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»Wakacje na Zaolziu«  
także w nowych miejscach 
WYDARZENIE: Dzieci, które w tym roku szkolnym bardzo mało czasu spędziły ze swoimi rówieśnikami i nie 
uczestniczyły w żadnych wspólnych imprezach, podczas wakacji będą mogły to nadrobić. Stowarzyszenie 
Młodzieży Polskiej w RC wraz z Centrum Polskim Kongresu Polaków szykują kolejną edycję „Wakacji na Zaolziu”. 
Półkolonie odbędą się w Czeskim Cieszynie, Trzyńcu, Bystrzycy i Karwinie. 

Danuta Chlup

W ubiegłą środę Rada 
Kongresu Polaków w 
Republice Czeskiej 

decydowała o dwóch projektach. 
Przyznała na nie dofinansowanie z 
Funduszu Rozwoju Zaolzia KP. 

– Michał Przywara przedstawił 
projekt „Wakacje na Zaolziu 2021”.  
Został on przyjęty jako projekt ste-
rowany Rady Kongresu Polaków i 
otrzyma dofinansowanie w wyso-
kości 345 600 koron. Drugim pro-
jektem sterowanym jest „Historia 
ojczysta i regionalizm na pograni-
czach”, opracowany przez Józefa 
Szymeczka. Rada przyznała  na 
niego dofinansowanie w wysoko-
ści 24 tys. koron – poinformował 
kanclerz Kongresu Polaków w RC 
Piotr Polok. Józef Szymeczek, wi-
ceprezes Kongresu Polaków. wy-
jaśnił w rozmowie z „Głosem”, że 
przygotowany przez niego projekt 
obejmuje wydanie publikacji, któ-
rej tematem jest nauczanie historii 
na różnych pograniczach, nie tylko 
polsko-czeskim. 

„Wakacje na Zaolziu” będą 
przedsięwzięciem zakrojonym na 
dużą skalę – zarówno ze względu 
na zasięg geograficzny (obejmu-
ją kilka miejscowości na Zaolziu), 
jak i nakłady finansowe. Łączne 
koszty mają przekroczyć 700 tys. 
koron. Projekt otrzyma dofinanso-
wanie nie tylko z Funduszu Rozwo-
ju Zaolzia, ale też z innych źródeł 
– m.in. z funduszy województwa 
morawsko-śląskiego. 

Koordynator Michał Przywara 
zachęca rodziców, aby zapoznali 
się z programem i zgłaszali dzieci 
na poszczególne turnusy projek-
tu. Informacje i zgłoszenia mają 
być dostępne od środy na stronie 
internetowej Stowarzyszenia Mło-
dzieży Polskiej smprc.net. Półko-
lonie są przeznaczone dla dzieci w 
wieku 6-11 lat. Rodzice będą uisz-

czali opłaty w wysokości 180 koron 
na dzień, w cenie jest obiad, dwie 
przekąski, napoje. 

– Tegoroczne „Wakacje na Zaol-
ziu” będą trwały od 7 lipca do 27 
sierpnia, czyli praktycznie przez 
całe wakacje – poinformował 
Przywara. – Realizowane będą w 
czterech miejscach. Nowością jest 
Polska Szkoła Podstawowa przy ul. 
Dworcowej w Trzyńcu, gdzie będą 
głównie zajęcia sportowe, ponie-
waż będziemy korzystali z nowo-
czesnej sali gimnastycznej. W Cze-
skim Cieszynie mamy trzy miejsca: 

Dom PZKO w Sibicy oraz boisko 
przy polskiej szkole, harcówkę Har-
cerskiej Drużyny Wodnej „Opty” 
przy ul. Grabińskiej oraz – to tak-
że nowość – Dom PZKO w Mo-
stach. Prócz tego będą półkolonie 
w Domu i Parku PZKO w Bystrzy-
cy oraz w Domu Polskim PZKO w 
Karwinie-Frysztacie – przy współ-
pracy z Drużyną Harcerską „Wielka 
Niedźwiedzica”. Prócz tematycz-
nych programów przedpołudnio-
wych będą także zajęcia popołu-
dniowe – gry i zabawy, głównie na 
świeżym powietrzu, wycieczki. 

Miejscowe Koło PZKO w Czeskim 
Cieszynie-Mostach już się przy-
gotowuje do premierowych pół-
kolonii. Odbędą się dwa turnusy 
– jeden w lipcu i jeden w sierpniu. 
Nazwa „Poszukiwacze przygód” 
obiecuje ciekawe zajęcia.

– Cztery młode wolontariuszki 
z naszego Miejscowego Koła będą 
opiekowały się dziećmi i przygo-
tują dla nich program. W planie są 
gry ruchowe, zajęcia kreatywne, 
odwiedziny remizy strażackiej i far-
my, dzień olimpijski – zapowiedział 
prezes MK PZKO Marek Dywor. 

Bardzo ciekawie zapowiada się 
lato na półkoloniach w trzynieckiej 
podstawówce. 

– „Wakacje na Zaolziu” będą się 
u nas odbywały przez całe waka-
cje. Oddamy do dyspozycji nasze 
nowoczesne zaplecze sportowe – 
salę gimnastyczną, salkę baletową, 
boisko. Bardzo cieszę się z tego, że 
zajęcia poprowadzą młodzi ludzie, 
którzy są absolwentami naszej 
szkoły – powiedziała „Głosowi” 
Anna Jeż, dyrektorka PSP im. Gu-
stawa Przeczka. 

 

345 600 
koron – taką kwotą Rada Kongresu 
Polaków wesprze cykl półkolonii dla 
dzieci „Wakacje na Zaolziu”

• W ramach zeszłorocznych „Wakacji 
na Zaolziu” odbyły się m.in. zajęcia kre-
atywne w siedzibie Kongresu Polaków 
w Czeskim Cieszynie. 
Fot. DANUTA CHLUP
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Bartosz Marczuk
wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju

CYTAT NA DZIŚ

•••
Po tak długim czasie zamknięcia gospodarki 

i poczucia niepewności, który obniża 

skłonność konsumentów do wydawania 

pieniędzy, a firm do inwestowania, możemy 

mieć do czynienia z prawdziwą eksplozją 

konsumpcyjną, a następnie inwestycyjną

W I A D O M O Ś C I

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

Fot. ARC Straży Pożarnej Województwa Morawsko-Śląskiego

Minął tydzień od egzaminów wstępnych do szkół śred-
nich, a emocje nadal wrą niczym woda w garnku. 
Aby utrzymać je w temperaturze wrzenia, czeskie 
portale internetowe serwują czytelnikom kolejne 
porcje rozgoryczonych wypowiedzi rodziców i(!) 

dziadków. W sumie rozumiem ich zawód, bo sama uważam, że moje 
dzieci są mądre, a wnuczka bezdyskusyjnie najmądrzejsza i od 25 lat 
staram się je jak lwica chronić przed życiowymi kolizjami. Jednak 
przekonywanie o tym całego narodu daleko wybiega poza moje na-
turalne instynkty macierzyńskie. Dlatego – przepraszam autorkę za 
brak empatii – rozbawiła mnie wypowiedź pewnej babci, opubliko-
wana w piątek przez „Seznam Zprávy”. Rozpoczyna się tak: „Wczoraj 
zdawał egzaminy wstępne do gimnazjum mój wnuk, zaznaczam, że 
wyjątkowo uzdolniony, jeśli chodzi o matematykę i języki. Po wczoraj-
szym dniu ma mój niezmierny podziw”. W dalszych zdaniach babcia 
wyjaśnia, że sama, aczkolwiek mury szkolne opuściła przed 60 laty, 
spróbowała rozwiązać zadania z języka czeskiego, nie miała jednak 
szansy zmieścić się w czasie. Matematyka, jak przyznała, też była po-
nad jej siły. Wniosek: jeśli wnuk nie dostanie się do gimnazjum, to nie 
jego wina, ale wina Cermatu. Nie wiem co prawda, na jakiej podstawie 
uznała, że obcujący na co dzień z daną problematyką piętnastolatek 
będzie sobie radzić z poszczególnymi zadaniami równie opornie jak 
emeryt, ale tego starsza pani nie raczyła wyjaśnić. Pozostałe wypowie-
dzi miały ten sam wspólny mianownik: oburzenie na Cermat, który 
przygotował zbyt trudne zadania i „zbija samoocenę młodzieży do 
poziomu zero”.

Nie zabierałabym głosu w tej sprawie, gdybym nie miała w bliskim 
pokrewieństwie dziewiątoklasistki, która też była na egzaminach 
wstępnych i też rozwiązywała te wszystkie karkołomne zadania z ma-
tematyki i języka czeskiego. Dziewczynka uczęszcza do polskiej pod-
stawówki i dobrze się uczy. Nic mniej, nic więcej. Z egzaminów wyszła 
w miarę zadowolona. Z poniedziałkowej „matmy”, która była trud-
niejsza od wtorkowej, nie zdążyła co prawda zrobić kompletu przy-
kładów, ale czeski poszedł jej gładko. Uważa, że skoro w ostatecznym 
rozrachunku bierze się pod uwagę test z lepszym wynikiem, to nie ma 
powodu, żeby wpadać w depresję, i cierpliwie czeka na werdykt. 

Teraz zastanawiam się tylko, o co tak naprawdę chodzi w tej całej 
histerii. Czy o to, że nie wszystkie dzieci będą miały 100 proc. punk-
tów? I czy to tak trudno zrozumieć, że jeśli egzamin ma określić ko-
lejność na liście osób przyjętych do danej szkoły, to nie może mieć 
charakteru złotego medalu dla każdego uczestnika?  

ZDANIEM... Beaty Schönwald

beata.schonwald@glos.live

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BOGUMIN
Ruszyła budowa elek-
trowni fotowoltaicznej 
na dachu hali sportowej 
stojącej niedaleko parku 
im. Petra Bezruča. Energia 
pozyskana tą drogą będzie 
zasilała również sąsiednie 
obiekty – stadion zimowy, 
park wodny oraz pen-
sjonat „Pod wieżą”. Na 
dachu budynku zostaną 
zainstalowane 432 panele 
monokrystaliczne o roz-
miarach 1 metr razy 1,5 
metra. Elektrownia będzie 
miała moc 138 kWp, pro-
dukować energię zacznie 
już latem tego roku. Koszt 
inwestycji wynosi ok. 3,9 
mln koron, miasto z wła-
snych środków pokryje 
niespełna połowę z nich.
 (sch)

CZESKI CIESZYN
Ratusz jako partner 
projektu pt. „Najlepszy 
pomysł” wzywa uczniów i 
studentów do zgłaszania 
swoich innowatorskich 
pomysłów. Może chodzić 
np. o nową usługę IT czy 
program komputerowy, 
produkt spożywczy, usłu-
gę dla dzieci, dorosłych i 
seniorów lub jakąkolwiek 
inną nowość z wszystkich 
możliwych zakresów od 

prze-
mysłu 
przez rolnictwo 
po chemię i biologię. 
Więcej informacji moż-
na znaleźć na www.
najlepsi-napad.cz. Po-
mysły przyjmowane są 
do 30 września br.
 (sch) 

GNOJNIK
Dom Seniora czesko-
cieszyńskiego Caritasu 
zakupił nowy „kardio” 
fotel dla swoich klientów, 
którzy chcą w ogrodzie 
zaczerpnąć świeżego po-
wietrza, a nie daliby rady 
wyjść na dwór o własnych 
siłach. Plusem nowego 
nabytku jest to, że chociaż 
działa na zasadach wózka 
inwalidzkiego, to zapewnia 
wysoki komfort siedzenia. 
Fotel został zakupiony 
ze środków grantowych 
Fundacji „Tesco” w wys. 20 
tys. koron.
 (sch)

KARWINA
W mieście przygotowuje 
się otwarcie drugiego, po 
szpitalu w Raju, centrum 
szczepień. Mieści się ono 
w obiektach Sanatorium 

Rehabilitacyjnego na 
Granicach, konkretnie 
w parterowym budynku 
koło heliportu. Centrum 
ma ambicję szczepić na-
wet 800 osób dziennie, 
nie wyklucza jednak moż-
liwości zwiększenia liczby 
stanowisk z czterech do 
sześciu. Brakiem perso-
nelu nie musi się martwić, 
ponieważ sanatorium 
zatrudni przy szczepie-
niach własnych lekarzy, a 
także skorzysta z pomocy 
pielęgniarek ze słowac-
kiego uzdrowiska Brusno, 
które kupiło w ub. roku. 
Ośrodek będzie czyn-
ny codziennie w godz. 
7.00-19.00. Na razie 
czeka jednak na dostawę 
szczepionek, która ma tu 
dotrzeć dopiero w drugiej 
połowie maja.
 (sch)

wtorek

środa

czwartek

dzień: 19 do 23 ºC 
noc: 15 do 14 ºC 
wiatr: 6-9 m/s

dzień: 20 do 24 ºC 
noc: 15 do 14 ºC 
wiatr: 2-6 m/s

dzień: 11 do 14 ºC 
noc: 12 do 11 ºC 
wiatr: 3-4 m/s

DZIŚ...

11
maja 2021

Imieniny obchodzą:  
Franciszek, Ignacy, 
Miranda
Wschód słońca: 5.08
Zachód słońca: 20.16
Do końca roku: 234 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Bez Śmiecenia
Przysłowie: 
„Gdy przed Pankracym 
(12.05) nocą przymrozi, 
lato będzie przepadziste, 
a jesienią czasy dżdżyste”

JUTRO...

12
maja 2021

Imieniny obchodzą:  
Dominik, Pankracy
Wschód słońca: 5.06
Zachód słońca: 20.17
Do końca roku: 233 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Wiedzy 
o Fibromialgii
Przysłowie:
„Pankracy, Serwacy 
i Bonifacy – źli na ogrody 
chłopacy”

POJUTRZE...

13
maja 2021

Imieniny obchodzą:  
Maria, Roberta, Serwacy
Wschód słońca: 5.05
Zachód słońca: 20.19
Do końca roku: 232 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień Furaha
Przysłowie:
„Gdy w maju dobry 
Serwacy, dobry w 
czerwcu Bonifacy (5.6)”

POGODA

KARWINA

CZESKI CIESZYN

GNOJNIK

BOGUMIN

W sobotę, 8 maja, 
Republika Czeska 
świętowała Dzień 
Zwycięstwa. Dzień 
wcześniej działacze 
Miejscowego Koła 
PZKO w Lesznej 
Dolnej oraz zwykli 
mieszkańcy wioski 
spotkali się przy 
tamtejszym pomniku 
ofiar II wojny 
światowej.

Witold Kożdoń

Krótka, popołudniowa uroczy-
stość miała skromny charakter. 
Zebrani złożyli przy pomniku 

wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze. 
– Nie chodzi o wielkie przemówienia, 
ale o oddanie hołdu, o minutę ciszy i 
zadumę nad tym, czego my szczęśli-
wie już nie doświadczyliśmy. Co roku 
to powtarzamy, ale powiem to raz jesz-
cze: ci ludzie zginęli za naszą wolność, 

bo swojej nie doczekali. Ofiarowali 
się, byśmy mogli żyć w pokoju. Ale 
pokój wcale nie musi trwać wiecznie, 
a my do końca wcale nie powinniśmy 
się czuć bezpieczni – mówiła Rena-
ta Szkucik, prezes Miejscowego Koła 
PZKO.

Tadeusz Szkucik przypomniał z ko-
lei, że na pomniku wyryto nazwiska 
40 osób, które pochodziły z Lesznej 

Motocykliści 
w akcji
Piękna pogoda sprawiła, że na 
drogi regionu wyjechali motocy-
kliści. Niestety w weekend doszło 
też do pierwszych poważnych 
wypadków z ich udziałem.
Jeden z incydentów wydarzył się 
w niedzielę po południu w Hawie-
rzowie. Według wstępnych usta-
leń policji kierująca motocyklem 
marki Yamaha XV wyjeżdżając na 
ul. Karwińską z ulicy Garażowej  
wystraszyła się i zdezorientowana 
zamiast hamować dodała gazu. W 
efekcie w niekontrolowany spo-
sób wjechała w idących nieopodal 
pieszych. W wypadku ucierpiało 
dziecko poruszające się na dzie-
cięcym rowerku. Trafiło ono do 
szpitala, a policjanci badający 
przyczynę zdarzenia stwierdzili, 
że motocyklistka nie posiadała 
prawa jazdy niezbędnego do kie-
rowania tej klasy motocyklem.
Z kolei poważnym urazem mo-
tocyklisty zakończył się ponie-
działkowy wypadek na drodze 
I67 między Karwiną a Czeskim 
Cieszynem na zakręcie w kie-
runku Stonawy i Suchej Górnej. 
Około godz. 7.30 rano škoda 
octavia zderzyła się tam z moto-
cyklem marki Honda 125. 36-letni 
kierowca auta prawdopodobnie 
wymusił na motocykliście pierw-
szeństwo przejazdu. W trakcie 
wypadku 17-letni motocyklista 
odniósł poważne obrażenia i osta-
tecznie został przewieziony śmi-
głowcem medycznym do Szpitala 
Uniwersyteckiego w Ostrawie. 
Obaj kierujący byli trzeźwi, a ruch 
na drodze przez dwie godziny 
odbywał się wahadłowo.  (wik)

•••

Ewakuowani 
dyplomaci
W niedzielę w Warszawie wylą-
dował samolot z Delhi z trzema 
osobami wymagającymi pilnej 
hospitalizacji. Dwie z nich były 
pracownikami polskiej ambasady 
w Delhi, trzecią osobą – czeski 
dyplomata. Wszyscy trafili do 
warszawskiego szpitala Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji. 
– Samolot wystartował z Delhi w 
sobotę o godz. 22.40. Zabraliśmy 
polskiego dyplomatę wraz z mał-
żonką. Jego stan wymagał ewa-
kuacji ze względów medycznych 
i pilnej hospitalizacji. Dodatkowo 
zabraliśmy czeskiego dyplomatę. 
Całą trójką w trakcie lotu opie-
kowało się dwóch ratowników 
medycznych oraz lekarz Lotni-
czego Pogotowia Ratunkowego – 
poinformował media w niedzielę 
dyrektor Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego Robert Gałązkow-
ski. – W związku z tym, że był 
to transport z Indii, odbędzie się 
pełna izolacja tych osób i cała 
diagnostyka pod kątem rozpo-
znania szczepu koronawirusa i 
leczenia – dodał. 
Pod koniec kwietnia polski rząd 
przetransportował już z Indii 
do kraju specjalnym samolotem 
chorego na COVID-19 polskiego 
dyplomatę. Towarzyszyła mu 
wówczas rodzina, również chora 
ciężarna żona oraz czworo dzieci.  
 (wik)

W SKRÓCIE...Oddali hołd ofiarom II wojny światowej

Dolnej i zginęły w czasie II wojny 
światowej. – Mamy tutaj zarów-
no Jana Błachę, obrońcę Lesznej, 
który zginął już 1 września, jak i 
ofiary rozsianych po całej Europie 
obozów koncentracyjnych. Nasi 
mieszkańcy ginęli też w Afryce, 
ale są tutaj również odnotowane 
nazwiska – choć nie jest to jeszcze 
w stu procentach pewne – osób za-

mordowanych w Katyniu. Szko-
da natomiast, że kiedy w 1969 
roku odsłaniano ten pomnik, nie 
umieszczono na nim nazwisk 
ofiar wojny z sąsiedniej Lesznej 
Górnej. Tam ta lista liczy praw-
dopodobnie 11 osób – mówił.

Obok działaczy PZKO przy 
pomniku zjawiła się Anna Jeż, 
dyrektor Polskiej Szkoły Pod-
stawowej w Trzyńcu, Agata Va-
lalíkowa, reprezentująca gminę, 
a także Kazimierz Lipka, prezes 
Ochotniczej Straży Pożarnej. W 
krótkim wystąpieniu nawiązał 
on do czasów, gdy odsłonięto 
leszniański monument. – Gdy 
przypomnimy sobie, jakie wów-
czas odbywały się tutaj pochody 
i uroczystości, robi się trochę 
smutno. Teraz czasy się zmieni-
ły, ale cieszę się, że nadal są lu-
dzie, którzy pamiętają – mówił 
Kazimierz Lipka, zaś podobnie 
przekonywała Renata Szkucik. 
– Pamiętam, że mając chyba 14 
lat deklamowałam przy tym po-

mniku wiersz. Organizowano wów-
czas naprawdę wielkie uroczysto-
ści, niestety ta tradycja się urwała 
i w ostatnich latach przychodzimy 
tutaj tylko my. PZKO-owcy trosz-
czą się także o ten pomnik i jego 
otoczenie. Staramy się również 
przypominać tę historię młodym, 
by za jakiś czas to oni tłumaczyli ją 
kolejnym pokoleniom – mówiła. 

• W piątek po południu pod pomni-
kiem ofiar II wojny światowej w Lesz-
nej Dolnej złożono wiązanki kwiatów 
oraz zapalono znicze. 
Fot. WITOLD KOŻDOŃ

Czeski dziennikarz 
o polskiej kampanii

Ka m -
p a n i a 

K o n g r e s u 
Polaków na 

rzecz wpisy-
wania polskiej 

narodowości w spisie ludności 
zainteresowała czeskiego dzienni-
karza Jana Zieglera. Pisze o niej w 
artykule pt. „Buď hrdým Polákem, 
ale i českým občanem” („Bądź 
dumnym Polakiem, a równocze-
śnie czeskim obywatelem”), opu-
blikowanym na forum24.cz. Przy-
taczamy poniżej spore fragmenty, 
przetłumaczone na język polski. 

»Mniejszość polska zorganizo-
wała ciekawą kampanię z okazji 
tegorocznego spisu ludności. De-
klarowanie narodowości polskiej 
jest „in”. To wielka różnica w po-
równaniu chociażby z kampanią 
na rzecz narodowości morawskiej, 
która stawia na negację. 

Jest rzeczą naturalną, że na Ślą-
sku Cieszyńskim (w sensie Zaol-
zia – przyp. red.), gdzie żyją dzie-
siątki tysięcy Polaków, jest wielka 
liczba mieszanych małżeństw 
czesko-polskich. Wychowują one 
swoje dzieci dwujęzycznie – i to 
dobrze. Widać duch tolerancji za-
miast zgubnych animozji. Ponie-
waż – jak mówi znane przysłowie 
– ile języków znasz, tyle razy jesteś 
człowiekiem (…). Polska znaczą-
co wzbogaciła kulturę europejską. 
Przykładami tego są Kompozytor 
Fryderyk Chopin, poeta Adam Mic-
kiewicz, reżyser, laureat Oscara za 
wkład w światową kinematografię 
Andrzej Wajda i wielu innych. Do 
moich ulubionych autorów należy 
laureat Nagrody Nobla w dziedzi-
nie literatury Henryk Sienkiewicz. 
Uważam, że lektura takich klejno-

tów, jak „Ogniem i mieczem”, „Po-
top” czy „Pan Wołodyjowski” 

w polskim oryginale musi 
być frajdą. Wszyscy ci, któ-

rzy na Śląsku Cieszyńskim 
uczą się polskiego, mają tę 
możliwość. 

To nie problem być Po-
lakiem, a równocześnie 
lojalnym obywatelem cze-
skim. Chyba najbardziej 
znanym przykładem jest 

piosenkarka Ewa Farna, któ-
ra przyznaje się do polskiej 

narodowości, a równocześnie 
jest czeską obywatelką. Śpie-
wa po polsku i po czesku, wy-
stępuje u nas i u naszych pół-

nocnych sąsiadów, gdzie również 
jest bardzo popularna. Znajomość 
języka polskiego umożliwia jej do-
tarcie do dziesiątków milionów 
Polaków. Mniejszość polska jest 
bezkonfliktowa, otwarta, lojalna 
wobec państwa czeskiego i wzbo-
gacająca region. Współżycie Cze-
chów i Polaków, którzy utrzymują 
swoje tradycje kulturalne, swoją 
odrębność, może posłużyć za przy-
kład tolerancji. 

Kampania na rzecz wpisywania 
narodowości polskiej jest na luzie, 
pozytywna. W stylu „bądźcie dum-
nymi i pewnymi siebie Polakami 
żyjącymi w Republice Czeskiej” 
(…) Także młodzi ludzie opowiada-
ją się za Polską i nie zamierzają się 
zajmować dawnymi, historyczny-
mi wydarzeniami. To różnica w po-
równaniu z agitacją na rzecz naro-
dowości morawskiej, która bazuje 
na utyskiwaniu w stylu „zobaczcie, 
jak nam, Morawianom, wszyscy 
dokuczają” (…)

Cieszyn bywał jednym miastem. 
Pięknie o tym śpiewa w utworze 
„Cieszyńska” Jarek Nohavica, któ-
ry – na marginesie – również ma 
pozytywny stosunek do Polski i jest 
tam bardzo popularny. (…) Jednak 
w 1918 roku (tu się autor pomylił, 
powinien być 1920 rok – przyp. 
red.) powstał Czeski Cieszyn, któ-
ry otrzymał dworzec i fabryki oraz 
polski Cieszyn z historyczną sta-
rówką. 

To logiczne, że pomimo to wielu 
mieszkańców Czeskiego Cieszyna 
pozostało Polakami. Nie oglądaj-
my się wstecz, w przeszłość, któ-
rej nie zmienimy, ale żyjmy teraź-
niejszością i wybiegajmy myślą w 
przyszłość (...)«.

 Opr. (dc)

Szrot w płomieniach

W poniedziałek od rana stra-
żacy walczyli z wielkim po-

żarem magazynu na terenie jednej 
z firm przy ul. Misteckiej w Ostra-
wie-Witkowicach. Kłęby czarnego 
dymu były widoczne z daleka, a w 
akcji brało udział 31 strażackich za-
stępów, których dodatkowo wspie-
rał śmigłowiec gaśniczy.

Służby wezwały mieszkańców 
Ostrawy, by nie otwierali okien. 

Ogień pojawił się na terenie 
firmy zajmującej się skupem i 
utylizacją wraków samocho-
dów oraz odpadów metalowych. 
Przyczyny pożaru nie są jeszcze 
znane, choć według policji po-
tężny pożar poprzedziła eksplo-
zja. Szczęśliwie nikt nie został 
ranny, nie było też konieczności 
żadnej ewakuacji.

 (wik)

• Polski Bałtyk nie odpłynął. Jest z nami również w czasach pandemii. 
Takie widoki tylko w Kołobrzegu.  (jb)
Foto: TOMASZ WOLFF

Szczepienia  
dla 45-latków 
Na szczepienia przeciwko CO-

VID-19 mogą się już (od ponie-
działkowej północy) rejestrować 
także osoby powyżej 45. roku życia. 

– Pierwotnie rejestracja dla gru-
py osób w wieku od 45 do 49 lat 
miała zostać uruchomiona od śro-
dy, dziś przed południem Rada 
Rządu ds. Zagrożeń Zdrowotnych 
uchwaliła zmianę terminu – poin-
formował w poniedziałek premier 
RC Andrej Babiš. 

Mieszkańcy RC w wieku 45-49 
lat są, po siedemdziesięciolatkach, 
drugą najliczebniejszą grupą. W 
tym przedziale wiekowym mie-
ści się 839 tys. osób. Według bazy 

danych Ministerstwa Zdrowia 131 
tys. osób z tej grupy otrzymało już 
przynajmniej jedną dawkę szcze-
pionki (na przykład pracownicy 
służby zdrowia, nauczyciele, osoby 
z poważnymi schorzeniami). 

Dwoma dawkami zaszczepiono 
w RC do tej pory 1,058 mln osób, 
czyli mniej więcej jedną dziesią-
tą mieszkańców. Liczba nowych 
przypadków koronawirusa maleje. 
Według danych opublikowanych 
w poniedziałek rano w RC odnoto-
wano 381 nowych przypadków na 
dobę, w województwie morawsko-
śląskim 55. 

 (dc)

78
rowerów i wiele części zamiennych podarowali mieszkańcy Czeskiego Cieszyna 
podczas pierwszej zbiórki zorganizowanej w ramach akcji „Rowery dla Afryki”. 
Nadolziańskie jednoślady, które otrzymały drugie życie, będą służyły dzieciom w 
Gambii. Partnerem akcji była grupa SMOLO oraz organizacja TRIANON. 
Zbiórka rowerów jest kontynuowana od poniedziałku 10 maja w Trzyńcu, gdzie 
wspiera ją logistycznie miasto, a organizuje Caritas. Niepotrzebne rowery można 
zaś oddawać na terenie kompleksu STARS do 21 maja.  (wik)
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Wielki pan małego księstwa
Książę Przemysław I Noszak to 

najwybitniejszy przedstawiciel 
cieszyńskiej linii Piastów. Właśnie 
ukazała się nowa monografia słyn-
nego nadolziańskiego władcy pióra 
prof. Idziego Panica, cieszynianina, 
wybitnego mediewisty, emerytowa-
nego kierownika Zakładu Historii 
Średniowiecznej Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach. Lektura tej 
książki to obowiązkowy punkt każ-
dego miłośnika historii Śląska Cie-
szyńskiego.

Wydawcą publikacji zatytułowa-
nej „Książę Cieszyński Przemysław 
Noszak (1332-1336 – 1410). Wielki 
pan małego księstwa” jest powiat 
cieszyński. „Czas życia księcia Prze-
mysława I przypadł na odległą epokę 
– średniowiecze. Był panem małego 
księstwa, a mimo to, dzięki swojej ak-
tywności, lojalności i sile charakteru, 
jako dyplomata wywarł znaczący, a 
zarazem bardzo pozytywny wpływ 
na dzieje Europy Środkowej w ostat-
niej ćwierci XIV wieku” – napisał we 
wstępie książki Mieczysław Szczu-
rek, starosta cieszyński.

Przemysław był trzecim synem 
księcia Kazimierza I cieszyńskiego i 
księżnej Eufemii mazowieckiej. Zy-
skał wszechstronne wykształcenie, 
znał m.in. kilka języków – łacinę, 
czeski, polski, niemiecki, angielski, 
francuski i prawdopodobnie wę-
gierski. Od 1355 r. angażował się w 
życie polityczne na dworze cesarza 
Karola IV. Szybko też stał się tam 

jedną z najważniejszych postaci, a 
cesarz powierzał mu coraz liczniej-
sze, nieraz trudne zadania. O pozycji 
cieszyńskiego księcia świadczy fakt, 
że uczestniczył w słynnym zjeździe 
europejskich władców w karczmie u 
Wierzynka w Krakowie.

Co ciekawe, mimo że Przemysław 
I służył Karolowi IV, dopiero śmierć 
cesarza spowodowała szybki rozwój 
jego kariery na dworze cesarskiego 
syna – Wacława IV. W 1380 r. cieszyń-
ski książę rozpoczął wielką europej-
ską karierę polityczną. W Paryżu 
próbował utrzymać zagrożony sojusz 
czesko-francuski, a następnie udał 
się do Anglii, gdzie prowadził roko-
wania w sprawie małżeństwa córki 
Karola IV Anny z angielskim królem 
Ryszardem II. Wziął też udział w pa-
ryskich rokowaniach pokojowych 
pomiędzy Anglią i Francją, które od 
niemal stu lat toczyły ze sobą wojnę. 

– Współcześnie nasze zaintere-
sowanie budzą często osoby, które 
były lub są powszechnie znane, a 
ich poglądy budują nasz świat war-
tości. Jeżeli są to osoby nam współ-
czesne, ich opinie i sposób bycia 
nieraz oddziałują na nasze zacho-
wania, czasami naśladujemy sposób 
ich postępowania i to pomimo, że 
niejednokrotnie za fasadą ich ży-
cia nie kryją się żadne godne uwagi 
osiągnięcia – zauważa prof. Idzi Pa-
nic. – Na szczęście w dalszym ciągu, 
wśród wielu z nas zainteresowanie 
budzą ludzie, którzy w trakcie swe-

go życia wywierali wpływ na losy 
społeczności, wśród których dzia-
łali. Nieraz ich wpływ oddziaływał 
na losy całych regionów, a niekiedy 
nawet państw – dodaje śląski na-
ukowiec i przekonuje, że powyższa 
uwaga odnosi się również do ksią-
żąt i księżnych dzielnicowych. – To 
właśnie od ich dzielnic wywodzą się 
lokalne tradycje regionalne; to one 
dały początek małym ojczyznom. 
Tymczasem książęta panujący w 
niewielkich księstwach zazwyczaj w 
małym stopniu interesują miłośni-
ków historii – stwierdza.

Postać księcia cieszyńskiego Prze-
mysława I trafiła już jednak na karty 
prac genealogicznych. Sam prof. Idzi 
Panic przed niemal ćwierćwieczem 
poświecił mu osobną publikację. Wy-
łania się z niej obraz osoby nietuzin-
kowej, prowadzącej rozległą działal-
ność polityczną. „Ostatnie badania 
źródłowe prowadzone w związku z 
przygotowywaniem monografii dzie-
jów Śląska Cieszyńskiego wydatnie 
poszerzyły jednak wiedzę na temat 
tego księcia. Ten stan rzeczy, wraz ze 
świadomością, że mamy do czynienia 
z osobą wielkiego formatu, skłonił 

nas do podjęcia nowej, bardziej wy-
czerpującej pracy poświęconej oso-
bie Przemysława Noszaka” – pisze 
prof. Panic i dodaje, że postać księcia 
przewija się w wielkiej liczbie w róż-
norakich źródłach dyplomatycznych, 
które opuszczały kancelarię m.in. ce-
sarza Karola IV. – Wszystko wskazuje 
więc, że książę był osobą, której istotą 
działania były dyskretne, a zarazem 
ważne zabiegi dyplomatyczne. To zaś 
pobudza ciekawość badawczą i sta-
nowi dodatkowa podnietę, by przyj-
rzeć się drodze życiowej tego Piasta 
– stwierdza. (wik)

• Wydawcą publikacji poświęconej 
średniowiecznemu księciu jest po-
wiat cieszyński. Fot. WITOLD KOŻDOŃ

Nie rozstawał się z lektyką
Książę Przemysław cierpiał na podagrę. 
Z zachowanych relacji wynika, że pod 
koniec życia prawie nie poruszał się o 
własnych siłach. Wszędzie noszono go w 
lektyce, stąd przydomek Noszak. Jego cia-
ło spoczęło w podziemnej krypcie książąt 
cieszyńskich w kościele dominikańskim 
w Cieszynie (obecnie kościół św. Marii 
Magdaleny). Przemysław I Noszak był 
wybitnym władcą. Z jego czasów pocho-
dzą najstarsze zabytki kultury materialnej 
Księstwa Cieszyńskiego. Do najważ-
niejszych należą dzieła warsztatu Piotra 
Parlera z Pragi − figura Cieszyńskiej Ma-
donny ze Starego Targu i tarcze herbowe 
wieńczące narożniki krenelażu Wieży Pia-
stowskiej, które są najstarszymi zabytkami 
heraldycznymi w Polsce. Do tego docho-
dzi płyta nagrobna księcia Przemysława I 
Noszaka w kościele Marii Magdaleny.
Do zabytków pochodzących z czasów 
Przemysława zaliczane są również freski z kościoła Podwyższenia Świętego 
Krzyża we Frysztacie czy kościół św. Jerzego w Cieszynie, w którym zachował 
się nad ołtarzem gotycki, złocony herb książąt cieszyńskich.

• Tumba nagrobna księcia Prze-
mysława I z kościoła parafialnego 
św. Marii Magdaleny w Cieszynie. 
Fot. ARC

Zagra »Gróm«!  
Na końcu sierpnia
Po rocznej przerwie wymuszonej przez COVID-19 jest realna szansa, że festiwal rockowy „Dolański Gróm” jednak 
się odbędzie. Organizatorzy tego projektu z ramienia Miejscowego Koła PZKO w Karwinie-Frysztacie ogłosili nowy 
termin imprezy. Jest nim piątek 27 sierpnia 2021. „Głos” jest jednym z partnerów medialnych imprezy. 

Beata Schönwald

Tak naprawdę to już trzeci 
termin tej edycji „Dolań-
skiego Grómu”. Najpierw 

miała się ona odbyć rok temu w 
czerwcu. Wszystko było uzgodnio-
ne – termin, miejsce, wykonawcy, 
sprzedaż biletów była w toku. To 
wszystko przekreślił jednak zakaz 
organizowania masowych imprez, 
spowodowany pierwszym atakiem 
koronawirusa. W tej sytuacji po-
stanowiono przesunąć festiwal 
na przyszły rok. I tak w sobotę 19 
czerwca br. w Parku im. Bożeny 
Němcowej miało się już wszystko 
kręcić według dawno ustalonych 
reguł. Organizatorzy przestraszyli 
się jednak idącego jak po grudzie 
luzowania obostrzeń. Do wyboru 
mieli dwie opcje – festiwal ponow-
nie odwołać lub poszukać bardziej 
pewnego terminu. Za optymalne 
rozwiązanie uznali przesunięcie 
„Dolańskiego Grómu” na koniec 
sierpnia. 

– To nie była prosta decyzja, bo 
nikt nie wie, co się będzie działo 
na końcu wakacji. Tę decyzję mu-
sieliśmy już jednak podjąć, choć 
nie mamy żadnej gwarancji, że ta 
impreza będzie się mogła odbyć. 

Wszystko będzie 
zależało od „gry 
liczb”, czyli po-
ziomu nowych 
zakażeń, stop-
nia szerzenia 
się infekcji, a 
także od obo-
wiązujących za-
sad sanitarnych. 
Nie wiemy, czy 
uczestnicy będą 
mieli obowiązek 
zakładania ma-
seczek, czy bę-
dzie wymagany 
negatywny test 
na COVID-19, a 
jeśli tak, to czy 
wystarczy ten antygenowy, czy 
potrzebny będzie PCR – zastana-
wia się menedżer „Dolańskiego 
Grómu” Leszek Koch. Nie ma też 
pewności, jak będzie wyglądała 
gastronomiczna otoczka imprezy, 
bez której trudno ją sobie wyobra-
zić.

Łatwe nie było też uzgodnienie 
nowego terminu z wykonawcami. 
Aby znaleźć datę, która odpowia-
dałaby obu gwiazdom, Ray’owi 
Wilsonowi, byłemu wokaliście gru-
py Genesis, i Ewie Farnej, organi-
zatorzy musieli się mocno nagim-

nastykować. – Szkopuł w tym, że 
każdy ma dziś podwójne terminy 
koncertów. To jeden z powodów, 
dlaczego impreza odbędzie się w 
piątek zamiast w sobotę. Festiwal 
na tym nie straci, bo rozpoczniemy 
tak samo o godz. 16.00. Myślę, że to 
pora, na którą da się zdążyć – uwa-
ża Koch. 

Jeśli już mowa o stratach, to za 
jedyną w porównaniu z ubiegło-
rocznymi planami można uznać 
zastąpienie popularnej grupy 
IRA młodym polskim zespołem 
Cheap Tobacco. Prócz niego na 

początku zagra jeszcze Łukasz 
Drapała&CHEVY. Organizatorzy 
w niepewnej sytuacji nie chcieli 
bowiem ryzykować zapraszania aż 
trzech wykonawców największego 
kalibru. Nie wiadomo bowiem, jak 
będzie z dotacjami czy sponsorin-
giem. Tak czy owak na chwilę obec-
ną mają już pewnych ok. tysiąca 
biletów, co jest wynikiem ubiegło-
rocznej sprzedaży. Ich ważność, jak 
zaznaczają, pozostaje bez zmian. 
Natomiast sprzedaż nowych odby-
wa się tradycyjnie w trybie on-line 
na www.ticketportal.cz. 

Nowy termin „Dolańskiego 
Grómu” został ustalony w momen-
cie, kiedy sytuacja epidemiczna w 
RC systematycznie się poprawia. 
Od wczoraj czynne są muzea, gale-
rie i zabytki, a od 24 bm. ma nastą-
pić masywne odmrażanie kultury. 
Według ministra resortu Lubomíra 
Zaorálka, liczba siedzących uczest-
ników na imprezach kulturalnych 
pod chmurką mogłaby sięgnąć 
nawet 1000 osób. Warunkiem ko-
niecznym będzie jednak negatyw-
ny test na COVID-19 oraz zasłonię-
te usta i nos.  

• Oficjalny, nowy plakat tegorocznego festiwalu w roli głównej z Ray’em Wilsonem. Fot. ARC

Powstaje »mała Trisia«
Dom Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Lesznej Dolnej staje się powoli jednym 
z najnowocześniejszych i najbardziej komfortowych obiektów PZKO. Można się było o tym przekonać w piątek. 
Po zakończeniu okolicznościowej uroczystości przy pomniku ofiar II wojny światowej, działacze PZKO zaprosili do 
zwiedzenia wyremontowanego budynku.

Witold Kożdoń

Od kilku znajomych usły-
szałem już, że powstaje 
tutaj druga „mała Trisia”, 

dlatego chcieliśmy, by członkowie 
naszego koła naocznie przekonali 
się, co zostało zrobione w ciągu 
ostatniego pół roku – tłumaczył 
Marek Bartnicki, wiceprezes Koła 
PZKO i zarazem koordynator re-
montu. 

W ramach zakończonego w 
grudniu czwartego etapu inwesty-
cji gruntowną modernizację prze-
szedł hol na parterze. M.in. dawna 
weranda została przekształcona w 
szatnię, natomiast w sali służącej 
dotychczas za szatnię urządzono 
Klub Młodych. Dodatkowo odno-
wiono sanitariaty, klatkę schodową 
oraz foyer na piętrze. Prace wsparła 
finansowo Fundacja „Pomoc Pola-
kom na Wschodzie”. 

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, 
ponieważ udało nam się zreali-
zować wszystko, co sobie zapla-
nowaliśmy, a nawet więcej, bo 
przystosowaliśmy toalety również 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Paradoksalnie też pomo-
gła nam epidemia koronawirusa. 
Wprawdzie musieliśmy odwołać 
wszystkie zaplanowane imprezy, 
ale dzięki temu zyskaliśmy więcej 
czasu na „wykończeniówkę”. To 
ważne, ponieważ zaczynaliśmy 
prace jesienią, a czekało nas wiele 
tzw. brudnych robót. W pomiesz-
czeniach panowała duża wilgoć, 
jednak dzięki przerwie w działal-
ności Domu tynki i wylewki mogły 
dobrze wyschnąć – tłumaczy Mark 
Bartnicki.

Co ciekawe, to wcale nie koniec 
leszniańskich inwestycji i także 
jesień będzie dla tamtejszych dzia-
łaczy PZKO bardzo pracowita. – Je-
steśmy bowiem dopiero w połowie 
planowanych przez nas przedsię-
wzięć. W tym tygodniu podpisali-
śmy zaś umowę z Fundacją „Pomoc 
Polakom na Wschodzie” na realiza-
cję ich kolejnego etapu, czyli ge-
neralnego remontu naszej głównej 
sali na piętrze. Te prace planujemy 
rozpocząć pod koniec wakacji – za-
powiedział Marek Bartnicki. 

A kiedy w odnowionych po-
mieszczeniach odbędzie się pierw-
sza oficjalna impreza? – Niestety 
dziś to wróżenie z kryształowej 
kuli. Jesteśmy wprawdzie po roz-
mowach z panią konsul i mamy jej 
obietnicę, że wręczy u nas Karty 
Polaka, ale kiedy będzie to możli-
we, nie wiadomo. Jestem jednak 
optymistą i myślę, że za kilka ty-
godni, wraz z postępem szczepień, 
sytuacja będzie się normalizowała 
– mówił Marek Bartnicki.

– W lipcu dwa pierwsze tygo-
dnie mamy już wypełnione im-
prezami. Planujemy m.in. polsko-
języczne kolonie, przegląd kapel 
ludowych oraz imprezę „Z książką 
pod poduszką”, którą w tym roku 
nazwiemy „Z książką na podwór-
ku”. Największy problem mamy 
jednak z ich programami, bo nie 
wiadomo, co wówczas będzie moż-
liwe, a co nie – tłumaczyła z kolei 
Renata Szkucik, prezes MK PZKO 
w Lesznej Dolnej. – Do 20 sierpnia 
zamierzamy jednak zorganizować 
maksymalnie dużo imprez, ponie-
waż od 21 sierpnia – jeśli wszystko 
pójdzie z planem – rozpoczniemy 
kolejny etap modernizacji Domu 

PZKO, czyli remont głównej sali – 
przekonywała.

Renata Szkucik zdradziła też, że 
działacze PZKO nakręcili film do-
kumentujący ubiegłoroczne robo-
ty budowlane. – Film jest bardzo 
fajny, ale nie wiem, kiedy będzie 
miał oficjalną premierę – żartowała 
prezes. – Sądzę, że zaprezentujemy 
go gościom naszego zebrania spra-
wozdawczego, by ludzie przypo-
mnieli sobie, jak ten Dom wyglądał 
wcześniej i zobaczyli, jak przebie-
gały prace – stwierdziła. 

»Betezda« stała się ciepłym domem
Diakonia Śląska przedstawiła w 

piątek dom opieki „Betezda” 
w Ligotce Kameralnej, który przez 
rok był remontowany i modernizo-
wany. Korzysta z niego 18 pensjo-
nariuszy – osób z niepełnospraw-
nością fizyczną i umysłową. Na 
ścianie budynku, obok głównego 
wejścia, zainstalowano tablicę ku 
czci pastora Karola Kulisza, który 
przed ponad stu laty założył pierw-
sze zakłady diakonijne na Śląsku 
Cieszyńskim. Podczas drugiej woj-
ny światowej stracił życie w obozie 
koncentracyjnym Buchenwald. 

Podczas uroczystego nabożeń-
stwa przedstawiciele Diakonii, Ślą-
skiego Kościoła Ewangelickiego A. 
W. i władz gminy dziękowali za wy-
konane dzieło Bogu oraz ludziom, 
którzy przyczynili się do pomyśl-
nego przeprowadzenia remontu. 
Obecni byli m.in. biskup Tomáš 
Tyrlík, wicehetman województwa 
morawsko-śląskiego Jiří Navrátil, 
autor projektu – architekt Karol 
Cieślar. Z Polski przybyła wnuczka 
Karola Kulisza. 

– Pastor Karol Kulisz był zało-
życielem i opiekunem duchowym 
zakładów diakonijnych w Ligotce 

Kameralnej i w 
D z i ę g i e l o w i e 
niedaleko Cie-
szyna – przy-
pomniał pastor 
Mirosław Da-
nyś. – Był mę-
żem czynu, za-
angażowanym 
politycznie i 
społecznie. Jest 
także autorem 
wielu publika-
cji. Z powodu 
swoich przekonań został w końcu 
zamordowany. Podczas swojego ży-
cia, a także po śmierci miał wpływ 
na wielu ludzi. Naziści spopielili 
jego zwłoki, lecz nie udało im się 
przez to zniszczyć jego dzieła. 

Wyremontowana i zmodernizo-
wana „Betezda” gra kolorami i o 
wiele bardziej przypomina dom dla 
kilku rodzin niż placówkę opieki 
społecznej. Na parterze powstały 
dwa mieszkania dla klientów, na 
piętrze trzecie oraz zaplecze dla 
personelu. 

– Przed remontem w „Beteździe” 
nie było mieszkań, tylko pokoje i 
jedna wspólna sala, co bardziej niż 

dom przypominało zakład opie-
kuńczy. Teraz są trzy mieszkania, 
w każdym z nich po kilka pokoi 
dla klientów, duży wspólny pokój 
z aneksem kuchennym, zaplecze 
sanitarne. Ważne jest także to, 
że udało się zainstalować windę, 
której nasi klienci coraz bardziej 
potrzebują. Bardzo się cieszę, że 
województwo morawsko-śląskie 
w ostatnich latach dofinansowuje 
także inwestycje, bo bez tej pomo-
cy nie mielibyśmy funduszy na 
windę

– powiedziała dyrektorka Diako-
nii Zuzana Filipkowa, oprowadza-
jąc gości po budynku. 

Halina Pientokowa, kierownicz-
ka regionu Podbeskidzie w Diako-
nii Śląskiej, przybliżyła życie pen-
sjonariuszy: 

– Klienci nie spędzają całych 
dni w tym budynku. Część z nich 
uczęszcza na warsztaty socjotera-
peutyczne do ośrodka „Eben-E-
zer”, inni do ośrodka dziennego 

„Eden”, część zostaje tutaj i mają 
zajęcia z naszym pracownikiem. 
Przede wszystkim uczą się sami za-
dbać o swoje mieszkanie oraz sen-
sownie spędzić dzień. 

Więcej zdjęć z otwarcia „Betez-
dy” i z uroczystego nabożeństwa 
można obejrzeć na stronie glos.
live.  (dc)

• Dyrektorka „Diakonii Śląskiej” Zuzana Filipkowa (w środku) opowiada o 
przeprowadzonych zmianach. Obok biskup Tomáš Tyrlík i kierowniczka regio-
nu Podbeskidzie w DŚ Halina Pientokowa. Zdjęcia: DANUTA CHLUP

• Foyer na piętrze zdobi teraz piękne polskie godło. Zdjęcia: WITOLD KOŻDOŃ

• „Betezda” przypomina z zewnątrz uroczy wiejski 
dom.
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O rodzie Kisiałów już w okresie 
międzywojennym pisał zasłużony historyk 
Franciszek Popiołek.

Im niżej dana rodzina znajdo-
wała się na drabinie stanowej, 
tym mniejsze zainteresowanie 

wzbudzała wśród zawodowych 
historyków. Jeśli chodzi o rody 
chłopskie na Śląsku Cieszyńskim, 
to jednym z pierwszych polskich 
badaczy, który pisał o nich, był na-
uczyciel i historyk Franciszek Po-
piołek. Wspomniany tekst o rodzie 
Kisiałów opublikował w 1937 roku 
na łamach „Głosu Stanu Średniego” 
i „Gwiazdki Cieszyńskiej”. Artykuł 
powstał w ramach zbierania ma-
teriałów do monografii „Historia 
osadnictwa w Beskidzie Śląskim” 
(wyszła drukiem dwa lata później), 
a oparty jest głównie na urbarzach 

(spisach powinności chłopskich) i 
księgach gruntowych.

Gospodarze z Brennej
W urbarzu z 1621 roku wśród osad-
ników z Górek Małych pojawia się 
„Gura Kyseluw”, czyli „Jura Kisie-
lów” – w wersji uwspółcześnionej: 
Jerzy Kisiała. Na innej stronie tej 
księgi zapisano właścicieli gruntów 
w Brennej. Jednym z nich był nie-
wymieniony z imienia „Kissela”, naj-
pewniej krewny góreckiego Kisiały.

W 1645 roku właścicielami grun-
tów w Brennej było dwóch Kisia-
łów: Paweł (albo Gaweł) i Szczepan 
(Stiepan). Kisiałowie pojawiają się 
w kolejnych urbarzach z Brennej. 
W 1722 roku był to siedlak Jakub, 
w 1755 roku siedlacy Jan oraz Pa-
weł i Jakub, gospodarujący na tym 
samym gruncie, a w 1770 roku – 
siedlacy Jan (nr 6) i Jerzy (nr 119) 
oraz gospodarujący razem Jakub i 
Paweł (nr 125), a także kolejny Jan, 
posiadający wspólny grunt z Ada-
mem Małyszem (nr 127).

Numery domów są cenną wska-
zówką przy identyfikacji przedsta-
wicieli rozrodzonych familii, ale 
warto pamiętać, że ulegały czasa-
mi zmianie. Podwójna numeracja 
(stary i nowy numer) sporadycznie 
pojawia się w księgach metrykal-
nych, dlatego najlepiej sprawdzić 
ewentualne zmiany w księgach 
gruntowych.

Spośród Kisiałów z Brennej 
największą karierę w czasach au-
striackich zrobił Jerzy, urodzony 
19 lutego 1881 roku syn Jana i Ewy 
z domu Holeksa. Ukończył studia 
prawnicze na Uniwersytecie Wie-
deńskim. Podaje się, że był pierw-
szym mieszkańcem Brennej z wyż-
szym wykształceniem. Pracował 
jako asesor sądu obwodowego w 
Cieszynie, później był sędzią sądu 
grodzkiego w Skoczowie. W okresie 
międzywojennym został starostą 
cieszyńskim. Zmarł w 1946 roku.

Na łamach gazet
Kisiałowie na łamach lokalnej pra-
sy pojawiają się zwykle z „dobrych” 

powodów. W 1895 roku na weselu 
Jana Stracha i Ewy Kisiałówny z 
Górek Wielkich zebrano składkę na 
Macierz Szkolną Księstwa Cieszyń-
skiego („Gwiazdka Cieszyńska”, 
1895, s. 481). Adam Kisiała z Brennej 
przekazał eksponaty do mającego 
powstać Muzeum Śląskiego, będą-
cego oddolną inicjatywą Polaków ze 
Śląska Cieszyńskiego. W 1896 roku 
była to srebrna moneta z 1760 roku, 
a w 1897 roku „medal z portretem 
papieża Leona XII z r. 1826” oraz 
osiem miedzianych monet.

Na przeciwnym biegunie znaj-
dował się Jerzy Kisiała z Brennej. 
Z relacji prasowych z lat 1891-1892 
wynika, że zdążył już parać się 
kłusownictwem, odsiedzieć wyrok 
pozbawienia wolności w Mirowie 
na Morawach, zastrzelić gajowego 
Andrzeja Stekla, uciec z aresztu w 
Bielsku i wrócić za kratki, by usły-
szeć wyrok 6 lat więzienia za wspo-
mniane zabójstwo. Sporo tego, tym 
bardziej że w 1892 roku miał dopie-
ro 19 lat – a przynajmniej tak poda-
wała „Gwiazdka Cieszyńska” (1892, 
s. 120).

Na (dzisiejszym) Zaolziu
Do końca XVIII wieku migracja 
chłopów na Śląsku Cieszyńskim 
była ograniczona przepisami. Sy-
tuacja zmieniła się w kolejnym stu-
leciu. Po pierwsze, znikły bariery 
prawne. Po drugie, wielu szukało 

zatrudnienia w przemysłowych 
częściach naszego regionu. Na te-
renie dzisiejszego Zaolzia zaczęli 

się też osiedlać przedstawiciele 
rodu Kisiałów, np. w spisie miesz-
kańców Niemieckiej Lutyni z 1921 

roku pojawiają się Jan Kisiała (ur. 
1877) i Alojzja Kisiała (ur. 1894), 
oboje urodzeni w Brennej. 
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Michael Morys-Twarowski Kisiałowie
Skąd ten ród?
Pierwsze informacje o przedstawicielach rodu Kisiałów pochodzą z po-
czątku XVII wieku. Na temat ich wcześniejszych losów można snuć tylko 
domysły. Nazwa miejscowości Kisielów (pierwsza wzmianka w XV w.), 
leżącej znowu nie tak daleko od Górek Małych, może być argumentem 
za tym, że Kisielowie/Kisiałowie mieszkali na Śląsku Cieszyńskim już w 
średniowieczu.

Gdzie doczytać?
 Z Franciszek Popiołek, „Krótka historia rodziny Kisiałów z Brennej”, „Głos 

Stanu Średniego”, nr 41 z 9 października 1937 (artykuł dostępny online 
pod adresem: http://ojcowskidom.blogspot.com/2020/01/franciszek-
popioek-krotka-historia.html)

 Z „Ludzie zasłużeni dla Brennej i Górek”, Brenna, Górki 1998 (tam m.in. 
biogramy starosty cieszyńskiego Jerzego Kisiały oraz Jana Kisiały, wójta 
Górek Wielkich w okresie międzywojennym)

 Z Urbarz państwa skoczowsko-strumieńskiego z 1621 roku, wyd. 
Wacław Gojniczek, Skoczów 1999 (informacje o pierwszych Kisiałach 
na Śląsku Cieszyńskim).

Skąd to 
nazwisko?
Nazwisko Kisiała 
wywodzi się od 
nazwiska Kisiel, które 
z kolei utworzono od 
wyrazu pospolitego, 
oznaczającego potrawę, 
ale w przenośni także 
„człowieka miękkiego, 
nielubiącego wojen”.

Dziś dużo więcej wiemy o Kresach niż o Śląsku
Standardowa narracja histo-

ryczna o powstaniach śląskich 
kończy się w roku 1921. Powstaje 
pytanie: co dalej? Jak przydał się 
Polsce Śląsk? Mało kto wie także, 
jak wyglądała tzw. autonomia ślą-
ska. Dlatego w tej publikacji docho-
dzimy aż do roku 1939, ale mówimy 
też o tym, czym jest Śląsk, a raczej 
jego różne tradycje historyczne – 

zauważył prof. Michał Kopczyński 
podczas debaty wokół najnowszej 
publikacji Muzeum Historii Polski 
i Instytutu Śląskiego w Opolu.

Tom „Powstania Śląskie. Polity-
ka, historia, pamięć” pod redakcją 
prof. Michała Kopczyńskiego oraz 
dr. Bartosza Kuświka prezentuje 
eseje dwunastu badaczy zajmują-
cych się dziejami Śląska. Wspólnie 

tworzą one panoramę historii Ślą-
ska od średniowiecza aż po burzli-
wy wiek XX. 

– Trzy powstania śląskie wyma-
gają pochylenia się zarówno nad 
specyfiką regionu, w którym pol-
skość odrodziła się nie po stu latach 
zaborów, ale po ponad pięciu stule-
ciach funkcjonowania poza grani-
cami polskiej państwowości. War-

to przyjrzeć się temu fenomenowi 
nie tylko ze względu na ciekawe 
zwyczaje regionalne czy ślonskom 
godkę, lecz również ze względu na 
fascynujący, pełen godności robot-
niczy, a zarazem konserwatywny 
śląski etos – podkreślił we wstępie 
dyrektor Muzeum Historii Polski 
Robert Kostro.

W opinii Michała Kopczyńskie-

go, zróżnicowanie Śląska oraz wie-
le okresów jego historii jest dziś 
zupełnie zapomnianych. – Dziś 
dużo więcej wiemy o Kresach niż 
o Śląsku. Źródła nieporozumień w 
debacie publicznej tkwią w niewie-
dzy. Dlatego chcieliśmy napisać 
o Śląsku więcej – zaznaczył prof. 
Kopczyński.

 Dzieje.pl

• Metryka chrztu Jerzego Kisiały, urodzonego w 1881 roku, późniejszego starosty cieszyńskiego. Źródło: parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Brennej.

• Notka prasowa o Kisiale, kłusowniku z Brennej. Źródło: „Gwiazdka Cieszyńska”, 1891, s. 422.

• Jan Kisiała i jego żona Agnieszka w spisie mieszkańców Niemieckiej Lutyni. Źródło: Państwowe Archiwum Okręgo-
we w Karwinie. Zdjęcia: ARC

Danuta Chlup 

Chirurg plastyczny Roman Szymczysko 
pracuje w Szpitalu w Trzyńcu-Sośnie. 
Przeprowadza zarówno zabiegi ze 

wskazań medycznych, opłacane przez ubez-
pieczalnie zdrowotne, jak i zabiegi medycy-
ny estetycznej. Te ostatnie są odpłatne. 

Chirurgia plastyczna na ogół kojarzy się lu-
dziom z upiększaniem celebrytek. Ile w tym 
prawdy?
– To fakt, ludzie właśnie tak nas postrzegają 
– jako tych, co operują piersi i robią liposuk-
cję. Część mojej pracy faktycznie stanowią 
zabiegi kosmetyczne, jednak większość to 
są operacje wynikające ze stanu zdrowia pa-
cjentów. Najczęściej operuję nowotwory skó-
ry, wady wrodzone, stany pourazowe, popa-
rzenia, a także choroby ręki, jak na przykład 
syndrom ucisku nerwu kanału nadgarstka 
czy też chorobę Dupuytrena, która charakte-
ryzuje się bliznowaceniem rozcięgna dłonio-
wego z przykurczeniem zgięciowym palców. 
Do wad wrodzonych operowanych przez 
chirurgów plastycznych należą na przykład 
dodatkowe lub zrośnięte palce kończyn gór-
nych i dolnych, wrodzone wady męskich ge-
nitaliów, rozszczepy wargi i podniebienia. 
Rozszczepów podniebienia w naszym szpi-
talu już się nie operuje. Kiedyś była nasza 
placówka w Trzyńcu bardzo znana i popular-
na, jako jedna z trzech w naszym państwie – 
oprócz Pragi i Brna. 

Często ma pan do czynienia z nowotworami 
skóry?
– To są bardzo częste operacje. Usuwamy 
nowotwór, a po jego usunięciu powstaje de-
fekt, który trzeba naprawić. Częste są także 
operacje plastyczne skóry uszkodzonej przez 
odleżyny – to dotyczy na przykład pacjentów 
na wózkach inwalidzkich lub obłożnie cho-
rych. Do chirurgii plastycznej spada także 
mikrochirurgia (tym zajmuje się na przykład 

sławny czeski chirurg plastyczny Bohdan 
Pomahač), polegająca na przenoszeniu czę-
ści tkanki na inne miejsce, na przykład po 
wycięciu dużych nowotworów albo po opa-
rzeniach. W ramach chirurgii plastycznej 
zajmujemy się także replantacją części ciała 
po urazach, najczęściej po amputacji palców 
ręki lub nadgarstka czy też ucha i skalpu gło-
wy. 

Przeniesienie tkanki na inne miejsce przy-
pomina przyszycie łaty?
– Technik jest bardzo dużo, o tym można 
by bardzo długo opowiadać. U niezbyt głę-
bokich defektów faktycznie wystarczy prze-
nieść kawał skóry i wszyć go w inne miejsce. 
Ale przy głębszych uszkodzeniach koniecz-
ne jest przeniesienie nie tylko skóry, ale 
też tkanki podskórnej, mięśniowej i nawet 
często kostnej, wraz z naczyniami krwiono-
śnymi, a nawet nerwami. Pod mikroskopem 
zszywa się naczynia krwionośne, które będą 
tę tkankę odżywiały, aby ta mogła na miejscu 
przeszczepu dobrze się zagoić. Chirurg pla-
styczny przeprowadza rekonstrukcje najróż-
niejszych części ciała, najczęściej w zakresie 
twarzy, nosa, uszu, ust, gardła i tym podob-
nie, ale też piersi u kobiet po ich amputacji z 
powodu nowotworu. 

Osobom, które mają zeszpecone ciało, 
zwłaszcza twarz, po urazach czy też w wy-
niku choroby, takie operacje z pewnością 
poprawiają ich stan psychiczny?
– Naturalnie. Im młodszy klient, tym bardziej 
mu zależy na przeprowadzeniu operacji, na 
poprawie wyglądu. Starsi pacjenci częściej 
zwlekają, lecz nie zawsze, w ich przypadku 
dużą rolę odgrywa nie tylko strach, ale czę-
sto ich ogólny stan zdrowia. Niestety długie 
zwlekanie nieraz pogarsza problem, ponie-
waż nowotwór może uszkodzić głębsze war-
stwy anatomiczne, a tym samym trudniej go 
całkowicie i bezpiecznie usunąć, a powstały 
defekt następnie naprawić, zrekonstruować. 

Jakie zabiegi 
z zakresu 
chirurgii 
estetycznej 
pan przepro-
wadza?
– Operuję 
o d s t a j ą c e 
uszy, po-
wieki, robię 
lifting twa-
rzy. Także 
operacje ko-
s m e t y c z n e 
piersi – ich 
powiększa-
nie za pomo-
cą implan-
tów, dalej 
tak zwane 
modelacje piersi, ale też pomniejszanie zbyt 
dużych piersi u kobiet, które mają z tego 
powodu problemy z kręgosłupem. Dalej to 
są operacje brzucha, liposukcje podbródka, 
ud, łydek. Do zakresu chirurgii estetycznej 
należy także aplikacja botoksu albo kwasu 
hialuronowego. Osobiście botoks rzadko 
aplikuję – tym zajmują się u nas inni koledzy. 
Oprócz stosowania tych preparatów możliwa 
jest także aplikacja własnej tkanki tłuszczo-
wej pacjenta z innych części ciała do wypeł-
nienia zmarszczek, bruzd lub wychudnięć w 
twarzy albo też warg czy piersi. Ta metoda 
daje bardziej długotrwałe efekty niż zastrzy-
ki botoksu. 

Mężczyźni także chodzą na zabiegi kosme-
tyczne?
– Tak, oczywiście, choć stanowią mały odse-
tek. Większość to kobiety. 

W mediach czasem widać celebrytki o 
„sztucznych” twarzach, które są wynikiem 
braku umiaru w przeprowadzaniu operacji 
plastycznych. Zdarza się, że musi pan odra-
dzać klientowi kolejny zabieg?

– Takie przypadki się zdarzają. Trzeba dużej 
dawki dyplomacji, aby przekonać klienta, że 
kolejna operacja nie jest już potrzebna lub że 
nie przyniesie odpowiednich efektów. Czło-
wiek, który wciąż szuka dalszych wad na 
swoim ciele i jest wciąż z siebie niezadowolo-
ny, niestety ma prawdopodobnie jakiś inny, 
wewnętrzny problem.  

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Przed wyborami o podatkach
Do wyborów parlamentarnych 

pozostało raptem kilka mie-
sięcy. Chociaż oficjalna kampania 
wyborcza jeszcze się nie rozpoczę-
ła, partie już teraz próbują oswoić 
potencjalnych wyborców z perspek-
tywą mniejszych lub większych wy-
rzeczeń związanych z niezbędną 
konsolidacją finansów publicznych. 
Dla nikogo nie jest bowiem tajem-
nicą, że ogromny i z miesiąca na 
miesiąc pęczniejący deficyt budże-
towy stanowi problem, którego lek-
ceważyć nie sposób. Przedstawicie-
le Narodowej Rady Budżetowej nie 
wykluczają podnoszenia podatków 
– zabiegu znienawidzonego w rów-
nym stopniu przez biznes, pracow-
ników i całą rzeszę zwykłych konsu-
mentów.

Nie obejdzie się  
bez dyskusji
Konieczność podnoszenia podat-
ków w postcovidowej rzeczywistości 
podkreślają zarówno przedstawi-
ciele Piratów i ruchu STAN, jak i so-
cjaldemokraci oraz przedstawiciele 
ruchu ANO. Piraci są w stanie zaak-
ceptować wyższe opodatkowanie 
wydobycia zasobów mineralnych, 

forsują podatek od nieruchomości, 
które służą do celów komercyjnych, 
a także podatek cyfrowy. Ten ostat-
ni mógłby ich zdaniem wynosić od 3 
do 5 proc. Firmy powinny go płacić 
w kraju, gdzie prowadzą swój biznes, 
a nie za granicą, w którymś z rajów 
podatkowych. To wszystko musi 
być jednak wcześniej przedmiotem 
szczegółowej debaty. W sieciach 
społecznościowych gorące dyskusje 
wywołał pomysł jednego z członków 
Piratów sugerujący wprowadzenie 
podatku od nieruchomości, które-
go wysokość byłaby uzależniona 
od aktualnej wartości prywatnego 
domu czy mieszkania. Dla właści-
ciela takiej nieruchomości mogłoby 
to oznaczać nawet kilkadziesiąt ty-
sięcy koron rocznie. Lider Piratów 
Ivan Bartoš podkreślił jednak, że to 
tylko luźne dywagacje jednej osoby, 
w żadnym wypadku nie chodzi o 
szczegół z programu partii.

Socjaldemokraci chcą 
progresji podatkowej
Z podnoszeniem podatków po naj-
bliższych wyborach nie miałaby 
problemu także Czeska Partia So-
cjaldemokratyczna. Z tym, że dla so-

cjaldemokratów priorytetem byłoby 
wdrożenie podatku progresywnego. 
Innymi słowy – część dochodów 
przekraczająca określony próg po-
datkowy mogłaby być opodatkowa-
na wyższą stawką, np. 28-procento-
wą. Progresywny podatek to również 
od wielu lat postulat partii komuni-
stycznej. Dodajmy, że taki podatek w 
rozwiniętych krajach nie jest niczym 
wyjątkowym. I to od wielu już lat. 
Politycy stosujący progresję podat-
kową uzasadniają słuszność tego 
systemu m.in. potrzebą niwelowania 
dysproporcji w wysokości dochodów 
obywateli. Do dziś w większości kra-
jów UE podatki progresywne obo-
wiązują, choć stawki i progi podat-
kowe są różne. Socjaldemokraci od 
dłuższego czasu chcą wprowadzić 
też podatek bankowy. Ich zdaniem 
ciągle za niskie są też u nas podatki 
majątkowe. Z kolei obniżyć chcieliby 
w najbliższej przyszłości podatki dla 
małych i średnich przedsiębiorstw. 
Ewentualny podatek cyfrowy, zda-
niem ČSSD, powinien wynosić nie 
mniej niż 7 proc. Dotyczyłby takich 
firm, jak Google, Facebook, Amazon 
czy Apple, ale także usług w rodzaju 
Airbnb albo Uber. 

Pracownicy  
znów zapłacą więcej?
ANO planuje kompleksową rewizję 
systemu podatkowego, nie wyklu-
cza m.in. zmian stawek podatku 
akcyzowego. Opowiedziałoby się 
też za 5-procentowym podatkiem 
cyfrowym oraz nowym podatkiem 
ekologicznym przygotowywanym 
przez Unię Europejską. Chciałoby 
też obniżyć wysokość składek ubez-
pieczenia socjalnego, które opłacają 
dziś pracodawcy za swoich pracow-
ników. W grę wchodzi ponowne pod-
wyższenie podatku dochodowego 
dla pracowników. Wprowadzona od 
stycznia br. stawka w wysokości 15 
proc. miałaby obowiązywać tylko 
przez dwa lata.

Ożywić gospodarkę
Koalicja Razem (Spolu), którą tworzy 
ODS, TOP 09 i KDU-ČSL, podobnie 
jak ruch SPD podnoszenia podat-
ków (na razie) nie planują. Przed-
stawiciele koalicji Razem twierdzą 
natomiast, że ich priorytetem jest 
redukcja wydatków państwa. Ich 
zdaniem najlepszym rozwiązaniem 
byłoby obniżenie liczby urzędników 
państwowych o 13 proc. albo zlikwi-

dowanie ulg dla podróżnych, które 
wprowadził rząd Andreja Babiša i 
które z dużym zadowoleniem skwi-
towały głównie rodziny z dziećmi i 
seniorzy. ODS twierdzi, że najważ-
niejsze to ożywienie gospodarki po 
pandemii. Konkretnej recepty jed-
nak nie podaje. 

Szukanie oszczędności
Szef SPD Tomio Okamura też nie 
ukrywa, że konsolidacja finansów 
publicznych będzie po wyborach 
parlamentarnych zadaniem prio-
rytetowym. Należy przede wszyst-
kim ograniczyć niepotrzebne, jego 
zdaniem, wydatki, takie, jak zaku-
py bardzo drogiego zagranicznego 
sprzętu wojskowego. Opowiada się 
zresztą za wycofaniem czeskich żoł-
nierzy z Afganistanu oraz za ogra-
niczeniem środków, które z kasy 
państwowej płyną do producentów 
energii słonecznej. Od lat domaga 
się ukrócenia procederów naduży-
wania zasiłków socjalnych przez 
niektóre grupy społeczne. Zamiast 
podnosić podatki, chciałby szukać 
oszczędności np. poprzez połącze-
nie niektórych ubezpieczalni zdro-
wotnych. 

Kwestionariusz

Uczelnia: Wydział Lekarski Uniwersytetu 
Palackiego w Ołomuńcu

Specjalizacja: chirurgia ogólna, chirurgia 
plastyczna 

Rok rozpoczęcia praktyki: 1996
Praktyka zawodowa: oddział chirurgii 

Szpitala w Czeskim Cieszynie (1996-
2003), oddział chirurgii plastycznej 
Szpitala w Trzyńcu (od 2003 roku), 
staże w szpitalach uniwersyteckich w 
Ostrawie, Brnie, Ołomuńcu i Pradze 

Kontakt: oddział chirurgii plastycznej 
Szpitala Trzyniec, tel. 558 309 234

Operacje dla zdrowia i dla urody
NASI LEKARZE

• Chirurg Roman 
Szymczysko 
większość czasu 
pracy spędza na 
sali operacyjnej, 
część także na 
konsultacjach w 
gabinecie chirurgii 
plastycznej. 
Fot. DANUTA CHLUP



Głos   |   wtorek   |   11 maja 20218   ♩ ♩    9 Głos   |   wtorek   |  11 maja 2021

Fot. ARC

S P O R T 
S P O R T

Maria Andrejczyk, 
rekordzistka Polski w rzucie oszczepem, gwiazda Złotych Kolców

To tylko wynik. Cieszy, daje motywację, ale cele na ten sezon są inne. 
Z presją przed igrzyskami sobie poradzę, ale na pewno niczego nie 
obiecuję 

RETROSKOP 

Andrzej Niemczyk, zmarły w 
2016 roku polski siatkarz i 

trener, twórca największych suk-
cesów reprezentacji kobiet, słyn-
nych „Złotek”, był bohaterem 
ubiegłego pytania w rubryce Re-
troskop. Z rewelacyjną generacją 
„złotych” dziewczyn zdobył dwa 
złote medale mistrzostw Europy 
(2003, 2005). Kibice nie zapomi-
nają, o czym świadczą wasze listy 
z poprawnymi odpowiedziami. 
Przypominam, raz na cztery ty-
godnie do jednego z czytelników 
trafi voucher o wartości 500 koron 
do sieci sklepów Sportisimo. Naj-
bliższa lotna premia Retroskopu 

pojawi się w przyszłym tygodniu, 
po rozstrzygnięciu łamigłówki fo-
tograficznej numer 56. A więc po-
wodzenia! 

PYTANIE NR 56
Dziś piłkarska foto-zagadka. Na 
archiwalnym zdjęciu urodzony w 
Zabrzu piłkarz (obecnie utytuło-
wany trener), który wielokrotnie 
przymierzany był do prowadzenia 
kadry narodowej Polski, ale tego 
wesela nigdy nie udało się zreali-
zować. – Liczyłem, że trenerem 
reprezentacji będę chociaż raz 
w karierze. Niestety, po raz trzeci 
wybrano inną osobę. Pretensje? 

Do czego mogę mieć 
pretensje? Taka jest 
decyzja, to władze de-
cydują. Pewnie, że ma-
rzyłem o byciu selek-
cjonerem naszej kadry, 
ale taka jest piłka noż-
na – stwierdził nasz 
bohater na zdjęciu. 
Trudno być prorokiem 
we własnym kraju. Na 
otarcie łez pozostaje 
więc… Afryka. 

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

Złote Kolce pozapinane 
na ostatni guzik
Gwiazdy światowej lekkoatletyki ponownie szykują się w tym roku do Ostrawy. 19 maja na Miejskim Stadionie 
w Witkowicach odbędzie się jubileuszowa 60. edycja międzynarodowego mityngu Złote Kolce (Zlatá tretra). 
Impreza rangi Continental Tour Gold, po Lidze Diamentowej drugiej najwyższej klasy mityngów na świecie, 
otrzymała nadzwyczajne zezwolenie z czeskiego ministerstwa zdrowia. Na trybunach może się zaś pojawić 1500 
widzów. 

Janusz Bittmar

Sytuacja epidemiczna w na-
szym kraju wprawdzie skła-
nia ku ostrożnemu opty-

mizmowi, ale jeszcze w połowie 
kwietnia nie było wiadomo do koń-
ca, czy jubileuszowe Złote Kolce 
dostaną zgodę czeskich służb sa-
nitarnych. Wariant awaryjny zakła-
dał, że – podobnie jak w zeszłym 
roku – impreza zostanie przełożo-
na na wczesny jesienny termin.

– Na całe szczęście wypełnił się 
lepszy scenariusz i możemy przy-
witać lekkoatletów w Ostrawie już 
19 maja – stwierdził długoletni 
menedżer ostrawskiego mityngu, 
Alfonz Juck. Korzystne liczby do-
tyczące spadku zakażeń w naszym 
regionie przełożyły się też na inną 
optymistyczną decyzję – powrót 
kibiców na stadiony. Podobnie jak 
w przypadku futbolu i meczów z 
udziałem pierwszoligowego Bani-
ka Ostrawa, również podczas Zło-
tych Kolców liczba widzów na try-
bunie Miejskiego Stadionu będzie 
wynosiła 10 proc. pojemności ca-
łego obiektu. W przypadku dużego 
stadionu w Ostrawie-Witkowicach 
to dokładnie 1500 osób. – Szału nie 
ma, ale jesteśmy wdzięczni rów-
nież za półtora tysiąca kibiców na 
stadionie. Zawodnicy na pewno 
skwitują ten fakt z zadowoleniem, 
nikt przecież nie lubi startować 
przy pustych trybunach – zazna-
czył Oldřich Zvolánek, dyrektor 
techniczny mityngu. 

A na jakie nazwiska wabią or-
ganizatorzy widzów w tym roku? 
Jubileuszowa edycja zobowiązuje, 

a więc pomimo 
dużych kłopo-
tów związanych 
z przekracza-
niem granic pań-
stwowych w cza-
sach zarazy lista 
z a w o d n i k ó w 
robi wrażenie. 
Nas cieszy fakt, 
że do faworytów 
j u b i l e u s z o w e j 
edycji Złotych 
Kolców należy 
Polka Anita Wło-
darczyk – dwu-
krotna złota me-
dalistka igrzysk 
o l i m p i j s k i c h , 
c z t e r o k r o t n a 
mistrzyni świa-
ta, rekordzistka 
świata w rzucie 
młotem. Ta wy-
liczanka sukcesów powinna napę-
dzić strachu głównym rywalkom 
Włodarczyk, zapowiada się więc 
pasjonująca walka. Przypomnijmy, 
że Włodarczyk jest zarazem rekor-
dzistką ostrawskiego mityngu, w 
2017 roku ustanowiła nowy rekord 
mityngu wynikiem 79,72 m. 

Arcyciekawie zapowiada się 
też rywalizacja w innej konku-
rencji technicznej, skoku o tycz-
ce. Z zaproszenia organizatorów 
skorzystał bowiem lider rankin-
gu Armand „Mondo” Duplantis. 
Szwed urodzony w Stanach Zjed-
noczonych należy do największych 
gwiazd współczesnej lekkoatletyki. 
Stać go na spektakularne skoki, co 
potwierdził m.in. w Lidze Diamen-
towej oraz tegorocznych halowych 

mistrzostwach Europy w Toruniu. 
Granica 6 metrów to dla niego pest-
ka zarówno w hali w Toruniu (605 
cm), jak też na otwartym stadionie 
w Rzymie (615 cm). Ubiegłorocz-
ny magiczny wyczyn z „wieczne-
go miasta” przeszedł do historii i 
zarazem zasmucił Sergieja Bubkę, 
szwedzki gwiazdor pobił bowiem 
długoletni rekord świata należą-
cy do legendarnego ukraińskiego 
tyczkarza. Duplantis powalczy w 
Ostrawie m.in. z Samem Kendrick-
sem, z którym dwa lata temu bił 
się o złoto w mistrzostwach świata 
w Dausze, ale w końcu przegrał z 
Amerykaninem z powodu gorsze-
go bilansu poszczególnych prób na 
niższych wysokościach, a także Po-
lakiem Pawłem Wojciechowskim. 

Ręce w geście radości mogą za-
cierać również fani sprintów. Na 
królewskim sprinterskim dystan-
sie 100 m zaprezentują się m.in. 
Amerykanin Justin Gatlin i Kana-
dyjczyk Andre de Grasse. Gatlin, 
który w swoim życiorysie ma zapi-
sane wzloty i upadki, może się po-
chwalić złotem zarówno z igrzysk 
olimpijskich (Ateny 2004), jak też 
mistrzostw świata (Helsinki 2005). 
Plamą na jego wizerunku jest na-
tomiast afera dopingowa z 2006 
roku. Kiedy po zakończeniu kary z 
powodzeniem wrócił na stadiony, 
udało mu się chociażby pokonać 
Jamajczyka Usaina Bolta w fina-
le mistrzostw świata w Londynie 
2017. Ich walka na dystansie 100 
m została niemniej „okraszona” 

gwizdami publiczności pod adre-
sem Gatlina. Nie lada gratka szyku-
je się też w Ostrawie na dystansie 
200 m kobiet. Udział w mityngu 
potwierdziły znakomita holender-
ska sprinterka Dafne Schippers i 
Jamajka Shelly-Ann Fraser-Pryce. 
Kobiety powinny też zdomino-
wać rywalizację w sektorze rzutu 
oszczepem. Do gwiazd jubileuszo-
wych Złotych Kolców należy Polka 
Maria Andrejczyk, która w week-
end rzuciła oszczepem 71,40 m i o 
ponad cztery metry poprawiła wła-
sny rekord Polski. To zarazem naj-
lepszy rezultat na świecie od dzie-
sięciu lat. W walce o podium będą 
się też z pewnością liczyły Czeszki 
– Nikola Ogrodníkowa oraz legen-
darna Barbora Špotákowa, 

Dodajmy, że lista startowa 60. 
Złotych Kolców nie została jesz-
cze zamknięta, a znajdą się na niej 
między innymi kolejne polskie na-
zwiska. Komu nie uda się upolować 
biletu z bardzo ograniczonej puli, 
może obejrzeć mityng na żywo w 
stacjach ČT Sport oraz Eurosport. 
 

POLSKIE GWIAZDY 
60. ZŁOTYCH KOLCÓW
Anita Włodarczyk,  

Malwina Kopron (rzut młotem)
Maria Andrejczyk (oszczep)
Angelika Cichocka (800 m)
Michał Haratyk,  

Konrad Bukowiecki (kula)
Adam Kszczot, Patryk Dobek  

(800 m)
Marcin Lewandowski (1500 m)
Paweł Wojciechowski (tyczka)

• Szwedzki tyczkarz Armand Duplantis uważany jest obecnie za najlepszego lekkoatletę świata. 
To m.in. aktualny halowy mistrz Europy z Torunia. Fot. mat. prasowe

II Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie
Stowarzyszenie „Wspólnota 

Polska”, Polski Komitet Olim-
pijski, Pomorski Związek Żeglar-
ski oraz Akademia Marynarki 
Wojennej im. Bohaterów Wester-
platte w Gdyni serdecznie zapra-
szają do udziału w II Światowych 
Polonijnych Mistrzostwach Że-
glarskich, które odbędą się w Gdy-
ni w dniach 24-27 czerwca 2021. 
Pierwsza edycja regat odbyła się 
we wrześniu ubiegłego roku, po 
letnim poluzowaniu pandemicz-
nych obostrzeń i cieszyła się dużą 
popularnością. 

Przypomnijmy, iż dwa medale 
z Gdyni przywiozły w 2020 roku 
zaolziańskie ekipy – złoto PTTS 
„Beskid Śląski” i brąz Klub Kibica 
Boconowice. Złoty medal w ostrej 
rywalizacji w Gdyni wywalczył 

jacht nr 113 prowadzony przez za-
łogę PTTS „Beskid Śląski” w skła-
dzie: Henryk Cieślar, Anna Franek, 
Andrzej Lech, Tymon Gajdziński, 
Szymon Janik, zaś brąz zdobyła 
ekipa Klubu Kibica Boconowice 
startująca na jachcie nr 106 w skła-
dzie: Marek Słowiaczek, Grzegorz 
Słowiaczek, Ivan Borski, Konrad 
Kunc, Krzysztof Brzozowicz.

Jak będzie w tym roku? Jeszcze 
za wcześnie na prognozy, tym bar-
dziej, że zgłoszenia będą napływa-
ły aż do 30 maja i wiele wskazuje 
na to, że ponownie na starcie nie 
zabraknie mocnych załóg polonij-
nych z całego świata. 

Podajemy jeszcze garść prak-
tycznych informacji, więcej do-
kładnych wytycznych znajduje się 
na oficjalnej stronie Stowarzysze-

nia „Wspólnota Polska”, wspolno-
tapolska.org.pl.
I. Zakwaterowanie i wyżywienie 

oraz koszty przeprowadzenia 
dwudniowych regat pokrywa 
organizator.

II. Koszty dojazdu do Gdyni 
uczestnicy pokrywają we wła-
snym zakresie.

III. Wpisowe w wysokości 100 zł, 
płatne po uzyskaniu informa-
cji o zakwalifikowaniu się do 
regat.

IV. Uczestnicy będą zobowiązani 
przedstawić negatywny wy-
nik testu na COVID-19 wyko-
nany w ciągu 48 godzin przed 
przekroczeniem granicy lub 
zaświadczenie potwierdzające 
szczepienie przeciwko wiruso-
wi COVID-19. (jb) • Migawka z ubiegłorocznej pierwszej edycji. Fot. mat. prasowe

WEEKENDOWY 
SERWIS PIŁKARSKI
To był czarny weekend dla naszych drużyn w Fortuna Lidze. Swoje mecze przegrali 
zarówno piłkarze Karwiny, jak też Banika Ostrawa. Po drugą z rzędu wygraną sięgnęli 
piłkarze drugoligowego Trzyńca, którzy w wyjazdowym spotkaniu pokonali Chrudzim, 
powiększając swoją szansę na uratowanie drugoligowej skóry. 

Janusz Bittmar

FORTUNA LIGA

KARWINA – 
SLOVÁCKO 0:2
Do przerwy: 0:1. Bramki: 11. 
Daníček, 84. Petržela. Karwina: 
Ciupa – Mikuš, Šindelář (46. Jursa), 
Eduardo, Bartošák – Smrž (70. Haša), 
Jean Mangabeira – Čmelík, Qose (46. 
Tavares), Herc – Papadopulos.

Z futbolem bez ikry nie można 
myśleć o sukcesie. To drugi z rzędu 
przegrany pojedynek przed wła-
sną publicznością. Na pierwszoli-
gowe stadiony mogą już wchodzić 
w ograniczonej liczbie kibice, dla 
Karwiny ten fakt jak widać niewiele 
jednak znaczy. W Raju podopieczni 
trenera Jozefa Webera grają ostat-
nio kiepsko, o czym przekonali do-
bitnie w niedzielnym popołudnio-
wym starciu ze Slováckiem.

Goście wyszli na prowadzenie 
w 11. minucie z karnego, na 0:2 
poprawił w końcówce spotkania 
Petržela. Gospodarze wypracowali 
sobie niewiele dogodnych okazji 
strzeleckich, grając chaotycznie i 
bez pomyślunku zarówno w defen-
sywie, jak też ofensywie. Piłka albo 
wyprzedzała karwiniaków zawsze 
o kilka kroków albo wędrowała nie 
w tym kierunku, w jakim zamie-
rzali twórcy. – Niektórzy piłkarze 
widocznie myśleli, że nawet w pik-
nikowym tempie można coś wskó-
rać. Nie, nie można. Futbol bez 

waleczności, bez zaangażowania 
traci sens – stwierdził szkolenio-
wiec Karwiny Jozef Weber. 

SPARTA PRAGA 
– BANIK 
OSTRAWA  3:1
Do przerwy: 1:0. Bramki: 37. 
Karlsson, 79. Dočkal, 88. Hložek 
– 65. Buchta. Ostrawa: Laštůvka – 
Fillo, Pokorný, Stronati, Fleišman 

– Jánoš (81. Svozil), Kaloč – de 
Azevedo (81. Sor), Tetour (57. Ku-
zmanović), Buchta – O. Šašinka (57. 
Zajíc).

Majowy futbol z przymusu. Tak 
przynajmniej można odbierać fut-
bol w wykonaniu Banika Ostrawa 
i to nie tylko z perspektywy ostat-
niego występu w Pradze. Na losach 
spotkania na Letnej zaważyły błędy 
indywidualne ostrawskich piłka-
rzy. Bramkarz Jan Laštůvka dwoił 
się i troił, ale wobec defensywy 

przypominającej ementaler miał 
niewiele do powiedzenia. Do syl-
westrowego programu pretenduje 
chociażby kiks stoperów Stronatie-
go z Pokornym, po którym Dočkal 
w pięknym stylu zdobył bramkę na 
2:1. Od niedzieli wiadomo, że sztab 
trenerski Banika w nowym sezonie 
wzmocni Tomáš Galásek. Były zna-
komity defensor będzie miał cięż-
ką przeprawę…
Lokaty: 1. Slavia Praga 81, 2. Jablo-
nec 65, 3. Sparta 62,… 8. Ostrawa 
45, 12. Karwina 34 pkt. W nast. ko-
lejce: Ostrawa – Zlin (sob., 17.00), 
Slavia – Karwina (niedz., 19.30). 

FNL

CHRUDZIM – 
TRZYNIEC 0:2
Do przerwy: 0:1. Bramki: 38. Sa-
miec, 79. Hýbl. Trzyniec: Ada-
muška – Vaněk (52. Bedecs), Gáč, 
Foltyn – Omasta, Weber (87. Nie-
slanik), Habusta, Hýbl – Bolf (52. 
Javůrek), Cienciala (87. Janoščín) 
– Samiec (90. Attah).

Trzyńczanie sięgnęli po ważne 
trzy punkty, które będą się liczy-
ły w końcowej walce o uratowanie 
skóry. Na trzy kolejki przed koń-
cem rozgrywek podopieczni Fran-
tiška Straki wszystkie karty mają w 
swoich rękach. 
Lokaty: 1. Hradec Kr. 55 (awans), 
2. Líšeň 45, 3. Prościejów 39,… 9. 
Trzyniec 29 pkt. W nast. kolejce: 
Trzyniec – Prościejów (sob., 17.00). 
 

• Piłkarze Karwiny na własnym stadionie grają ostatnio koszmarnie. Fot. mfk-
karvina

Finał 
Karwina 
- Pilzno
Piłkarze ręczni Banika Karwina 

poznali rywala w finale Strabag 
Rail Ekstraligi. W walce o złoty 
medal podopieczni trenera Mi-
chala Brůny zmierzą się z Pilznem, 
które w półfinale wyeliminowało w 
pięciu meczach Duklę Praga. De-
cydujący krok uczynili szczypiorni-
ści Pilzna w niedzielę wieczorem, 
pokonując w zaciętej piątej kon-
frontacji Duklę 34:31. Dla Pilzna 
to szósty z rzędu awans do finału 
ekstraligi. 

– Pilzno pokazało charakter w 
półfinałowej serii z Duklą, a więc 
spodziewam się wyrównanej walki 
– powiedział „Głosowi” Marek Mi-
chalisko, dyrektor sportowy HCB 
Karwina. Po raz ostatni obie ekipy 
zmierzyły się ze sobą w finale se-
zonu 2018/2019 – wtedy ze zwy-
cięstwa radowało się Pilzno, które 
zwyciężyło w pięciu meczach 3:2. 
W kluczowym spotkaniu w regu-
laminowym czasie gry padł remis 
27:27, zaś w nerwowych karnych 
szczęście uśmiechnęło się do Pil-
zna. Pechowcem w karnych został 
obecny szkoleniowiec Banika Mi-
chal Brůna.

– Pałamy chęcią rewanżu i obie-
cuję w imieniu całego zespołu, 
że Pilzno nie będzie miało z nami 
łatwej przeprawy. W półfinale 
trzymałem kciuki właśnie za Pilz-
no, chciałem, żeby w finale wróciły 
wspomnienia, tym razem ze szczę-
śliwym końcem dla nas – zdradził 
w rozmowie z naszą gazetą Micha-
lisko. 

Seria finałowa do trzech zwy-
cięstw na wyrywki będzie się 
odbywała raz na parkiecie Banika 
Karwina, a raz w Pilźnie. 

W pierwszym meczu zaplanowa-
nym na najbliższą niedzielę (20.20; 
konkretna data i godzina zostały 
wczoraj ustalone z Czeską Tele-
wizją – przyp. JB) atut własnego 
parkietu będzie po stronie karwiń-
skiego zespołu. 
 (jb)
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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

PTTS „BŚ” – 15. 5.  zaprasza na 
wycieczkę ze Śmiłowic przez Guty 
i Guckie siodło do Rzeki (około 

10 km). Trasę można przedłużyć 
przez Jaworowy i Ropicę (19 km) 
lub przez Mały Jaworowy zejść do 
Oldrzychowic (około 13 km). Od-
jazd pociągu do Cz. Cieszyna z Kar-
winy o godz. 8.02, z Hawierzowa o 
godz. 7.45, z Cz. Cieszyna do Trzy-
cieża o godz. 8.42, dalej autobusem 
na przystanek Śmiłowice-Poczta 
o godz. 9.10. Kierownik Józef Piec, 
tel. 732 610 598.

WYSTAWY

MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ,  
SALA WYSTAW w Cz. Cieszynie, 
ul. Główna 15: do 28. 7. wystawa 
pt. „100 lat Czeskiego Cieszyna”. 
Czynna: wt-nie: w godz. 9.00-17.00; 
nie: w godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Hawierzo-
wie-Żywocicach, Padlých hr-
dinů 220/47A: do 31. 8. wystawa 
pt. „Wiklina, słoma”. Czynna we 
wtorki w godz. 8.00-16.00.
GALERIA MIASTA TRZYŃCA, 
DK „TRISIA”, nám. Svobody 526: 
do 11. 6. wystawy Julii Gryboś i Bar-
bory Zentkowej pt. „One Knot After 
Another”. Czynna: po-pt: w godz. 
9.00-17.00, so i nie: w godz. 14.00-
17.00.
MUZEUM HUTY TRZYNIECKIEJ 
i MIASTA TRZYŃCA, GALERIA 
Werk, Frýdecká 387: do 24. 9. wy-
stawa pt. „Historia kultury miesz-
kaniowej 1880-1980”. Czynna: wt-

-pt: w godz. 9.00-17.00, nie: w godz. 
13.00-17.00.

OFERTY

MALOWANIE DACHÓW i płotów, 
skrobanie, 3 x lakier, 140 kc/m2 
z farbą. Balicki, tel. 732 383 700.
 GŁ-160

OFERTA PRACY

PRZEDSZKOLE IM. ST. HADYNY w 
Bystrzycy zatrudni od zaraz na czas 
określony (zastępstwo za chorobowe) 

osobę do sprzątania oraz pomocy w 
kuchni przy wydawaniu posiłków. 
Bliższe informacje pod nr. tel. 558 
558 256 lub 605 540 317.
 GŁ-283
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I N F O R M AT O R

PROGRAM TV

WTOREK 11 MAJA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie położną 
(s.) 10.15 Pudełko 10.30 List do ciebie 
11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.00 
Wszystko, co lubię 14.30 Spa 14.55 
Wszystko-party 15.40 Wezwijcie po-
łożną (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 pogo-
dy, wiadomości, sport 20.10 Poste-
runkowy Topinka (s.) 21.00 Czarni 
baronowie (s.) 22.00 Marta i Věra (s.) 
22.55 Komicy na piątkę 23.50 Krymi-
nolog (s.) 0.50 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Cudowna plane-
ta 9.50 Egipt: Upadek starej rzeszy 
10.35 Serengeti 11.35 100 lat później 
12.10 Nie poddawaj się plus 12.35 Nie 
poddawaj się 13.05 Świadkowie czasu 
13.35 Wielka wojna 14.25 Ostatnie 
tajemnice trzeciej rzeszy 15.20 Na 
ratunek Tokio 16.10 Królestwo na-
tury 16.35 Spotkanie z jeżem 17.20 
Korsyka 18.15 Po Czechach nie tylko 
śladami sportu 18.45 Wieczorynka 
19.00 Na rowerze 19.15 Magazyn re-
ligijny 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Słynne bitwy II 
wojny światowej 20.55 Kolben 21.55 
1945: Droga do zwycięstwa 22.45 
Grantchester (s.) 23.35 Hassel (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Uli-
ca (s.) 9.55 Spece (s.) 11.00 Co o tym 
sądzą Czesi 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Krok za krokiem (s.) 
12.50 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 14.05 Castle (s.) 15.00 Dr 
House (s.) 16.57 Popołudniowe wia-
domości 17.25 Co o tym sądzą Czesi 
18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Anatomia ży-
cia (s.) 21.30 Misja nowy dom 22.40 
Weekend 23.40 Dr House (s.) 1.25 
Castle (s.). 
PRIMA 
6.15 Astro Boy (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.05 M.A.S.H. (s.) 8.45 Pielę-
gniarki (s.) 10.10 Palomino (film) 
12.00 Strażnik Teksasu (s.) 13.00 
Policja Hamburg (s.) 15.00 Agenci 
NCIS (s.) 15.55 Policja w akcji 16.55 
Wiadomości kryminalne 17.15 Like 
House 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Slunečná (s.) 21.40 7 przypad-
ków Honzy Dědka 22.55 Szef grilluje 
23.40 Like House 0.10 Policja w akcji 
1.10 Agenci NCIS (s.). 

ŚRODA 12 MAJA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie położ-
ną (s.) 10.00 Pr. rozrywkowy 10.40 
Posterunkowy Topinka (s.) 11.30 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Strach 
(film) 15.40 Wezwijcie położną (s.) 
16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomo-
ści regionalne 18.25 Gdzie jest mój 
dom? 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.10 Panoptikum mia-
sta Pragi (s.) 21.10 Hercule Poirot (s.) 
22.45 Niezwykłe losy 23.40 Sprawy 
detektywa Murdocha (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Najwspanialsze 

zjawiska naturalne 9.50 Spotkanie z 
jeżem 10.40 1945: Droga do zwycię-
stwa 11.30 Czeskie wsie 11.50 Nasza 
wieś 12.15 Folklorika 12.45 Magazyn 
chrześcijański 13.15 Kuba 14.10 Przez 
ucho igielne 14.35 Tubylcy, zwie-
rzęta i ja 15.30 Klucz 16.00 Wielka 
wojna 16.55 Wynalazki Leonarda da 
Vinci 17.50 Kolben 18.45 Wieczoryn-
ka 18.55 Człowiek, który poskromił 
wodę 19.25 Kawałek drewna 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Z kucharzem dookoła świa-
ta 21.00 Podróż po kostarykańskiej 
Guanacaste 21.30 Legendy czeskiej 
piłki nożnej 22.00 Lotnicze katastro-
fy 22.45 Gomora (s.) 23.35 Seks na 
sprzedaż. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 
(s.) 9.55 Anatomia życia (s.) 11.00 Co 

o tym sądzą Czesi 12.00 Południo-
we wiadomości, sport, pogoda 12.25 
Krok za krokiem (s.) 12.50 Przychod-
nia w różanym ogrodzie (s.) 14.05 
Castle (s.) 15.00 Dr House (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.30 Co 

o tym sądzą Czesi 18.30 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Tajemniczy szef 21.35 Zamień-
my się żonami 22.50 Agenci NCIS (s.) 
23.45 Dr House (s.) 1.30 Castle (s.). 
PRIMA 
6.15 Astro Boy (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.05 M.A.S.H. (s.) 8.45 Slunečná 
(s.) 10.10 Zatrzymane chwile (film) 
12.00 Strażnik Teksasu (s.) 13.00 
Policja Hamburg (s.) 15.00 Agenci 
NCIS (s.) 15.55 Policja w akcji 16.55 
Wiadomości kryminalne 17.15 Like 
House 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showti-
me 20.15 Pielęgniarki (s.) 21.35 Show 
Jana Krausa 22.50 Einstein – sprawy 
nieznośnego geniusza (s.) 0.30 Like 
House 1.05 Policja w akcji. 

CZWARTEK 13 MAJA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie położną 
(s.) 10.00 Panoptikum miasta Pragi 
(s.) 11.00 Wszystko, co lubię 11.30 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Syn Boho-
uša 14.50 Zawodowcy (s.) 15.40 We-
zwijcie położną (s.) 16.45 Wszystko, 
co lubię 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 18.00 Wiadomości regional-
ne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Posterunkowy Topinka (film) 
21.00 Gejzer 21.30 Pr. dyskusyjny 
22.30 Na tropie 22.55 Rocco Schiavo-
ne (s.) 0.35 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Korsyka 9.50 Wy-
nalazki Leonarda da Vinci 10.50 Sa-
moloty myśliwskie 11.35 Wspomnie-
nia partyzantki 12.35 Podwójne życie 
pewnej partii 13.30 Słynne bitwy II 
wojny światowej 14.20 Historie.cs 
15.25 Europa dziś 15.55 Design 16.25 
Kuba 17.20 Droga na Wostok 17.45 
Legendy czeskiej piłki nożnej 18.15 
Podróż po kostarykańskiej Guanaca-
ste 18.45 Wieczorynka 19.00 Przygo-
dy nauki i techniki 19.30 Wierzchołki 
gór z V. Čechem 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Kamera w 
podróży 21.00 Po Czechach śladami 
sportu 21.30 Wyścig z czasem 22.00 
Rodzina Nicky’ego (film) 23.40 Queer 
0.10 Bodyguard (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Uli-
ca (s.) 9.45 Zamieńmy się żonami 
11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Krok 
za krokiem (s.) 12.50 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 14.05 Castle (s.) 
15.00 Dr House (s.) 16.57 Popołudnio-
we wiadomości 17.25 Co o tym sądzą 
Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Przychod-
nia w różanym ogrodzie (s.) 21.50 
Gwiezdne życie 22.20 Agenci NCIS 
(s.) 23.10 Dr House (s.) 1.05 Castle (s.). 
PRIMA 
6.15 Astro Boy (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.05 M.A.S.H. (s.) 8.45 Pie-
lęgniarki (s.) 10.05 Hollywoodzkie 
tajemnice (film) 12.00 Strażnik Tek-
sasu (s.) 12.55 Policja Hamburg (s.) 
14.55 Agenci NCIS (s.) 15.55 Policja 
w akcji 16.55 Wiadomości kryminal-
ne 17.15 Like House 17.50 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości, pogoda 
19.55 Showtime 20.15 Slunečná (s.) 
21.35 Mroczny Kraj (s.) 22.55 Glina 
(s.) 0.10 Like House 0.40 Policja w 
akcji. 

POLECAMY

• Czarni baronowie
Wtorek 11 maja, 
godz. 21.00  
TVC1

• Posterunkowy Topinka
Czwartek 13 maja, 
godz. 21.10  
TVC 1

• Hercule Poirot
Środa 12 maja, 
godz. 21.10  
TVC 1

NEKROLOGI

Jak różne są rzeczy ukryte
w króciutkim wyrazie: żal...

Zawiadamiamy krewnych i znajomych, że dnia 4 maja 
2021 zmarła w wieku 85 lat nasza Kuzynka 

śp. MARTA SWACZYNOWA
Pogrzeb Drogiej  Zmarłej odbędzie się  we wtorek 
11 maja 2021 o godz. 13.00 z kościoła Podwyższenia 
Krzyża św. w Karwinie-Frysztacie.  RK-038

Spoczywam w Panu, bom w Panu żyła...
Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w ostat-
niej drodze 

śp.  STEFANII CZUDEK 
z Gródku

– wszystkim, którzy zostali z nią w modlitwach i wspo-
mnieniach.
 Zasmucona rodzina.
 GŁ-284

Z ogromnym smutkiem i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci na-
szego Kolegi

śp. JANUSZA LASOTY
Wyrazy głębokiego współczucia żonie Dance oraz całej rodzinie składa-
ją koleżanki i koledzy z klasy gimnazjalnej. GŁ-280

Czas mija, pamięć pozostaje.
Dnia 13 maja minie 5 lat, kiedy nas na zawsze opuścił

śp. RUDOLF KAŁUŻA
z Karwiny-Raju

zaś 26 maja obchodziłby swoje 93. urodziny. 
O chwilę cichych wspomnień i modlitwę prosi syn z ro-
dziną. RK-036

Jutro, 12 maja, obchodziłaby swoje 70. urodziny nasza 
Droga

ŚP. WANDA GORYCZKOWA
z Sibicy

O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.
 GŁ-282

Ktoś jest, i nagle Go nie ma…
Brakuje nam Jego głosu, spojrzeń, uśmiechu.

13 maja mijają 4 lata, kiedy odszedł od nas na zawsze 
nasz Kochany

śp. KAZIMIERZ STEFFEK
z Trzyńca

Wspominamy z miłością i wdzięcznością. Najbliżsi.
 GŁ-264

Skromna w swoim życiu, cicha w swoim bólu, 
kochająca i kochana odeszłaś od nas na zawsze.

Dnia 12 maja 2021 minie 1. rocznica śmierci naszej Naj-
droższej 

śp. WANDY ORAWSKIEJ 
z Podlesia

Z wdzięcznością i szacunkiem wspominają najbliżsi.
 GŁ-247

Tak bowiem Bóg umiłował świat, 
że Syna swego Jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto w niego wierzy, 
nie zginął, ale miał życie wieczne.

Dnia 12 maja przypada trzecia rocznica odejścia 

śp. STANISŁAWA SZCZUKI
zamieszkałego w Łomnej Dolnej

O chwilę modlitwy proszą małżonka, syn i córki z ro-
dzinami. GŁ-274

Nic dwa razy
się nie zdarza
 i nie zdarzy, 
z tej przyczyny
bukiet życzeń dziś składamy,
bowiem 
Setne urodziny w czwartek 13 maja obchodzi

pani LIDIA WITA
członkini MK PZKO w Suchej Górnej, która była jedną z założycieli Koła 

w roku 1947 i do dziś aktywnie wspiera jego działalność.
Szanownej Jubilatce z okazji Pięknego Jubileuszu dziękujemy za te 
wszystkie lata oraz składamy życzenia dobrego zdrowia, pogody ducha 
i tylko radosnych dni.

Zarząd MK PZKO w Suchej Górnej. GŁ-281

WSPOMNIENIA

ŻYCZENIA

Znajdź nas 
na YouTubie

Firma Okna Niedoba przyjmie pracownika na stanowisko 

REFERENT/REFERENTKA SPRZEDAŻY I WYCEN
Obowiązki:

 O pozytywna komunikacja z klientem, prezentacja towarów i usług
 O fachowe sporządzanie ofert cenowych
 O rzetelna obsługa spraw administracyjno-biurowych

Wymagania:  
 O wysoka kultura osobista
 O zdolności komunikacyjne
 O lojalność, samodzielność, pracowitość
 O wykształcenie średnie
 O umiejętność pracy na PC, MS Office, poczta elektroniczna
 O wykształcenie budowlane, znajomość języka polskiego i prawo jazdy kat. B 

mile widziane
Oferujemy:

 O motywujące wynagrodzenie 
 O umowę o pracę na pełny etat w przyjaznym środowisku pracy
 O benefity socjalne
 O miejsce pracy w Trzyńcu o stałym czasie pracy

Dziękujemy za wyrażone zainteresowanie i przesłanie życiorysu z aktualnym zdję-
ciem na e-mail: okna.niedoba@email.cz. Wybrani kandydaci będą zaproszeni do 
rozmowy osobistej.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mo-
ich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji.

Nie żyje Andrzej Kawala
W czwartek 6 maja w 

szpitalu w Zielonej 
Górze zmarł Andrzej 

Kawala – od lat 80. XX wieku zwią-
zany z Lubuskim Latem Filmowym 
w Łagowie, a także wieloletni juror 
i przyjaciel Babiego Lata Filmowe-
go na Zaolziu oraz członek Rady 
Wykonawczej trzynieckiego Klubu 
Kultury. Miał 68 lat.

Smutną wiadomość przekaza-
li organizatorzy Lubuskiego Lata 
Filmowego na swojej stronie face-
bookowej. „Spadła na nas ta wieść 
niespodziewanie, wciąż nie może-
my w nią uwierzyć, nie potrafimy 
też ubrać ją w słowa. Wiemy, An-
drzeju że chciałeś, by 50. Lubuskie 
Lato Filmowe się odbyło. Tylko jak 
zrobić je bez Ciebie? Dyrektorze, 
Andrzeju, Przyjacielu, wielkim da-
rem było z Tobą współpracować” – 
czytamy w komunikacie. 

Andrzej Kawala od początku lat 
70. związany był z ruchem DKF. Za-
łożył w 1985 roku i przewodniczył 
Zarządowi Stowarzyszenia „Klub 
Kultury Filmowej” w Zielonej Górze. 
Od 1988 roku był dyrektorem festi-

walu Lubuskie Lato Filmowe, który 
za jego kadencji zmienił formułę, 
stając się od 1990 roku Międzyna-
rodowym Festiwalem Filmowym 
poświęconym Kinematografiom 
Europy Środkowej i Wschodniej.

W 1989 roku Klub Kultury Fil-
mowej prowadzony przez Andrze-
ja Kawalę przejął przeznaczone do 
likwidacji i prowadzi do dziś kino 
studyjne „Newa” w Zielonej Górze. 
Kawala w latach 2000-2012 przez 
12 lat pełnił funkcję Przewodniczą-
cego Rady Programowej Radia „Za-
chód” S.A. w Zielonej Górze. Był 
także współzałożycielem i wicepre-
zesem Ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia Sieci Kin Studyjnych oraz 
współtwórcą kilku stowarzyszeń 
w województwie lubuskim. Zapa-
miętano go jako animatora kul-
tury nie tylko filmowej na terenie 
województwa lubuskiego – współ-
organizatora wielu imprez kultu-
ralnych. – Poznałem się z Andrze-
jem na początku lat 80. w ramach 
polskiej federacji DKF w Poznaniu, 
a potem nasze drogi krzyżowały 
się w Łagowie, Berlinie, Pradze, 

Pilźnie, Bratysławie, Węgrzech i 
na Zaolziu. Brałem udział w Lu-
buskich Latach Filmowych już od 
lat 70. Dekadę później podjęto de-
cyzję o likwidacji imprezy, a mnie 
udało się przekonać Andrzeja, żeby 
przejął stery i impreza wystartowa-
ła znów w 1988 roku 
jako Klubowe Lubu-
skie Lato Filmowe – 
wspomina Tadeusz 
Wantuła, dyrektor Ba-
biego Lata Filmowe-
go w Bystrzycy, który 
pomagał Kawale w 
organizowaniu poka-
zów filmów czeskich i 
słowackich w Łagowie, 
a także zabierał na tę 
imprezę zaolziańskich 
SMP-owców. Dzięki 
tym inspiracjom w 
1993 roku na Zaolziu 
zorganizowane zostało 
Cierlickie Lato Filmo-
we. – Andrzej był czło-
wiekiem, który zawsze 
nam pomagał. Będzie 
mi go bardzo brakowa-

ło. Nie tylko zawodowo czy hobby-
stycznie, ale rodzinnie także. Jego 
odejście boli, ale mam nadzieję, że 
Andrzej pozostanie w serdeczniej 
pamięci wielu uczestników Babie-
go Lata Filmowego i nie tylko – do-
daje Wantuła.

Andrzej Kawala urodził się 28 
października 1952 roku. Przygo-
towywał jubileuszową 50. edycję 
Lubuskiego Lata Filmowego w 
Łagowie, która ma się odbyć od 27 
czerwca do 4 lipca. 

 (szb)

• Andrzej Kawala. Fot. ARC
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UŚMIECHNIJ SIĘ KRZYŻÓWKA SYLABOWA

ARYTMOGRAF

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



MINIKWADRAT MAGICZNY I LOGOGRYF ŁUKOWATY

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zo-
stanie rozlosowana książka. Rozwiązania 

prosimy przysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin 
ich nadsyłania upływa w piątek 21 maja 2021 r. 
Nagrodę z 27 kwietnia otrzymuje Irena Walczysko 
z Trzyńca. Autorem dzisiejszych łamigłówek jest Jan 
Kubiczek.

Rozwiązanie krzyżówki sylabowej z 27 kwietnia: 
A. SOFA B. CYPEL/LADA C. NASA/JUDA D. MARA 
1. CYNA 2. SOPEL/SAMA 3. FALA/JURA 4. DADA
Rozwiązanie minikwadratu magicznego I  
z 27 kwietnia: 1. MOWA 2. OBRAZ 3. WARTA 4. AZAL 
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II  
z 27 kwietnia: 1. AZER 2. ZUPKA 3. EKRAN 4. RANO
Rozwiązanie rozetki z 27 kwietnia: APETYTY

A

1 2 3 4

B

C

D

POZIOMO: A. uroda, piękno, czar B. dawna kosz-
towna tkanina jedwabna – centralny plac w mia-
stach starożytnego Rzymu, np. Romanum C. mi-
tyczny potwór o wielu głowach odrastających po 
ścięciu – kraj ze stolicą w Hawanie D. potocznie: 
o lekcji arytmetyki, geometrii
PIONOWO: 1. mało istotny, nieznaczący 2. dobie-
rany do koszuli i garnituru – komedia lub tragedia 
3. najsławniejsza poetka starożytnej Grecji – prze-
starzale: matka chrzestna lub sąsiadka, przyjaciółka 
4. latynoamerykański taniec towarzyski pochodzą-
cy z Kuby

Wyrazy trudne lub mniej znane: BŁAWAT, KUMA

Rozwiązaniem arytmografu jest myśl Winstona Leonarda Spencera Churchilla – brytyjskiego polityka, 
męża stanu, mówcy, stratega, pisarza i historyka, dwukrotnego premiera Zjednoczonego Królestwa, 
laureata literackiej Nagrody Nobla, honorowego obywatela Stanów Zjednoczonych…

1-2-3-4-5-3 – niepożądany gość, 
intruz, narzucająca się osoba

6-7-8-9-2-10 – porusza się powoli, 

pełza i wystawia rogi 
11-12-8-13-14-15 – wieńczy je ko-

niec

16-17-4-18 – komisja sędziowska 
19-2-20-3-2 – do butów lub do 

zębów

16 13 6 7 8 8 11 12 8 13 20 12

19 4 12 13 12 19 8 13 10 14 15

1 8 13 12 2 3 4 12 18 9 17 16 20 8 5

Rozwiązaniem dodatkowym jest dokończenie cytatu, którego autorem jest Ali ibn Abi Talib, brat stry-
jeczny, przybrany syn, a następnie zięć Mahometa, mąż Fatimy: „Wartość człowieka poznasz po jego...”

1.-4. grecki mówca z Chalkis
3.- 6. pieśń bożonarodzeniowa
5.-8. pisemny apel do narodu
7.-10. Patrick, amerykański aktor 

(„Dirty Dancing”,„Uwierz w du-
cha”)

9.-12. jedno z centrów energetycz-
nych mające wpływ na zdrowie 
duchowe człowieka

11.-2. miara blachy albo papieru

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
CZAKRA, ISAJOS

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. biały... czyli uni-
kat, osobliwość 

2. wybrana do władz 
samorządowych 

3. Rączy Jeleń, ty-
tułowy bohater 
powieści „Ostatni 
Mohikanin” 

4. biletowa na dwor-
cu lub pancerna 
w banku

Wyrazy trudne 
lub mniej znane: 
UNKAS

Poziomo i pionowo 
jednakowo:

1. mroźna pora roku
2. tropikalna roślina 

o jadalnych bul-
wach; pochrzyn 

3. drzewo uprawia-
ne w tropikalnej 
Azji, rodzące 
owoce o smaku 
brzoskwini 

4. Eros w mitologii 
rzymskiej 

Wyrazy trudne 
lub mniej znane: 
IGNAM

1 2 3 4

1

2

3

4

1 2 3 4

1

2

3

4


