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Kursy narciarskie  
za każdą cenę
PROBLEM: Rok temu o wyjeździe szkół na kursy narciarskie nie mogło być nawet mowy ze względu na pandemię. 
W tym sezonie teoretycznie jest to możliwe. Nie brakuje jednak obostrzeń i warunków, czasem trudnych do 
spełnienia. Pomimo to wiele polskich szkół na Zaolziu jest zdecydowanych zorganizować pobyty narciarskie dla 
swoich uczniów.

Beata Schönwald

P
roblem w tym, że 
uczestnicy kursów 
narciarskich mu-
szą dostosować się 
do ograniczeń do-
tyczących korzy-
stania z noclegów 

w ośrodkach wypoczynkowych, ga-
stronomii oraz wyciągów narciar-
skich. Według aktualnych zasad 
sanitarnych, obecnie tego rodzaju 
usługi są dostępne tylko dla osób 
zaszczepionych lub po przebytym 
covidzie w ciągu ostatnich 180 dni. 
W przypadku grupy wiekowej 12-18 
lat jako trzecią możliwość dopusz-
cza się co prawda również posia-
danie negatywnego wyniku testu 
PCR, jego ważność różni się jednak 
w zależności od tego, czy chodzi o 
hotel, restaurację czy stok narciar-
ski. W tym pierwszym przypadku 
wygasa ona dopiero po upływie ty-
godnia. Natomiast na kolejce lino-
wej lub wyciągu narciarskim, a tak-
że w punktach gastronomicznych 
test traci ważność już po 72 godzi-
nach. W przypadku kilkudniowego 
wyjazdu należy zatem powtórzyć 
test również w trakcie pobytu. Wie-
lu szkołom w RC się to nie podoba.

Dyrektorzy szkół, z którymi roz-
mawialiśmy wczoraj, przyznają, że 
wymagania sanitarne utrudniają 
organizację kursów narciarskich. 
Polskie Gimnazjum im. Juliusza 
Słowackiego w Czeskim Cieszynie 
zaplanowało nawet kursy w dwóch 
turnusach. Na pierwszy, który roz-
pocznie się już 3 stycznia, wyjadą 
klasy drugie, które rok temu ze 
względu na lockdown nie mogły 
wziąć udziału w tej imprezie. Dru-
gi odbędzie się w marcu i jest prze-
znaczony dla pierwszoklasistów. 
Dla obu bazą będzie Korbielów w 
Polsce. Dyrektorka Maria Jarnot 
ma nadzieję, że w ciągu najbliż-
szych dni nie zmienią się diame-

tralnie czeskie i polskie przepisy 
i że na kurs, który ma się odbyć w 
pierwszych dniach nowego roku, 
młodzież będzie mogła wyje-
chać. Wszystko bowiem jest już 
zaplanowane co do joty. Łącznie 
z testowaniem na sylwestra, które 
dotyczy wszystkich uczestników 
bez względu na to, czy są zaszcze-
pieni, przebyli chorobę lub nie 
zaliczyli nic z tych rzeczy. – Testo-
wanie odbędzie się 31 bm. w dwóch 
miejscach – w naszej szkole oraz w 
przychodni lekarskiej w Orłowej. 
Test można wykonać również in-
dywidualnie w innym punkcie. 
W każdym razie w dzień odjazdu, 
czyli 3 stycznia wszyscy uczestni-
cy kursu, czyli uczniowie i kadra, 
muszą się wykazać negatywnym 
wynikiem testu PCR. Niezależnie 
od tego jeszcze przed samym od-

jazdem będą się testowali testem 
antygenowym. Natomiast jeśli 
chodzi o sam pobyt w Korbielowie, 
będziemy się kierowali rozporzą-
dzeniami ośrodka wypoczynko-
wego i właściciela wyciągów nar-
ciarskich – zaznacza Maria Jarnot, 
żywiąc nadzieję, że zanim rozpocz-
ną się ferie świąteczne, będzie wia-
domo, czy kurs rzeczywiście doj-
dzie do skutku.

Polska szkoła w Karwinie za-
planowała kurs narciarski dla 
uczniów klas 7. i 8. na koniec przy-
szłego miesiąca. – Chcemy wy-
jechać do Polski. Z  jednej strony 
nie będą więc nas obowiązywały 
obostrzenia, które wydało czeskie 
Ministerstwo Zdrowia, z  drugiej 
będziemy musieli się zastoso-
wać do przepisów w Polsce, a tam 
obecna fala koronawirusa dopiero 

przybiera na sile. W każdym razie 
po powrocie będę wymagał, żeby 
wszyscy uczestnicy poszli na test 
– stwierdza dyrektor. Znaków za-
pytania, zwłaszcza że chodzi o wy-
jazd szkoły działającej na terenie 
RC za granicę, jest jednak więcej. 
Plusem, zdaniem Śmiłowskiego, 
jest natomiast to, że szkoła nie mu-
siała na razie wpłacać żadnej za-
liczki i w razie wycofania się z tego 
przedsięwzięcia nie poniesie żad-
nych kosztów. 

W Bystrzycy jest taki zwyczaj, 
że na kursy narciarskie wyjeżdża-
ją klasy 6. i 7. Dyrektor miejscowej 
polskiej podstawówki Bogdan Si-
kora ma nadzieję, że kiedy jego 
szkoła wyjedzie w marcu w Jesio-
niki, do Karlowa pod Pradziadem, 
obostrzenia będą już poluzowane. 
Niemniej jednak przygotowany jest 

na „wszystko”, nawet konieczność 
zrobienia wymazów uczestnikom 
w połowie pobytu. – W tym celu za-
prosimy firmę, która przeprowadzi 
testy na miejscu – mówi. 

Zdaniem pedagogów, po ubie-
głorocznej wymuszonej przez pan-
demię ograniczonej aktywności 
uczniów kurs narciarski to szansa, 
o której realizację warto powalczyć 
nawet w niesprzyjających warun-
kach. – Kurs narciarski to, poza 
zieloną szkołą, najdłuższy okres, 
który dziecko spędza bez rodziców. 
To pobyt w górach, który ma swoją 
atmosferę i łączy się z przeżyciami, 
które zapamiętuje się na całe życie. 
Dzieci, które dotąd tego nie umiały, 
nauczą się jeździć na nartach, a po-
zostałe też skorzystają z  racji pro-
wadzenia zajęć przez fachowców 
– podsumowuje Bogdan Sikora.  

• Ostatni przed pandemią kurs narciarski pol-
skich szkół z Karwiny i Suchej Górnej odbył się 
w lutym ub. roku w Istebnej. Fot. DANUTA CHLUP
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Nowy mieszkaniec zoo

Młody samiec żyrafy ugandyjskiej 
(żyrafy Rothschilda) został przywie-
ziony do Zoo Ostrawa, gdzie ma 
stworzyć grupę hodowlaną z dwiema 
miejscowymi samicami w wieku 3 i 
18 lat. Nowy mieszkaniec ostrawskie-
go zoo urodził się 17 czerwca 2018 r. 
w ogrodzie zoologicznym w Poznaniu, 
skąd we wtorek 7 grudnia został 
przewieziony do Ostrawy na polece-
nie koordynatora europejskiego pro-
gramu żyraf. Ze względu na porę roku 
i niskie temperatury zwierzę zostało 
przetransportowane specjalną przy-
czepą do przewozu żyraf wyposażoną 
w ogrzewanie. – Po otwarciu przy-
czepy samiec bez problemów wyszedł 
do przygotowanej dla niego zagrody. 
Samice w tym czasie znajdowały się 
obok. Zwierzęta od początku miały 
okazję przyjrzeć się sobie i okazywały 
sobą zainteresowanie. Dlatego zaczę-
liśmy je łączyć, ale na razie tylko na 
krótki czas – wyjaśnia Ivo Firla, kie-
rownik hodowli w ostrawskim Zoo. 
Samiec żyrafy przebywa w części, w 
której ludzie nie mogą go zobaczyć 
w pełnej krasie. Ale ponieważ jest 
zainteresowany samicami, często 
wygląda za nimi przez okno, dzięki 
czemu cierpliwi zwiedzający mogą go 
podziwiać. 
Zoo w Ostrawie hoduje żyrafy Roth-
schilda od 1987 roku.  (klm) 

•••
Bon Pierwszaka 
rozliczony 

Prezes Macierzy Szkolnej w RC 
Marek Bystroń (na zdjęciu) złożył w 
ub. tygodniu osobiście w kancelarii 
Fundacji „Pomoc Polakom na Wscho-
dzie” w Warszawie rozliczenie tego-
rocznego Bonu Pierwszaka. Chodziło 
konkretnie o jego część finansową, 
czyli tzw. stypendium edukacyjne. 
Wynosi ono 500 zł na ucznia klasy 
1. Oprócz wyprawek, którymi są 
tradycyjnie tornistry wyposażone w 
przybory szkolne, 226 pierwszoklasi-
stom uczęszczającym do 23 polskich 
szkół podstawowych na Zaolziu 
fundacja przekazała w połowie paź-
dziernika 621 tys. koron. – Te środki 
trzeba było rozliczyć, uzyskać podpisy 
od opiekunów prawnych każdego 
dziecka. Dlatego chciałbym tą drogą 
podziękować wszystkim rodzicom, 
dyrektorom i nauczycielom za oka-
zaną pomoc przy kompletowaniu 
wszystkich dokumentów potrzebnych 
do rozliczenia stypendium – podkre-
śla Marek Bystroń. 
Chociaż na chwilę obecną prezes 
Macierzy Szkolnej nie może zagwa-
rantować, że w przyszłym roku dzieci 
na Zaolziu ponownie otrzymają wy-
prawkę do pierwszej klasy wraz ze 
stypendium, to może potwierdzić, że 
wniosek fundacji do rządu polskiego 
został już złożony.  (sch)

W I A D O M O Ś C I

Radek Jirků, 
analityk grupy Seven Energy,  
w sprawie galopujących cen energii

CYTAT NA DZIŚ

•••
Ceny gazu szaleją, ponieważ przyszła zima, a ten 

surowiec jest potrzebny zarówno do ogrzewania, 

jak i produkcji prądu, którego zużycie zimą rośnie 

również ze względu na ogrzewanie

W I A D O M O Ś C I

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

Fot. JUSTYNA BYSTROŃ

Fot. Zoo Ostrawa

KRESKĄ MALOWANE

Czy dwa lata temu przypuszczali państwo, że będziemy 
jeszcze bardziej podzieleni niż do tej pory? To pytanie 
retoryczne, a w odpowiedzi nie można nie ująć najważ-
niejszej kwestii – nikt nie przypuszczał, że tak się stanie, 
bo COVID-19 był pojęciem zupełnie nieznanym. I tak o 

ile jeszcze półtora roku temu wszyscy mieliśmy jednego wroga – wi-
rus, który po raz pierwszy zaatakował w Chinach, dziś wydaje się, że 
najbliższym wrogiem jest dla nas człowiek znajdujący się po drugiej 
stronie pandemicznej barykady. Dla wyjaśnienia – dla osoby zaszcze-
pionej jest to przeciwnik szczepień, i oczywiście na odwrót. 

Nie ukrywam, że także w redakcji spieramy się na temat zasadności 
nie tylko szczepień, ale i konieczności wprowadzenia takich czy in-
nych obostrzeń. Kolejne posunięcia rządu są szeroko komentowane, 
temperatura sporu wydaje się momentami bardzo gorąca. Wystarczy 
jednak sięgnąć po prasę, która koncentruje się nie tylko na naszym 
lokalnym podwórku, żeby przekonać się, że z podobnymi problemami 
boryka się praktycznie cały świat. Mówiła o tym w piątkowym wywia-
dzie polska dziennikarka mieszkająca w pobliżu austriackiego Linzu. 
Kolejny przykład – najnowszy „Tygodnik Powszechny” przynosi tekst 
ze Szwajcarii, nazywanej przez wielu kolebką demokracji. Dobre so-
bie – powie ktoś, kto przeczyta „Covidowe paszporty niezgody”. W 
skrócie chodzi o to, że Szwajcarzy już po raz drugi w krótkim odstępie 
czasu zorganizowali referendum (są u nich niemalże codziennością) 
dotyczące obostrzeń związanych z pandemią. Większość obywateli, 
bo 62 proc. poparło ustawę covidową. Reszta? Wiele osób wyszło na 
ulice, a tygodnik opisuje głośny przypadek restauratora ze znanego 
kurortu Zermatt u podnóża Matterhornu, który wpuścił do swojego 
lokalu – wbrew przepisom – zarówno zaszczepionych (to akurat mógł 
zrobić), jak i osoby, które nie posiadały paszportów covidowych (było 
to zakazane). Policja nakazała zamknąć lokal. Mężczyzna nie posłu-
chał. Skończyło się na betonowych blokach przed restauracją, a jej 
właściciel trafił do aresztu, okrzykując się… więźniem politycznym.

Dlatego jeżeli ktoś myśli, że niezły cyrk jest tylko w Czechach czy 
Polsce, niech sięgnie po teksty opisujące, jak inne kraje walczą z pan-
demią. Naprawdę różne odcienie ma ta walka. 

Wypadałoby na koniec uderzyć w świąteczny ton i nawoływać do 
pojednania i wspólnej walki z wirusem. Jestem za, ale podziały są 
tak głębokie, że chyba po prostu lepiej zamilknąć. Kilka lat temu w 
jednym z kościołów usłyszałem takie piękne słowa: „Każdy ma na tyle 
duże dłonie, żeby uczynić z nich Betlejem”. Związku z koronawirusem 
nie mają żadnego. Ale może tylko na pozór…  

ZDANIEM... Tomasza Wolffa

wolff@glos.live

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BOGUMIN
Na skrzyżowaniu ulic 
9 maja i Dr. E. Beneša, 
niedaleko dworca kolejo-
wego, powstał mały park. 
Nowe drzewa posadzili w 
nim uczniowie wszystkich 
miejscowych szkół podsta-
wowych pod patronatem 
stowarzyszenia pacjentów 
onkologicznych „Pro-fit 
12” oraz pań z organizacji 
„Alma mater”, która zaj-
muje się poszukiwaniem 
dawców szpiku kostne-
go. Nowa wyspa zieleni 
otrzymała nazwę „Park 
pokoleń”. Jego dominantą 
jest platan, który otacza 
11 ozdobnych wiśni i 
czereśni. Na wiosnę dzie-
ci wrócą tutaj i ozdobią 
drzewka wielkanocnymi 
wydmuszkami. (sch)

CZESKI CIESZYN
W Centrum Pomocy 
Społecznej „ochrzczono” 
kalendarz na 2022 rok. 
Jego tematem są skarby 
kinematografii, a w posta-
cie bohaterów filmowych 
wcielili się pracownicy 
i pensjonariusze domu 
opieki. Dzieło, którego 
przygotowania ruszyły 
już wiosną, powstało pod 

kierun-
kiem 
animatorki Iza-
beli Zajac. Nietypowy 
kalendarz można nabyć 
w obiekcie przy ul. 
Sokołowskiej, tam też 
można zakupić wyroby 
wykonane przez pen-
sjonariuszy tej placów-
ki. (sch) 

OSTRAWA
Sześć tygodni temu 
województwo moraw-
sko-śląskie uruchomiło 
infolinię energetyczną 
w celu udzielania porad 
tym mieszkańcom regio-
nu, którzy znaleźli się w 
kłopotliwej sytuacji w 
związku z bankructwem 
dostawcy prądu i gazu 
„Bohemia Energy”. Ze 
względu na gasnące za-
interesowanie od jutra 
zakończy się jej dzia-
łalność. Swoje zadanie 
jednak spełniła, udzielając 
konsultacji ok. 400 po-
szkodowanym. W usługę 
było zaangażowanych 
14 operatorów Moraw-

sko-Śląskiego Centrum 
Energetycznego, którzy 
spędzili ze słuchawką przy 
uchu ponad 3 tys. minut.
 (sch)

SUCHA GÓRNA
Plany karnawałowe gmi-
ny również w tym roku 
spaliły na panewce. Bal, 
który miał się odbyć 8 
stycznia przyszłego roku, 
został dokładnie miesiąc 
przed tą datą odwołany. 
Samorządowcy uza-
sadniają swoją decyzję 
niepomyślną sytuacją 
epidemiczną oraz nie-
przewidywalnością obo-
wiązujących obostrzeń 
sanitarnych, które często 
są wprowadzane z dnia na 
dzień. (sch)

wtorek

środa

czwartek

dzień: 2 do 4 ºC 
noc: 0 do 1 ºC 
wiatr: 1-2 m/s

dzień: 2 do 4 ºC 
noc: 0 do 1 ºC 
wiatr: 1-2 m/s

dzień: 2 do 4 ºC 
noc: 0 do 2 ºC 
wiatr: 1-3 m/s

DZIŚ...

14
grudnia 2021

Imieniny obchodzą:  
Noemi, Bertold, Izydor
Wschód słońca: 7.35
Zachód słońca: 15.26
Do końca roku: 17 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Małpy, 
Dzień Pamięci 47 
Roninów
Przysłowie: 
„Taką pogodę Nowy Rok 
przynosi, jaka na Jana od 
Krzyża się głosi”

JUTRO...

15
grudnia 2021

Imieniny obchodzą:  
Celina, Antoni, Walerian
Wschód słońca: 7.36
Zachód słońca: 15.26
Do końca roku: 16 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Herbaty, 
Dzień Esperanto
Przysłowie:
„Co zima przychłodzi, 
lato wynagrodzi”

POJUTRZE...

16
grudnia 2021

Imieniny obchodzą:  
Alina, Euzebiusz, 
Zdzisława
Wschód słońca: 7.37
Zachód słońca: 15.26
Do końca roku: 15 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Pokrywania 
Wszystkiego Czekoladą,
Dzień Pojednania
Przysłowie:
„Jak w zimie piecze, 
to w lecie ciecze”

POGODA

CZESKI CIESZYN

OSTRAWA

BOGUMIN

SUCHA GÓRNA

Spółka Obce v datech 
opublikowała najnowszy 
ranking jakości życia 
w czeskich miastach. 
Na czele uplasowały się 
ponownie największe 
metropolie i miasta 
leżące w ich otoczeniu, 
na szarym końcu 
ośrodki przemysłowe 
w województwie usteckim 
i morawsko-śląskim.

Danuta Chlup

D
wa pierwsze miej-
sca, podobnie jak 
w ub. roku, zajmu-
ją Říčany (10 pkt.) 
i Praga (9,4), dwa 
ostatnie Karwina 
(0,5) i Orłowa (0). 

W pierwszej dziesiątce najprzyjaźniej-
szych miast plasuje się ponadto Brno 
i kilka miast leżących w pobliżu obu 
największych metropolii oraz Trzeboń 
w Czechach Południowych. W rankin-
gu miast o poszerzonych kompeten-
cjach najwyżej spośród miast naszego 

regionu uplasował się Trzyniec (160. 
miejsce na 206 sklasyfikowanych). 

Przy ocenie brano pod uwagę w su-
mie 29 kryteriów, m.in. stan środowi-
ska naturalnego, dostępność opieki 
zdrowotnej oraz usług, warunki ma-
terialne mieszkańców, ale też na przy-
kład relacje międzyludzkie. Poszcze-
gólne wskaźniki miały różną wagę. Na 
końcowej ocenie najbardziej zaważył 
przyrost liczby mieszkańców ze szcze-
gólnym uwzględnieniem migracji lu-
dzi młodych oraz oferta miejsc pracy. 
W tym kontekście Karwina czy Orłowa 
miały znikome szanse na sukces. 

Burmistrz Orłowej Miroslav Chlub-
na jest rozgoryczony. 

Tu żyje się najgorzej?

– Uważamy ten projekt za niepro-
fesjonalny, nieobiektywny, tenden-
cyjny i szkodzący interesom miast i 
gmin – napisał w oświadczeniu dla 
mediów. Dodał, że danymi powinno 
zainteresować się przede wszystkim 
państwo. – Miastom, które plasują 
się na ostatnich miejscach, powin-
no podać pomocną dłoń i wspierać 
je na wszelkie możliwe sposoby, 
tak jak Unia Europejska wspiera 
kraje mniej rozwinięte – kontynu-
ował Chlubna, argumentując, że w 
rankingu publikowane są dane bez 
uwzględnienia położenia miast i 
warunków historycznych, które 
wpływały na ich rozwój. 

Prezes Obce v datech Jan Havrá-
nek w zasadzie zgadza się z tymi 
argumentami. W rozmowie z „Gło-
sem” dodał, że rozumie problemy 
naszego regionu, zna przedostat-
nią w rankingu Karwinę. Wie, że 
w mieście są szpitale, uzdrowisko, 
piękne parki. Niemniej wskaźniki 
rzutujące na jakość życia, m.in. de-
mograficzne, niekorzystnie wpły-
wają na wynik. Havránek uważa 
niemniej, że słabe oceny miast za-
głębia węglowego paradoksalnie 
mogą im pomóc. 

– Fundusze Unii Europejskiej 
przeznaczone na transformację 
regionów poprzemysłowych będą 
trafiały nie do miast, które są w 
czołówce naszego rankingu, ale do 
tych, które są na końcu. Kiedy re-
giony zwracają się o pomoc finan-
sową, argumentują to podobnymi 
danymi, jakie zamieszczamy w 
naszym rankingu. Chcą pieniędzy 
dlatego, że mają złą sytuację, nie 
dlatego, że jest dobrze – przekonu-
je.  

W SKRÓCIE...

10,5
ton żywności, czyli dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym, zebrało dla po-
trzebujących 90 organizacji z województwa morawsko-śląskiego. Sami tylko 
pracownicy urzędu wojewódzkiego przynieśli 564 kilogramów jedzenia. Tego-
roczna wojewódzka zbiórka żywności została przeprowadzona jak zwykle je-
sienią przy współpracy z Bankiem Żywności w Ostrawie. Zebrane artykuły spo-
żywcze trafią do jego klientów. Są nimi najczęściej matki wychowujące samotnie 
dzieci, samotni seniorzy, rodziny przechodzące kryzys finansowy, bezdomni oraz 
osoby niepełnosprawne.  (sch)

Można szczepić 
młodsze dzieci

Od poniedziałku można 
rejestrować na szczepie-
nia przeciw COVID-19 
również dzieci w wieku 

5-11 lat. Rejestracja odbywa się, 
podobnie jak w przypadku pozo-
stałych grup wiekowych, za po-
średnictwem Centralnego Portalu 
Rezerwacyjnego crs.uzis.cz. Dzieci 
będą szczepione dwudawkowym 
preparatem Comirnaty od firmy 
Pfizer/BionTech. Informację tę po-
dało Ministerstwo Zdrowia RC. 

Wczoraj otworzyła się ponadto 
możliwość szczepień dawką przy-
pominającą już po upływie pięciu 

miesięcy od zakończenia szczepień 
dla osób powyżej 55. roku życia oraz 
osób z  grup ryzyka i chronicznie 
chorych. Od 20 grudnia taką możli-
wość będą mieli już pięćdziesięcio-
latkowie. Pozostałe grupy mogą się 
ponownie zaszczepić po upływie pół 
roku od ostatniej dawki podstawowe-
go szczepienia. Osobom zaszczepio-
nym jednodawkowym preparatem 
Janssen zaleca się ponowne szcze-
pienie już po upływie dwóch miesię-
cy od jego aplikacji. We wszystkich 
przypadkach będą stosowane tylko 
szczepionki producentów Pfizer/
BioNTech oraz Moderna. (dc)

• Korzystajmy z zimy, dopóki ją mamy. Kolekcjonujmy kadry uchwycające 
jej piękno nie zapominając przy tym, by się zabezpieczyć przed niską tem-
peraturą.  (endy)
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Szczególna i niezapomniana…
Kto przechodził 
w czwartek 9 
grudnia o godz. 
18.00 obok sie-
dziby Klubu Po-
lonus w Brnie, 
już z  daleka 
mógł usłyszeć 
dźwięk polskich 
kolęd, ale przede 
wszystkim po-
czuć wspaniały 
zapach potraw 
wigilijnych. 

Na początek prezes klubu Danuta 
Koné-Król podziękowała członkom 
Polonusa za zaangażowanie w pracę 
klubu i polskim zwyczajem, łamiąc 
się opłatkiem, złożyła życzenia na 
następny rok. Będzie to rok jubi-
leuszowy, bowiem Polonus będzie 
obchodzić 25-lecie istnienia. Mamy 
mnóstwo planów z  tej okazji, a 
pierwszym z nich jest ambitny pro-
jekt odnowienia świetlicy klubowej, 
który powinien zostać zrealizowany 
już w styczniu 2022 roku. W planie 
jest wymiana podłogi, odświeżenie 
boazerii, pomalowanie ścian oraz 
wstawienie nowych mebli. Wszyst-
kie te prace zostaną sfinansowane 
ze środków własnych klubu oraz 

przeprowadzone w ramach wolon-
tariatu.

Po życzeniach i powitaniu Święte-
go Mikołaja przyszła kolej na ucztę 
świąteczną. Panie i panowie z Po-
lonusa przygotowali bogato zasta-
wiony stół, gdzie znalazły się dania 
wigilijne z  różnych regionów Polski 
– kujawskie, kaszubskie, podkarpac-
kie czy śląskie. Były śledzie na kilka 
sposobów, sałatki, łazanki z kapustą 
i grzybami, barszczyk, bigos z suszo-
nymi grzybami, pasztety, ciasta i ku-
tia, której nikt nie potrafi przygoto-
wać lepiej od naszej Joli z Wrocławia. 
Słowem – wigilijka w Klubie Polonus 
jest zawsze szczególna i niezapo-
mniana. Danuta Koné-Król

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

• Gościem Klubu Polonus w Brnie był Święty Mikołaj, 
który podobno przybył z daleka… Fot.  ARC

Miasta naszego regionu 
w rankingu 
160. Trzyniec  
166. Jabłonków 
171. Ostrawa
177. Czeski Cieszyn
189. Bogumin 
195. Hawierzów
205. Karwina
206. Orłowa

• Karwina, pomimo wielu walorów, 
m.in. architektonicznych, uplasowała 
się na przedostatnim miejscu w ran-
kingu. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Dwa konflikty

W p i ą te k 
w Wę-
d r y n i 
odbyła 

się konferencja „Kon-
flikt polsko-czeski 
w świetle wojny gru-
zińsko-armeńskiej w 
1918 r.”. Jej tematem 
stały się wydarzenia 
sprzed ponad stu lat. 
Chociaż jak na ówcze-
sne czasy te dwa wy-
darzenia na Zaolziu i Kaukazie dzie-
liła ogromna odległość geograficzna, 
to z punktu widzenia historycznego 
ich przebieg niewiele się różnił. Krótki 
konflikt zbrojny dwóch bliskich naro-
dów, w tle imperialistyczne rozgrywki 
sąsiadów, a na końcu brutalna sowie-
tyzacja republik. – W związku z obec-
ną sytuacją epidemiczną program 
ograniczyliśmy do wykładów miejsco-
wych zapaleńców historii i sympaty-

ków Zakaukazia. W tym roku w koń-
cu zrezygnowaliśmy ze współpracy z 
misjami dyplomatycznymi Armenii 
i Gruzji, lecz żyjemy w nadziei, że w 
przyszłości do takiej współpracy doj-
dzie – powiedział jeden z organizato-
rów Roman Zemene. Podziękował też 
nauczycielom Polskiego Gimnazjum 
oraz wędryńskiej młodzieży za przy-
gotowanie wykładów i prezentacji.
 (endy)

• Weronika Zemene 
podzieliła się swoimi spo-
strzeżeniami z wyjazdu do 
Czeczenii i Azerbejdżanu. 
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Rys. JAKUB MRÓZEK
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Od konserwatora do naczelnika
Przed ubiegłorocznymi świętami Bożego Narodzenia Milan Bláha wypuścił na rynek grę planszową „Tramwaj 
1910”. W tym roku, również w przedświątecznym okresie, pojawiła się jubileuszowa, poszerzona edycja planszówki 
przypominającej historyczną cieszyńską linię tramwajową. Jedną z nowości są zasady gry w języku polskim.

Danuta Chlup

P
rzypomnijmy za-
sady. Pionki po-
ruszają się po ob-
wodzie planszy, 
trasą z nazwami 
przystanków cie-
szyńskiego tram-

waju, który w latach 1911-1921 kur-
sował z ul. Bielskiej na dworzec 
kolejowy w dzisiejszym Czeskim 
Cieszynie i z powrotem. Zada-
niem graczy jest awans ze stano-
wiska konserwatora tramwaju, 
poprzez kontrolera biletów i mo-
torniczego, na stanowisko naczel-
nika linii tramwajowej. Aby to 
osiągnąć, trzeba zaliczyć wszyst-
kie przystanki i zebrać karty bo-
nusowe. Planszówka wymyślona 
przez Zuzanę i Milana Bláhów z 
Czeskiego Cieszyna jest nie tylko 
zabawą, ale też lekcją historii re-
gionalnej. 

– Postanowiliśmy zrobić jubile-
uszową, poszerzoną edycję, ponie-
waż w tym roku połączyły się dwie 
rocznice: 110 lat od uruchomienia 
linii tramwajowej oraz 100 lat od 
zakończenia jej eksploatacji – tłu-
maczy pan Milan. 

Nowa wersja gry ma ulepszony 
design, klasyczne pionki zostały 
zastąpione przez kolorowe tram-
waje z kartonu, do pakietu kart 
dodano nowe, specjalne. Na od-
wrotnej stronie planszy powstała 
dodatkowa gra – wyścig tramwa-
jów. Jej tłem graficznym jest hi-
storyczna mapa Cieszyna sprzed 

ok. stu lat z wyznaczoną rzeczy-
wistą trasą linii tramwajowej. 

– Tramwaje w normalnych wa-
runkach nie mogą się wyprzedzać 
na jednotorowej linii, nocny wy-
ścig traktujemy jako jazdę duchów 
dawnych tramwajów, które gonią 
się po mieście – śmieje się pan Mi-
lan. Zwraca uwagę na szczegóły, 

które podnoszą wartość edukacyj-
ną „Tramwaju 1910”. Pierwszym 
jest dodanie niemieckich nazw 
przystanków, stosowanych w cza-
sach Austro-Węgier, drugim dawny 
herb Cieszyna na planszy i pudeł-
ku, trzecim metalowa odznaka w 
kształcie tramwaju. Można ją wy-
korzystać w czasie gry jako nagro-

dę dla zwycięskiego tramwajarza, 
atrakcyjna może być także dla osób 
kolekcjonujących odznaki tury-
styczne. Co ciekawe – gra została 
wyprodukowana w Czechach, na-
tomiast odznakę wykonał polski 
producent. 

Tworząc jubileuszową edycję, 
Milan Bláha postanowił opraco-

wać także polskie zasady gry. Prze-
kład dokonany przez zawodową 
tłumaczkę jest już gotowy. Zasady 
gry w języku polskim można po-
brać ze strony internetowej www. 
1910.eu. Na tej samej stronie moż-
na planszówkę zamawiać. W Cze-
skim Cieszynie można ją także 
kupić w sklepie z komputerami i 
telefonami w sąsiedztwie dworca 
autobusowego. 

– Na razie nie drukujemy pol-
skich zasad i nie wkładamy ich do 
pudełek, ponieważ popyt z Polski 
jest za mały, aby to było rentowne. 
Jest to jednak otwarta kwestia – 
tłumaczy Bláha. 

Marzy mu się, aby planszówką 
zainteresowało się w większym 
stopniu miasto Czeski Cieszyn i 
oferowało ją na przykład w Cen-
trum Informacji Turystycznej. 
Nawiązał także kontakt z  woje-
wództwem morawsko-śląskim, 
które włączyło „Tramwaj 1910” 
do regionalnych produktów tury-
stycznych. 

– Cieszymy się, że wydaliśmy tę 
grę, jubileuszowa edycja koszto-
wała nas dużo energii i pieniędzy. 
Zawsze chciałem, aby to była nie 
tylko planszówka, ale miała także 
wartość dodaną, przypominała coś 
z  historii regionu – podsumowu-
je Milan Bláha. – Na pewno przez 
następnych co najmniej dziesięć 
lat nie będziemy już wymyślali dal-
szej edycji. Dlatego ten, kto dzisiaj 
kupi „Tramwaj 1910”, będzie mógł 
przekazać grę, jako swego rodzaju 
pamiątkę historyczną, przyszłym 
pokoleniom.  

• Milan Bláha prezentuje rozszerzo-
ną wersję gry. Fot. DANUTA CHLUP

Grudzień bogaty  
w zwyczaje i wierzenia
Tradycje, zwyczaje, a także wierzenia bożonarodzeniowe na Śląsku Cieszyńskim oraz te związane z Adwentem 
przypomniał na ostatnim w 2021 roku wykładzie Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego (MUR) 
w klubie „Dziupla” w Czeskim Cieszynie dr hab. Grzegorz Studnicki. 

Łukasz Klimaniec

W 
n i e z w y -
kłą, trwa-
jącą bli-
sko dwie 
g o d z i n y 
p o d r ó ż 
po trady-

cjach, zwyczajach i wierzeniach 
związanych z okresem Adwentu i 
Bożego Narodzenia na Śląsku Cie-
szyńskim zabrał w środę 8 grudnia 
słuchaczy MUR-u dr hab. Grze-
gorz Studnicki, etnolog i etnograf 
z Uniwersytetu Śląskiego. Ostatni 
w 2021 r. wykład był okazją do za-
prezentowania świątecznych tra-
dycji sprzed lat i zestawienia ich 
ze współczesnością. Dla słuchaczy 
była to też sentymentalna podróż, 
bowiem – jak się okazało – wiele 
elementów z tradycji dobrze pa-
miętali, a niektóre bożonarodze-
niowe zwyczaje kultywują do dziś.

Adwent, jak Wielki Post
Wprowadzając słuchaczy w ten kli-
mat, Grzegorz Studnicki zauważył, 
że najważniejsze święta przypa-
dają na przełomowe wydarzenia z 
punktu widzenia kalendarza astro-
nomicznego – przesilenie letnie, 
zimowe, równonoc zimową i wio-
senną. Właśnie wtedy dochodziło 
do największej liczby praktyk zwią-
zanych z obrzędowością i zwycza-
jami. – To nie przypadek, że na ka-
lendarz zjawisk astronomicznych 
został nałożony rok kościelny, a 
święta obchodzone są w czasie 
przypisanym obrządkom z okresu 
przedchrześcijańskiego – stwier-
dził etnolog.

Przykładem jest właśnie Boże 
Narodzenie, które zastąpiło obcho-
dzone w starożytnym Rzymie 25 
grudnia święto Słońca Niezwycię-
żonego. Stało się to wówczas, gdy 
chrześcijaństwo zostało oficjal-
ną religią Cesarstwa Rzymskiego. 
Omawiając ten temat, Studnicki 
przypomniał, że w Piśmie Świętym 

tylko ewangeliści św. Łukasz i św. 
Mateusz wspominają o narodzinach 
Chrystusa. A i tak obie wersje różną 
się od siebie, dlatego datę narodzin 
należy traktować jako umowną.

– Mateusz wyznaczył narodzi-
ny Jezusa na 4 rok p.n.e, a to czas, 
w którym umiera Herod. Łukasz 
tymczasem zwraca uwagę na spis 
majątkowy, a nie pochodzeniowy. 
Żadne źródła nie potwierdzają, że 
Maryja i Józef musieliby wrócić do 
miejsca swojego pochodzenia. To 
był fiskalny spis i nie było potrze-
by przemieszczania się. A taki spis 
miał miejsce w 6 roku naszej ery – 
wskazał etnolog. 

Omawiając tradycje i zwyczaje 
bożonarodzeniowe na Śląsku Cie-
szyńskim, gość MUR-u zaczął od 
Adwentu, który dawniej był zbliżo-
ny do okresu do Wielkiego Postu i 
liczył 40 dni. Zaczynał się po przy-
padających na 11 listopada obcho-
dach św. Marcina. Przy tej okazji 
słuchacze poznali genezę powie-
dzenia „najlepsza gęsina na świę-
tego Marcina”. Według podań św. 
Marcin z Tours, który w ikonografii 
pokazywany jest jako żołnierz na 
koniu odcinający kawał swojego 
płaszcza, by mógł okryć się nim 
żebrak, po przyjęciu chrztu i na-
wróceniu zrezygnował z wojska. 
Został gorliwym mnichem. Gdy w 
371 r. został wybrany na biskupa, 
nie chciał przyjąć tej funkcji i ukrył 
się. Według podań zdemaskowała 
go właśnie gęś swoim gęganiem. 

Kolejnym świętym na adwento-
wej drodze tradycji i zwyczajów był 
św. Andrzej. Popularne andrzejki 
przypadały jednak nie 30 listopa-
da, ale w wigilię św. Andrzeja i do-
tyczyły dziewcząt. A te wierząc we 
wstawiennictwo św. Andrzeja wró-
żyły sobie, która pierwsza wyjdzie 
za mąż.

Grudniowe zwyczaje
W dzień 4 grudnia, czyli obchody 
św. Barbary, tradycyjnie dokony-
wano świniobicia. Studnicki za-
uważył, że do św. Łucji, czyli 13 

grudnia, należało prosiaki ubić, a 
mięso dobrze przyrządzić. 

6 grudnia nierozerwalnie kojarzy 
się ze św. Mikołajem, który przy-
nosił prezenty. Nie inaczej było na 
Śląsku Cieszyńskim. – Dzieci były 
odpytywane, czy były grzeczne, czy 
potrafią zmówić modlitwę. Ze św. 
Mikołajem często pojawiały się dia-
bły, za które przebierali się chłopcy. 
Jak spotkali dziewczynę, to wysma-
rowali jej twarz sadzą, a jak trzeba 
było wyczyścić, to najlepszy był 
śnieg – przyznał wykładowca.

Prezenty przynoszone przez św. 
Mikołaja nie były wyszukane – owo-
ce, kawałek czekolady, własnoręcz-
nie przez rodzica zrobiona zabaw-
ka – to sprawiało dzieciom radość. 
Na prezentowanych przez pana 
Grzegorza ponad 120 zdjęciach słu-
chacze zobaczyli m.in. unikatowe 
fotografie dotyczące zwyczaju cho-
dzynio Mikołajów w Istebnej, czyli 
grupy kolędniczej podzielonych na 
„biołych” i „czornych”. Do pierwszej 
należeli biskup, który pełni rolę św. 
Mikołaja, kościelny czy para młoda. 
Do drugiej – cztery diabły, komi-
niarz, Żyd czy Cygan. Taka grupa 
odwiedzała 6 grudnia okoliczne do-
mostwa w Trójwsi.

Przypadający na 13 grudnia 
dzień św. Łucji w tradycji ludowej 
pozwalał przewidzieć pogodę na 
nowy rok. Każdy dzień liczony do 
Bożego Narodzenia symbolizował 
kolejny miesiąc. Jaka danego dnia 
była pogoda, taka według wierzeń 
miała być w odpowiadającym mu 
miesiącu. – Tego dnia można było 
zbierać drewno, a przygotowując 
obiad, sprawdzić, gdzie ten dym z 
ogniska się unosi. Według wierzeń 
z tamtej strony miała nadejść cza-
rownica. Aby ją odstraszyć przy 
wejściu do domu stawiano miotłę 
na sztorc – mówił Studnicki. Uwa-
żano też, że w dniu św. Łucji nie 
należy nic nikomu pożyczać ze 
swojego domu, bo nie wiadomo, 
kto pożyczony przedmiot weźmie 
do ręki i – a nuż – przejmie kontro-
lę nad jego właścicielem. Znanym 

– jak się okazało – wśród słucha-
czy MUR-u zwyczajem na Śląsku 
Cieszyńskim było też wręczanie 
gałązki czereśni dla dziewcząt – je-
śli gałązka zakwitła, wróżyło to za-
mążpójście.

21 grudnia (imieniny Tomasza) 
to najkrótszy dzień w roku. W lu-
dowej tradycji z tego powodu od-
radzano wychodzenie z domu, czy 
pójście do lasu, bowiem wierzono, 
że człowieka może tego dnia spo-
tkać nieszczęście. – Mimo to grupy 
dzieci odwiedzały domostwa śpie-
wając „posłał nas tu święty Toma, 
czyście są tu wszyscy w doma” – 
mówił prelegent.

Wigilijne rarytasy?  
Jelito i kapusta 
Wigilia była szczególnym dniem 
– wszak to, co zrobi się w Wigilię, 
będzie miało wpływ na przyszłość. 
Dlatego przestrzegano dzieci, żeby 
były grzeczne i nie dostały repry-
mendy (bo inaczej będą karcone 
cały rok), unikano też długiego 
spania, które miało symbolizować 
lenistwo lub chorobę. 

Kulminacyjnym momentem 
była wieczerza wigilijna. Nie wolno 
było odejść od stołu (tylko gospo-
dyni miała takie prawo), bo to sym-
bolizowało stratę bliskiej osoby. 
Trzeba było skosztować wszystkich 
potraw, a pierwszą odciętą skibkę 
schować. Nie należało wyrzucać 
resztek wigilijnego jedzenia, a pod 
talerzami chowano pieniądze, albo 
łuskę karpia, co miało symbolizo-
wać powodzenie. 

Ciekawie wypadła prezenta-
cja wigilijnych potraw w różnych 
zakątkach Śląska Cieszyńskiego 
sprzed stu lat. Grzegorz Studnicki 
zauważył, że w terenach górskich 
w Beskidach ryba wcale nie królo-
wała na tej wyjątkowej wieczerzy, 
bo góralom po prostu trudno było 
ją zdobyć. Dlatego na stole można 
było znaleźć chleb z masłem, kapu-
stę kiszoną z mięsem wieprzowym 
i szpyrkami, groch z pieczkami i 
bryndzą, maślankę, zupę grzybo-

wą z ziemniakami, kapustę białą, 
strudle, szulki czy zawijoki. Z przy-
toczonej przez dra Studnickiego 
relacji Władysława Młynka wyni-
ka, że w okolicach Jabłonkowa „po 
połamaniu się opłatkiem oraz roz-
dzieleniu chleba, który spożywano 
z miodem, smarowano masłem i se-
rem lub maczano w roztopionej sło-
ninie (szpyrkach), podawano zupę 
grochową z chlebem, jelito z kapu-
stą i ziemniakami, a wśród uboższej 
części społeczności wiejskiej poja-
wiały się głównie potrawy mączne 
– makaron z masłem, groch goto-
wany na sucho, fasola, bób”. 

Z wigilijną nocą wiązały się też 
wierzenia. Jednym z nich było 
nasłuchiwanie przez panny, skąd 
dobiega szczekanie psa – według 
tradycji z tej strony właśnie miał 
pochodzić przyszły mąż. Inny zwy-
czajem było łapanie sztachet – jeśli 
panna uchwyciła parzystą liczbę, 
czekała ją dobra przyszłość. 

Pierwszy dzień świąt Bożego Na-
rodzenia był poświęcany rodzinie 
i spędzało się go w domu. Dopiero 
w drugi, w św. Szczepana zaczynał 
się ruch, odwiedzanie winszowa-
nie, kolędowanie czy wystawianie 
jasełek. 

28 grudnia, w obchodzone tego 
dnia Święto Młodzianków, nie 
pozwalano dzieciom samym wy-
chodzić z domu. Ewentualnie 
wychodzono z nimi do kościoła 
po błogosławieństwo. Pilnowano 
też, jaki dzień tygodnia przypad-
nie 28 grudnia, by przypadkiem w 
nadchodzącym roku nie zaczynać 
tego dnia podróży, sianokosów, czy 
ważnej pracy. 

Święto Trzech Króli kojarzone 
było z chodzeniem pastuszków i 
kolędników, a następujący później 
okres karnawałowy obfitował w 
liczne bale i zabawy. Huczne świę-
towanie kończył pogrzeb basów, 
a zgodnie z tradycją 2 lutego, na 
święto Matki Bożej Gromnicznej 
miały zniknąć wszelkie pozostało-
ści po świętach Bożego Narodze-
nia.  

• Dr hab. Grzegorz Studnicki, etnolog i 
etnograf z Uniwersytetu Śląskiego, za-
brał słuchaczy w podróż po tradycjach 
i zwyczajach bożonarodzeniowych. 

• Środowy wykład MUR-u 
uświetnił znakomity występ 
Karola Suszki, który recytował 
wiersze Adama Sikory. 
Zdjęcia: ŁUKASZ KLIMANIEC

»Bóg się rodzi« nad Olzą 

Znane polskie kolędy za-
brzmiały w piątek 10 
grudnia nad Olzą w Cze-
skim Cieszynie. Koncert 

Kameralnego Zespołu Śpiewacze-
go TA Grupa uświetnił pełne atrak-
cji popołudnie na terenie Ośrodka 
Kultury Strzelnica. Wydarzenie 
przyciągnęło sporo osób – w więk-
szości rodziny z małymi dziećmi, 
które mogły skorzystać z propozy-
cji nawiązujących do Bożego Na-
rodzenia. Na zewnątrz Strzelnicy 
można było z bliska zobaczyć wiel-
błąda i osiołka (była możliwość 
przejażdżki na tych zwierzętach), 
wsiąść w zaprzęg konny, który wo-
ził chętnych wzdłuż Olzy, obejrzeć 
bożonarodzeniową szopkę, sko-
rzystać z oferty gastronomicznej 
lub wziąć udział w świątecznych 
warsztatach, jakie trwały w bu-
dynku ośrodka. Dużą atrakcją dla 
dzieci byli klauni, którzy zabawiali 
najmłodszych m.in. obdarowując 
ich balonikami.

Kulminacją był koncert i wspólne 
kolędowanie z Kameralnym Zespo-
łem Śpiewaczym TA Grupa, który 
działa przy MK PZKO w Czeskim 
Cieszynie-Osiedlu. Artyści przygo-
towywani do tego występu przez 
swoją dyrygentkę Joannę Nowicką 
musieli w piątek z konieczności po-
radzić sobie bez niej. W tej roli za-
stąpiła ją Danuta Siderek, kierownik 

organizacyjny TA Grupy. Wykonaw-
cy zaprezentowali polskie kolędy 
i pastorałki – nad Olzą zabrzmiały 
m.in. „Wśród nocnej ciszy”, „Bóg się 
rodzi” „Triumfy Króla Niebieskie-
go”, „Zaśnij dziecino”, „Dnia jedne-
go o północy”, a także kolędy cze-
ska, włoska, francuska i angielska.

We wspólnym śpiewaniu wzięła 
udział burmistrz Czeskiego Cie-
szyna Gabriela Hřebačkowa, która 
składając mieszkańcom życzenia, 
przypomniała, że jeszcze dwa lata 

temu, w 2019 roku, to wydarzenie 
odbywało się w innym miejscu i 
scenerii.

– Mam w pamięci, kiedy na sce-
nie była pani konsul, a my mieli-
śmy przed sobą piękny czas Ad-
wentu. Tymczasem rok 2020 był 
już zupełnie inny (z powodu pan-
demii i obostrzeń kolędowanie zo-
stało odwołane – red.). Cieszymy 
się, że możemy spotkać się tu, nad 
Olzą, naszą rzeką, która zawsze łą-
czyła ten najpiękniejszy skrawek 

ziemi, łączyła narody, 
kultury i dwa miasta – 
powiedziała.

W piątkowym kolędo-
waniu nad Olzą uczest-
niczyli również prezesi 
miejscowych kół PZKO 
– Małgorzata Rakow-
ska (MK PZKO Czeski 
Cieszyn-Centrum) oraz 
Janusz Trombik (MK 
PZKO Czeski Cieszyn-
-Osiedle). Składając 
życzenia nie kryli sa-
tysfakcji, że wydarzenie 
doszło do skutku i moż-
na było się wreszcie spo-
tkać na kolędowaniu.

– Niektórych naszych 
członków nie widzieli-
śmy prawie dwa lata – 
przyznał Janusz Trom-
bik. Zapewnił, że choć 

wiele wydarzeń zostało odwołanych 
lub przesuniętych, to odbędą się, 
gdy tylko organizacja imprez będzie 
znów możliwa. 

Kolejne świąteczne wydarze-
nie na terenie Ośrodka Kultury 
Strzelnica zaplanowano na naj-
bliższy piątek (17 grudnia) od 15.00 
do 18.00. W programie m.in. wy-
stęp mażoretek, Kapeli „Nowina”, 
warsztaty świąteczne oraz możli-
wość przejażdżki konnym zaprzę-
giem. (klm)

• Za sprawą artystów TA Grupy nad Olzą zabrzmiały znane polskie kolędy i pastorałki. 
Zdjęcia: Łukasz Klimaniec

Beksiński 
pod 
Równicą

W Muzeum Ustrońskim 
im. Jana Jarockiego 
można obejrzeć wy-
stawę prac Zdzisława 

Beksińskiego, jednego z najbardziej 
wszechstronnych polskich arty-
stów współczesnych, który oprócz 
malarstwa zajmował się m.in. foto-
grafią artystyczną, grafiką, rzeźbą 
czy rysunkiem. Ekspozycja potrwa 
do 27 lutego 2022 roku.

Wystawione dzieła zostały wy-
brane ze zbiorów Muzeum Histo-
rycznego w Sanoku, które posiada 
największą kolekcję malarstwa 
Beksińskiego. Prezentowane pra-
ce przybliżają ścieżki rozwoju jed-
nego z najbardziej oryginalnych 
polskich twórców, przedstawiciela 
symbolizmu, surrealizmu i moder-
nizmu. 

Powód, dla którego prace Bek-
sińskiego zostały wypożyczone z 
Muzeum Historycznego w Sanoku, 
również nie jest banalny – Muzeum 
Ustrońskie obchodzi w tym roku 
35-lecie istnienia i w ten sposób 
chciało uczcić rocznicę.

 „Zwrot”



Głos   |   wtorek   |   14 grudnia 20216   ♩ ♩    7 Głos   |   wtorek   |   14 grudnia 2021

O tym, czy szczepić się, czy nie 
szczepić oraz jak w zdrowiu spę-
dzić zbliżające się święta rozma-
wiamy dziś z lekarzem rodzinnym 

w Bystrzycy Lucyną Škňouřil. 

Początek grudnia, przeziębienia, koronawi-
rus. Czy to znaczy, że drzwi do pani przy-
chodni się nie zamykają?
– Drzwi się nie zamykają i telefon nie milk-
nie, bo ze względu na obecną sytuację epi-
demiczną wolę, żeby pacjenci, którzy mają 
ostre objawy zapalne, jak kaszel, katar czy 
typową dla covidu utratę węchu lub smaku, 
najpierw do mnie zadzwonili i telefonicznie 
umówili się na wizytę. Chcę tak uniknąć sy-
tuacji, kiedy w poczekalni siedzą razem oso-
by zdrowe z zakażonymi. 

Czy w sytuacji tak dużej liczby zakażeń w 
ogóle da się to zrobić?
– Staramy się i myślę, że to działa. Zmieniliśmy 
system pracy i przyjmujemy pacjentów tylko 
po uprzednim zamówieniu. Pierwsze trzy go-
dziny pracy przeznaczamy na tych, którzy pil-
nie potrzebują lekarza ze względu na objawy 
chorobowe. Później przyjmujemy osoby, które 
chcą coś skonsultować, zrobić badania okreso-
we, badania przed zabiegiem operacyjnym itp. 
Na początku co prawda napotykaliśmy na pe-
wien opór ze strony pacjentów, myślę jednak, 
że z upływem czasu sami docenili, że dzięki 
temu nie muszą czekać w kolejce. Informacje 
na ten temat z numerem telefonu, pod który 
należy dzwonić, oraz adresem e-mailowym, 
na który można napisać w celu umówienia 
wizyty, zamieściłam na stronie internetowej 
gabinetu oraz opublikowałam w informatorze 
bystrzyckim. Większość ludzi zaakceptowała 
ten system, choć czasem znajdą się również 
niezdyscyplinowane wyjątki.

Czy mimo wszystko pacjenci z innymi 
dolegliwościami nie boją się obecnie przy-
chodzić do lekarza właśnie z obawy przed 
koronawirusem? 

– To bardzo indywidualne. Niektórzy ludzie aż 
przesadnie się boją i w ogóle nie chcą ruszać z 
domu. Inni z kolei, a często chodzi również o 
osoby starsze, które powinny być szczególnie 
ostrożne, przyjdą bez zamówienia, bez maski i 
bez szczepienia i bardzo się dziwią, że mi się to 
nie podoba. 

Skoro już mowa o covidzie, to czy większość 
pani pacjentów jest zaszczepiona, a tych, któ-
rzy nie są, czy stara się pani przekonać, żeby 
to zrobili?
– Staram się wszystkich przekonywać, że 
trzeba się szczepić, bo to jedyny sposób, jak 
zmniejszyć siłę powracających fali epidemii. 
I – choć, być może, niektórzy poczują się do-
tknięci – uważam, że niezaszczepienie się jest 
przejawem egoizmu i brakiem poczucia odpo-
wiedzialności zbiorowej. Chociaż szczepion-
ka nie chroni w 100 proc., to lepiej mieć jakąś 
ochronę niż nie mieć żadnej, nie mówiąc o 
tym – co potwierdzają dotychczasowe wyniki 
badań – że szczepienie na pewno chroni przed 
powikłaniami i ciężkim przebiegiem choroby, 
a tym samym przed nadmiernym przepełnie-
niem i niewydolnością szpitali oraz ogólnie 
służby zdrowia. Na tym, niezależnie od tego, 
czy boimy się covida czy nie, nam wszystkim 
powinno przecież zależeć. Jedynym przeci-
wskazaniem szczepienia jest uczulenie na któ-
ryś ze składników zawartych w szczepionce. 
Na podstawie własnych doświadczeń – a szcze-
pię już od kwietnia i to różnymi preparatami – 
mogę jednak powiedzieć, że oprócz niespecy-
ficznych poszczepionkowych objawów takich 
jak ból głowy i mięśni, bóle w miejscu podania 
zastrzyku czy zmęczenie nie spotkałam się z 
żadnymi poważnymi skutkami ubocznymi.

Wiele osób uważa, że po przebytym CO-
VID-19 mogą czuć się bezpiecznie, w związku 
z czym odrzucają możliwość szczepienia.
– Niestety, te osoby muszę wyprowadzić z błę-
du. Nawet przebyty COVID-19 nie chroni przed 
reinfekcją. W przychodni mam do czynienia z 
kilkoma takimi przypadkami tygodniowo. Nie-

prawdą też jest, że ponowne zacho-
rowanie ma lżejszy przebieg. 

W mediach dowiadujemy się, że 
pielęgniarki na covidowych od-
działach padają z nóg. Czy pani 
jako lekarz pierwszego kontaktu 
też odczuwa zmęczenie związane z 
pandemią?
– Na pewno jest to męczące, bo 
przybyło nam pracy administracyj-
nej i telefonów z tym związanych. 
Chociaż pandemia trwa od półtora 
roku, to my w kółko odpowiadamy 
na te same pytania. Najbardziej 
zaś doprowadza nas do szału, że 
sanepid pomimo obietnic, że bę-
dzie informować ludzi, którzy mieli 
kontakt z osobą zakażoną, oraz wy-
stawiać tzw. e-kwarantanny, więk-
szością nie wywiązuje się z tego za-
dania. W efekcie robimy to my, choć 
tak naprawdę nie ma to nic wspól-
nego z medycyną. 

Święta za pasem. Co pani zdaniem 
należy robić lub czego nie robić, żeby przeżyć 
je w zdrowiu? 
– Na wiele rzeczy nie mamy wpływu, ale wiele 
też zależy od nas samych. Do nich należy np. 
zdrowe odżywianie się, dostateczna suplemen-
tacja witamin, zwłaszcza C, D, selenu i cynku, 
oraz przyjmowanie różnych preparatów ro-
ślinnych wspierających odporność. Prócz tego 
warto pamiętać o ruchu na świeżym powietrzu 
oraz ograniczyć stres do minimum. Natomiast 
jeśli chodzi o kontakty międzyludzkie, to po-
wiem tak. Człowiek jest istotną społeczną i 
potrzebuje towarzystwa, w przeciwnym razie 
cierpi jego psychika. Zalecam jednak unikanie 
dużych skupisk ludzi, gdzie ryzyko zakażenia 
jest większe, a także nawołuję do osobistej od-
powiedzialności. Polega ona na tym, że jeśli 
sama mam katar lub boli mnie w gardle, to po 
prostu nie wybiorę się z wizytą do krewnych 
czy znajomych.  (sch) 

H I S T O R I A P U B L I C Y S T Y K A

Kwestionariusz

Uczelnia: Wydział Medyczny na Uniwersy-
tecie Palackiego w Ołomuńcu

Staże: dwumiesięczny staż w Nazareth Ho-
spital w Izraelu, dwuletni kurs techniki 
mięśniowo-powięziowej na Oddziale 
Fizjoterapii w Ołomuńcu

Specjalizacja: lekarz pierwszego kontaktu 
dla dorosłych 

Rok rozpoczęcia praktyki: 1995
Praktyka zawodowa: Oddział Medycyny 

Pracy w Szpitalu w Trzyńcu-Podlesiu, 
dział farmaceutyczny firmy „Walmark”, 
od 2005 gabinet lekarza rodzinnego 
w Bystrzycy 

Kontakt: tel. 558 986 655, 
 e-email: ordinace@mudrsknouril.cz

Lepiej mieć jakąś ochronę
NASI LEKARZE

Wprawdzie ród Gembalów związany był głównie, 
używając dzisiejszych określeń, z polską częścią Śląska 
Cieszyńskiego, ale nazwisko to pojawia się w genealogii 
niejednej zaolziańskiej rodziny.

J
uż w najstarszych 
metrykach parafii w 
Dębowcu, zachowa-
nych od 1728 roku, 
pojawia się nazwisko 
Gembala. Jednym z 
pierwszych znanych 

przedstawicieli rodu był Paweł 
Gembala, czasami figurujący pod 
nazwiskiem Gembalczyk. Miał 
siedmioro dzieci, w każdym razie 
tyle udało mi się odnaleźć w dębo-
wieckich metrykach.

Andrzej Gembala (ur. 1739), naj-
starszy syn Pawła, był właścicielem 
gruntu chałupniczego w Dębowcu 
nr 70, gdzie później gospodarowali 
jego syn Paweł (1769) i wnuk Jerzy 
(ur. 1798).

Kostkowice i Zamarski
Józef Gembala (1814-1845), 
młodszy brat Jerzego, był bied-
nym parobkiem, ale w 1836 roku 
uśmiechnęło się do niego szczę-
ście. Ożenił się z Anną Korzec z 
domu Tengler, wdową po siedlaku 
w sąsiednich Kostkowicach. Prze-
niósł się do gospodarstwa żony i 
odtąd w księgach metrykalnych 
figurował jako siedlak. Zmarł 
przedwcześnie, a Anna musiała 
znaleźć trzeciego już męża (został 
nim Jerzy Pońc). 

Z małżeństwa Anny i Józefa 
Gembalów pochodziło pięcioro 
dzieci: Maria (1837-1862), żona 
Pawła Świeńczyka, siedlaka w Ko-
walach, Jan (1839-1915), Katarzyna 
(1841-1904), Józef (ur. 1842) i Te-
resa (1846-1848). I właśnie w tym 
pokoleniu zaczynają się, mówiąc 
anachronicznie, „wątki zaolziań-
skie”.

Katarzyna (1841-1904) wyszła za 
mąż za Józefa Tomanka, rolnika w 
Ligocie Alodialnej, z którym miała 
dziesięcioro dzieci.

Jan (1839-1915) ożenił się z Anną 
Chrobok (Chroboczek), z którą za-
mieszkał na Brandysie pod nume-
rem 13. Później jednak przeniósł się 
do Zamarsk, gdzie nabył gospodar-
stwo siedlacze. Jeden z jego synów, 
Jan (ur. 1876), poślubił Marię Palar-
czyk z Grodziszcza.

Linie »zaolziańskie«
Kiedy Jan Gembala (1839-1915) wy-
prowadził się z Brandysu (numer 
13), niebawem zamieszkał tam jego 
krewny, Paweł Gembala (przynaj-
mniej tak wynika z ksiąg metrykal-
nych) z żoną Marią z domu Pilarz i 
powiększającą się rodziną. W 1877 
roku nabył młyn w Brandysie. W 
1903 roku odkupiła go jego córka 
Maria z mężem Jerzym Brannym.

Nie byli to jedyni przedstawicie-
le rodu Gem-
balów, którzy 
mieszkali na 
terenie dzi-
siejszego Za-
olzia. Już pod 
koniec XVIII 
wieku szynka-
rzem w Trza-
nowicach był 
Paweł Gem-
bala, którego 
córka Maria w 
1782 roku wy-
szła za mąż za Jakuba Grzegorza 
z Gnojnika. Z kolei w arkuszach 
spisowych z 1921 roku pojawia się 
kilka familii o tym nazwisku. Gło-
wą jednej z nich był Józef Gemba-
la (ur. 1878), urodzony w Pierśćcu, 
mieszkający kolejno w Cieszynie, 
Chybiu, a od 1914 roku – w Dąbro-
wie.

»Stary, doświadczony 
i wytrawny gospodarz«
Spośród Gembalów w czasach au-
striackich w lokalnych społeczno-
ściach wyróżniali się Józef, będą-
cy w 1886 roku radnym Dębowca, 
Jerzy (1854-1933), wójt Ochab, oraz 
Jan (1861-1919), rolnik w Gumnach, 
delegat Związku Śląskich Katoli-
ków, o którym „Gwiazdka Cieszyń-
ska” pisała, że to „stary, doświad-
czony i wytrawny gospodarz”.

Obok Gembalów, których korze-
nie prowadziły do Dębowca, na 
Śląsku Cieszyńskim i w jego naj-
bliższych okolicach, osiedlali się 
noszący to nazwisko przybysze z 
Galicji. Według spisu z 1890 roku 
w Morawskiej Ostrawie mieszkał 
Jan Gembala (ur. 1834), urodzony 

w Osieku (obecnie powiat oświę-
cimski), a z kolei od 1895 roku we 
Frysztacie żył Jan Gembala (ur. 
1870), pochodzący ze Stryszowa 
(obecnie powiat wadowicki). 
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Michael Morys-Twarowski Gembalowie (Gębalowie)

Skąd ten ród?
Biorąc pod uwagę, jak liczni byli Gembalowie w Dębowcu w połowie 
XVIII wieku, protoplasta rodu musiał osiedlić się w tej miejscowości 
najpóźniej pod koniec XVII wieku. Według danych z ISNP (Internetowy 
Słownik Nazwisk w Polsce), najwięcej Gembalów w Polsce mieszka w 
powiatach cieszyńskim i oświęcimskim. Zakładając, że nie mamy do czy-
nienia ze zbieżnością nazwisk, należy brać pod uwagę obie możliwości – 
albo że Gembalowie trafili do Księstwa Cieszyńskiego z Księstwa Oświę-
cimskiego, albo do Księstwa Oświęcimskiego z Księstwa Cieszyńskiego.

Gdzie doczytać?
 Z Czesław Kraina, „Zapomniany zakątek Brandysa”, „Kalendarz Śląski 

2014”, Czeski Cieszyn 2013 (o brandyskich Gembalach).

Skąd to 
nazwisko?
Językoznawcy wywodzą 
nazwisko Gembala 
od słowa „gębal”, 
którym określano ludzi 
pyskatych.

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Święta się skończą, dług pozostanie...

O tym, że pożyczanie pie-
niędzy po to tylko, aby 
pod choinką bożonaro-
dzeniową mogło znaleźć 

się jak najwięcej paczek zawierają-
cych bardziej lub mniej potrzebne 
rzeczy, jest kiepskim pomysłem, 
raczej nikogo przekonywać nie 
trzeba. A jednak są tacy, którzy bez 
pożyczki czy kredytu konsumpcyj-
nego nie wyobrażają sobie kupowa-
nia prezentów i specjałów, pod któ-
rymi muszą uginać się świąteczne 
stoły. Taką filozofię wyznaje, jak 
wynika z najnowszych badań, co 
dziesiąty dorosły obywatel Czech.

•••
W tym roku, pomimo pandemicz-
nych obostrzeń i postępującej z 
miesiąca na miesiąc drożyzny (w 
listopadzie inflacja przekroczyła 6 
proc.), statystyczny obywatel na-
szego kraju planuje wydać w związ-
ku ze świętami Bożego Narodzenia 
przeciętnie ok. 12 700 koron. Naj-
więcej na prezenty – przeciętnie 
ok. 8 tys. koron. Ok. 3400 koron to 
cena artykułów spożywczych, któ-
rych nie może zabraknąć na świą-
tecznym stole, wreszcie ok. 1200 

koron przeznaczymy na dekoracje 
świąteczne, w tym na tradycyjną 
choinkę. To jednak tylko dane sta-
tystyczne. Bardzo wielu rodzin na 
drogie prezenty i łakocie po pro-
stu nie będzie stać. I przeciwnie 
– wśród ankietowanych nie brak 
ludzi, dla których nawet wydatek 
kilkudziesięciu tysięcy koron to 
w święta nic szczególnego. Ci zaś, 
którzy wbrew zdrowemu rozsądko-
wi postanowili pożyczyć pieniądze 
na święta, twierdzą na ogół, że to 
jedyny sposób, jak w ten wyjątkowy 
czas poczuć się w miarę komforto-
wo. Większość zamierza pożyczać 
maksymalnie 10 tys. koron. Tylko 
7 proc. ankietowanych przyznało, 
że chciałoby pożyczyć na zakup 
prezentów ponad 30 tys. koron. 
Niestety, całkiem spora grupa po-
tencjalnych pożyczkobiorców de-
cyduje się na tzw. szybkie pożyczki 
pozabankowe. Warto zaś wiedzieć, 
że jeżeli stanie się coś nieprzewi-
dzianego i dłużnikowi zdarzy się 
zalegać ze spłatami rat, oprocen-
towanie może okazać się dla niego 
zabójcze. Może bowiem sięgać se-
tek procent. Udzielający pożyczek 
wabią klienta co prawda niskim 

oprocentowaniem, ale tylko pod 
warunkiem, że wywiąże się on ze 
swoich zobowiązań w terminie. W 
przeciwnym razie pożyczka staje 
się istnym koszmarem. A na co po-
trzebne są nam pożyczone pienią-
dze? Okazuje się, że tak jak w latach 
poprzednich – przede wszystkim 
na drogie prezenty (telefony ko-
mórkowe, laptopy czy konzole do 
gier, zabawki lub sprzęt sportowy 
dla dzieci). Warto dobrze się zasta-
nowić, zanim skorzystamy z coraz 
powszechniejszej oferty sklepów 
internetowych, tzw. usługi BNPL 
(buy now, pay later, czyli kup teraz, 
płać później). To bowiem także ro-
dzaj pożyczki, nie ulega przecież 
wątpliwości, że raz będzie trzeba za 
zakupiony towar zapłacić. Prędzej 
czy później, ale nikt niczego nie da 
nam za darmo. 

•••
Tak czy owak, zanim zdecydujemy 
się na zaciągnięcie kredytu czy po-
życzki, warto dokładnie rozważyć 
własną sytuację finansową. To zro-
zumiałe, że wszyscy chcemy mieć 
święta pod każdym względem 
udane, ale przecież wizja spłacania 

długu przez kolejne miesiące lub 
lata może nam także bożonarodze-
niowy czas porządnie uprzykrzyć. 
Naprawdę niemądre jest zacią-
ganie kredytu czy pożyczki po to 
tylko, aby zaspokoić nasze własne 
zachcianki czy kaprysy dzieci. Dni 
świąteczne upłyną jak woda, droga 
zabawka się zepsuje lub po prostu 
się znudzi, a dług niestety pozo-
stanie z nami na dłużej. Pożyczkę 
można od biedy zaciągnąć na rze-
czy, które będą nam służyć także 
po spłaceniu ostatniej raty. Kredyt 
może okazać się jedyną deską ra-
tunku, jeżeli chcemy żonie sfinan-
sować operację plastyczną nosa 
lub innej części ciała lub kupić 
dziecku dobry rower. Ale na pewno 
nie warto pożyczać pieniędzy, aby 
móc święta spędzić w luksusowym 
górskim hotelu. Banki co prawda 
weryfikują zdolności kredytowe 
swoich klientów, ale przecież nie 
znają naszego życia, relacji rodzin-
nych, upodobań, planów na przy-
szłość. Warto więc też zastanowić 
się, czy w najbliższym czasie nie 
czekają nas większe wydatki, bo 
wówczas konieczność spłacania 
kolejnych rat kredytu może zacząć 

nas przerastać. Jeżeli planujemy 
wiosną remont mieszkania, a na-
sza pociecha marzy o studiach 
za granicą, to warto z zaciągania 
świątecznego długu zrezygnować. 
Bardzo niebezpieczne jest też bra-
nie pożyczek czy kredytów tylko 
po to, aby spłacić inne zadłużenia. 
Łatwo wtedy wpaść w spiralę dłu-
gów, która nigdy się nie kończy, 
dłużnikowi (i jego najbliższym) zaś 
może w krótkim czasie zniszczyć 
życie.

•••
Zanim postanowimy zaciągnąć 
jakąkolwiek pożyczkę, także tę 
stosunkowo niewielką przed świę-
tami, warto rzetelnie podliczyć 
dochody, potem odjąć od nich naj-
ważniejsze i niezbędne wydatki 
bieżące, takie jak czynsz, telefon, 
ogrzewanie, dojazdy do pracy, je-
dzenie, edukacja dzieci, wreszcie 
raty naszego kredytu. Różnica po-
winna przedstawiać ok. 20 proc. 
dochodów. Nigdy nie wiadomo 
przecież, co wydarzy się w najbliż-
szym czasie. Poduszka finansowa 
może okazać się naprawdę nie-
zbędna. 

Obchody 80. rocznicy pierwszego transportu 
do obozu zagłady Kulmhof

Z powodu pandemii ogra-
niczony charakter miały 
organizowane w ostatnią 
środę w Chełmnie nad 

Nerem (Wielkopolskie) obchody 
80. rocznicy pierwszego transpor-
tu do niemieckiego obozu zagłady 
Kulmhof. W obozie mordowano 
przede wszystkim Żydów – zginęło 
ich tam około 200 tysięcy.

Obóz Kulmhof był pierwszym 
ośrodkiem uruchomionym przez 
Niemców wyłącznie w celu dokony-
wania masowych egzekucji. Funk-

cjonował od grudnia 1941 roku do 
kwietnia 1943 r. oraz od wiosny 1944 
roku do stycznia 1945 r. Założono go 
głównie w celu likwidacji społecz-
ności żydowskiej z pobliskich gett, 
w tym z największego w obrębie 
Kraju Warty getta łódzkiego.

Jak powiedział Polskiej Agencji 
Prasowej kierownik Muzeum by-
łego niemieckiego Obozu Zagłady 
Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, 
Bartłomiej Grzanka, w tym roku, w 
związku z pandemią, zaplanowano 
skromną uroczystość o charakte-

rze zamkniętym. Grzanka przy-
pomniał, że prace przygotowaw-
cze przed uruchomieniem obozu 
zostały zakończone z początkiem 
grudnia 1941 r.

– Niemcy działali według planu, 
zgodnie z którym jako pierwsi mie-
li być uśmierceni Żydzi mieszkają-
cy w gettach położonych najbliżej 
ośrodka, a więc z terenu powiatów 
kolskiego i tureckiego. W następ-
nej kolejności zamierzali wymor-
dować, jak to określali, „element 
zbędny”, czyli niezdolnych do pra-

cy Żydów z getta łódzkiego – podał. 
Jak wyjaśnił, taki sposób działania 
miał zapobiec rozprzestrzenianiu 
się informacji na temat ekstermi-
nacji – co zresztą się nie udało.

Jako pierwszych, 5 grudnia, prze-
wieziono do położonego w pobliżu 
Chełmna lasu rzuchowskiego 30 
żydowskich mężczyzn, którzy mie-
li wykopać pierwszy masowy grób. 
W nim pochowane miały być ciała 
kolskich Żydów. Najprawdopodob-
niej mężczyźni ci zostali zabici na-
tychmiast po wykonaniu pracy.

– Pierwszy transport ofiar z 
Koła, skierowany do Chełmna 7 
grudnia, liczył ok. 700 osób. Noc 
spędziły one w pałacu i zostały 
zamordowane następnego dnia 
przy użyciu samochodów – ko-
mór gazowych i tego samego dnia 
pogrzebane w masowej mogile w 
lesie rzuchowskim. W ciągu kolej-
nych czterech dni przewieziono 
do obozu i zamordowano jeszcze 
ok. 2,8 tys. kolskich Żydów – dodał 
Grzanka.

 Dzieje.pl/PAP

• Metryka ślubu Jerzego Brannego 
i Marii Gembali, którzy pobrali się w 
1881 roku. Źródło: Parafia rzymsko-
katolicka pw. św. Marii Magdaleny w 
Cieszynie.

• Metryka chrztu Jakuba Gembali, urodzonego w 1782 roku w Trzanowicach. Źródło: Archiwum Krajowe w Opawie.

• Ogłoszenie Pawła Gembali z 1903 
roku. Źródło: „Gwiazdka Cieszyńska”, 

1903, nr 25. Zdjęcia: ARC

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
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S P O R T 
S P O R T

Max Verstappen, 
nowy mistrz świata Formuły 1 w barwach zespołu Red Bull, skomentował swój sukces

To jest po prostu niewiarygodne! 

RETROSKOP 

Przemysław Saleta, polski 
kick-bokser i pięściarz, 
mistrz świata w kick-
-boxingu, aktor i prezenter 

telewizyjny nie był dla Was raczej 
wielką niewiadomą w poprzednim 
wydaniu Retroskopu. Celowo po-
minąłem tym razem dłuższe cytaty 
z życiorysu, żeby trochę utrudnić 
Wam zadanie. I faktycznie, w kilku 
listach pojawiła się błędna odpo-
wiedź „Dariusz Michalczewski”, 
aczkolwiek „Tygrys” Michalczew-
ski był już bohaterem jednego ze 
starszych wpisów w tej rubryce. 

Pamiętajcie, warto na bieżąco 
uczestniczyć w naszej zabawie, tym 
bardziej, że raz na cztery tygodnie 
do jednego z czytelników „Głosu” 
trafi voucher o wartości 500 koron 
do sieci sklepów Sportisimo. Dla 

tych z Was, którzy są z nami po raz 
pierwszy, załączam „krótką instruk-
cję obsługi”. Zabawa w Retroskopie 
polega na rozszyfrowaniu nazwiska 
bohatera na zdjęciu. Skupiam się 
głównie na polskich sportowcach, 
ale od czasu do czasu zahaczam też 
o ważne postacie światowego spor-
tu. Tak było skądinąd dwa tygodnie 
temu, kiedy na łamach „Głosu” za-
gościł były znakomity węgierski pił-
karz Ferenc Puskás.

W dzisiejszej odsłonie pozostaje-
my na polskim podwórku. 

PYTANIE NR 83
W tej rubryce już dwukrotnie po-
jawiły się członkinie fantastycz-
nej generacji siatkarek, które na 
początku XXI wieku zdobyły dwa 
złote medale mistrzostw Europy 

– w Turcji 
2003 i 
Chorwacji 
2005. Po 
Małgorza-
cie Glin-
c e - M o -
gentale i 
Katarzynie 
Skowroń-
s k i e j - D o -
lata pora 
na trzecią 
„Złotkę”.

Bohaterka na zdjęciu w repre-
zentacji rozegrała 325 spotkań na 
pozycji przyjmującej. Podczas uda-
nych, złotych mistrzostw Europy w 
Chorwacji (2005) została wybrana 
najbardziej wartościową zawod-
niczką czempionatu. W tym samym 

roku zwyciężyła w plebiscycie na 
najlepszą siatkarkę Europy. Karierę 
zakończyła w 2012 roku, ale do dziś 
pozostała wierna siatkówce. 

Na odpowiedzi czekam do naj-
bliższej niedzieli pod adresem 
e-mailowym: bittmar@glos.live. 

 (jb)

Fot. ARC

Michal Doležal: jesteśmy drużyną, będzie dobrze

Sezon 2021/2022 Pucharu 
Świata w skokach narciar-
skich układa się jak na ra-
zie nie po myśli Polaków. 

W miniony weekend w Klingenthal 
powiało optymizmem tylko w so-
botę, za sprawą trzeciego miejsca w 
zawodach Kamila Stocha. 

Doświadczony skoczek szybko 
stracił jednak dobry humor. Już 
wieczorem z soboty na niedzielę 
poczuł się fatalnie, a lekarz kadry z 
powodu stanu zapalnego zatok za-
lecił mu odpoczynek. W niedziel-
nym konkursie indywidualnym 
najlepszy z Polaków, Piotr Żyła, za-
jął odległe 14. miejsce, a na domiar 
złego dołączyła jeszcze dyskwali-

fikacja Pawła Wąska za nieregula-
minowy kombinezon. Czy sztab 
trenerski zna receptę na wyjście 
z impasu? Albo może drepcze w 
miejscu?

– Trzeba myśleć pozytywnie. 
Inaczej sami będziemy przycią-
gać do siebie tego pecha. Trzeba 
odrzucić wszystko to, co złe i wal-
czyć. Jesteśmy drużyną i wierzę, 
że w tym sezonie będzie jeszcze 
dobrze – skomentował ostatnie 
zawirowania w drużynie szkole-
niowiec reprezentacji Polski Mi-
chal Doležal. – Piotrek Żyła odda-
wał fajne skoki, ale wiele metrów 
tracił w locie. Rozszerzał narty na 
tyle, że tracił dobrą pozycję. Narty 

zaczynały kantować. I przez to tra-
cił, tak oceniam, 5-6 metrów – za-
uważył trener w rozmowie z Onet.
pl. – Zawsze rozszerzał te narty, ale 
zobaczył to z boku i sam przyznał, 
że zamiast unosić się powietrzu, 
spada. Te skoki są dobre i widać, 
że ma on dobre czucie. Na dobre 
miejsce w niedzielnym konkursie 
miał szansę Paweł Wąsek. Tyle że 
został zdyskwalifikowany. Dla nie-
go ten weekend był udany sporto-
wo. Pokazywał bardzo dobre skoki. 
Widać, że jest w stanie punktować.

W najbliższy weekend zawody w 
szwajcarskim Engelbergu. Tam tre-
ner Doležal chciałby zabrać sied-
miu zawodników.  (jb)

• Michal Doležal: trzeba myśleć pozy-
tywnie. Fot. PZN

Jedni grają bluesa,  
inni heavy metal
Jeśli zastanawiacie się, jaki prezent pod choinkę wybrać dla kogoś potrzebującego, spieszę z podpowiedzią: dobrego 
psychologa dla piłkarzy MFK Karwina, którzy w tym sezonie ciągle wypatrują pierwszego zwycięstwa w Fortuna 
Lidze. O tym, że futbol to przede wszystkim świetna zabawa, nie zapominają w Ostrawie. Banik gra piłkarski heavy 
metal, depcząc po piętach czołowym drużynom tabeli. 

Janusz Bittmar

N
awet tak wy-
trawny ratow-
nik, jak trener 
Karwiny Bo-
humil Páník, 
z piłkarskim 
m a t e r i a ł e m 

odziedziczonym po poprzedni-
ku Jozefie Weberze jak na razie 
niewiele wskórał. Páník przejął 
karwińską drużynę w rozsypce w 
trakcie październikowej przerwy 
reprezentacyjnej, ale w ośmiu me-
czach wykrzesał z piłkarzy tylko 
dodatkowe pokłady beznadziei. 
Czara goryczy przelała się w so-
botnim spotkaniu 18. kolejki For-
tuna Ligi na boisku Zlina. W klubie 
wszyscy wierzyli, że właśnie ze 
Zlinem pękną mury bylejakości, a 
zespół sięgnie po pierwszą wygra-
ną w sezonie 2021/2022. Rzeczy-
wistość okazała się jednak zgoła 
odmienna, a dokładnie zaś taka, 
do jakiej przyzwyczaili karwiniacy 
swoich kibiców w całym sezonie. 

Tradycji stało się zadość już w 
pierwszej połowie meczu ze Zli-
nem. Jako pierwsi bramkę zdobyli 
bowiem gospodarze, a karwiniacy 
po raz kolejny z rzędu musieli od-
rabiać straty. Udało się w 28. minu-
cie, kiedy to Bartošák wykorzystał 
dośrodkowanie Čmelíka, trafiając 
z woleja z ostrego kąta nie do obro-
ny. Kluczowa dla losów meczu była 
końcówka pierwszej połowy, kiedy 
to Qose przy stanie 1:1 zmarnował 
karnego. Albański pomocnik, któ-
ry w przeszłości strzelał z karnych 
ważne gole dla Karwiny, tym ra-
zem nie wytrzamał presji chwili, 

celując w prawy 
dolny róg zliń-
skiej bramki, 
ale zbyt słabo. 
– Myślę, że ten 
moment prze-
sądził o całym 
spotkaniu. Go-
spodarzy obro-
niona jedenast-
ka uskrzydliła, 
nas zdołowała 
– zaznaczył Bo-
humil Páník.

Katem Kar-
winy został na-
pastnik Poznar, 
który w 9. minu-
cie wyprowadził 
gospodarzy na 
prowadzenie, a 
w 50. niepilno-
wany przechylił 
szalę spotkania 
na korzyść Zli-
na. Golową ak-
cję wyprowadził 
Hlinka, który zdecydował się na 
ostrą centrę w pole karne, licząc 
na drzemkę karwińskich stoperów. 
I faktycznie, Šindelář z Eduardo 
Santosem spóźnili się z interwen-
cją, rumieńcem wstydu oblał się 
też bramkarz Ciupa, który w sobot-
nim spotkaniu zastąpił Bolka. 

Niezrozumiałe dla karwińskie-
go kibica musiały być nie tylko 
powtarzające się w kółko kiksy 
obrońców, ale też zmiany, na jakie 
zdecydował się w drugiej połowie 
trener. Dobrze grającego Čmelíka 
zmienił zaraz po przerwie niesko-
ordynowany Sinjavskij, szansy 
na rehabilitację po zmarnowanej 
jedenastce nie otrzymał również 

Qose, w miejsce którego od 56. 
minuty zagrał mało kreatywny 
Nešický. Kiedy na siedemna-
ście minut przed końcem z bo-
iska zszedł również Brazylijczyk 
Túlio, tylko najbardziej niepo-
prawny optymista w obozie Kar-
winy wciąż wierzył w pomyślny 
obrót spraw.

Karwiniacy w Zlinie stracili nie 
tylko komplet punktów, ale też 
stopera Eduardo Santosa. Brazylij-
czyk swój słaby występ zakończył 
etiudą z repertuaru Tomáša Řep-
ki, wędrując pod prysznic po serii 
faulów wynikających z frustracji. 
Eduardo Santosa na pewno zabrak-
nie w ostatniej tegorocznej kolejce, 

w której podopieczni Bohumila 
Páníka zmierzą się w sobotę z Pil-
znem (15.00). 

Trzy gole, tyle że wszystkie do 
jednej siatki, wpadły w Pradze na 
Ďolíčku, gdzie zaprezentował się 
Banik Ostrawa w wyjazdowym 
starciu z Pardubicami. Podopiecz-
ni trenera Ondřeja Smetany nie 
pozostawili nic przypadkowi, wy-
grywając na tradycyjnie najgor-
szej murawie Fortuna Ligi różnicą 
klasy 3:0. Świetny mecz rozegrał 
Kuzmanović, który w 19. minucie 
wypracował bramkę dla Buchty, a 
w 32. minucie sam z rzutu wolnego 
poprawił na 2:0. Serbski ofensywny 
pomocnik przyznał po meczu, że 

trafił z rzutu wolnego tak, jak… za-
życzył sobie Fleišman, jego kolega 
z obrony. – Otrzymałem konkretne 
instrukcje – zdradził z uśmiechem 
serbski piłkarz. 

Banik na kolejkę przed przerwą 
zimową rozpoczął pościg za najlep-
szymi. Do czwartego Slovácka tra-
ci po weekendzie zaledwie punkt, 
do trzeciej Sparty Praga punktów 
siedem. Na zakończenie 2021 roku 
ostrawianie zmierzą się w niedzie-
lę w hicie 19. kolejki z prowadzącą 
Slavią Praga (18.00). 

FORTUNA LIGA

ZLIN – KARWINA 
2:1
Do przerwy: 1:1. Bramki: 9. i 50. 
Poznar – 28. Bartošák. CZK: 90. 
Eduardo. Karwina: Ciupa – Křap-
ka (73. Mikuš), Eduardo, Šindelář, 
Šehić – Qose (56. Nešický), Marco 
Túlio (73. Stropek) – Čmelík (46. 
Sinjavskij), Svoboda (56. Durosinmi), 
Bartošák – Papadopulos.

PARDUBICE – 
OSTRAWA 0:3
Do przerwy: 0:2. Bramki: 19. Buch-
ta, 32. Kuzmanović, 76. Sor. Ostra-
wa: Budinský – Ndefe (81. Juroška), 
Lischka, Svozil, Fleišman – Buchta 
(81. Potočný), Tetour, Kaloč, Kuzma-
nović (63. Almási), de Azevedo (63. 
Sor) – Klíma (81. Budínský). 
Lokaty: 1. Slavia Praga 47, 2. Pilzno 
44, 3. Sparta Praga 42, 4. Slovácko 
36, 5. Ostrawa 35,… 15. Teplice 11, 
16. Karwina 5 pkt.

6
bramek zdobył w bieżącym sezonie Fortuna Ligi najlepszy strzelec 
Banika Ostrawa, Ladislav Almási

• Karwiński pomocnik Lukáš Čmelík stracił grunt pod nogami po starciu z Václavem Procházką.
Fot. mfk-karvina

HOKEJOWY SERWIS
Hokeiści przed przerwą w Tipsport Ekstralidze zarezerwowaną na kolejny sprawdzian formy drużyn narodowych 
zaliczyli w weekend mecze w ramach 32. kolejki. Rozczarowanie zapanowało w Trzyńcu, Stalownicy przegrali 
bowiem w Werk Arenie z Pilznem 2:3 golem z 59. minuty i 47. sekundy. Ekstraliga wraca jeszcze przed Świętami 
Bożego Narodzenia, będzie więc okazja, żeby rok 2021 zakończyć z podniesionym czołem. 

Janusz Bittmar

TIPSPORT EKSTRALIGA

TRZYNIEC – 
PILZNO 2:3
Tercje: 0:0, 1:1, 1:2. Bramki i asysty: 
37. Kundrátek (Hrňa, Dravecký), 
41. Kundrátek (Hrňa) – 24. Mertl 
(Bulíř, Čerešňák), 43. Bulíř (Du-
fek), 60. Čerešňák (Mertl).  Trzy-
niec: Kacetl – Marinčin, Doudera, 
Kundrátek, Musil, Adámek, Ja-
roměřský – Růžička, Vrána, Chmie-
lewski – O. Kovařčík, M. Kovařčík, 
Nestrašil – Hrňa, Marcinko, Šedivý 
– Dravecký, Roman, Hrehorčák – 
Kofroň. 

Stalownicy nie nawiązali w nie-
dzielę do udanego piątkowego me-
czu z Czeskimi Budziejowicami. 
Tam czyste konto wyłapał Kacetl, 
tym razem jednak po końcowej sy-
renie niedosyt przeplatał się z iry-
tacją. Podopieczni trenera Václava 
Varadi wcale nie zaliczyli bowiem 
słabego spotkania, dyktowali wa-
runki na placu gry, zabrakło tylko 
hollywoodzkiego „happy endu”. 
Kiedy w Werk Arenie kibice po-
godzeni już byli z dogrywką, z dy-
stansu złożył się do strzału (a raczej 
wrzutki od niechcenia) Čerešňák i 
ku swojemu zaskoczeniu – gumę 
wpakował za plecy Kacetla. Trzy-
niecki golkiper albo nie widział 
krążka albo myślami błądził już w 
szatni. 

Trzynieccy trenerzy wystawili 
do gry trzynastu napastników. W 
trakcie meczu doszło do wymuszo-
nych przez obiektywne okoliczno-
ści przetasowań, wciąż jednak naj-
słabiej grają w ostatnich kolejkach 
najbardziej doświadczeni zawod-

nicy w kadrze – chociażby ponow-
nie prawie niewidoczny napastnik 
Martin Růžička. 

Z Růžičką w elitarnym ataku 
zagrał na początku meczu Aron 
Chmielewski. Polskiemu napastni-
kowi nie można odmówić walecz-
ności, do pełni szczęścia też braku-
je jednak soli hokeja, czyli bramek. 
Te zdobył tylko Kundrátek, za każ-
dym razem po asyście bardzo ak-
tywnego Hrni. 

Ciekawość dziennikarzy po me-
czu zaspokoił Marek Zadina, dru-
gi trener Trzyńca. – Przegraliśmy 
pechowo, po wyrównanej walce, 
ba nawet będąc moim zdaniem 
ciut lepszym zespołem w meczu – 
stwierdził trener. – Goście nie kom-
plikowali sobie sprawy, w krytycz-
nych chwilach po prostu wyrzucali 
krążek na oślep, byle jak najdalej 
od własnej bramki – zauważył Za-
dina. 

W tym ostatnim stwierdzeniu 
sporo jest racji. Dodajmy może, że 
właśnie takiego prostego, kanadyj-
skiego hokeja zabrakło Stalowni-
kom, którzy często próbowali grać 
niepotrzebnie zbyt efektownie. 

WITKOWICE – 
KARLOWE WARY 
6:1
Tercje: 1:1, 4:0, 1:0. Bramki i asy-
sty: 19. Flick (Lakatoš, Bukarts), 
21. Bukarts (Krenželok, Lakatoš), 
29. Lindberg (Stehlík), 30. Krenže-
lok (Polák, Lakatoš), 33. Lakatoš 
(Flick), 49. Kalus (Lindberg) – 3. 
Kohout (Černoch).  Witkowice: 
Stezka – Plášil, R. Polák, Gewie-
se, J. Stehlík, Koch, L. Kovář – L. 
Krenželok, J. Hruška, Lakatoš – R. 
Bondra, Lindberg, M. Kalus – Dej, 
Marosz, Bukarts – Chlán, Flick, Fri-

drich – Ber-
novský. 

T r w a 
świetna se-
ria Witko-
wic. Na do-
brą formę 
z ostatnich 
t y g o d n i 
podopiecz-
nych Mi-
loša Ho-
lania nie 
z n a l e ź l i 
tym razem 
antidotum 
h o k e i ś c i 
Karlowych 
W a r ó w . 
Zespół Be-
c h e r ó w k i 
wprawdzie 
r o z p o c z ą ł 
s p o t k a n i e 
w Ostravar 
Arenie z 
przytupem, prowadząc od 3. mi-
nuty z kija Kohouta, reszta meczu 
należała jednak do gospodarzy. 
–  Cztery bramki w drugiej tercji 
przesądziły o losach spotkania. Do-
bra passa przekłada się w drużynie 
na lepsze samopoczucie i wiarę, że 
można wiele osiągnąć – ocenił po-
kazówkę główny trener Witkowic. 
Lokaty: 1. Trzyniec 68, 2. Hradec 
Kr. 62, 3. Pardubice 59, 4. Pilzno 54, 
5. Witkowice 48 pkt. W następnej 
kolejce: Trzyniec – Litwinów (21. 
12., godz. 17.00), Witkowice – Zlin 
(23. 12., godz. 17.30). 

CHANCE LIGA

SZUMPERK – 
FRYDEK-MISTEK 6:3

Tercje: 2:0, 0:3, 4:0. Bramki i asy-
sty: 13. Vildumetz (P. Kratochvíl), 
20. Spratek (L. Rutar, Kohút), 45. 
Spratek (Macuh, Pěnčík), 54. Va-
chutka (Březák, Kratochvíl), 58. 
Macuh (Vachutka), 59. Macuh – 
28. Zbořil (Martynek, Klimša), 37. 
Klimša (Łyszczarczyk, Komorski), 
38. Kurovský (Ogurcow, Bartoš). 
Frydek-Mistek: Baroš – Ciura, 
Ogurcow, Zbořil, J. Michálek, D. 
Krenželok, Matyáš, Zahradníček – 
Kurovský, Bartoš, Svačina – Łysz-
czarczyk, Komorski, Klimša – Chri-
stov, Peterek, Martynek – Matiaško, 
Čmiel, Blaško.

To była prawdziwa reklama 
hokeja w Chance Lidze. Goście 
wprawdzie wrócili do domu na 
tarczy, ale stylem gry na pewno 
nie rozczarowali. Podopiecznym 
trenera Mojmíra Trličíka zabrakło 

tylko większej efektywności pod 
bramką Szumperka. W zespole 
Rysiów proch strzelniczy zwil-
gotniał tym razem polskim lide-
rom – Łyszczarczyk z Komorskim 
maczali jednak palce w bramce 
Klimšy na 2:2. Debiut w drużynie 
Frydka-Mistka zaliczył rosły ro-
syjski obrońca Dymitryj Ogurcow, 
który ostatnio występował w lidze 
KHL w barwach klubu Traktor 
Czeljabińsk. Ewentualne dobre 
występy w Chance Lidze mogą być 
dla niego przepustką do ekstrali-
gowego Trzyńca. 
Lokaty: 1. Trzebicz 66, 2. Litomie-
rzyce 64, 3. Wsecin 57,… 11. Frydek-
Mistek 42, 16. Hawierzów 24 pkt. 
W następnej kolejce: Przerów 
– Hawierzów (17. 12., godz. 18.00), 
Jihlawa – F-M (22. 12., godz. 17.30). 
 

• Za bramką Indian szarżuje polski na-
pastnik Stalowników, Aron Chmielew-
ski. Fot. ZENON KISZA
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CO W TEATRZE

SCENA POLSKA – ORŁOWA: 
Balladyna (15, godz. 18.00).

CO W KINACH

CZ. CIESZYN – Central: Las-
sie powraca (15, godz. 13.30); 
Ekspedycja: Dżungla (15, godz. 
16.30); Dračí princezna (16, 
godz. 16.30); Spider-Man: Bez 
drogi do domu (16, godz. 19.00); 
TRZYNIEC – Kosmos: Karel 
(14, godz. 17.30); Dom Gucci (14, 
godz. 20.00); Venom 2 (15, godz. 
17.00); Spider-Man: Bez drogi do 
domu (15, godz. 19.00; 16, godz. 

17.00); Kurz manželské touhy 
(16, godz. 20.00); KARWINA – 
Centrum: Dom Gucci (14, godz. 
18.00); Zátopek (15, godz. 20.00); 
Ron Usterka (15, godz. 17.30); 
Spider-Man: Bez drogi do domu 
(15, godz. 20.00; 16, godz. 18.00); 
HAWIERZÓW – Centrum: Wilk 
i lew (14, 15, godz. 17.00); Stin-
gl (14, godz. 18.00); Duna (14, 
15, godz. 19.30); Aline (15, godz. 
18.00); Seal Team (16, godz. 
17.00); Ostatni pojedynek (16, 
godz. 18.00); Spider-Man: Bez 
drogi do domu (16, godz. 19.30); 
CIESZYN – Piast: Pszczółka 
Maja: Mały wielki skarb (14-16, 
godz. 15.30); Kurier francuski z 
Liberty, Kansas Evening Sun (14-
16, 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

BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i 
Seniora MK PZKO zapraszają na 
spotkanie opłatkowe 15. 12. o godz. 
15.00 do Domu PZKO.
KONWENT PREZESÓW – ZG 
PZKO uprzejmie informuje, że 
Konwent Prezesów, który miał od-
być się 15. 12., został odwołany z 
powodów epidemiologicznych!
OSTRAWA – Zarząd MK PZKO za-
prasza na wigilijkę, która odbędzie 
się dziś 14. 12. o godz. 16.30 w Ga-
lerii „Magna” pod adresem ul. Bie-
blova 3. Kolędy będą śpiewać „Nie-
zapominajki”.

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓWNY 
PZKO, ul. Strzelnicza 28, korytarz 
wejściowy: do 17. 12. wystawa pt. „Jan 
Górniak, właściciel cegielni i filan-
trop”. Czynna w godzinach otwarcia 
budynku.
ODDZIAŁ LITERATURY POLSKIEJ 
BIBLIOTEKI REGIONALNEJ, Ry-
nek Masaryka, Karwina-Frysztat: 
do 31. 12. wystawa pt. „Gustaw Morci-
nek. 130. rocznica urodzin” ze zbiorów 
Józefa Chmiela oraz wystawa rysun-
ków dzieci-laureatów i uczestników 
kategorii I konkursu czytelniczego. 
Wystawy zwiedzać można w godzi-
nach otwarcia biblioteki, również w 
okresie świątecznym: poniedziałek w 
godz. 12.00-18.00, wtorek, czwartek, 
piątek w godz. 8.00-11.30, 12.00-18.00, 
(środa nieczynne).
PAŃSTWOWE POWIATOWE AR-
CHIWUM KARWINA, Fryštátská 55, 

Karwina-Frysztat: do 31. 12. wystawa 
pt. „Z trógły naszej starki”. Czynna: po, 
wt, śr, pt: w godz. 8.00-14.00.

CO ZA OLZĄ

KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, ul. 
Mennicza 46, Cieszyn: do 29. 1. 
2022 wystawa pt. „Uratować dla 
nauki i od zapomnienia... – 120 lat 
historii Polskiego Towarzystwa Lu-
doznawczego”. Czynna od wtorku 

do piątku w godz. 8.00-18.00, sobo-
ty w godz. 9.00-15.00.
MUZEUM DRUKARSTWA, Przy-
stanek „Grafika”, ul. Głęboka 50, 
Cieszyn: do 30. 12. „Grudniowy roz-
ruch maszyn”. Zwiedzanie z prze-
wodnikiem od wtorku do piątku o 
godz. 15.00, 16.00 i 17.00; w soboty i 
niedziele o godz. 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00 i 16.00.
WIEŻA PIASTOWSKA i ROTUN-
DA św. Mikołaja, Cieszyn: czyn-
ne codziennie w godz. 9.00-17.00. 
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26792575 • Adres: Redakcja „Głosu”, ul. Strzelnicza 28, Czeski Cieszyn 737 01 • Redaktor naczelny: Tomasz Wolff, wolff@glos.live • Zastępca redaktora naczelnego, redaktor sportowy: 
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

I N F O R M AT O R

PROGRAM TV

WTOREK 14 GRUDNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba (s.) 
10.00 13. komnata Nadi Urbánkowej 
10.35 Przygody kryminalistyki (s.) 
11.25 AZ kwiz 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Nie wahaj się i kręć 
– wydanie specjalne 13.35 Wstępuje-
cie w związek małżeński (film) 14.15 
Wszystko, co lubię 14.40 Dziewczyna 
do zabicia (film) 16.25 Krok od nieba 
(s.) 17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Definicja miłości 21.35 
Batalion czołgowy (film) 22.55 Świa-
towcy (film) 0.35 Bolkoviny. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowna pla-
neta 9.20 30 lat księżnej Diany 10.10 
Niesamowite zwierzęce rodziny 11.05 
Czterech służących i czterech musz-
kieterów (film) 13.05 Nie poddawaj 
się plus 13.30 Nie poddawaj się 14.00 
Urlop z Albertem 14.25 Marokańskie 
miasta – Marrakesz, Fes, Meknes 
15.20 Królestwo natury 15.45 Manu 
i Maciej podróżują po południowych 
Włoszech 16.45 Jak kot i mysz 17.35 
Konno po Czechach 18.05 Laos, kra-
ina słoni 19.00 Na hulajnodze 19.15 
Magazyn chrześcijański 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym 20.00 
Ojciec chrzestny II (film) 23.25 Czte-
rech służących i kardynał (film) 1.00 
Jane Goodall – nowa generacja. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 
(s.) 9.55 Spece (s.) 10.55 Pościg 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Ogól-
niak (s.) 13.55 Dowody zbrodni (s.) 
14.55 CSI: Kryminalne zagadki Mia-
mi (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomo-
ści 17.35 Pościg 18.30 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Piraci z Karaibów: Na końcu świata 
(film) 23.30 CSI: Kryminalne zagadki 
Miami (s.) 1.20 Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.25 Bolek i Lolek (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 8.15 M.A.S.H. (s.) 8.50 
Gwiazdy nad głową (s.) 10.20 Gruba-
sy 11.30 Strażnik Teksasu (s.) 12.30 
Gliniarz i prokurator (s.) 13.30 Policja 
Hamburg (s.) 14.30 Agenci NCIS (s.) 
15.40 Tak jest, szefie! 16.50 Policja 
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Slunečná (s.) 21.35 7 przypad-
ków Honzy Dědka 23.55 Tak jest, sze-
fie! 1.10 Policja w akcji. 

ŚRODA 15 GRUDNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba (s.) 
10.00 Blondynka 10.15 Kto jest kim 
11.25 Wszystko, co lubię 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.30 StarDan-
ce XI… Kiedy gwiazdy tańczą 14.50 
Światowcy (film) 16.30 Krok od nieba 
(s.) 17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomo-
ści, sport 20.15 Czarcie pióro (bajka) 
21.55 Pupendo (film) 0.00 Pr. roz-
rywkowy. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Rosja z lotu 
ptaka 9.15 Jak kot i mysz 10.10 Wiel-
ka wojna ojczyźniana 11.00 Tajemni-
ce II wojny światowej 11.55 Wędrówki 
wodniaków 12.10 Planeta się topi w 
plastikach 13.05 Z kucharzem dooko-
ła świata 14.00 Klucz 14.30 Wyna-

lazki Leonarda da Vinci 15.35 Biały 
kanion (film) 18.15 Świat faraona 
Cheopsa 19.10 Babel 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym 20.00 
Ojciec chrzestny III (film) 22.55 Ba-
żanty (film) 0.15 River (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 
(s.) 9.55 Weekend 10.55 Pościg 12.00 

Południowe wiadomości, sport, pogo-
da 12.30 Ogólniak (s.) 13.55 Dowody 
zbrodni (s.) 14.55 CSI: Kryminalne za-
gadki Miami (s.) 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.35 Pościg 18.30 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Zamieńmy się żonami (reality 
show) 21.40 Małe miłości 22.40 Poli-
cja Chicago (s.) 23.30 CSI: Kryminal-
ne zagadki Miami (s.) 1.20 Dowody 
zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.25 Bolek i Lolek (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 8.15 M.A.S.H. (s.) 8.50 
Slunečná (s.) 10.05 7 przypadków 
Honzy Dedka 11.25 Strażnik Tek-
sasu (s.) 12.25 Gliniarz i prokurator 
(s.) 13.30 Policja Hamburg (s.) 14.30 
Agenci NCIS (s.) 15.40 Tak jest, szefie! 
16.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości, pogo-
da 19.55 Showtime 20.15 1. misja (s.) 
21.35 Show Jana Krausa 23.50 Tak 
jest, szefie! 1.05 Policja w akcji. 

CZWARTEK 16 GRUDNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Krok od nieba (s.) 
10.00 Rycerz 10.20 Recepty doktora 
Kudrny (film) 11.25 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Nie 
wahaj się i kręć – wydanie specjalne 
13.30 Kocham Cię (film) 14.10 Chło-
pak z Louki 15.05 Zawodowcy (s.) 
16.00 Opowiadania filmowe 17.00 
Podróżomania 17.30 AZ kwiz 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 O zaklętym 
królu i odważnym Marcinie (bajka) 
21.35 Szkoła podstawowa (film) 23.15 
Pr. rozrywkowy 0.10 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Południowy 
Pacyfik 9.20 Laos, kraina słoni 10.15 
Czterech służących i kardynał (film) 
11.55 Tajemnice II wojny światowej 
12.50 Nowa era hydroplanów 13.40 
Cudowna planeta 14.35 Pustkowia 
w miastach 15.25 Historie XX wieku 
15.55 Europa dziś 16.25 Marokańskie 
miasta – Marrakesz, Fes i Meknes 
17.20 Birma, jezioro Inle 18.15 Zielnik 
18.45 Auto Moto Świat 19.15 Przez 
ucho igielne 19.50 Wiadomości w cze-
skim j. migowym 20.00 Gdzie się po-
działa siódma kompania? (film) 21.35 
Pęknięte lustro (film) 23.20 Queer 
23.50 100 dni do zwycięstwa. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 
(s.) 9.55 Małe miłości 10.55 Pościg 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Ogólniak (s.) 13.55 Dowody zbrodni 
(s.) 14.55 CSI: Kryminalne zagadki 
Miami (s.) 16.57 Popołudniowe wia-
domości 17.30 Pościg 18.30 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Teraz albo nigdy (film) 22.10 
Gwiezdne życie 22.50 Policja Chica-
go (s.) 23.45 CSI: Kryminalne zagadki 
Miami (s.) 1.35 Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
6.25 Bolek i Lolek (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 8.10 M.A.S.H. (s.) 9.15 
1. misja (s.) 10.25 Show Jana Krausa 
11.30 Strażnik Teksasu (s.) 12.30 Gli-
niarz i prokurator (s.) 13.30 Policja 
Hamburg (s.) 14.30 Agenci NCIS (s.) 
15.40 Tak jest, szefie! 16.50 Policja 
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showti-
me 20.15 Slunečná (s.) 21.35 Inco-
gnito 22.40 Gafy (s.) 23.55 Tak jest, 
szefie! 

POLECAMY

• 30 lat księżnej Diany
Wtorek 14 grudnia, 
godz. 9.20  
TVC 2

• Historie XX wieku
Czwartek 16 grudnia, 
godz. 15.25  
TVC 2

• Bolek i Lolek
Środa 15 grudnia, 
godz. 6.25  
PRIMA

• Ojciec chrzestny III
Środa 15 grudnia, 
godz. 20.00  
TVC 2

Ktoś tutaj był i był,
a potem nagle zniknął
i uporczywie go nie ma.

    Wisława Szymborska

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy krew-
nych, przyjaciół i znajomych, że dnia 10 grudnia 2021 
zmarł w wieku 69 lat nasz Kochany Mąż, Ojciec, Dzia-
dek, Teść, Brat, Szwagier, Kuzyn, Wujek 

śp. inż. arch. JANUSZ GAŁUSZKA
zamieszkały w Karwinie 

Msza święta żałobna odbędzie się w piątek 17 grudnia 2021 o godz. 
10.30 w kościele parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego w Karwi-
nie-Frysztacie, po czym odprowadzimy Zmarłego na nowy cmentarz w 
Karwinie-Raju.

Zasmucona rodzina. RK-115

Największa miłość na świecie gaśnie, 
gdy serce dobre na zawsze zaśnie.

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych, znajomych, że dnia 10 grudnia 2021 
zmarła  w wieku niespełna 96 lat nasza Mama, Babcia, 
Prababcia, Szwagierka i Ciocia 

śp. HELENA KAPUSTKA
z Lesznej Górnej

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w środę 15. 12. 
2021 o godz. 13.00 w kościele rzymskokatolickim 
w Trzyńcu. W smutku pogrążona rodzina.   GŁ-752

W głębokim smutku zawiadamiamy, że dnia 7 grudnia 
2021 zmarł w wieku 98 lat nasz Kochany Mąż, Ojciec, 
Teść, Dziadek, Pradziadek i Wujek 

śp. JAN NYTRA
z Karwiny-Raju

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w środę 15 
grudnia 2021 o godz. 13.30 z kościoła rzymskokatolic-
kiego  w Karwinie-Frysztacie, po którym nastąpi od-
prowadzenie na cmentarz w Karwinie-Starym Raju.
W smutku pogrążona rodzina. RK-114

Życie, choćby i długie,
zawsze będzie krótkie.

    Wisława Szymborska

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy krewnych, 
przyjaciół i znajomych, że dnia 9 grudnia 2021 zmarł 
w wieku 76 lat nasz Kochany

śp. OTO RZYMAN
zamieszkały w Suchej Górnej

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w środę 15 
grudnia 2021 o godz. 14.00 z sali obrzędów pogrzebo-
wych w Suchej Górnej. Zasmucona rodzina. GŁ-749

Pamięć nie umiera...
Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

śp. OTO RZYMANA
ofiarnego działacza MK PZKO w Suchej Górnej,  

naszego Przyjaciela i Kolegi
Wyrazy szczerego współczucia rodzinie Zmarłego składają zarząd Koła 
i wszystkie jego zespoły: Klub Kobiet, Klub Chłopa, chór „Sucha”, „Chó-
rek” oraz ZPiT „Suszanie”. GŁ-754

Wyrazy serdecznych podziękowań kierujemy do wszystkich krewnych, 
przyjaciół – również tych z redakcji – znajomych, kolegów, MK PZKO 
za wyrazy współczucia, wieńce, kwiaty oraz liczny udział w pogrzebie 
naszej Drogiej 

śp. IRENY MARII OWCZARZY
Dziękujemy zarazem wszystkim za wszelkie wyrazy otuchy i wsparcia 
w tym trudnym dla nas okresie.

Zasmuceni najbliżsi. GŁ-751

Naszemu koledze Marianowi Zuczkowi składamy wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu zgonu

MATKI
Orły Zaolzia. Gł-744

Nigdy nie ma dobrego momentu na pożegnanie bliskich,
ale zawsze jest dobry czas, żeby otulić ich myślami…

Dnia 11 grudnia minęła 35. rocznica śmierci

PhDr JANA KONIECZNEGO
z Karwiny

zaś 22 grudnia minie 10. rocznica śmierci

WŁADYSŁAWA PILCHA
z Orłowej-Lutyni

Wspomnienie odejścia Ojców. GŁ-745

Wczoraj, 13 grudnia, obchodziłby jubileusz 100. uro-
dzin nam Drogi Ojciec

śp. LEOPOLD SŁAWIŃSKI
lutnik z Orłowej

Wszystkich, którzy Go znali i zachowali w pamięci, 
o chwilę wspomnień i modlitwę proszą 
synowie Jan i Stanisław z rodzinami. GŁ-712

10 grudnia br. obchodziłby 80. urodziny nasz Nieodża-
łowany Brat

śp. inż. KAROL SŁOWIK
z Orłowej-Poręby

Wspominają siostra Henia i brat Władek.
 GŁ-746

W czwartek 16 grudnia minie piąta bolesna rocznica, 
kiedy odeszła od nas na zawsze nasza Droga 

śp. HELENA ŚLIŻOWA 
z Łyżbic

Kto znał Jej szlachetne serce niechaj z nami poświęci 
Jej chwilę wspomnień.
Z miłością i szacunkiem wspominają mąż i córki z ro-
dzinami. GŁ-750

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

 www.glos.live

GŁ-741

Będą kolędować

Z
espoły Polskie-
go Towarzystwa 
Ar tys tyczne g o 
„Ars Musica” za-
prezentują się 
w kolędowym 
repertuarze. Ze 

względu na ograniczenia epide-

miczne będą to kameralne wystę-
py.

Ten pierwszy odbędzie się w naj-
bliższy piątek o godz. 16.30 obok 
ośrodka kulturalnego „Strzelnica” 
w Czeskim Cieszynie. Chór mie-
szany „Canticum Novum” zaśpie-
wa na nim głównie kolędy polskie, 

ale też jedną czeską i kilka zagra-
nicznych.

– To na razie jedyna okazja, żeby 
wystąpić z bożonarodzeniowym re-
pertuarem – przyznał dyrygent chó-
ru Leszek Kalina, dodając, że pier-
wotnie impreza miała się odbyć na 
czeskocieszyńskim rynku.

Kolędy, tym razem w wykona-
niu szkolnych zespołów – chó-
ru młodzieżowego „Collegium 
Iuvenum” oraz kapeli gorolskiej 
„Zorómbek” zabrzmią również w 
Polskim Gimnazjum w Czeskim 
Cieszynie. – Ponieważ tradycyjny 
Koncert Świąteczny szkoły został 

odwołany, postanowiliśmy wystą-
pić przynajmniej przed uczniami, 
nauczycielami i dyrekcją. W śro-
dę 22 bm. ok. godz. 9.00, czyli w 
ostatni dzień nauki przed feriami, 
każdy z zespołów wykona po trzy 
utwory. 

 (sch)
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UŚMIECHNIJ SIĘ KRZYŻÓWKA SYLABOWA

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

MINIKWADRAT MAGICZNY I LOGOGRYF ŁAMANY

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zo-
stanie rozlosowana książka. Rozwiązania 

prosimy przesyłać na e-mail: info@glos.live. Ter-
min ich nadsyłania upływa w czwartek 23 grudnia 
2021 r. Nagrodę z 30 listopada otrzymuje Tadeusz 
Konieczny z Czeskiego Cieszyna. Autorem dzisiej-
szych łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie logogryfu z 30 listopada: 
STOBNICA 
Rozwiązanie minikwadratu magicznego I  
z 30 listopada: 1. ETAP 2. TRANI 3. ANIOŁ 4. PIŁA 
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II  
z 30 listopada: 1. SŁUP 2. ŁYŻKA 3. UKŁAD 4. PADA
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 30 listopada: MSZANA

POZIOMO: A. krasula z obory B. zarost z boków męskiej twarzy - cyfrowe oznaczenie dnia  C. sucha trawa - mia-
sto w aglomeracji Kairu, z kompleksem piramid D. państwo w Afryce, ze stolicą w Libreville
PIONOWO: 1. Barbara dla znajomych 2. błąd odgwizdywany przez sędziego koszykówki lub można nimi mie-
rzyć odległość - kończyna dolna 3. antonim zalety, ujemna cecha charakteru - azjatycka małpa o bardzo długich 
kończynach przednich 4. miasto w Maroko

Wyrazy trudne lub mniej znane: BAKI, TAZA

A

1 2 3 4

B

C

D

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. głębokie przeży-
cie, wstrząs

2. jeden odjąć jeden
3. orzeł po czesku
4. broń dla rewolwe-

rowca

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: KOLT

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. Mieczysław, śpie-
wał „Piosenkę o 
mojej Warszawie”

2. lekki niepokój, 
bojaźń

3. rowek spiralny 
na śrubie lub na-
krętce

4. brama, wrota po 
angielsku 

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: GATE

1 2 3 4

1

2

3

4

1 2 3 4

1

2

3

4

Rozwiązaniem logogryfu 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:
„Kobieta zawsze młodnieje.
Wtedy, gdy zmierzcha, nie wtedy, gdy...”

1.-4. ...Niziurski, polski prozaik, 
publicysta, scenarzysta i dra-
maturg

3.-6. autor listu lub utworu, nie-
ujawniający swego nazwiska

5.-8. dochodowa działalność, in-
teres lub firma potocznie

7.-10. czterdzieści pięć minut w 
szkole

9.-12. jeden z rodziców
11.-2. dziesięć dni albo dziesięć 

lat


