląsk 
Cieszyński i opisywała piękno Be-
skidu Śląskiego.

– Dzisiejszy program poświęco-
ny będzie właśnie Beskidowi Ślą-
skiemu, góralszczyźnie śląskiej, 
czyli polskiej – naszym korzeniom, 
naszej tożsamości, ale przede 
wszystkim muzyce. I dlatego dum-
ka beskidzka. Dumka to piękna, 
smętna pieśń ukraińska, która do 
kanonu polskiej kultury przenik-
nęła w okresie romantyzmu. A my 
mamy teraz listopad, okres zadu-

my – niedawno mieliśmy święto 
Wszystkich Świętych, przed sobą 
mamy 11 listopada – święto wol-
nej, odrodzonej Polski. Tu, na sali, 
są osoby, których dziadkowie czy 
też pradziadkowie o tej wolnej, 
niepodległej Polsce marzyli. A jak 
trzeba było, to poszli się o nią bić 
w Legionach Piłsudskiego, który w 
Bystrzycy przez kilka dni mieszkał 
– mówił konferansjer. 

Następnie przedstawił kapelę, a 
szczególnie jej szefa Zbigniewa Wa-
łacha, którego określił jako swojego 
przyjaciela.

– O kapeli „Wałasi”, a szczególnie 
o Zbigniewie Wałachu, można by 
zrobić wykład na cały wieczór. Ale 
dzisiaj mamy w planie co innego – 
napawać się muzyką – stwierdził 
Mariusz Wałach, po czym przyto-
czył najciekawsze fakty: – Zbigniew 
Wałach jest wnukiem znanego ma-
larza Jana Wałacha z Istebnej. Pra-
dziadek Zbyszka, Paweł Wałach, oj-
ciec sławnego malarza, pochodził 
natomiast z Gródka. W drugiej po-
łowie XIX wieku wżenił się w rodzi-
nę Gorzołków w Istebnej. I to był 
początek istebniańskiego rodu Wa-
łachów. Zbyszek miał zostać profe-
sjonalnym narciarzem, ale wygrała 
muzyka. To muzyk ludowy, muzyk 
– instrumentalista, kompozytor, 

budowniczy instrumentów ludo-
wych, regionalista. Odznaczony 
wieloma medalami i nagrodami. 
Jest laureatem Nagrody im. Oskara 
Kolberga, która jest najważniejszą 
nagrodą w dziedzinie folkloru, a 
całkiem niedawno, 7 października, 
prezydent RP odznaczył Zbyszka 
Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

Mariusz Wałach dodał, że w ze-
spole gra i śpiewa jest jeszcze jed-
na, tegoroczna laureatka Nagrody 
Kolberga – Monika Wałach-Kacz-
marzyk. 

Szef kapeli zapowiedział pro-
gram przygotowany dla bystrzy-
czan: 

– Chcemy zagrać tradycyjną mu-
zykę beskidzką, wyłuskane stare 
kawałki. Druga część to będą te-
maty autorskie – pojawiły się kom-
pozycje, improwizacje, w tym roku 
wydajemy płytę. Oprócz zachowa-
nia tradycji chcemy też robić rze-
czy nowe, tak jak nasi poprzednicy, 
którzy również nie zatrzymywali 
się tylko na tym, co było. 

Zbigniew Wałach zaznaczył, że 
nowe kompozycje kapeli nie są 
bynajmniej małpowaniem innych 
gatunków, lecz utworami, dla któ-
rych inspiracją są beskidzkie gro-
nie, krajobrazy, przyroda. Pieśni 
melancholijne, idealnie wpisujące 

się w listopadowy klimat zadumy, 
przeplatały się z melodiami skocz-
nymi, wesołymi – jedna z nich 
była na przykład muzyczną inter-
pretacją szybkiej jazdy z górki na 
sankach. Była też pieśń wielbiąca 
Boga, która została napisana z oka-
zji rekolekcji podhalańskich. Zbi-
gniew Wałach zapowiadał każdy 
utwór, wprowadzając słuchaczy w 
jego genezę i atmosferę. 

Koncertu przyszli posłuchać 
m.in. konsul generalna RP w Ostra-
wie Izabella Wołłejko-Chwasto-
wicz, prezes Zarządu Głównego 
PZKO Helena Legowicz oraz wójt 
Bystrzycy Roman Wróbel.  (dc)

•••
Ani wy nie Ta try,
Ani nie Kar pa ty,

Ani po was so kół lata,
Hal ny wiatr skrzy dla ty.

Nie pasą was tę cze,
Ni or ło we gniaz da,

Ani u was bu rza mat ka,
Ani pio run gaz da.

Nie się ga cie w chmu ry
Czo ła mi z ka mie nia,

Ani ja sna wam si kla wa
Pier si ostru mie nia.

Fragmenty wiersza „Pod Beskidami” 
Marii Konopnickiej

• Kapela „Wałasi” wystąpiła w poszerzonym składzie. Pierwszy z lewej Zbi-
gniew Wałach. Fot. DANUTA CHLUP

Wspólne świętowanie 
Od listopada 1947 roku w Czeskim Cieszynie działało jedno, wspólne dla całego miasta Miejscowe Koło Polskiego 
Związku Kulturalno-Oświatowego. 27 lat później zostało ono podzielone na trzy mniejsze. Dwa z nich – Centrum 
i Osiedle – razem świętowały w niedzielę jubileusz 75-lecia Związku.

Danuta Chlup

U
r o c z y s t o ś ć 
odbyła się w 
Domu PZKO 
przy ul. Bożka, 
w sali udekoro-
wanej na bia-
ło - czerwono. 

Wieczór prowadzili prezesi obu kół 
– Małgorzata Rakowska i Janusz 
Trombik, obecna była także prezes 
całego Związku Helena Legowicz.

Rakowska przypomniała zwięźle 
historię PZKO w Czeskim Cieszynie 
od założenia Miejscowego Koła aż 
do jego podziału. Bardziej szcze-
gółowo można było zapoznać się z 
historią na wystawie, którą specjal-
nie na tę okazję przygotował Marian 
Steff ek z Ośrodka Dokumentacyjne-
go Kongresu Polaków w RC. Na kilku 
planszach, bogato ilustrowanych fo-
tografi ami i kopiami dokumentów, 
przypomniał dzieje organizacji, naj-
ważniejsze imprezy i inicjatywy. 

– Początki koła bardzo skrupulat-
nie odnotowano w kronikach. MK 
PZKO w Czeskim Cieszynie zostało 
założone 16 listopada 1947 roku na 
„Strzelnicy”. Na początku liczyło 
ok. 300 członków – przypomniała 
Rakowska. Przytoczyła szereg da-
nych statystycznych dotyczących 
imprez, wycieczek, prelekcji, sean-
sów, czynów społecznych, mówiła 
o sukcesywnie rozrastającej się ba-
zie członkowskiej. Wymieniła ko-
lejno prezesów koła – pierwszym z 
nich był Adam Kubala. 

– W dniu 31 marca 1971 roku zo-
stał przyjęty tysięczny członek 
naszego koła. Był nim student uni-

wersytetu ołomunieckiego, obywa-
tel Eugeniusz Suchanek, zamiesz-
kały w Czeskim Cieszynie przy ul. 
Dukielskiej 12. Zarząd Koła wysłał 
mu list gratulacyjny oraz upomi-
nek z dedykacją – prezes Rakowska 
przytoczyła ciekawostkę. 

Janusz Trombik przeczytał ży-
czenia, które zaadresowała do obu 
kół konsul generalna RP w Ostra-
wie Izabella Wołłejko-Chwasto-
wicz. 

– Pragnę do życzeń dołączyć go-
rące podziękowania za długoletnią 
działalność, poświęcenie i zaanga-
żowanie w pielęgnowanie tożsa-
mości narodowej, a przede wszyst-
kim za krzewienie i utrwalanie oraz 
popularyzację języka polskiego 
oraz polskiej kultury i tradycji na 
Zaolziu. To państwa wysiłek, trud 
i poświęcenie umacniają jedność 
oraz siłę polskości, a także uczą 
kolejne pokolenia umiłowania i 

szacunku do spuścizny przodków 
– napisała m.in. konsul generalna. 

Głównym punktem gali był pro-
gram muzyczny. Najpierw wystąpił 
gościnnie chór mieszany „Godu-
lan-Ropica” z Ropicy pod batutą 
Alojzego Suchanka, później cze-
skocieszyńska TA Grupa, której 
dyrygentką jest Joanna Nowicka. 
Oba zespoły starały się wciągnąć 
publiczność we wspólnie śpiewa-
nie – ropicki chór juz na początku, 
wykonując pieśń „Przyjaźń, o bra-
cia”, TA Grupa pod koniec swoje-
go koncertu – przy pieśniach „Ko-
chajmy się” oraz „Płyniesz Olzo”. 
Dodatkowym urozmaiceniem był 
solowy popis współpracującego z 
zespołem TA Grupa Klemensa Sło-
wioczka, który zaśpiewał utwory 
Fryderyka Chopina i Stanisława 
Moniuszki. W przerwie między wy-
stępami muzycznymi emerytowa-
ny dyrektor Teatru Cieszyńskiego 

Karol Suszka podzielił się swoimi 
wspomnieniami związanymi z 
salą przy ul. Bożka i wyrecytował 
patriotyczny wiersz Henryka Ja-
siczka o przywiązaniu do ojczystej 
ziemi, bez której człowiek marnieje 
i ginie, a jeżeli żyje, to karłowacieje 
– podobnie jak przesadzone do ob-
cej gleby drzewo. 

Zarządy kół w Czeskim Cieszy-
nie-Centrum i Osiedlu uczciły bia-
łymi i czerwonymi różami zasłu-
żone działaczki i działaczy, którzy 
obchodzili w tym roku jubileusze 
życiowe lub zostali wpisani do Zło-
tej Księgi PZKO. Kwiatek otrzymała 
także Małgorzata Rakowska, od-
znaczona niedawno w Konsulacie 
Generalnym RP w Ostrawie Odzna-
ką Honorową „Zasłużony dla Kul-
tury Polskiej”. 

Po programie zebrani biesiado-
wali przy stołach zastawionych 
różnorodnymi przysmakami.  

1 192
członków liczyło MK PZKO 
w Czeskim Cieszynie w 1974 roku, 
tuż przed podziałem na trzy koła. 
Największym z nowo założonych 
kół było Osiedle (567 członków), 
Centrum liczyło 447 osób, Park 
Sikory 169. Powodem podziału była 
ogromna liczebność macierzystego 
koła, ale też lekka stagnacja 
w działalności. Większość klubów 
i zespołów pozostała w kole Centrum, 
w siedzibie PZKO przy ul. Bożka. 
Budynek dawnej bożnicy żydowskiej 
kupił Zarząd Główny PZKO w 1967 
roku. Dom PZKO został uroczyście 
otwarty w grudniu 1969 roku.

• Dyrygentka Joanna Nowicka wprowa-
dza w repertuar zespołu TA Grupa.

• Uroczysty wieczór prowadzili prezesi kół Centrum 
i Osiedle – Małgorzata Rakowska i Janusz Trombik. 
Zdjęcia: DANUTA CHLUP
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To wybór na całe życie
NASI LEKARZE

Genealogię Rzymanów można 
doprowadzić do końca XVII wieku, ale 
ród ten z pewnością mieszkał w Księstwie 
Cieszyńskim już wcześniej.

Z 
perspektywy ge-
nealogów ród 
Rzymanów jest o 
tyle „pechowy”, 
że obie linie – i 
ta z Błędowic, i 
ta z Końskiej – 

mieszkały we wsiach szlachec-
kich. Gdyby były to wsie książęce, 
mielibyśmy do dyspozycji księgi 
gruntowe z XVII wieku, a nawet 
pojedyncze dane z XVI wieku. A 
tak pokrewieństwa Rzymanów z 
Błędowic i Końskiej można się je-
dynie domyślać.

Linia z Błędowic
Jednym z najstarszych znanych 
przedstawicieli rodu Rzymanów 
był Jakub (1671-1741), siedlak w 
Błędowicach Dolnych. Po części 
zakaz opuszczania wsi bez zgody 
pana feudalnego, po części dobre 
geny sprawiły, że ród Rzymanów 
stał się w Błędowicach bardzo 
liczny. 

Na łamach prasy z czasów au-
striackich można trafi ć na sporo 
wzmianek o błędowickich Rzy-
manach. Przykładowo Jan Rzy-
man w 1871 roku jako elektor w 
wyborach do Sejmu Krajowego 
w Opawie głosował na polskich 
kandydatów. Z kolei Andrzej Rzy-
man, górnik, zginął w marcu 1885 
w wielkiej katastrofi e w Karwinie 
(wybuch w kopalni pochłonął 
wtedy ponad 100 ofi ar).

»…poświęcał wiele uwagi 
sprawom narodowym 
polskim«
Pewną ilustracją faktu, jak wielu 
Rzymanów mieszkało w tej wio-
sce, może być następujący zwią-
zek małżeński. 26 kwietnia 1824 
roku Andrzej Rzyman z Błędo-
wic, żołnierz z austriackiego 56. 
Pułku Piechoty, poślubił swoją 
niewątpliwą krewną, Zuzannę, 
córkę Wacława Rzymana, cha-
łupnika w Błędowicach Dolnych.

Z tego małżeństwa pochodził 
Jan (ur. 1829), żonaty od 1857 
roku z Marią Kołorz. Synem 
Marii i Jana był Franciszek (ur. 
1858), który przyszedł na świat 
w Porębie. Z zawodu górnik, z 
pewnością to „F. Rzyman z Po-
ręby”, który w 1910 roku zebrał 
wśród znajomych 100 koron na 
założenie polskiej bursy w Orło-
wej. Jak pisano we wspomnieniu 
pośmiertnym, „był czynnym w 
walce o prawa socjalne dla pol-
skiego ludu pracującego w Za-
głębiu Karwińskim, poza tym 
poświęcał wiele uwagi sprawom 
narodowym polskim”. Tragedią 
dla niego, jak i dla wielu miesz-
kańców Śląska Cieszyńskiego, 
był podział z 1920 roku. „Pomi-
mo zaboru Śląska przez Czechów 
(…) na swym kawałku roli w Po-
rębie pozostał i oczekiwał dnia 
przyłączenia tej części Śląska do 
Polski” („Śląska Brygada”). Nie 
doczekał się, zmarł 7 kwietnia 
1935 roku.

Żonaty z Magdaleną Bystroń, 
pozostawił czterech synów. Spo-
śród nich Karol był w okresie 
międzywojennym kierownikiem 
kopalni soli w Stebniku, Alfred 
(1895-1969) pełnił funkcję bur-
mistrza Działdowa, pozostałych 
dwóch mieszkało w rodzinnej Po-
rębie.

Godów, Górki Wielkie 
i nie tylko
Do Błędowic prowadzą też ko-
rzenie innych linii Rzymanów 
mieszkających na terenie Księstwa 
Cieszyńskiego, jak i poza jego gra-
nicami. Przypuszczalnie dobrze 
powodziło się dwóm Rzymanom 
w służbie rodu Marklowskich. Jan 
Rzyman, syn chałupnika z Błędo-
wic, był pisarzem w Górkach Wiel-
kich. W 1776 roku poślubił Joannę 
Eleonorę Rödler, córkę zarządcy 
(„Verwalter”) w Dębowcu.

Zapewne bratankiem Jana był 
Józef, pochodzący z Błędowic Dol-
nych, który w 1786 roku w kościele 
ewangelickim w Cieszynie ożenił 
się z Julianną Rozyną Mentel. Jed-
nym ze świadków ślubu był sam 
baron Fryderyk Kalisch, właściciel 
Grodźca.

Zdaje się, że co najmniej dwie li-
nie Rzymanów osiadłe na pruskim 
Śląsku wywodziły się z Błędowic. 
W 1742 roku Maciej Rzyman z Go-
dowa, syn siedlaka z Błędowic Dol-
nych, wziął sobie za żonę Annę Pa-
palę z Żywocic. Z kolei w 1805 roku 
Bernard Rzyman, zamieszkały w 
Mszanie, określony w metryce jako 
„emigrant z Błędowic” („emigrant 
aus Blendowitz”), poślubił Helenę 
Guńkę.

Linia z Końskiej nr 32
Linia Rzymanów z Końskiej jest 
równie stara, jak ta z Błędowic. 
W pierwszej połowie XVIII wieku 
Rzymanowie z Końskiej pojawiają 
się czasami pod nazwiskiem Je-
glarz (Jeglorz). Przypuszczalnie 
najstarszymi znanymi przedsta-
wicielami tej linii rodu byli Wa-
cław (zm. 1713-1720) i Piotr (1660-
1730). Jedyny syn tego ostatniego, 
Paweł, w 1722 roku ożenił się z 
Marią Kaszper (para ta mieszkała 
później w Bażanowicach).

Jeden z synów Wacława, rów-
nież Wacław (zm. przed 1757), 
w 1732 roku ożenił się z Jadwigą 
Chlebek z Nieborów. Zdaje się, że 
ich syn Jan (ur. 1740) to ten sam 
Jan Rzyman, który był chałupni-
kiem w Końskiej nr 32 i pojawia 
się w urbarzu (spisie powinności) 
z 1770 roku. Zmarł w 1792 roku, 
pozostawiając dość liczne potom-
stwo.

Linia z Końskiej nr 38
Protoplastą linii Rzymanów z 
Końskiej nr 38 był Jakub Rzyman 
(ok. 1693-1762), który również 
incydentalnie występuje w księ-
gach metrykalnych z nazwiskiem 
Jeglarz. Żonaty z Marią Myr-
dacz, doczekał się z nią synów 

Jana (1728-1729), Jana (1735-1775) 
i Pawła (1743-1743) oraz córek 
Anny (1726-1730), Marii (ur. 1730, 
żona Jana Kubisza vel Kubiczka) i 
Anny (1733-1769).

Ojcowski grunt odziedziczył 
Jan (1735-1775), z zawodu szewc. 
W 1758 roku poślubił Marię Kozieł. 
Z tego małżeństwa pochodzili 
Jan (1760-1762), Jerzy (1761-1763), 
Jan (1764-1818), Anna (ur. 1766, 
po mężu Nowak), Zuzanna (ur. 
1767), Paweł (1768-przed 1775?), 
Ewa (1771-1771), Jerzy (1772-1775) i 
Paweł (ur. 1775, żonaty z Ewą Mo-
tyką z Oldrzychowic).

Stosunki własnościowe w ko-
lejnym pokoleniu Rzymanów są 
dość niejasne. W 1788 roku grunt 
w Końskiej nr 38 wykupił Jan 
(1764-1818), a rok później poślubił 
Ewę Płoszek z Kojkowic. Tymcza-
sem w księgach metrykalnych 
występuje kolejno jako komornik 
(bezrolny chłop wynajmujący 
izbę/komorę) w Końskiej nr 38 (w 
1791 roku), „dwornik” (gazda na 
folwarku dworskim) w Bażanowi-

cach (między 1793 a 1795) i dopie-
ro od 1798 roku jako chałupnik w 
Końskiej nr 38.

Z małżeństwa Jana i Ewy Rzy-
manów pochodzili: Maria (ur. 
1791, po mężu Wojnar), Jerzy 
(1793-1800), Jan (1795-1800), 
Anna (1798-1800), Jerzy (1801-
1804), Jan (1803-1803), Anna (ur. 
1804, po mężu Szturc), Jan (1808-
1849) i Jerzy (ur. 1810). Początko-
wo grunt w Końskiej nr 38 przy-
padł najmłodszemu Jerzemu, ale 
w 1827 roku sprzedał go bratu, 
Janowi.

Jan Rzyman (1808-1849) był 
przedstawicielem co najmniej 
czwartego pokolenia Rzymanów 
posiadających wspomnianą nie-
ruchomość. Żonaty od 1827 roku 
z Marią Ostruszką, miał pięcioro 
dzieci: córki Annę (ur. 1828, po 
mężu Malec), Marię (ur. 1833, po 
mężu Sikora) i Zuzannę (ur. 1836, 
po mężu Niemiec) oraz synów 
Jana (1831-1832) i Jana (1839-1881).

Jan Rzyman (1839-1881) fi nal-
nie odziedziczył rodzinny grunt 

w Końskiej nr 38. Zmarł, jak za-
notowano w księdze metrykalnej, 
na „Säuferwahnsinn”, co oznacza 
– nie owijając w bawełnę – że za-
pił się na śmierć. Jego żoną była 
Anna Szarzec. Mieli sześcioro 
dzieci. Troje najstarszych, Anna 
(1863-1863), Jan (1864-1865) i Jan 
(1867-1867), zmarło w dzieciń-
stwie. Paweł (ur. 1868) pozostał 
w rodzinnej Końskiej, pracował 
w Hucie Trzynieckiej. Karol (ur. 
1873) osiadł w Trzyńcu, początko-
wo też pracował w hucie, później 
znalazł zatrudnienie na Kolei Ko-
szycko-Bogumińskiej. Rudolf (ur. 
1879) zamieszkał w Kojkowicach.

Karol (ur. 1873) w 1897 roku w 
kościele ewangelickim w Skoczo-
wie poślubił Annę Stefek, z którą 
od kilku lat pozostawał w niefor-
malnym związku. Nowożeńcy 
mieli już nawet córkę, Helenę 
(ur. 1895, po mężu Twarowska). 
Później jeszcze przyszło na świat 
troje dzieci: Karol (1898-1901), Pa-
weł (1901-1901) i Maria (ur. 1903, 
zamężna Greiner). 
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Michael Morys-Twarowski Rzymanowie
Skąd ten ród?
Według danych z 2002 roku w Polsce mieszkały 153 osoby noszące 
nazwisko Rzyman; najwięcej w powiecie cieszyńskim (28) oraz 
miastach Katowice (28), Bielsko-Biała (11) i Chorzów (11). Można więc 
podejrzewać, że korzenie Rzymanów prowadzą na Śląsk Cieszyński. 
Przypuszczalnie nazwisko zostało utworzone w czasach reformacji 
w drugiej połowie XVI wieku. Sądząc po etymologii, protoplasta rodu 
Rzymanów był jedynym (ostatnim?) katolikiem we wsi (Końskiej?), 
ale jego potomkowie – jak wynika ze źródeł z XVIII wieku – byli już 
protestantami.

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

com/2014/10/rzyman-genealogia.html (materiały do genealogii rodu).

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Komu spodobają się zalecenia ekspertów?

Narodowa Rada Ekono-
miczna Rządu (Národní 
ekonomická rada vlády, 
NERV) ogłosiła pakiet 

zaleceń, których realizacja miałaby 
– zdaniem jej członków – przyczy-
nić się do skutecznej walki z defi cy-
tem budżetowym. W tym roku ma 
on wynieść 375 mld koron.

•••
Niektóre propozycje Rady na 
pewno spodobają się politykom 
partii koalicji rządowej, a także 
tym wyborcom, którzy właśnie na 
nich oddali swoje głosy w ubiegło-
rocznych wyborach. W nadziei, że 
w ich życiu coś się zmieni na lep-
sze. Jeżeli pomysły przedstawio-
ne przez członków Rady zostaną 
wcielone w życie, codzienność 
dużej części społeczeństwa fak-
tycznie zmieni się radykalnie. Czy 
jednak będą to zmiany na lepsze? 
Już teraz nie ulega wątpliwości, że 
czeka nas któreś z rzędu już mocne 
zaciskanie pasa. Nikogo zdaje się 
nie dziwić, że w tym samym czasie 
konta polityków, ale nie tylko ich, 
co miesiąc będą się powiększać o 
kilkadziesiąt tysięcy koron... 

•••
Pakiet propozycji Rady obejmuje 
recepty na zwiększenie dochodów 
budżetowych i pomysły na ogra-
niczenie budżetowych wydatków. 
I tak wpływy do budżetu mogłyby 
być wyższe, gdyby w kraju udało 
się ograniczyć liczbę policjantów. 
Obecnie na 100 tys. obywateli jest 
ich u nas 376, o ok. 40 więcej, aniże-
li w innych krajach unijnych. Przed 
dziesięciu laty, zdaniem członków 
Rady, policjantów było u nas o 
3000 mniej, przy czym przestęp-
czość w tym czasie radykalnie się 
nie zmieniła. Według Global Peace 
Index jesteśmy rzekomo ósmym 
najbezpieczniejszym państwem 
na świecie. To, że ostatnio musi-
my poradzić sobie z ogromną falą 
uchodźców z Ukrainy, a także z nie-
legalną migracją z innych zakątków 
świata, jak gdyby umknęło uwadze 
członków Rady. Dzięki obniżeniu 
liczby policjantów budżet uzyskał-
by dodatkowe 3 mld koron. Rada 
proponuje także obniżenie liczby 
osób osadzonych w więzieniach i 
aresztach. W przeliczeniu na 100 
tys. obywateli  karę więzienia od-

bywa u nas 179 kobiet i mężczyzn. 
Redukcji miałaby jednak ulec nie 
tylko liczba policjantów i więźniów, 
ale także wysokość zasiłków dla 
bezrobotnych. Skoro wskaźnik bez-
robocia utrzymuje się od dłuższego 
czasu na niskim poziomie, zasiłki 
powinny być niższe i wypłacane 
przez krótszy czas – argumentują 
członkowie Rady. A jeżeli w najbliż-
szej przyszłości z powodu recesji 
bezrobocie znowu pójdzie w górę? 
Cóż, takie jest życie. Sporo można 
by też zdaniem ekspertów z Rady 
zaoszczędzić na zniesieniu obo-
wiązujących od kilku lat (niedawno 
zresztą ponownie ograniczonych) 
tańszych przejazdów dla dzieci, 
młodzieży i seniorów. Wskazany 
więc byłby powrót do zasad obowią-
zujących przed rokiem 2018, kiedy 
to np. do przejazdów darmowych 
były uprawnione wyłącznie dzie-
ci do lat 6. W pakiecie propozycji 
Rady znalazły się też takie tematy, 
jak podniesienie wieku emerytalne-
go, likwidacja państwowych dopłat 
do środków gromadzonych przez 
ludzi na budowlanych rachunkach 
oszczędnościowych, wycofanie 
się z zapowiadanego od stycznia 

przyszłego roku dodatku emery-
talnego dla seniorek lub seniorów, 
którzy wychowali dzieci, wolniejsza 
i mniej szczodra waloryzacja eme-
rytur, skrócenie czasu, w którym 
rodzicom przysługuje zasiłek wy-
chowawczy.

•••
Jak te pomysły mają się do progra-
mu, z którym koalicja po ostatnich 
wyborach obejmowała władzę, 
muszą ocenić sami jej członkowie 
i wyborcy. Tym bardziej, że kon-
trowersyjnych zaleceń w pakiecie 
Rady jest o wiele więcej. Powraca 
więc znów dyskusja o przywró-
ceniu bardzo niepopularnego w 
przeszłości modelu chorowania, 
kiedy to korzystając ze zwolnienia 
lekarskiego w pierwszych dniach 
choroby pozbawieni byliśmy pra-
wa do zasiłku chorobowego. Jeżeli 
rząd akurat z tej rady skorzysta, 
wypada mieć nadzieję, że kolejna 
fala epidemii Covid-19 okaże się 
dla nas łaskawa – ludzie, którym 
nie starczy na chorowanie urlopu 
a którzy nie będą sobie mogli po-
zwolić na utratę dochodów, chcąc 
nie chcąc w pracy łatwo wymienią 

się swoimi wirusami i bakteria-
mi... Kolejny mocno kontrowersyj-
ny pomysł to wprowadzenie od-
płatnych studiów wyższych także 
na uczelniach państwowych. In-
nymi słowy – studenci zaciągaliby 
coś w rodzaju studenckich poży-
czek, które spłacaliby dopiero wte-
dy, gdy pozwolą na to ich pensje. 
Rada postuluje też wyższe podatki 
od dochodów dla osób fi zycznych 
oraz wyższą akcyzę na niektóre 
produkty. Zaleca dyskusję nad 
zasadnością obowiązywania ob-
niżonych stawek VAT na niektóre 
produkty i usługi. A także propo-
nuje podniesienie podatku od nie-
ruchomości.

•••
To na razie tylko zalecenia. Jak 
widać, jest z czego wybierać i jest 
o co się spierać. Trudno jednak 
oprzeć się wrażeniu, że uzdrawia-
nie fi nansów publicznych i skutki 
kryzysu energetycznego znów naj-
dotkliwiej dadzą się we znaki tzw. 
zwykłym ludziom. Pracownikom 
średnio zarabiającym, drobnym 
przedsiębiorcom, rodzinom wy-
chowującym dzieci, emerytom. 

Skąd to 
nazwisko?
Nazwisko Rzyman, 
jak podają 
językoznawcy, oznacza 
wyznawcę Kościoła 
rzymskokatolickiego.

M
arian Palowski nie na-
leży do tych lekarzy, 
którzy mieli jasność co 
do swojej przyszłości 
już od przedszkola. To, 
że został lekarzem. za-
wdzięcza determinacji 

swojego ojca. Dziś nie żałuje tego wyboru.

Pana nieżyjący ojciec, też Marian Palowski, był 
lekarzem rodzinnym w Czeskim Cieszynie-Si-
bicy. Pan zdecydował się pójść w jego ślady…
– Wielkim życzeniem ojca było, żebym zo-
stał lekarzem. Dlatego robił wszystko po to, 
żebym zdał na studia medyczne. Po matu-
rze nie wiedziałem, co robić dalej. Aby nie 
siedzieć w domu, poszedłem na etnologię 
na Uniwersytet Śląski w Cieszynie, bo na 
prawo zabrakło mi kilku punktów. Tato 
jednak nie zrezygnował i załatwił mi w Oło-
muńcu korepetycje. Przez rok jeździłem 
tam, żeby nadrobić to, co w gimnazjum „za-
spałem”, bo prawda jest taka, że w tym cza-
sie nie bardzo przykładałem się do nauki. 
Kiedy byłem na czwartym roku medycy-
ny, ojciec zmarł. W tym czasie nie mogłem 
jeszcze przejąć po nim gabinetu, więc pra-
cowała w nim pewna lekarka, a potem przez 
kilka lat stał pusty. Dziś jestem ojcu ogrom-
nie wdzięczny, że mogę kontynuować jego 
dzieło.

Czyli od razu pan wiedział, że jeśli studia 
lekarskie, to medycyna ogólna i praca w gabi-
necie ojca?
– Nie jestem specjalnie zręczny i nie przepa-
dałem też za zajęciami, które odbywały się 
na salach operacyjnych. Wybrałem więc pra-
cę lekarza rodzinnego. Będąc na studiach, 
nie zdawałem sobie sprawy z tego, że chodzi 
o wybór na całe życie. O ile bowiem zmiany 
specjalizacji z chirurgii czy interny na leka-
rza ogólnego nie są niczym wyjątkowym, to 
w odwrotnym kierunku jest to znacznie trud-
niejsze i wymaga odbywania kosztownych 
stażów w szpitalu.  

Czy to znaczy, że lekarz rodzinny nie ma 
zbyt wielu możliwości rozwoju i skazany 
jest aż do emerytury na przepisywanie le-
ków od biurka i wystawianie różnego rodza-
ju zaświadczeń?
– To prawda, że lekarz rodzinny ma wiele pa-
pierkowej roboty. Zwłaszcza w mieście lub w 
regionie takim jak nasz, gdzie istnieje gęsta sieć 
szpitali, lekarz rodzinny nie przeprowadza w 
swoim gabinecie żadnych zabiegów mało inwa-
zyjnych czy ortopedycznych. Ma jednak inne 
możliwości realizacji, np. w takich dziedzi-
nach, jak medycyna pracy, rehabilitacja, poda-
wanie kroplówek itp. Ja poszedłem w kierunku 
opieki hospicyjnej. 

Co do tego pana skłoniło?
– Ta propozycja wyszła ze strony organizacji 
„Slezská Humanita”, z którą zacząłem najpierw 
współpracować jako lekarz dochodzący do do-
mów seniora w Czeskim Cieszynie, Karwinie 
i Suchej Górnej. To było osiem lat temu i nie 
miałem wtedy jeszcze zbyt wielu pacjentów. 
Zgodziłem się więc zostać lekarzem zakłada-
nego wtenczas przez dyrektorkę tej organizacji 
hospicjum domowego w Karwinie. Myślę, że 
idea umierania w domu, w otoczeniu rodziny 
jest bardzo szlachetna i warto ją wspierać.

Wróćmy jednak do pana gabinetu. Lekarz 
rodzinny, nazywany też lekarzem pierwszego 
kontaktu, jest tym, któremu pacjent najczę-
ściej powierza swoje obawy i lęki. To trochę 
jak praca psychologa.
– Często ludzie przychodzą, żeby skonsultować 
wyniki badań, zaczerpnąć rady, szukają uspo-
kojenia i zapewnienia, że znowu będzie dobrze. 
Poza tym specyfi ka pracy lekarza rodzinnego 
tkwi również w tym, że odwiedza chorych w 
domu. Inni lekarze tego nie robią. Czy takich 
odwiedzin jest dużo czy mało, zależy głównie 
od struktury wieku pacjentów. Lekarz rodzinny 
jest ponadto tym lekarzem, który dba o to, żeby 
ludzie nie zapominali o profi laktyce. Część pa-
cjentów pamięta o okresowych badaniach krwi, 
EKG, stolca itp. Nie brakuje też jednak takich, 

którzy z własnej woli nigdy 
nie odwiedzą przychodni. 
O tych też lekarz musi pa-
miętać. Zwłaszcza że ostat-
nio kładziony jest nacisk na 
coraz bardziej rozwiniętą 
profi laktykę, której ciężar 
będzie spoczywać głównie 
na barkach lekarzy rodzin-
nych. W tym zakresie bę-
dzie nam więc pracy tylko 
przybywać. 

Wraz z postępującą jesie-
nią w mediach coraz czę-
ściej pojawiają się apele 
specjalistów, że teraz jest 
ten odpowiedni moment, 
żeby zaszczepić się rów-
nocześnie przeciw grypie i 
covidowi. Podziela pan ich 
zdanie? 
– Na pewno. Ogólnie na-
leżę do osób, które wyko-
rzystują możliwości, jakie 
dają szczepienia przeciw 
różnym chorobom. Covid 
też do nich należy i mam 
już komplet czterech szcze-
pień. Na tej podstawie pro-
ponuję wakcynację również moim pacjentom. 
W tej chwili chodzi głównie o grypę i covid. Po-
lecam też szczepienia przeciw pneumokokowi, 
które od pięciu lat osobom powyżej 65 lat płacą 
ubezpieczalnie oraz preparaty chroniące przed 
kleszczowym zapaleniem mózgu, którymi z ko-
lei mogą zaszczepić się darmowo pacjenci już 
od 50. roku życia. Nikogo do niczego nie zmu-
szam, staram się jednak informować o istnieją-
cych możliwościach. 

W ub. roku nie było epidemii grypy. Czy w 
związku z tym należy się spodziewać, że w 
tym sezonie uderzy ze zdwojoną siłą? 
– Te prognozy nie zawsze się sprawdzają, więc 
trudno cokolwiek przewidywać. (sch)

• Metryka ślubu Andrzeja Rzymana i Zuzanny Rzyman z 1824 roku. Źródło: Archiwum Krajowe w Opawie.

• Metryka ślubu Bernarda Rzymana i Heleny Guńki z 1805 roku. Źródło: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział 
w Pszczynie.

• Ogłoszenie w „Gwiazdce Cieszyńskiej” (numer 44. z 1863 roku). Źródło: Śląska Biblioteka Cyfrowa). Zdjęcia: ARC

Kwesti onariusz

Uczelnia: Wydział Lekarski Uniwersytetu 
Palackiego w Ołomuńcu

Specjalizacja: lekarz ogólny 
Rok rozpoczęcia praktyki: 2009
Praktyka zawodowa: Szpital w Karwinie-

Raju, gabinet lekarza rodzinnego w 
Ostrawie, od 2013 roku własny gabinet 
w Czeskim Cieszynie-Sibicy 

Kontakt: svibmed@gmail.com

• Lekarz rodzinny 
Marian Palowski 
przejął gabinet w Si-
bicy po swoim ojcu. 
Fot. BEATA SCHÖN-
WALD
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Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

Foto: PZN

Foto: MICHAŁ CHWIEDUK

S P O R T

S P O R T John van den Brom, 
trener Lecha Poznań, po zwycięstwie z Villarrealem 3:0 i awansie do fazy pucharowej Ligi Konferencji

Zagramy na wiosnę w europejskich pucharach. To świetna 
wiadomość dla nas, ale też dla całej polskiej piłki. Uważam, że 
zagraliśmy bardzo dobry mecz 

W sobotę w  sali gimnastycznej 
polskiej podstawówki w Ja-
błonkowie odbył się turniej 
siatkówki o puchar „Baginiec-

kiego Gorola” organizowany przez Zarząd 
Główny Macierzy Szkolnej w RC we współ-
pracy z PTTS „Beskid Śląski”. Ze zwycięstwa 
radowali się siatkarze bystrzyckiego zespołu 
Praszywa. 

W szranki stanęło pięć drużyn: Kids 
Friends, Gróniczki Mosty, Słoneczni, Praszy-
wa i Siatkarze Wędrynia. Niektóre zespoły 
posiadały wprawdzie tajemnicze nazwy, ale 
przy bliższym zapoznaniu się ze składem 
ekip cała zagadka szybko została rozwiąza-
na. Kids Friends reprezentowali siatkarze z 
Jabłonkowa, a dokładnie członkowie tam-
tejszej Macierzy Szkolnej w PSP im. Henry-
ka Sienkiewicza. Z kolei ekipa Słonecznych 
to starzy znajomi z Polski, którzy regularnie 
uczestniczą w tym turnieju i to z powodze-
niem. 

W tym roku faworyci imprezy z Łazisk 
musieli uznać wyższość zespołu Praszywa, 

w skład którego weszli klasowi 
siatkarze z Bystrzycy. Na trze-
cim miejscu uplasowała się 
ekipa Kids Friends, w barwach 
której zagrał m.in. jeden z or-
ganizatorów turnieju, Grzegorz 
Skupień.

Poziom turnieju był wysoki 
i myślę, że wszyscy bawili się 
świetnie. Początkowo w planach 
była organizacja imprezy w no-
wej hali w Nawsiu, ale w końcu 
zdecydowaliśmy się pozostać w 
szkole w Jabłonkowie. I był to 
strzał w dziesiątkę, bo tutejsze 
zaplecze z kuchnią stwarzało do-
datkowe możliwości, jak uatrak-
cyjnić całe zawody – powiedział 
„Głosowi” Skupień. Jego druży-
na wywalczyła w turnieju tyle 
samo punktów, co drugi zespół 
Słonecznych z Łazisk, ale wza-
jemny mecz wypadł na korzyść 
siatkarzy z Polski.  (jb)

Siatkówka w kręgu przyjaciół

WEEKENDOWY 
SERWIS PIŁKARSKI
Listopad to czas, kiedy liście opadają z drzew. Przy okazji często opadają też ręce, kiedy widzi się poziom 
prowadzenia spotkań przez niektórych arbitrów. To jednak temat na pracę magisterską. Tylko kto się odważy…

Janusz Bitt mar

FORTUNA LIGA

SLAVIA PRAGA – 
BANIK OSTRAWA 
3:1
Do przerwy: 0:0. Bramki: 53. sa-
mob. Kaloč, 73. i 79. M. Jurásek – 
58. Fleišman. Ostrawa: Laštůvka 
– Ndefe, Frydrych, Pojezný, 
Fleišman – Cadu (69. Jaroň), Kaloč 
(59. Boula), Tetour (84. Smékal) – 
Šehić (84. Tijani), Kuzmanović (69. 
Mišković), Almási. 

Drużynie Banika Ostrawa naj-
wyraźniej potrzebny jest najnow-
szy poradnik piłkarski w stylu 
„Jak wygrać na obcym boisku”. W 
tym sezonie zespół Pavla Hapala 
nie zdobył żadnej obcej twierdzy, 
włącznie z praskim Edenem w nie-
dzielę wieczorem. Goście dzielnie 
trzymali się do drugiej bramki stra-
conej w kontrowersyjnych okolicz-
nościach. Kiedy na murawie zwijał 
się z bólu Ndefe, sprowadzony do 
parteru przez Olayinkę, Jurásek 
trafi ł na 2:1 (wideoweryfi kacja nie 
odkryła faulu). Ten sam młody pił-
karz dobił gości pięknym uderze-
niem w okienko. 

– Pokazaliśmy charakter, prze-
grywając po walce – ocenił spotka-
nie Pavel Hapal. 

W innych meczach 15. kolejki: 
Bohemians – Zlin 3:2, Ołomuniec 

– Jablonec 3:0, Cz. Budziejowice 
– Brno 3:2, Pilzno – Sparta Praga 
0:1, Ml. Bolesław – Teplice 3:0, Li-
berec – Hradec Kr. 2:0, Slovácko – 
Pardubice 1:0. Lokaty: 1. Pilzno 35, 
2. Slavia Praga 34, 3. Sparta Praga 
26,… 12. Ostrawa 17 pkt. W następ-
nej kolejce: Ostrawa – Bohemians 
(sob., 15.00). 

FNL

KARWINA – 
VARNSDORF 1:0
Do przerwy: 1:0. Bramka: 10. 
Málek. Karwina: Neuman – Mi-
kuš, D. Krčík, Soukeník, Žídek 
– Boháč (81. Šindelář), Budínský 
– Memić (80. Rezek), Málek (86. 
Ezeh), Bartl (66. Zedníček) – Duro-
sinmi.

Dla piłkarzy Karwiny to czwarte 
domowe zwycięstwo z rzędu i po-
twierdzenie dobrej dyspozycji na 
własnym stadionie. Tego samego 
nie można jednak napisać w sto-
sunku do spotkań wyjazdowych, 
w których podopieczni Tomáša 
Hejduška  radzą sobie ze zmien-
nym szczęściem. Bramkę na wagę 
trzech punktów strzelił w 10. minu-
cie Jaroslav Málek, który wykoń-
czył udaną akcję Durosinmiego. 

OPAWA – 
TRZYNIEC 0:0
Trzyniec: Hasalík – Jursa, Brak, 
Straňák, Hýbl (90. Szewieczek) – 
Habusta – Omasta, Kateřiňák, Ka-

nia – Holík (82. Machuča) – Samiec 
(85. Gembický). 

W atrakcyjnych śląskich derbach 
pomiędzy Opawą a Trzyńcem kibi-
ce nie doczekali się gola. Najbliżej 
zdobycia bramki był Kateřiňák, 
który w I połowie zmarnował kar-
nego. Spotkanie stało jednak na 
wysokim poziomie, dlatego też 
pieniądze wydane na bilety oraz 
opawskie kiełbasy nie poszły na 
marne. Trener Trzyńca Martin 
Zbončák postawił na szczelną de-
fensywę i kontry, podobnie, jak we 
wcześniejszych wyjazdowych bata-
liach podbeskidzkiego klubu. 

W innych meczach 15. kolejki: 
Jihlawa – Wyszków 0:3, Chrudzim 
– Vlašim 0:2, Prościejów – Dukla 
Praga 4:2, Líšeň – Slavia Praga B 
0:0, Sparta Praga B – Przybram 0:3, 
Táborsko – Ołomuniec B 2:0. Lo-
katy: 1. Przybram 30, 2. Líšeň 28, 
3. Wyszków 26, 4. Karwina 25,… 13. 
Trzyniec 17 pkt. W następnej ko-
lejce: Trzyniec – Prościejów (sob., 

10.15), Vlašim – Karwina (niedz., 
14.00). 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
Cz. Cieszyn – Rzepiszcze 3:0 (Sło-
wiaczek, Urban, Krucina), Slavia 
Orłowa – Bolatice 6:0 (Jatagan-
dzidis 3, Renta 2, Motloch), Daty-
nie Dolne – Wrzesina 3:1 (Cileček, 
Kudláček, Baláž – Fendrich), Ol-
drzyszów – Koberzyce 3:0, Jakub-
czowice – Haj 4:6, Petřvald n. M. 
– Herzmanice 0:0, Beneszów D. 
– P. Polom 1:4, Wracimów – Bru-
szperk 2:0. Lokaty: 1. Rzepiszcze 
37, 2. Wracimów 34, 3. Cz. Cieszyn 
31,… 7. Datynie D. 21, 8. Sl. Orłowa 
20 pkt. 

IA KLASA – gr. B
Bystrzyca – Czeladna 10:0 (Baron 
3, Marosz 2, Krátký, Zabystrzan, 
Zoubek, Buryan, Králíček), Dobra-
tice – Sucha Górna 3:0 (Causidis 2, 

Pařenica), Jabłonków – Stonawa 
3:2 (Raszka, Szmek, Borski – Adam-
czyk, Egri), Śmiłowice – Luczina 
2:0 (Vlachovič, Firla), L. Piotrowice 
– Ticha 2:1 (Sikora, Urban – Bajer), 
Libhošť – Olbrachcice 2:5 (Hajník, 
Smolarčík – Chumchal 2, Izaiáš 2, 
Hovůrka), Raszkowice – Stare Mia-
sto 2:1. Lokaty: 1. Stonawa 29, 2. 
Raszkowice 27, 3. Śmiłowice 26 pkt. 

IB KLASA – gr. C
Inter Piotrowice – Nydek 1:1, Wierz-
niowice – Liskowiec 3:1, Oldrzy-
chowice – Pietwałd 3:0, Gnojnik – 
Baszka 5:2, Wędrynia – Sedliszcze 
2:1, Żuków G. – Dobra 1:0, Dzieć-
morowice – B. Orłowa 1:9. Lokaty: 
1. Oldrzychowice 31, 2. Wierzniowi-
ce 24, 3. Sedliszcze 22 pkt. 

MP KARWIŃSKIEGO
G. Błędowice – Sj Pietwałd 5:0, Ha-
wierzów B – Cierlicko 5:1, Cierlicko 
2022 – Dąbrowa 1:1, G. Hawierzów 
– Sn Hawierzów 3:1, V. Bogumin – 
Łąki 2:6. Lokaty: 1. Cierlicko 2022 
26, 2. Sn Hawierzów 20, 3. G. Błędo-
wice 19 pkt. 

MP FRYDEK-MISTEK
Bukowiec – Milików 2:3, Piosek – 
Toszonowice 0:2, Nawsie – Śmiło-
wice B 3:0, Mosty k. J. – Hukwaldy 
2:0, Niebory – Chlebowice 9:0, Me-
tylowice – Gródek 2:3, Janowice – 
Noszowice 2:2, Wojkowice – Prżno 
4:1. Lokaty: 1. Niebory 45, 2. To-
szonowice 31, 3. Janowice 31 pkt.  

• Piłkarze Karwiny (białe 
koszulki) wygrali czwarte 
spotkanie z rzędu na wła-
snym stadionie. Fot. mfk karvina

Banik w III rundzie
Było nerwowo, ale ze szczęśliwym 
końcem. Piłkarze ręczni Banika Kar-
wina pokonali na własnym parkiecie 
w rewanżowym meczu 2. rundy Pu-
charu EHF ekipę KH Rahoveci 32:29 
i po prawie identycznym zwycięstwie 
w Kosowie (33:29) awansowali do 
kolejnej rundy. 
Z powodu licznych kontuzji trener 
Karwiny Michal Brůna dał ponownie 
szansę zaistnieć młodym zawodni-
kom. Do przerwy Banik wywiązywał 
się z roli faworyta bez zgrzytów, po 
zmianie stron powiało jednak ner-
wówką – goście z Kosowa zaczęli 
bowiem konsekwentnie odrabiać 
straty, wyrównując na dziesięć minut 
przed końcem sobotniego spotkania 
na 26:26.

Kluczowe parti e wieczornego meczu 
należały jednak do mistrza RC, który 
uszczelnił defensywę, a z kontrata-
ków zadał gościom sześć śmiertel-
nych ciosów.
 (jb)

PUCHAR EHF

KARWINA – 
RAHOVECI 32:29
Do przerwy: 19:10. Karwina: Bry-
chlec, Míra – Siročák 1, Folwarczny 
6, Čadra, Klus 1, J. Patzel 1, Plaček 
8, Fulnek 2, Pelák, Harabiš, Solák 2, 
Široký 1, Nantl 3, Ptáčník 4, Franc 3.

Świątek za burtą

To koniec marzeń Igi Świątek o zwy-
cięstwie w wieńczącym sezon turnie-
ju WTA Finals z udziałem najlepszych 
tenisistek sezonu. Polka przegrała w 
poniedziałek nad ranem w półfi nale 
z Białorusinką Aryną Sabalenką 2:6, 
6:2, 1:6. 
Sabalenka zrewanżowała się Polce za 
przegraną w półfi nale tegorocznego 

US Open. Kluczem do zwycięstwa z 
pierwszą rakietą świata był świetny 
serwis Białorusinki i mocne nerwy 
w końcówce pierwszego i trzeciego 
seta. 
W fi nale presti żowej imprezy odby-
wającej się w Fort Worth w Teksasie 
zagrają Aryna Sabalenka i Francuzka 
Carolina Garcia.  (jb)

Kubacki niepokonany
Nowy sezon Pu-
charu Świata w 
skokach narciar-
skich układa się 
jak na razie dla 
Polaków wyśmieni-
cie. Dawid Kubacki 
(na zdjęciu) po 
sobotnim triumfi e 
w Wiśle dołączył 
w niedzielę na 
skoczni im. Adama 
Małysza drugie 
zwycięstwo. 
32-letni skoczek 
ponownie nie dał 
szans rywalom, 
wygrywając od 
razu pierwszą 
serię, a w drugiej 
ostatnim skokiem 
na odległość 133,5 
m (najdłuższym w 
serii fi nałowej) przypieczętowując 
zwycięstwo. Na drugim miejscu upla-
sował się w niedzielę Słoweniec Anze 
Lanisek, trzeci był Norweg Marius 
Lindvik.
W czołowej dziesiątce drugiego kon-
kursu w Wiśle znalazł się Piotr Żyła, 
który wywalczył dziewiątą lokatę. 

Na skoczni zabrakło Kamila Stocha, 
zdyskwalifi kowanego w kwalifi ka-
cjach. Powodem decyzji jury był nie-
regulaminowy kombinezon 35-latka.
Najbliższe zawody Pucharu Świata 
odbędą się 26 listopada w Finlandii 
(Ruka).
 (jb)

NA TAFLI 
MALOWANE
Stalownicy Trzyniec po efektownym zwycięstwie 8:0 z Kladnem wrócili na zwycięską 
drogę zapewniającą dobre samopoczucie przed kolejnymi spotkaniami w Tipsport 
Ekstralidze. Ligowe emocje wrócą jednak dopiero po przerwie zarezerwowanej dla 
występów reprezentacji RC w cyklu Euro Hockey Tour. 

Janusz Bitt mar

TIPSPORT EKSTRALIGA

TRZYNIEC – 
KLADNO 8:0
Tercje: 2:0, 4:0, 2:0. Bramki i asy-
sty: 6. Kurovský (Chmielewski), 18. 
L. Hudáček, 30. Martin Růžička 
(Voženílek, A. Nestrašil), 34. L. 
Hudáček (A. Nestrašil, J. Jeřábek), 
38. L. Hudáček, 39. Čukste (Chmie-
lewski, Martin Růžička), 53. Chmie-
lewski (Hrňa, Marinčin), 54. M. 
Daňo (A. Nestrašil). 

Trzyniec: Mazanec – Marinčin, 
M. Doudera, J. Jeřábek, Čukste, M. 
Adámek, Jaroměřský, Zahradníček 
– Martin Růžička, Voženílek, Chmie-
lewski – M. Daňo, L. Hudáček, A. 
Nestrašil – Hrňa, Miloš Roman, Hre-
horčák – Kurovský, Dravecký, Buček.

To najwyższa wygrana Stalowni-
ków w historii… nowej Werk Areny. 
Chłopcami do bicia zostali hokeiści 
Kladna, którzy kompletnie nie na-
dążali za ofensywnymi akcjami 
ekipy Zdeňka Motáka. Pierwszego 
hat tricka w barwach Stalowników 
zdobył Libor Hudáček, na listę 
strzelców wpisał się też polski na-
pastnik Aron Chmielewski. 

– Hat trick to piękna sprawa, ale 
najważniejsze, żeby dalej grać swo-
je i zdobywać kolejne punkty w eks-
tralidze. Przed nami długi sezon – 
stwierdził szczęśliwy Hudáček. 

W innych meczach 19. kolejki: 
Litwinów – K. Wary 5:3, Hradec 

Kr. – Brno 5:1, Pilzno – Liberec 3:4 
(d), Ołomuniec – Cz. Budziejowice 
3:1, Sparta Praga – Pardubice 2:3. 
Lokaty: 1. Pardubice 44, 2. Wit-
kowice 38, 3. Ołomuniec 33,… 5. 

Trzyniec 27 pkt. W następnej ko-
lejce: Trzyniec – Sparta Praga (16 
listopada, 17.00), Witkowice – Oło-
muniec (18 listopada, 17.00). 

 

11 listopada benefi s gwiazd
Nie lada gratka szykuje się w Trzyńcu dla miłośników hokeja na 11 listopada. 
W Werk Arenie odbędzie się benefi s byłych gwiazd Stalowników. W piątkowe 
popołudnie (17.00) w meczu pożegnalnym zmierzą się ze sobą ekipy pro-
wadzone przez Jiřego Polanskiego i Marti na Adamskiego. Te nazwiska będą 
generowały duże emocje nie tylko na lodowisku – organizatorzy zapowiadają 
bowiem spotkanie fanów z hokeistami, na którym będzie można uzyskać auto-
graf swojego pupila.

• Stalownicy zdemolowali Kladno 8:0. Fot. hcocelari
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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 8 LISTOPADA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba 
(s.) 9.55 Jak się żyje fotografom 10.10 
Chłopaki w akcji 10.35 Panoptikum 
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.) 15.30 Gdzie 
mieszkały księżniczki 15.50 O krok 
od nieba (s.) 16.45 Podróżomania 
17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.15 De-
fi nicja miłości (fi lm) 21.35 Hercule 
Poirot (s.) 23.05 Komisarz Moulin (s.) 
0.40 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Kurort w ruchu 
8.40 Cudowna planeta 9.40 Dziesięć 
błędów: Boeing 737 MAX 10.25 Duże 
maszyny 11.10 Z kucharzem dookoła 
świata 12.10 Nie poddawaj się plus 
12.35 Nie poddawaj się 13.15 Broń II 
wojny światowej 14.05 Tajemnice 
II wojny światowej 15.00 Królestwo 
pustkowi 15.25 Świat zwierząt 16.20 
Wytrwali 17.10 Sto cudów świata 
18.05 Odkrywanie świata 19.00 Na 
rowerze 19.15 Magazyn chrześcijań-
ski 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Zabójcze miejsca 
(fi lm) 21.50 Postoloprty 1945 – cze-
ska zemsta 22.50 Lotnicze katastrofy 
23.35 Ghislaine Maxwell i jej ofi ary 
0.25 Ofi ara (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Uli-
ca (s.) 9.45 Spece (s.) 10.50 Pościg 
12.00 Południowe wiadomości 12.25 
Ubezpieczalnia Szczęście (s.) 13.40 
Dr House (s.) 15.35 Zamieńmy się żo-
nami 16.57 Popołudniowe wiadomo-
ści 17.25 Pościg 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
MasterChef Czechy 21.40 Pojedynek 
na talerzu 22.45 Weekend 23.35 Dr 
House (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 9.20 Pálava (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, szefi e! 15.50 Policja w akcji 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości, pogoda 19.55 Showtime 20.15 
Zoo (s.) 21.35 7 przypadków Honzy 
Dědka 23.55 Tak jest, szefi e! 1.00 Po-
licja w akcji. 

ŚRODA 9 LISTOPADA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nie-
ba (s.) 9.55 Kamera na szlaku 10.25 
Obiektyw 11.00 Kawałek życia (fi lm) 
11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Cudowne zioła 14.30 Dylema-
ty kucharza Svatopluka (s.) 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 20.10 
Żandarmskie humoreski (s.) 21.40 
13.  komnata Kláry Cibulkowej 22.05 
Ja, Mattoni (s.) 23.05 Maigret i czło-
wiek z ławeczki (fi lm) 0.35 Gdzie 
mieszkały księżniczki. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Magiczne 
otchłanie 8.55 Piękno bretońskich 

wybrzeży 9.50 Świat zwierząt 10.45 
Cudowne duńskie pustkowia 11.40 
Nowa Zelandia – Wyspa Północna 
12.35 Jak fabryki zmieniły świat 
13.25 Tutanchamon: na nowo odkry-
ty skarb 14.20 Jak podróżował Franz 
Ka� a 14.35 Madagaskar 15.30 Tere-
sa – strzała miłości 16.30 Telewizyj-
ny klub niesłyszących 17.00 Historie 
czesko-niemieckiego nieporozumie-
nia 17.15 Starożytne rzesze 18.10 La-
tarnie 18.20 Sprytny jak koza 19.15 
Babel 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Kamera w podróży 
20.55 Świat na talerzu 21.25 Bedeker 

21.55 Jak się troszczyć o duszę 22.25 
Trzy sezony w piekle (fi lm) 0.15 Bal-
thazar (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 
(s.) 9.45 Spece (s.) 10.55 Pościg 12.00 
Południowe wiadomości, sport, po-
goda 12.30 Ubezpieczalnia Szczęście 
(s.) 13.40 Dr House (s.) 15.40 Zamień-
my się żonami 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.25 Pościg 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 MasterChef Czechy 21.40 Ta-
jemniczy szef 23.05 Dr House (s.) 1.05 
Poradnik domowy. 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 9.20 Zoo (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, szefi e! 
15.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości, pogoda 
19.55 Showtime 20.15 Dobre wiado-
mości (s.) 21.50 Show Jana Krausa 
0.05 Tak jest, szefi e! 

CZWARTEK 10 LISTOPADA 

TVC 1  
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba 
(s.) 10.05 Z zapachem tradycji 10.30 
Co umiały nasze babcie 11.00 Wszyst-
ko, co lubię 11.30 AZ kwiz 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Pieczenie na niedzielę 
14.45 F.L. Věk (s.) 15.45 O krok od nie-
ba (s.) 16.45 Wszystko, co lubię 17.15 
AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Inspektor 
Max (s.) 21.10 Wędrówki po Czechach 
przyszłości 21.40 Program dyskusyj-
ny 22.40 Na tropie 23.05 Detektyw 
Endeavour Morse (s.) 0.40 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Znanie i nie-
znane historie czeskich zamków 
8.55 Wodopoje – afrykańskie oazy 
dla zwierząt 9.45 Odkrywanie świata 
10.40 Teresa – strzała miłości 11.40 
Tajemnice II wojny światowej 12.50 
Stulecie natury 13.45 Cudowna pla-
neta 14.45 Na grzyby 15.10 Świadko-
wie czasu 15.40 Kwartet 16.05 Wa-
tykańskie tajemnice 17.00 Historia 
czeskiej żywności 17.20 Zielnik 17.50 
Auto Moto Świat 18.20 Hokej: Czechy 
– Szwecja (transmisja) 21.15 Magicz-
ne otchłanie 21.45 Manu i Matěj po-
dróżują do Apulii 22.10 Rodzina (s.) 
23.05 Besa (s.) 0.00 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica 
(s.) 9.50 Pojedynek na talerzu 10.50 
Pościg 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.25 Ubezpieczalnia Szczęście 
(s.) 13.40 Dr House (s.) 15.35 Zamień-
my się żonami 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.25 Pościg 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Nie martw się o mnie (s.) 22.15 
Gwiezdne życie 23.05 Dr House (s.) 
1.05 Nie martw się o mnie (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.10 M.A.S.H. (s.) 9.10 Dobre wiado-
mości (s.) 10.35 Strażnik Teksasu (s.) 
11.35 Rizzoli & Isles (s.) 12.30 Komi-
sarz Rex (s.) 13.35 Agenci NCIS (s.) 
14.40 Tak jest, szefi e! 15.50 Policja 
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Zoo (s.) 21.35 Incognito 23.55 
Tak jest, szefi e! 1.00 Policja w akcji. 

POLECAMY

• Jak się żyje fotografom
Wtorek 8 listopada, 
godz. 9.55 
TVC 1

• Watykańskie tajemnice
Czwartek 10 listopada, 
godz. 16.05 
TVC 2

• Dziesięć błędów: 
Boeing 737 MAX
Wtorek 8 listopada, 
godz. 9.40 
TVC 2

• Maigret i człowiek z ławeczki
Środa 9 listopada, 
godz. 23.05 
TVC 1

Prysł życia czar, dni pędzą w dal.
Minionych chwil nie wrócisz już.
Pozostaje tęsknota, smutek, żal…

W głębokim żalu zawiadamiamy, że dnia 26 paździer-
nika 2022 w wieku 85 lat odszedł na zawsze Drogi Mąż, 
Ojciec i Dziadek

pan RUDOLF JURSA
zamieszkały w Czeskim Cieszynie

Pożegnanie odbyło się w wąskim kręgu rodzinnym. 
Prochy zostaną złożone w rodzinnym grobowcu na 
cmentarzu w Czeskim Cieszynie.
Kto znał i szanował, niechaj wspomni.

Dziękujemy.
 GŁ-669

Można odejść na zawsze, by stale być blisko. 
 ks. Jan Twardowski

Dnia 10 listopada 2022 minie druga rocznica, kiedy na 
zawsze opuścił nas nasz Kochany

śp. OTTO KOPYTKO
z Lutyni Dolnej 

Z wdzięcznością i miłością wspominają najbliżsi.
 GŁ-658

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

Dnia 10 listopada 2022 minie 10. smutna rocznica 
śmierci naszego Najdroższego Męża, Ojca i Dziadka 

śp. inż. JANA RASZKI
Z  miłością i szacunkiem wspominają żona i synowie 
z rodzinami.
 RK-083

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

CO W TEATRZE

SCENA POLSKA – CZ. CIESZYN: 
Opowieść wigilijna (10, godz. 
10.00);
SCENA BAJKA – CZ. CIESZYN: 
Podróże Guliwera (8, godz. 9.00, 
11.00); 
 o 3 princeznách a 3hlavém dra-
kovi (9, godz. 10.00;10, godz. 10.00);
SCENA CZESKA – KARWINA: Mi-
luji tě, ale... (9, godz. 19.00).

CO W KINACH

JABŁONKÓW: Za vším hledej ženu 
(8, godz. 17.00, 19.30); TRZYNIEC 
– Kosmos: Buko (8, godz. 17.30); 
Hranice lásky (8, godz. 20.00); 
Minionki 2. Wejście Gru (9, godz. 
14.00); Munch (9, godz. 17.30); Czar-
na Pantera: Wakanda w moim sercu 
(9, godz. 20.00; 10, godz. 17.00); Za 
vším hledej ženu (10, godz. 10.00); 
Adam Ondra: Posunout hranice 
(10, godz. 20.30); CZ. CIESZYN – 
Central: Simona – Donaha Stand 
Up (10, godz. 19.00); KARWINA 
– Centrum: Jan Žižka (8, godz. 
17.30); Black Adam (8, godz. 20.00); 
Střídavka (9, godz. 15.00); Prince-
zna rebelka (9, godz. 17.30); Czarna 
Pantera: Wakanda w moim sercu 
(9, godz. 19.30; 10, godz. 16.45); 
Světlonoc (10, godz. 18.00); Za vším 
hledej ženu (10, godz. 20.00); HA-
WIERZÓW – Centrum: Minionki 
2. Wejście Gru (8, 9, godz. 17.00); 
Narodziny narodu (8, godz. 18.00); 
Za vším hledej ženu (8, godz. 19.30); 
Cięcie! (9, godz. 18.00); Czarna Pan-
tera: Wakanda w moim sercu (9, 10, 
godz. 19.30); Wielki zielony kroko-
dyl domowy (10, godz. 17.00); Ofi ara 
(10, godz. 18.00); CIESZYN – Piast: 
Nel i tajemnice kurokota (8-10, 
godz. 15.30); Listy do M. 5 (8, godz. 
17.30, 20.00; 9, 10, godz. 17.30).

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM, 
niedziela, wiadomości regionalne 
od godz. 6.00; powtórka na antenie 
ČT2, niedziela od godz. 19.30.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 
105,3 MHz.
RADIO KATOWICE: „U Polaków 
za Olzą” – niedz. godz. 13.05 na 103 
FM. Archiwum audycji: radio.kato-
wice.pl/Zaolzie.

CO W TERENIE

CIERLICKO – Kluby Kobiet i Seniora 
MK PZKO w Cierlicku, Grodziszczu, 
Stanisłowicach i Kościelcu zaprasza-
ją na spotkanie 10. 11. o godz. 16.00 
do DPŻiW na Kościelcu.

CZ. CIESZYN – Listopadowe spotka-
nie MUR-u odbędzie się w środę 9. 11. 
o godz. 17.00 w Czytelni i kawiarni li-
terackiej „Avion”. Temat „Z Ustronia 
w świat. O życiu i dokonaniach Profe-
sora Jana Szczepańskiego” przedsta-
wi prof. D. Kadłubiec. Teksty wybit-
nego socjologa czytać będzie Karol 
Suszka.
HAWIERZÓW-SUCHA – MK PZKO 
jako współorganizator spotkania 
autorskiego z Władysławą Magiera, 
autorką książki „Wspomnienia Zo-
fi i”, zaprasza wszystkich zaintere-
sowanych do wzięcia udziału w tym 
wydarzeniu, które odbędzie się w 
czwartek 10. 11. o godz. 16.00 w salce 
Domu Zborowego (budynek, w któ-
rym mieści się świetlica MK).
KLUB SENIORA „PRZYJAŹŃ” – Za-
prasza na spotkanie 14. 11. o godz. 
17.00 do Domu Polskiego PZKO w 
Karwinie-Frysztacie.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 9. 11. na spacer 
(trasa około 4,5 km) po Frydku. Spo-
tykamy się na dworcu autobusowym 
we Frydku-Mistku o godz. 10.35. Póź-
niej już we własnym zakresie będzie 
można zwiedzić Frydecki Zamek lub 
Muzeum Beskid. Informacje o odjeź-
dzie oraz mapkę znajdziesz na www.
ptts-beskidslaski.cz. Prowadzi Wierka 
Piekarska, tel. 737 818 785.
 zaprasza do wspólnego celebro-
wania kolejnej rocznicy odzyskania 
niepodległości w sportowy sposób. 
Spotkamy się w piątek 11. 11. o godz. 
10.00 w Cz. Cieszynie przy Moście 
Wolności (przy „Strzelnicy”). Tra-
sa Biegu Niedpodległości (marszu) 
długości 1918 m poprowadzi po obu 
stronach Olzy; prosimy zabrać doku-
menty. Kierownik Halina Twardzik, 
608 620 424.
 zaprasza 15. 11. na wycieczkę 
na trasie: Brenna pomnik, Błatnia 
(schronisko), Wielka Cisowa, Mały 
Cisowy, Zebrzydka, Górki Wielkie – 
13 km. Odjazd autobusu z przystan-
ku Cieszyn-Celma o godz. 8.15, pro-
wadzi Stanisław Pawlik, 0048 606 
133 123.
 oraz drużyna harcerska Czarne 
Pantery zapraszają 13. 11. wszyst-
kich uczestników zabawy turystycz-
nej „Przez Kopce 2022” z osobami 
towarzyszącymi na wielki fi nał do 
„Czytelni” w Wędryni. W godz. 15.00-
17.00 warsztaty, od godz. 17.00 pod-
sumowanie, podziękowania, losowa-
nie zwycięzców.
TOWARZYSTWO BESKIDZKICH 
KUCHARZY – Zaprasza dzieci i 
młodzież do lat 26 do wzięcia udzia-
łu w turnieju strzeleckim z broni 
pneumatycznej (długiej i krótkiej)  
w najbliższą sobotę 12. 11.  Zgłosze-
nia oraz wszelkie informacje pod 
nr. 731 387 180 lub e-mailem: info@
seznam.cz
TRZYNIEC-STARE MIASTO – MK 
PZKO zaprasza członków na zebra-
nie członkowskie połączone ze sma-
żeniem stryków w czwartek 10. 11. o 
godz. 16.00 do świetlicy PZKO.

PIELGRZYMKI

CZ. CIESZYN – Parafi a pw. NSPJ 
zaprasza na spotkanie popiel-
grzymkowe dla grupy autokaro-
wej Zaolzie – Jasna Góra w sobotę 
26. 11. o godz. 15.00. W programie: 
msza św., a po niej wspomnienia, 
świadectwa, zdjęcia, agape. Z po-
wodów organizacyjnych prosimy 
o kontakt: Jadwiga Franek, kom. 
+420 739 002 715, +48 531 278 846 
lub e-mail: frankowie2@gmail.
com.

KONCERTY

CZ. CIESZYN – ZG PZKO zaprasza 
wszystkich miłośników śpiewu na 
spotkanie z piosenką pt. „Święto 
Śląskiej Pieśni”, które odbędzie 
się w piątek 11. 11. o godz. 17.00 w 
Domu Kultury „Strzelnica”. W pro-
gramie wystąpią chóry „Godulan-
-Ropica”, „Lira”, „Sucha”, „Zaolzie”, 
„TA Grupa” oraz „Collegium Canti-
corum”. Oprócz chórów zaśpiewa-
my wszyscy razem polskie pieśni 
patriotyczne. Śpiewniki będą na 
miejscu.

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, KONGRES POLA-
KÓW, ul. Grabińska 458/33: do 
16. 11. wystawy pt. „Pani prezyden-
towa Michalina Mościcka” oraz 
„Generał Mariusz Zaruski i pasje 

jego życia”. Czynne od wtorku do 
piątku w godz. 8.00-15.00. 
CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓWNY 
PZKO, Strzelnicza 28, galeria w 
holu na parterze: do 23. 11. wysta-
wa pt. „Historia szkolnictwa pol-
skiego w Karwinie-Raju”.  Czynna 
w godzinach otwarcia budynku. 
MUZEUM HUTY TRZYNIECKIEJ 
i MIASTA TRZYŃCA, Sala wy-
staw, Frýdecká 387: do 31. 1. 2023 
wystawa pt. „Fenomen Gorolskigo 
Święta”. Czynna: wt-pt: w godz. 
9.00-17.00, nie: w godz. 13.00-17.00.
 GALERIA PLENEROWA 
„WERK”: do 31. 1. 2023 wystawa 
pt. „Werk, jak ho z ulice neuvidíte”. 
Czynna: wt-pt: w godz. 9.00-17.00; 
nie: w godz. 13.00-17.00.
TEATR CIESZYŃSKI, Galeria 
Teatralna, ul. Ostrawska 67, Cz. 
Cieszyn: do 10. 11. wystawa pt. 
„W głębi” Pauliny Bubík-Szotkow-
skiej. Galeria otwarta w trakcie 
przedstawień TC i od poniedział-
ku do piątku w godz. 9.00-15.00 po 
zgłoszeniu na portierni.

CO ZA OLZĄ 

COK, DOM NARODOWY, Miej-
ska Galeria Sztuki Współcze-
snej, Rynek 12, Cieszyn: do 31. 
12. wystawa pt. „Kwiaty białe jak 
kości”. Czynna w po-pt w godz. 
8.00-18.00.
 Galeria Ceglana, Rynek 12, 
Cieszyn: do 15. 11. wystawa Elżbie-
ty Kuraj pt. „Smalt – współczesna 
forma emalii artystycznej”. Czynna 
w po-pt w godz. 8.00-18.00.

GŁ-668

TSA wystąpi 
w Jabłonkowie

Łukasz Klimaniec

Z
apowiada się mu-
zyczne wydarzenie 
wielkiego formatu 
– legenda polskiego 
rocka, zespół TSA 
Michalski Niekrasz 
Kapłon wystąpi w 

sobotę 19 listopada w Rock Café So-
uthock w Jabłonkowie.

– To dla nas wielki zaszczyt, że 
możemy pierwszy raz gościć legen-
darny zespół TSA. Kiedy otrzymali-
śmy ofertę organizacji tego koncer-
tu, to nasza decyzja nie mogła być 
inna, jak tylko umówić się z zespo-
łem na konkretny termin i zafun-
dować fanom wyjątkowy wieczór – 
wyjaśniają menedżerowie Rock Café 
Southock w Jabłonkowie.

I tak w sobotni wieczór 19 listopa-
da w Rock Café Southock zabrzmią 
największe polskie hity rockowe, ale 
nie tylko – przed koncertem TSA Mi-
chalski Niekrasz Kapłon publiczno-
ści zaprezentują się formacje Conti-
band oraz Druhý Dech. Muzyczne 
wydarzenie rozpocznie się o 20.00. 
Bilety w przedsprzedaży w cenie 280 
koron można kupować na stronie 
www.smsticket.cz. Wejściówki bę-
dzie można kupić także w klubie w 
dzień koncertu.

Zespół TSA jest 
zaliczony do pre-
kursorów heavy 
metalu w Polsce. 
Założony w 1979 
roku w Opolu z ini-
cjatywy gitarzysty 
Andrzeja Nowaka 
i basisty Toma-
sza „Whatfora” 
Z a t wa r n i c k i e g o 
debiutował w 1981 
roku, wyznaczając 
nowy trend w pol-
skiej muzyce roc-
kowej. W początkowym okresie dzia-
łalności TSA czerpał inspirację z AC/
DC i wczesnego Led Zeppelin, jed-
nak stopniowo rozwijał własny styl 
oparty na wokalu Marka Piekarczy-
ka, co przyniosło zespołowi ogrom-
ną popularność. Na początku lat 90. 
między muzykami doszło jednak do 
sporu o prawa do nazwy zespołu, co 
doprowadziło do rozpadu formacji. 
Do porozumienia doszło na począt-
ku XXI wieku, a w 2004 roku ukazał 
się pierwszy po reaktywacji album 
zatytułowany „Proceder”. 

W 2018 roku Marek Piekarczyk 
opuścił zespół, a nowym wokali-
stą TSA został Damian Michalski. 
Ostatnia reaktywacja TSA miała 
miejsce w 2021 roku. Zespół wyru-
szył w trasę koncertową pod szyl-

dem TSA – Dream Team 40 Tour. 
4 stycznia 2022 roku zmarł Andrzej 
Nowak i grupa pozostała w cztero-
osobowym składzie. W 2019 roku 
Marek Kapłon, Janusz Niekrasz oraz 
Damian Michalski zdecydowali się 
na własny, nowy projekt – TSA Mi-
chalski Niekrasz Kapłon. Skład ze-
społu uzupełnili Piotr Lekki i Maciej 
Wester. Muzycy podejmują kolejne 
wyzwania i spotykają się z fanta-
stycznym przyjęciem publiczności, 
która kocha stare klasyki zagrane z 
nową energią. 

Zespół TSA jest dobrze znany na-
szej publiczności, przed którą wystę-
pował kilka razy. Ostatni raz muzycy 
gościli na Zaolziu w 2016 roku pod-
czas Dolańskiego Grómu w Karwinie 
(z Piekarczykiem w składzie).   

• TSA Michalski Niekrasz Kapłon kontynuuje mu-
zyczne tradycje TSA. Fot. Wikipedia
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UŚMIECHNIJ SIĘ ROZETKA

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 18 listopada 2022 r. Nagrodę z 25 
października otrzymuje Bronisław Siwek z Karwiny-Raju. 
Autorem dzisiejszych łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie rozetki z 25 października: 
DOBROCI 
Rozwiązanie minikwadratu I z 25 października: 
1. UDAR 2. DUSZA 3. AZTEK 4. RAKI 
Rozwiązanie minikwadratu II z 25 października: 
1. KORA 2. OPIUM 3. RUNA 4. AMAN
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 25 października: ZABRZE 

Rozwiązaniem dodatkowym jest dokończenie fraszki Jana Izydora Sztaudyngera (ur. 28 kwietnia 1904 
w Krakowie, zm. 12 września 1970 tamże) – polskiego poety, fraszkopisarza, satyryka, teoretyka lalkar-
stwa oraz tłumacza:
„Tylko dzięki bladze, 
Z prawdą sobie...”

1. jednostka fl oty wojennej, np. fl agowy lub podwodny
2. cesarz niemiecki, uczestnik zjazdu w Gnieźnie 

w 1000 r.
3. sonet Adama Mickiewicza, „...aker-

mańskie”
4. miasto w Etiopii
5. część grzyba pod kapeluszem 

lub główny element jakiegoś 
przedmiotu

6. harcerskie obozowisko w na-
miotach

7. lokal urzędniczy, kance-
laria

8. dźwig osobowy w wie-
żowcu

9. atrybut Kojaka i drogówki
10. album zespołu Budka 

Sufl era lub antonim hałasu
11. Bogusław, polski aktor i re-

żyser („Psy”, „Quo vadis”)
12. gwintowany trzpień, dokrę-

cany śrubokrętem
13. wada jakiegoś przedmiotu w po-

staci rysy, plamy itp.
14. nadmiernie oszczędny, dusigrosz, 

liczykrupa.

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
ARERO, SKAZA

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. uroczy, przeuro-
czy, bliski sercu, 
pełen wdzięku

2. skrót: The Inter-
national Council 
on Systems Engi-
neering

3. dudnienie, łomot, 
dźwięk spadają-
cych kamieni

4. człowiek śniegu 
w Himalajach.

Wyrazy trudne 
lub mniej znane: 
INCOSE

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. czysty przypadek, 
fart losu

2. dawny żołnierz 
ciężkiej jazdy 
najemnej

3. Ataleczka przed 
zdrobnieniem

4. rodzaj surduta 
o obciętych 
z przodu 
i wydłużonych 
z tyłu połach.

Wyrazy trudne 
lub mniej znane: 
RAJTAR
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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: 
„Świat jest piękny!
I to jest właśnie takie… ”

1.-4. biblijne pieśni religijne lub utwory 
literackie oparte na takich pieśniach

3.-6. w jezykach germańskich: wymiana 
tylnych samogłosek na samogłoski 
przednie, inaczej przegłos

5.-8. miejsce na piasek dla kota lub 
naczynie fotografa

7.-10. jedna z czterech w gitarze basowej
9.-12. jednoizbowy parlament w Izraelu
11.-2. gęsty, ciemnobrunatny syrop 

powstały przy produkcji cukru.

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
MELASA


