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Nowe studio pod choinkę
WYDARZENIE: 
Redakcja „Głosu” 
ma własne 
nowoczesne studio. 
W poniedziałek, 
tuż przed świętami 
Bożego Narodzenia, 
odbyło się tutaj 
pierwsze nagranie 
z udziałem prezesa 
Kongresu Polaków 
w RC Mariusza 
Wałacha oraz prezes 
PZKO Heleny 
Legowicz. – To 
studio, to kolejny 
krok naprzód, a także 
powód do dumy – 
podkreślił Marek 
Słowiaczek, prezes 
spółki Pol-Press 
odpowiedzialnej za 
wydawanie naszego 
pisma i towarzyszących mu multimedialnych działań.

Beata Schönwald

N
owe studio 
to miejsce 
pracy redak-
torów porta-
lu Glos.live 
i mediów 
społeczno-

ściowych Szymona Brandysa i 
Agaty Kokotek. – Przy tworzeniu 
studia dzieliliśmy się pomysłami. 
Te Szymona dotyczyły bardziej 
strony technicznej, moje z kolei 
designu. W niewielkim pomiesz-
czeniu studia staraliśmy się stwo-
rzyć przestrzeń do realizacji na-
grań, a równocześnie przyjemne 
miejsce spotkań – zdradziła Agata 
Kokotek. W pierwszym nagraniu 
uczestniczyła w roli obserwatora. 
Ma jednak nadzieję, że niedłu-

go zaprosi w jego progi również 
swojego pierwszego gościa. Do tej 
pory była bowiem aktywna głów-
nie w terenie. –  Otwarcie studia 
to dla nas obojga nowy początek 
czegoś, co dalej będziemy rozwi-
jać. To nas napędza – przyznała. 

Pomysł stworzenia studia na-
grań zaczął się rodzić przed czte-
rema laty, kiedy redakcja zaczęła 
myśleć o poszerzeniu oferty dla 
swoich czytelników również o 
wizualne treści. – Rozpoczynali-
śmy od krótkich prostych nagrań, 
które dziennikarze realizowali 
za pomocą telefonów komórko-
wych. Kiedy zaczęliśmy bardziej 
zgłębiać temat, stwierdziliśmy, 
że jeśli chcemy stawiać na jakość, 
potrzebujemy nie tylko dobrego 
sprzętu, ale także studia, w któ-
rym te materiały będą powsta-
wały – przybliżył Marek Słowia-

czek. To był powód do napisania 
projektu, który wydawca „Głosu”, 
Kongres Polaków, złożył w ub. 
roku w Fundacji „Pomoc Pola-
kom na Wschodzie”. Nie udało się 
co prawda uzyskać całej wniosko-
wanej kwoty, niemniej jednak ze 
środków Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów w ramach konkursu 
Polonia i Polacy za Granicą 2021 
wpłynęło na konto Kongresu 15 
tys. złotych na realizację studia. 
– Resztę pokryliśmy z własnych 
środków. Całość kosztowała 18 
950 złotych – sprecyzował prezes 
Pol-Pressu. Jak zaznaczył, nowe 
studio „Głosu” to kolejny krok 
naprzód, a także powód do dumy. 
– Jestem przekonany, że takiego 
studia z takim wyposażeniem w 
naszych zaolziańskich mediach 
raczej nie ma. Nadal jednak mó-
wimy o pewnym prowizorycz-

nym rozwiązaniu, jako że na 
studio z prawdziwego zdarzenia 
potrzebowalibyśmy dwukrotnie 
większego pomieszczenia – przy-
znał Słowiaczek.

To też nie jest wykluczone. 
Jednak póki co Helena Lego-
wicz, prezes PZKO, będącego 
właścicielem obiektu, w którym 
od kilku lat mieści się redakcja 
naszego pisma, cieszy się, że po-
mieszczenia, z których „Głos” 
korzysta, pozwalają mu na po-
szerzanie swojej oferty multime-
dialnej. – Cieszę się, że „Głos” 
czuje się tutaj dobrze, że nasza 
współpraca dobrze się układa i 
że w kolejnych latach, po gene-
ralnym remoncie, będziemy mo-
gli zaproponować jeszcze lepsze 
warunki – stwierdziła.

Tomasz Wolff, redaktor na-
czelny „Głosu”, jako moment 

przełomowy w rozwoju mediów 
elektronicznych uznał przepro-
wadzkę do nowych pomiesz-
czeń. – Mówiłem o tym wielo-
krotnie i wciąż powtarzam w 
różnych miejscach, że kluczem 
do sukcesu stała się współpraca 
między Kongresem Polaków i 
Polskim Związkiem Kulturalno-
-Oświatowym, dzięki której mo-
gliśmy przeprowadzić się do re-
dakcji z prawdziwego zdarzenia. 
Oczywiście nie trzeba profesjo-
nalnego studia, żeby prowadzić 
stronę internetową czy kanały 
w sieciach społecznościowych, 
ale na potrzeby nagrywania roz-
mów czy „Głos News” takie pro-
fesjonalne studio jest właściwie 
niezbędne – przyznał Wolff. Jed-
nocześnie zapewnił, że nacisk 
będzie kładziony także na rozwój 
gazety papierowej.  

• Chrztem bojowym nowego studia było nagranie z prezesami PZKO – Heleną Legowicz oraz Kongresu Polaków – Mariuszem Wałachem. Fot. LUDĚK ONDRUŠKA
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Věra Palkovská, 
burmistrz Trzyńca, o organizowanym w mieście 
konkursie Budynek Roku 2021

CYTAT NA DZIŚ

•••
W Trzyńcu jest co oglądać. Wielu inwestorów 

swoimi pięknymi budynkami poprawia 

wizerunek naszego miasta. Takie inwestycje mogą 

też zainspirować osoby, które przygotowują się do 

budowy własnego domu

W I A D O M O Ś C I

W OBIEKTYWIE...

Fot. Facebook/PSP i Przedszkole w Błędowicach

P
ani Aniela przez lata mieszkała sama. Emerytowana 
nauczycielka, chorująca na cukrzycę, niedowidząca. 
Jako nastolatek przez kilka dobrych lat raz w tygodniu 
(zawsze w sobotę) dostarczałem jej zakupy, warzywa i 
owoce z domowego ogródka, czasem lekarstwa. Okres 
świąteczny był specyficzny, bo prócz tradycyjnych zaku-

pów pani Aniela otrzymywała przed Wigilią świąteczne potrawy przy-
gotowane przez moją mamę. Nie były to łatwe odwiedziny – mimo ży-
czeń, ciepłych słów i śpiewanych z panią Anielą kolęd – zawsze z tyłu 
głowy miałem to, że ja zaraz wrócę do gwarnego i radosnego domu, 
a ona zostanie sama w swoim niespełna 50-metrowym mieszkaniu, 
mając za jedynego towarzysza Program 1 Polskiego Radia i wypatrując 
mojej kolejnej wizyty, na którą z każdym rokiem mogłem poświęcić 
coraz mniej czasu.

Pani Anieli już dawno nie ma. Życie napisało swój scenariusz zosta-
wiając wspomnienia o osobie, która ten szczególny międzyświąteczny 
okres spędzała w samotności. 

Przed świętami władze Ostrawy nagrodziły wolontariuszy z okazji 
obchodzonego w grudniu Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. 
Wyróżniony został m.in. 30-letni nauczyciel, który – mimo swoich 
obowiązków zawodowych – od 2015 roku znajduje czas na regularne 
spotkania i pomoc seniorom. To zakupy, spacery, ale często zwykła roz-
mowa i towarzystwo, którego samotnym seniorom najbardziej brakuje. 

Nieraz chcemy nieść pomoc ludziom na drugim końcu świata, żal 
nam migrantów, uchodźców, chorych dzieci. Wysyłamy więc SMS-y, 
wpłacamy datki, przekazujemy dary. I bardzo dobrze! To świadczy o 
naszej wrażliwości. Ale nie wolno zapominać, że często w mieszkaniu 
obok, w sąsiednim bloku lub domu, ulicę dalej czy na drugim końcu 
miejscowości, jest ktoś samotny, kto też czeka na pomoc, rozmowę, 
czyjeś towarzystwo. Jak pani Aniela na tę jedną godzinę w tygodniu. 

ZDANIEM... Łukasza Klimańca

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BOGUMIN
Dwie kolejne mobilne kame-
ry kupiła policja, by pilno-
wać porządku i czystości w 
mieście. Chodzi o tzw. dzikie 
wysypiska oraz osoby, które 
pozbywają się odpadów 
wielkogabarytowych w miej-
scach, które nie są do tego 
przeznaczone, np. w rejonie 
kontenerów na śmieci. Spory 
problem był zwłaszcza w 
rejonie dwóch prywatnych 
hosteli przy ul. Dworcowej, 
gdzie w akcję sprzątania 
zaangażował się osobiście 
burmistrz Petr Vícha. Dzięki 
mobilnym kamerom, jakich 
policja używa od paździer-
nika, udało się np. ustalić 
osoby, które wyrzucały na 
przykład drzwi do kontene-
rów na śmieci. Do połowy 
grudnia tego roku policja 
zarejestrowała 120 przypad-
ków związanych z dzikimi 
wysypiskami.  (klm)

CZESKI CIESZYN
Tuż przed świętami ratusz 
uruchomił nową stronę 
internetową miasta. Prócz 
bardziej przyjaznego dla 
użytkownika wyglądu jej ce-
lem jest zaoferowanie miesz-
kańcom i odwiedzającym no-
woczesnego dostępu do in-

for-
macji. 
Dzięki 
zastosowanym 
zmianom strona została 
lepiej przystosowana do 
wyświetlania na urządze-
niach mobilnych, takich 
jak tablety czy telefony 
komórkowe. Jak infor-
mują przedstawiciele 
ratusza, nowa strona inter-
netowa jest obecnie w fazie 
próbnej i stale jest aktualizo-
wana.  (klm) 

OSTRAWA
Z okazji Międzynarodowego 
Dnia Wolontariusza miasto 
tradycyjnie wyróżniło oso-
by, które bezinteresownie 
pomagają i poświęcają 
swój czas potrzebującym. 
Nagrodę i tytuł „Wolonta-
riusza Roku” otrzymał Peter 
Chvojka, który działa w 
centrum ADRA Ostrava od 
2015 roku i swój wolny czas 
poświęca seniorom. Regular-
nie pomaga trzem starszym 
osobom w robieniu zaku-
pów, zabiera je na spacery 
czy po prostu spędza z nimi 
czas umilając go rozmową. 

Nagrodę wręczył mu oso-
biście zastępca prezydenta 
Ostrawy, Zbyněk Pražák. 
 (klm)

TRZYNIEC
Od stycznia 2022 roku na 
ulicach miasta pojawi się 
dziesięć nowych, niskopod-
łogowych autobusów wy-
posażonych w przechylaną 
platformę dla pasażerów po-
ruszających się na wózkach 
inwalidzkich oraz system 
informacyjny dla osób nie-
dosłyszących i niedowidzą-
cych. W drodze przetargu 
miasto Trzyniec zawarło 
umowę z przewoźnikiem 
Arriva Morava na świadcze-
nie usług publicznego trans-
portu pasażerskiego. Została 
zawarta jest na 10 lat.  (klm)
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dzień: -2 do 0ºC 
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DZIŚ...

28
grudnia 2021

Imieniny obchodzą:  
Antoni, Teofila
Wschód słońca: 7.42
Zachód słońca: 15.33
Do końca roku: 3 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Gry w Karty,
Międzynarodowy 
Dzień Pocałunku
Przysłowie: 
„Niewiniątek dzień 
pokaże, jaka pogoda 
w marcu się okaże”

JUTRO...

29
grudnia 2021

Imieniny obchodzą:  
Dawid, Dominik, Tomasz
Wschód słońca: 7.42
Zachód słońca: 15.34
Do końca roku: 2 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Narodzin 
Niedźwiedzi Polarnych
Przysłowie:
„Grudzień ziemię grudzi, 
dla zwierząt i ludzi”

POJUTRZE...

30
grudnia 2021

Imieniny obchodzą:  
Anizja, Eugeniusz
Wschód słońca: 7.42
Zachód słońca: 15.34
Do końca roku: 1 dzień
(Nie)typowe święta:
Dzień Serka Wiejskiego
Przysłowie:
„Jeśli da śnieg Eugenii,  
to się zima przemieni”

POGODA

TRZYNIEC

OSTRAWA

BOGUMIN

CZESKI 
CIESZYN

Tegoroczna Kwesta Trzech 
Króli odbywała się głównie 
w przestrzeni wirtualnej. 
Zabrakło najbardziej 
charakterystycznego 
elementu – kwestowania na 
ulicach i po domach. Caritas, 
organizator zbiórki, wierzy 
że kolejna edycja będzie 
miała na powrót tradycyjny 
charakter. Przeszkodzić 
w tym mogą wprowadzone 
w ostatniej chwili obostrzenia.

Danuta Chlup

W 
C z e s k i m 
C i e s z y n i e 
s k a r b o n k i 
już przed 
Bożym Na-
r o d z e n i e m 
były dystry-

buowane do poszczególnych miejsco-
wości. 

– Mamy zapieczętowane w sumie 
243 skarbonki dla ok. 20 miejscowo-
ści. Liczymy, że kolędnicy pójdą w 

teren, że nic się nie zmieni – powie-
działa „Głosowi” przed świętami koor-
dynatorka Kwesty Trzech Króli, Alina 
Humel. – Niemniej w tym roku będzie 
więcej stacjonarnych skarbonek, w 
urzędach czy sklepach. Udało nam się 
znaleźć odpowiednie miejsca w Kar-
winie i Hawierzowie, gdzie co roku jest 
problem z małą liczbą kolędników. W 
tym roku mamy nowe, zabezpieczone 
zamkiem i łańcuchem specjalne skar-
bonki stacjonarne. Szczegółowy spis 
miejsc zostanie opublikowany na na-
szej stronie internetowej. 

Kolędnicy wrócą na ulice

Dobrej myśli jest dyrektorka Ca-
ritasu w Trzyńcu Monika Byrtuso-
wa. 

– Jesteśmy przygotowani na 
każdą ewentualność. Gdyby przy-
padkiem nie można było kwesto-
wać w terenie, przygotowaliśmy 
miejsca w urzędach, sklepach, ap-
tekach, w których umieścilibyśmy 
skarbonki. Liczymy ale na to, że 
będzie tradycyjna kwesta. Mamy 
zapieczętowanych 111 skarbonek, 
w samym Trzyńcu ma ich być 45. 
Przygotowujemy także na sobotę 

8 stycznia tradycyjny 
Orszak Trzech Króli – 
powiedziała naszej ga-
zecie. 

W Jabłonkowie, w 
prowadzonym przez 
Caritas Ośrodku Dzien-
nym św. Józefa, skar-
bonki będą dziś i jutro 
rozdawane kolędnikom. 

Kwesta Trzech Króli 
będzie trwała w całej 
RC od 1 do 16 stycznia 
przyszłego roku. Oso-
by, które nie będą miały 
okazji wrzucić datków 
do skarbonek, mogą 
wesprzeć zbiórkę na kil-
ka różnych sposobów: 
przelewem bankowym 
na centralny rachunek 
kwesty lub na rachunki 

oddziałów regionalnych Caritasu, 
specjalnym SMS-em, wpłatą on-li-
ne na stronie internetowej kwesty 
www.trikralovasbirka.cz. Każdy 
Caritas zamieścił szczegółowe in-
formacje na swojej stronie. 

Zebrane datki zostaną przezna-
czone na konkretne, wcześniej 
zaplanowane cele. Należą do nich 
m.in. remonty i działalność placó-
wek opieki dla seniorów, osób nie-
pełnosprawnych, opiekę terenową 
dla osób starszych i chorych i tym 
podobnie. 

klimaniec@glos.live

• Skarbonki są już przygotowane. 
Fot. Caritas Cz. Cieszyn

• Nowy ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Pradze Mirosław 
Jasiński złożył w poniedziałek 20 grudnia na ręce prezydenta Republiki 
Czeskiej Miloša Zemana listy uwierzytelniające. Ceremonia odbyła się na 
zamku w Lánach. 
Jasiński to scenarzysta i reżyser, dyplomata i były wojewoda wrocławski. 
Był działaczem opozycji antykomunistycznej i jednym z założycieli pod-
ziemnego ruchu Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. W latach 2001-
2007 był dyrektorem Instytutu Polskiego w Pradze. Odznaczony Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarno-
ści.  (szb)
Fot. ARC

1,65 mln  
dla mniejszości

Województwo moraw-
sko-śląskie prze-
znaczy ze swojego 
p r z y s z ł o r o c z n e g o 

budżetu 1,65 mln koron na wpar-
cie finansowe działań mniejszości 
narodowych. Komitet ds. Mniej-
szości Narodowych zapoznał się 
z tym tematem na swojej ostatniej 
tegorocznej sesji. Jego członkowie 
omówili sprawozdanie z działalno-
ści, przewodniczący Vít Slováček 
zapoznał członków z  protokołem 
z  kontroli dotyczącej przestrze-
gania przepisów prawnych przez 
komitet. Nie stwierdzono żadnych 
uchybień. 

– W ostatnim punkcie programu 
wystawiliśmy jednogłośnie pozy-
tywną opinię do wniosku o dotację 
z  budżetu województwa moraw-
sko-śląskiego na kwotę 150 tys. 
koron, złożonego przez Miejscowe 
Koło PZKO w Karwinie-Frysztacie. 
Wniosek dotyczy budowy zadasze-
nia tarasu, który wykorzystywany 
jest podczas imprez kulturalnych i 
towarzyskich – poinformował czło-

nek komisji Roman Strzondała. 
Wniosek frysztackich PZKO-wców 
został następnie uchwalony przez 
Radę Województwa. 

Strzondała podzielił się z  naszą 
gazetą swoimi spostrzeżeniami 
związanymi z pracą w komitecie. 

– Po roku działalności w Komi-
tecie ds. Mniejszości Narodowych 
muszę stwierdzić, że spotykam się 
czasem z niezrozumieniem, a czę-
sto także z podstawowym brakiem 
wiedzy dotyczącej problematyki 
mniejszości narodowych. Dlate-
go podkreślam, że podstawowym 
dokumentem prawnym polityki 
narodowościowej RC jest Karta 
Podstawowych Praw i Wolności. 
Prawa mniejszościowe zawarte są 
w części III wspomnianej Karty 
pod nazwą „Prawa mniejszości na-
rodowych i etnicznych”. 

Dodał, że już od 1998 roku obo-
wiązuje w RC Konwencja Ramowa 
o Ochronie Praw Mniejszości Na-
rodowych Rady Europy, przyjęta w 
1995 roku w Strasburgu. 

 (dc)

Uczniowska pomoc

Uczniowie klas trzecich 
średnich szkół medycz-
nych w Karwinie, Ostra-
wie, Frydku-Mistku i 

Karniowie w związku z poważną 
sytuacją epidemiologiczną poma-
gali w szpitalach wojewódzkich i 
placówkach opieki społecznej. Dy-
rekcje szkół przesunęły im prakty-
ki zawodowe z końca roku szkol-
nego na wcześniejszy, grudniowy 
termin, aby ulżyć służbie zdrowia. 
W odpowiedzi na apel władz wo-
jewództwa morawsko-śląskiego do 
szpitali i domów seniora przybyło z 
pomocą 290 uczniów. 

– Zdajemy sobie sprawę, że prze-
sunięcie praktyk może oznaczać, 
że uczniowie nie mają jeszcze 

wszystkich umiejętności i wiedzy, 
które w normalnych warunkach 
wykorzystaliby pod koniec roku 
szkolnego. Pomimo to uważamy 
pomoc uczniów za ważną i po-
trzebną. Wiele placówek boryka 
się z problemami personalnymi, 
pracownicy są przeciążeni i zmę-
czeni. Jak to się mówi, młoda 
energia może im nie tylko pomóc, 
ale także podnieść ich na duchu – 
powiedział wichetman ds. szkol-
nictwa Stanisław Folwarczny. 
Zwrócił uwagę, że w sytuacji stanu 
wyjątkowego władze wojewódzkie 
są upoważnione do wydania na-
kazu pracy uczniom wybranych 
kierunków. W tej fali pandemii nie 
było to konieczne. 

Ludmila Pavlátowa, dyrektor-
ka Średniej Szkoły Medycznej 
we Frydku-Mistku, przyznała, 
że przed wysłaniem swych pod-
opiecznych do szkół i domów se-
niora musiała rozważyć wszystkie 
plusy i minusy. 

– To nie była łatwa decyzja. Ro-
zumieliśmy jednak, że szpital i 
dom seniora pilnie potrzebują 
pomocy, dlatego postanowiliśmy 
działać. Nauczycielki przedmiotów 
zawodowych robią wszystko, aby 
uczniowie wysłani na praktykę do-
brze sobie poradzili – przyznała. Z 
jej szkoły pomagało 57 przyszłych 
pielęgniarek i 23 przyszłych opie-
kunów społecznych. 

 (dc)

Brakuje fachowców

Morawsko-Śląskie Po-
gotowie Ratunkowe 
podjęło intensywne 
działania w celu po-

zyskania nowych pracowników. 
Podobnie jak w pozostałych pla-
cówkach służby zdrowia boryka się 
z  dramatycznym brakiem przed-
stawicieli niektórych profesji. Sy-
tuacja stale się pogarsza.

Na dziś pogotowiu brakuje kil-
kudziesięciu etatowych lekarzy, 

których w związku z  tym muszą 
zastępować na umowy ich koledzy 
zatrudnieni w innych placówkach. 
Tymczasem właśnie obecność le-
karza jest niezastąpiona w kontak-
cie z  pacjentami walczącymi nie 
tylko o zdrowie, ale także o życie. 
Brak personelu doskwiera jednak 
również dyspozytorni pogotowia, 
przy czym sprawnie działający ze-
spół dyspozytorów jest podstawą 
szybkich i skutecznych interwencji 

we wszystkich, nawet najbardziej 
odległych zakątkach regionu. 

W celu pozyskania nowych 
pracowników Morawsko-Śląskie 
Pogotowie Ratunkowe nakręciło 
wspólnie z  regionalną telewizją 
„Polar” filmiki, które przybliżają 
pracę lekarzy, ratowników i dys-
pozytorów. Po raz pierwszy zostały 
wyemitowane już przed świętami, 
ale będą pojawiać się nadal, także 
po Nowym Roku.  (sch)

Dar wzmocni nogi 

Walcownicy z ostraw-
skiego zakładu Huty 
Trzynieckiej przygo-
towali prezent świą-

teczny dla 12-latki z Ostrawy, która 
cierpi na porażenie mózgowe. Z 
powodu trudności z poruszaniem 
się korzysta z wózka inwalidzkiego, 
ponadto ma wadę wzroku. Kwotę 
80 tys. koron jej rodzice wykorzy-
stają na zakup specjalnych ortez. 

Pracownicy ostrawskiej wal-
cowni rur przeznaczyli na pomoc 
dla Maruški Kučerowej dochód z 
przedświątecznej loterii fantowej. 
Zgromadzili 73 140 koron. Kierow-
nictwo huty dodało brakujących 
kilka tysięcy, aby zaokrąglić kwotę 
do 80 tys. Symboliczny czek prze-
kazano dziewczynce i jej matce 
pod choinką stojącą obok Walcow-
ni Rur. 

Maruška nie jest sama ze swym 
problemem. Może liczyć na pomoc 
i wsparcie rodziców, starszej sio-
stry i innych osób, jednak walka z 
jej chorobą dużo kosztuje. 

–  W tej chwili gromadzimy fun-
dusze na zakup specjalnych ortez 
austriackiej firmy, które kosztują w 

przeliczeniu 120 tys. koron. Bardzo 
dziękujemy za pieniądze, przezna-
czymy je na ten cel - powiedziała 
matka dziewczynki Marcela Kuče-
rowa. 

Walcownicy dowiedzieli się o 
potrzebach Maruški w Caritasie 
w Ostrawie-Witkowicach. Jej ro-
dzina korzysta z  różnych form 

pomocy tej organizacji. Rodzice i 
siostra starają się, aby dziewczyn-
ka mogła ciekawie spędzać czas, w 
ramach swoich możliwości upra-
wiać sport. 

–  Również tutaj barierą są pie-
niądze, ponieważ specjalne pomo-
ce dużo kosztują –  przyznała jej 
matka.  (dc)

• Przekazanie czeku odbyło się w Walcowni Rur w Ostrawie. 
Fot. mat. pras. Huty Trzynieckiej

Trzy medale 
mażoretki

O takim sukcesie marzy 
zapewne niejedna ma-
żoretka. Polska Szkoła 
Podstawowa i Przed-

szkole w Błędowicach poinformo-
wała na swoim oficjalnym profilu 
na Facebooku, że jedna z uczennic, 
Amalka, zdobyła dwa złote medale 
i jeden srebrny w Ogólnopolskim 
Konkursie Mażoretek Online „O 

Złotą Cieszynian-
kę”. Wydarzenie 
zostało zorganizo-
wane po raz pierw-
szy. – Życzymy 
dalszych sukce-
sów – można prze-
czytać na koniec 
krótkiego wpisu. 
 (wot)

635 000
obcokrajowców żyło w 2020 roku w Republice Czeskiej. To dane, które 
znajdziemy w nowej publikacji Czeskiego Urzędu Statystycznego pt. „Česko 
v číslech”. Cudzoziemcy stanowili 5,8 proc. ogółu ludności kraju. Odsetek ten 
należy do najniższych w Europie, niemniej z roku na rok rośnie. Jeszcze wyższy 
był odsetek osób z zagranicznym paszportem na rynku pracy – wynosił 14,7 
proc. wszystkich zatrudnionych w sektorach czeskiej gospodarki.  (dc)
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Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

Kino powróci na wiosnę

24. edycję Przeglą-
du Filmowego 
Kino na Grani-
cy, jaki od lat od-

bywa się w Cieszynie i Czeskim Cie-
szynie, zaplanowano od 29 kwietnia 
do 3 maja 2022 roku – poinformo-
wali organizatorzy wydarzenia. W 
poniedziałek 20 grudnia rozpoczęła 
się sprzedaż akredytacji – można je 
kupić na stronie Kinonagranicy.pl. 

Jolanta Dygoś, dyrektorka przeglą-
du, nie ukrywa, że podjęciu decyzji w 
sprawie terminu towarzyszyły spore 

obawy ze względu na pandemię, a 
także brak informacji o przyznaniu 
dotacji przez instytucje do tego po-
wołane. Wszyscy są jednak stęsk-
nieni za wiosennym weekendem z 
widzami; w takim terminie impreza 
odbywa się od 2007 roku.

– Wierząc, że otrzymamy upra-
gnione dofinansowanie i znajdzie-
my życzliwych sponsorów, zaczy-
namy odliczanie do 29 kwietnia 
– zaznaczyła Jolanta Dygoś. 

Na program Kina na Granicy w 
2022 roku tradycyjnie złożą się retro-

spektywy, których bohaterowie zo-
staną niebawem ogłoszeni. Widzo-
wie festiwalu wezmą także udział w 
spotkaniach literackich oraz koncer-
tach plenerowych i kameralnych.

Organizowany w Cieszynie i 
Czeskim Cieszynie przegląd filmo-
wy od ponad dwóch dekad skupia 
uwagę fanów kina polskiego, cze-
skiego i słowackiego. Pandemia ko-
ronawirusa zmusiła organizatorów 
do odwołania edycji w 2020 r., a 
przegląd w 2021 r. stał pod znakiem 
zapytania. Ostatecznie udało się 

go zorganizować w dniach 30 lip-
ca-4 sierpnia. Nad Olzą pojawili się 
m.in. Janusz Gajos, Janusz Zaorski, 
Tomasz Kot, Andrzej Chyra, Olaf 
Lubaszenko i Magdalena Łazarkie-
wicz. Podczas wydarzenia zosta-
ła upamiętniona postać Václava 
Havla w 10. rocznicę jego śmierci. 
Widzowie nad Olzą nie tylko zo-
baczyli filmy skupione wokół tego 
czeskiego polityka i artysty, ale i 
mogli wziąć udział w kolacji przy-
gotowanej z ulubionych przepisów 
byłego prezydenta Czech.  (klm)

Na 100-lecie
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Beskid Śląski” wydało publikację na stulecie 
istnienia. Obchodzić będzie je w przyszłym roku. Organizacja zawiązała się 26 marca 1922 
roku w Domu Robotniczym w Orłowej.

Beata Schönwald

T
a data nie wid-
nieje jednak jako 
pierwsza na osi 
czasu przedsta-
wionej na łamach 
tego wydawnic-
twa. Władysław 

Wójcik i Gustaw Zielina, zakładając 
„Beskid Śląski” w Czechosłowacji, 
nawiązali bowiem do Polskiego 
Towarzystwa Turystycznego „Be-
skid” w Cieszynie (istniejącego od 
12 lat), które w tak zwanym mię-
dzyczasie oddzieliła od Zaolzia 
granica. Z ważniejszych dat znaj-
dziemy tam również m.in. uroczy-
ste otwarcie własnego schroniska 
na Kozubowej w 1929 roku, budowę 
skoczni narciarskich kilka lat póź-
niej, pierwszy ogólnopolski „Zjazd 
Gwiaździsty na Kozubowej” w 1937 
roku, jak również daty przywołują-
ce ciemne karty historii towarzy-
stwa w wyniku wybuchu II wojny 
światowej oraz przejęcia władzy 
przez komunistów. Nie brakuje też 
jednak nowszych momentów, któ-
re tworzyły historię „Beskidu” po 
jego reaktywacji w 1991 roku. 

Publikacja na 100-lecie na-
wiązuje do swojej poprzedniczki 
wydanej przed dziesięciu laty za-
równo pod względem formy, jak i 
treści. To jest powodem, dla które-
go – pomijając historyczny wstęp 
– skupia się prawie wyłącznie na 
wydarzeniach ostatniej dekady. 
Przybliża je z kilku perspektyw, 
które tworzą poszczególne rozdzia-
ły – o ogólnej działalności towarzy-
stwa i ludziach, o turystyce letniej, 
zimowej, rekreacyjnej i wymagają-
cej wzmożonego wysiłku, o sporcie, 
o kolarstwie, a także o współpracy 
z innymi organizacjami turystycz-
no-sportowymi. W tym rozdziale 
rolę narratorów przejmują szefowie 
klubów z Polski, Czech i Słowacji – 
Zbigniew Pawlik, Břetislav Boháč 
i Anton Opial. Z kolei nieco inny 
wymiar ma część poświęcona zwie-
rzętom w naszym regionie. Symbo-
liczną klamrę opracowania tworzą 
natomiast słowo wstępne konsul 
generalnej RP w Ostrawie Izabelli 
Wołłejko-Chwastowicz oraz epilog 
napisany przez prezes „Beskidu 
Śląskiego” Halinę Twardzik.

Wzrok przykuwa opracowanie 
graficzne jubileuszowego wy-

dawnictwa. Cały wachlarz pięk-
nych zdjęć, na których znalazł 
się praktycznie każdy, kto chodzi 
z „Beskidem”, jest jego niepod-
ważalnym atutem. Tym bardziej 
zaskakuje fakt, że ich autorami 
są niemal wyłącznie fotografowie 

amatorzy, członkowie PTTS „Be-
skid Śląski”. Prawdziwą wisienką 
na torcie są natomiast utwory po-
etyckie rodzimych twórców, ta-
kich jak Janusz Gaudyn, Henryk 
Jasiczek, Anna Filipek, Aniela 
Kupiec, Barbara Krzyżanek czy 

Ewa Milerska. To, jak oni po-
strzegają znane nam wszystkim 
beskidzkie krajobrazy, doskonale 
oddaje ducha gór i jego mistycz-
nego niemal piękna, zaś samą 
publikację czyni nietuzinkowym 
projektem. 

»Kalendarz« 
na 
zakończenie

Ostatni w tym roku odcinek progra-
mu telewizyjnego „Przystanek Zaol-
zie” poświęcony będzie „Kalendarzo-
wi Śląskiemu”, wydawanemu przez 
Polski Związek Kulturalno-Oświato-
wy w Republice Czeskiej.
„Przystanek Zaolzie” to cykl reportaży 
emitowanych na antenie TVP Polonia. 
Przedstawiana jest w nim polska spo-
łeczność żyjąca w Republice Czeskiej. 
Program przybliża tematykę Zaolzia i 
tego, jak radzą sobie Polacy mieszka-
jący na lewym brzegu Olzy.
W grudniu bohaterem „Przystanku” 
będzie Marian Siedlaczek i redago-
wany przez niego „Kalendarz Śląski”. 
Materiał nagrywany był 10 grudnia 
między innymi w Książnicy Cieszyń-
skiej. Wyemitowany zostanie na 
kanale TVP Polonia dziś (wtorek 28 
grudnia) o godz. 17.20. Wcześniej-
sze odcinki programu są dostępne 
pod linkiem: https://polonia.tvp.
pl/46227354/przystanek-zaolzie.
 „Zwrot”

14
prac Marca Chagalla trafiło do 
zbiorów Muzeum Narodowego w 
Warszawie. Pochodzą z ostatniego 
okresu jego twórczości. Wśród nich 
są grafiki odwołujące się do tematy-
ki biblijnej.

Dyrektor Muzeum Narodowego Łu-
kasz Gaweł mówił, że do muzeum 
trafiły prace z późnego okresu 
twórczości artysty, z lat 60. i póź-
niejszych. Dodał, że w tym okresie 
Chagall był bogaty, co widać rów-
nież w materiałach, jakich używał 
do rysowania i papieru, na jakim 
tworzył.
– Stan, w jakim rodzina Chagalla 
przekazała obrazy na aukcję w 
Szwajcarii jest fantastyczny – oce-
nił.

Cieszyniok bez kalyndorza? 
Jak farorz bez brewijorza!
Po ubiegłorocznej przerwie spowodowanej pandemią w Książnicy Cieszyńskiej zostały zaprezentowane kalendarze 
regionalne na rok 2022. Jest w czym wybierać, bo zawarte w nich historie są pasjonujące. 

Szymon Brandys 
Łukasz Klimaniec

P
owiedzenie „Cie-
szyniok bez ka-
lendorza, je jak 
farorz bez bre-
wiorza” przez lata 
świadczyło o po-
pularności takich 

wydawnictw – swoje kalendarze 
mieli w końcu chłopi, górnicy 
oraz żołnierze. Tradycja wydawa-
nia kalendarzy regionalnych na 
Śląsku Cieszyńskim wciąż ma się 
dobrze, o czym przekonało przed-
świąteczne spotkanie w Książnicy 
Cieszyńskiej, na którym zaprezen-
towanych zostało dziewięć publi-
kacji. 

O tradycyjnym wydawnictwie 
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, czyli 
„Kalendarzu Cieszyńskim”, mówił 
Leszek Pindur. „Kalendarz Ustroń-
ski” przedstawiła redaktor Lidia 
Szkaradnik, „Kalendarz Beskidzki” 
red. Jan Picheta, „Kalendarz Miło-
śników Skoczowa” Angelika Ogroc-
ka, „Kalendarz Goleszowski” red. 
Tomasz Lenkiewicz, a „Kalendarz z 
Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa” 
red. Andrzej Suszka. 

Dwa spośród dziewięciu kalen-
darzy wydawane są na lewym brze-
gu Olzy. „Kalendarz Śląski”, czyli 
wydawnictwo Polskiego Związku 
Kulturalno-Oświatowego, przygo-
tował graficznie i merytorycznie 
Marian Siedlaczek, z kolei „Kalen-
darz Ewangelicki – Evangelický 
kalendář” to publikacja Śląskiego 
Kościoła Ewangelickiego Augs-
burskiego Wyznania w Republice 
Czeskiej, redagowana przez ks. 
Janusza Kożusznika. O tematach 
zaolziańskich traktują także kalen-
darze wydawane w Polsce – m.in. 
tradycyjnie już „Kalendarz Be-
skidzki” czy publikacja redagowa-
na przez Suszkę. 

Poza prezentacją kalendarzy 
spotkanie było okazją do refleksji 
nad przyszłością takich wydaw-
nictw i ich publikacji w formie 
elektronicznej. 

– Kalendarze powinny być pro-
mowane w szerszej perspektywie 
społecznej w ramach np. klubów 
dyskusyjnych w danej społeczno-
ści a także np. w mediach społecz-
nościowych – podsunął pomysł 
red. Andrzej Suszka. Z kolei Marian 
Siedlaczek spotkał się z wieloma 
opiniami mówiącymi o tym, że 
warto udostępniać „Kalendarz Ślą-
ski” w postaci plików PDF.

– Powodem jest m.in. wyludnia-
nie się Zaolzia. Ci, którzy wyjechali 
z naszego regionu, są jego same-
go ciągle ciekawi – wyjaśniał i jak 
przyznał, udało mu się nakłonić 
prezes PZKO Helenę Legowicz do 
tego, by począwszy od aktualne-
go wydania, po sprzedaniu całego 
jego nakładu udostępniać je w sieci 
w wersji elektronicznej. Poniżej pi-
szemy krótko o każdym z wydaw-
nictw. 

»Kalendarz Beskidzki«
Wydawany przez Towarzystwo Przyjaciół Bielska-
-Białej i Podbeskidzia prezentuje historie i sylwetki 
ludzi, którzy zasłużyli się dla regionu położonego 
od Soły do Ostrawicy. Przykładami mogą być 
rodziny Adama i Anny Myrczków z Czechowic-
Dziedzic, Doroty i Henryka Kłuszyńskich ze Śląska 
Cieszyńskiego, ród Wałachów z Bystrzycy lub 
Milieskich z Rychwałdu. Są też teksty Władysławy 
Magiery poświęcone postaciom Bronisława Wa-
lickiego, Janiny Marcinkowej czy Stefani Michej-
dowej.

»Kalendarz Cieszyński«
Wydawany przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej liczy 
310 stron. Prócz kalendarium okrągłych rocznic 
dotyczących postaci lub wydarzeń znamiennych 
dla Śląska Cieszyńskiego można przeczytać o 
ulicy Głębokiej w Cieszynie, splendorze Piastów 
cieszyńskich, chłopskich „piśniorzach” z Zamarsk i 
Hażlacha, a także o śmierci kpt. Cezarego Hallera. 
Jest także szczegółowa analiza tradycji i obrzędów 
towarzszących śmierci i organizacji pogrzebów na 
przykładzie Pruchnej.

»Kalendarz Ewangelicki«
W publikacji znajduje się przegląd minionych 
miesięcy w Kościele Ewangelicko-Augsburskim i 
Kościele Ewangelicko-Reformowanym. W dziale 
„Historia” są teksty dotyczące rocznic („Luter w 
Wartburgu”, „Karol Gustaw pod Lützen i patent 
tolerancyjny”), jest materiał o śladach i dzisiejszej 
pozycji ewangelików w Bielsku-Białej 70 lat po 
połączeniu miast, w dziale „Współczesność” po-
ruszone jest zagadnienie dzieci i Komunii Świętej 
oraz urzędu kościelnego u luteran. W dziale „Toż-
samość” m.in. rozważane są perspektywy na XXI 
wiek.

»Kalendarz Ewangelicki – 
Evangelický kalendář«
Naczelnym tematem Śląskiego Kościoła Ewan-
gelickiego Augsburskiego Wyznania, który jest 
wydawcą kalendarza, jest wychowanie i edukacja. 
Dlatego w publikacji znajduje się wiele odniesień 
na ten temat – m.in. za sprawą różnych rocznic 
związanych z postaciami pedagogów i wychowaw-
ców kolejnych pokoleń: począwszy od Jana Amosa 
Komeńskiego, Jerzego Trzanowskiego, po Jana Li-
berdę czy ks. dr Józefa Bergera. Są także czytania 
biblijne i refleksje.

»Kalendarz Goleszowski«
Wydawnictwo opowiada o historii szkół podsta-
wowych w Goleszowie i Dzięgielowie, przedstawia 
dzieje chóru mieszanego przywołując postać prof. 
Jana Samlickiego, który w latach 70., by prowadzić 
goleszowski chór, jeździł z Bystrzycy do Czeskiego 
Cieszyna, przechodził przez granicę do Cieszyna, 
skąd kierował się do Bażanowic, a następnie pie-
chotą do Goleszowa. Można przeczytać o wypra-
wach do Laponii i Saksonii, dowiedzieć się, czym 
jest czarcia miotła, przeczytać o nietoperzach 
na Śląsku Cieszyńskim oraz o 120-leciu OSP w 
Lesznej Górnej czy 95-leciu kościoła ewangelicko 
augsburskiego w Godziszowie.

»Kalendarz Skoczowski«
Wydawnictwo na 2022 rok jest 23. wydaniem 
tego kalendarza. Znajdują się w nim m.in. mate-
riały związane z turystyką i skoczowskim PTTK, są 
wspomnienia na temat wycieczek autokarowych 
organizowanych przez tę instytucję, jest historia 
skoczowianki mieszkającej we w Francji, opowieść 
małżeństwa z Pogórza o Zanzibarze i podróży do 
tego kraju, a także materiał Maksymiliana Stańcza-
ka o skoczowskich mapach wydobytych z archi-
wów, teksty gwarowe oraz sztuka Zuzanny Bojdy.

»Kalendarz Śląski«
W publikacji znajduje się m.in. cykl zdjęć zmarłego 
w 2021 r. fotografa Wiesława Przeczka, Józef 
Szymeczek pisze o ezoterykach cieszyńskich z po-
czątku XX wieku, Lidia Kosiec przypomina historię 
nieistniejącej filii gimnazjum w Orłowej-Łazach, 
a Otylia Toboła nawiązuje do książki „Krzywy 
kościół”, polemizując z jej autorką na temat histo-
ryczno-narodowościowych przeinaczeń. Jest też 
rozmowa ze Stanisławem Kołkiem, który założył 
stowarzyszenie zajmujące renowacją starego 
cmentarza w Karwinie, a także Festiwal Dolański 
Gróm od kuchni.

»Kalendarz Ustroński«
Wydawnictwo pod redakcją Moniki Niemiec i 
Kazimierza Heczko zawiera opowieści o historii 
Ustronia, wspomnienia, prezentację sylwetek 
mieszkańców, regionalną twórczość i wiadomo-
ści o lokalnych działaniach. Jest m.in. materiał o 
250-leciu ustrońskiego kuźnictwa i hutnictwa, 
tematy podróżnicze i przyrodnicze (poruszane 
przez Romana Macurę i Aleksandra Dordę). Warto 
zwrócić uwagę na okładkę popularyzującą widoki 
Ustronia za sprawą prac Bogusława Heczko.

»Kalendarz z Istebnej,  
Jaworzynki i Koniakowa« 
Tematyka odzwierciedla specyfikę kulturową Trój-
wsi Beskidzkiej – są artykuły o pasterstwie, zbój-
nictwie, duchowości i o sporcie. Marzena Juroszek 
pisze o spotkaniu z twórczością kard. Stefana 
Wyszyńskiego, Monika Michałek wspomina cza-
sy stanu wojennego, a Barbara Twardzik opisuje 
istebniańską Grupę Rekonstrukcji Literackiej „Na 
granicy”, która odtwarza zapomniane teksty lite-
rackie takich twórców jak np. ks. Emanuel Grimm 
czy Jan Łysek. Józef Michałek pisze o praktyce 
przepędu owiec w Karpatach Polskich, a Rafał 
Grosz o Targoliku, herszcie zbójnickim z Łomnej na 
Zaolziu.
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W 
studio „Anatelier” 
na rynku w Jabłon-
kowie pracuje Anna 
Czajka, architekt-
ka, która pochodzi 
z Polski, lecz od 
ośmiu lat mieszka 

w Łomnej Dolnej. Projektuje domy jednoro-
dzinne i wielorodzinne, obiekty użyteczno-
ści publicznej, wnętrza, ogrody, a nawet me-
ble. Ma klientów w Czechach i w Polsce. 

– Interesowałam się architekturą, odkąd 
pamiętam. Dostałam się do liceum plastycz-
nego, ale później stwierdziłam, że nie jestem 
aż tak utalentowana, żeby być na przykład 
malarzem czy rzeźbiarzem. Pociągała mnie 
architektura. To był mój jedyny wybór po li-
ceum – opowiada pani Anna. 

Studiowała w Krakowie i tam podjęła 
pierwszą pracę. Przez swoją ówczesną prze-
łożoną została od razu rzucona na głębokie 
wody. 

– Szefowa zlecała mi od razu całe projekty, 
od początku do końca. Dzięki temu dużo się 
nauczyłam. Teraz też tak pracuję – sprawuję 
kompleksową pieczę nad całym zleceniem, 
od koncepcji, przez projekt budowlany, wy-
konawczy, po nadzór nad projektem w trak-
cie realizacji – mówi. 

Po przeprowadzce na Zaolzie w życiu za-
wodowym pani Anny doszło do pewnych 
zmian, lecz nie były one radykalne. Nauczyła 
się języka czeskiego i pracuje także na rzecz 
czeskich klientów (w tej chwili już przeważa-
ją), nadal jednak korzysta także z kontaktów 
w Polsce. Zna prawo budowlane w obu kra-
jach. I tu, i tam załatwia sprawy w urzędach 
budowlanych. Przekonuje, że w Czechach 
biurokracja jest mniejsza i więcej spraw moż-
na załatwić elektronicznie. 

– Mam taki zawód, że mogę właściwie pra-
cować gdziekolwiek – projektować budyn-
ki, które staną w Czechach, w Polsce czy na 
świecie. Choć oczywiście trzeba też pojechać 
na miejsce, aby obejrzeć działkę i jej otocze-
nie – tłumaczy Anna Czajka. 

Spektrum jej działalności jest sze-
rokie. 

– Projektuję wszystko – od altanek, 
poprzez chaty, domy jednorodzinne 
i wielorodzinne, po budynki użytecz-
ności publicznej, hotele… Po prostu 
różne rzeczy. Nie boję się właściwie 
niczego, a moim marzeniem jest za-
projektowanie lotniska – śmieje się.

Na ścianie w biurze, które dzieli 
z koleżanką po fachu, wisi plansza 
z wizualizacjami jej najciekawszych 
projektów. Największą uwagę przy-
kuwa projekt nowej szkoły muzycz-
nej połączonej z salą koncertową w 
wielkopolskim Koninie. 

– Z tej realizacji jestem bardzo 
dumna i zadowolona – uśmiecha się 
pani Anna. 

To, że wykonuje kompleksowe 
prace, nie oznacza, że wszystko robi 
sama. Ma cały zespół współpra-
cowników, którzy odpowiadają za 
poszczególne specjalistyczne czę-
ści, na przykład projekt przeciwpo-
żarowy, pomiar radonu, obliczenia 
szczelności energetycznej. 

– Inwestorzy często nie zdają sobie spra-
wy, ile elementów musi zawierać projekt. 
Niektórzy są tym zdziwieni i zaskoczeni – 
przyznaje.

Praca architekta wymaga m.in. obszernej 
wiedzy o materiałach i technologiach bu-
dowlanych. Czajka wymienia zarówno te naj-
bardziej popularne, stosowane przy budowie 
domów jednorodzinnych, jak cegła, drewno, 
bloczki betonowe, ale również ekologiczne, 
wykorzystujące słomę i glinę. Na te ostatnio 
decydują się ludzie, którzy chcą żyć bliżej 
natury, natomiast sporo osób wybiera tak 
zwane mieszane systemy budowlane, czy-
li murowany parter i drewniane piętro czy 
poddasze. 

Przy projektowaniu bryły budynku archi-
tekt musi uwzględnić warunki zabudowy 
obowiązujące w danej miejscowości, czy też 

– jak w przypadku Łomnej Dolnej i Górnej – 
wymogi Parku Krajobrazowego. 

– Dziś jest bardzo dużo gotowych projek-
tów domów jednorodzinnych i niektóre są 
naprawdę tanie – przyznaje Anna Czajka. 
Równocześnie zwraca uwagę na minusy ta-
kich rozwiązań: – Często bywa tak, że klient 
nie znajdzie takiego, który odpowiadałby 
mu idealnie. Architekt zbierze jego wyma-
gania i od razu zaprojektuje taki dom, który 
mu odpowiada, bez konieczności przeróbek 
i ulepszeń. Będzie drożej, ale nie zawsze jest 
to regułą, ponieważ projekt seryjny nie jest 
jeszcze projektem, z którym można od razu 
zgłosić się do urzędu budowlanego. Tak czy 
inaczej projektant musi go dostosować do 
konkretnych warunków, zaprojektować za-
gospodarowanie terenu i tak dalej. Ja nie 
zgadzam się na podpisywanie gotowych pro-
jektów. 

Architektka pracuje aktualnie nad kilko-
ma zleceniami. Są to domy jednorodzinne, 
chaty, wnętrza, zaczyna projektować salę do 
bowlingu. Spod jej ręki wychodzą także pro-
jekty ogrodów, ale zdarza jej się także reali-
zować zlecenia mające charakter techniczny, 
jak na przykład myjnia samochodowa.  (dc)
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Nie można pisać o historii Olbrachcic, nie 
wspominając o przedstawicielach rodu 
Głombków.

Z
arys genealogii 
rodu można od-
tworzyć na pod-
stawie metryk 
parafii rzymsko-
katolickiej w Kar-
winie (należały do 

niej Olbrachcice), zachowanych od 
1702 roku. W publikacjach znala-
złem informacje o dwóch Głomb-
kach z terenu parafii karwińskiej, 
żyjących w XVIII wieku.

Pierwszym był Andrzej Głom-
bek, siedlak w Olbrachcicach, wy-
mieniony przez karwińską kronikę 
parafialną w spisie rolników z 1727 
roku. Zestawienie to przytoczył 
ksiądz Józef Londzin w pracy „Ko-
ścioły drewniane na Śląsku Cie-
szyńskim”.

Drugim był Jan Głombek, „pod-
dany państwa karwińskiego” i 
mistrz ciesielski. Jego nazwisko 
(także w wersji Głąbek) przewija 
się w publikacjach z zakresu histo-
rii sztuki. Jego dziełem był kościół 
drewniany w Stonawie, wzniesiony 
w 1779 roku. Ze względu na podo-
bieństwo do nieco starszego drew-
nianego kościoła w Olbrachcicach 
przypuszczano, że i ta świątynia 
była dziełem Jana Głombka.

Wójtowie Olbrachcic
Od chwili wprowadzenia samorzą-
du gminnego na Śląsku Cieszyń-
skim w 1864 roku do wybuchu II 
wojny światowej mniej więcej co 
drugi wójt Olbrachcic wywodził się 
z rodu Głombków.

Poczet przełożonych gminy z tej 
familii otwiera Jan Głombek (1823-
1909), siedlak spod numeru 8, peł-
niący urząd w 1875 roku. Jego na-
stępcą był młodszy brat, Franciszek 
Głombek (1830-1879). Z kolei w 1894 
roku przełożonym gminy wybrano 

Józefa (1866-1918), syna Jana, go-
spodarującego pod numerem 112.

Józef Głombek należał do Związ-
ku Śląskich Katolików i Towarzy-
stwa Naukowej Pomocy Księstwa 
Cieszyńskiego, zbierał składki na 
Macierz Szkolną Księstwa Cieszyń-
skiego, stał na czele Kółka Rolni-
czego w Olbrachcicach i miejsco-
wej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Podobnie wyglądała działalność 
czwartego wójta Olbrachcic z rodu 
Głombków, Franciszka (młodsze-
go) (ur. 1865). Był bratankiem Jana 
i Franciszka (starszego), a kuzynem 
Józefa. Posiadał grunt siedlaczy 
pod numerem 7. Należał i do Towa-
rzystwa Naukowej Pomocy Księ-
stwa Cieszyńskiego, i do Związku 
Śląskich Katolików. W latach 1898-
1937 przewodniczył miejscowej 
Kasie Raiffeisena. „Odznaczał się 
jako zdecydowany Polak i gorący 
katolik” – napisał o nim syn w kro-
nice wsi.

Nauczyciel i kronikarz
W 1928 roku Franciszek Głom-
bek (młodszy) zrezygnował ze 
startu w wyborach, a wójtem wy-
brano jego syna Jana (ur. 1894). 
Był to absolwent Seminarium 
Nauczycielskiego w Bobrku koło 
Cieszyna. Po jego ukończeniu za-
miast do szkoły trafił do wojska 
austriackiego (trwała właśnie I 
wojna światowej). Po rozpadzie 
monarchii Habsburgów walczył 
w polskim mundurze w obronie 
Lwowa i pod Gródkiem Jagiel-
lońskim, a jesienią 1919 roku 
wrócił do rodzinnych Olbrach-
cic.

Podobnie jak inni krewni, był 
aktywny w lokalnej społeczności. 
Był prezesem Ochotniczej Straży 
Pożarnej, redagował „Poradnik 

Strażacki”, zasiadał w wydziale 
miejscowego koła Macierzy Szkol-
nej, a zanim został wójtem pełnił 
obowiązki sekretarza gminy. Pro-
wadził również kronikę Olbrach-
cic, obecnie przechowywaną w 
archiwum w Karwinie. Została 
przed kilku laty udostępniona on-
-line i stanowi świetny punkt wyj-
ścia do poznania przeszłości tej 
miejscowości.

Jan Głombek  
czeka na biogram
Jeśli chodzi o przedstawicieli rodu 
Głombków działających poza Ol-
brachcicami w czasach austriac-
kich, to warto odnotować Francisz-
ka (ur. 1867), wójta Stanisławowic, 
oraz Jana, w latach 1897-1906 zasia-
dającego w zarządzie Stowarzysze-
nia Spożywczego dla Robotników i 
Rolników w Stonawie.

Pozostaje mieć nadzieję, że w 
przyszłości historycy uważniej 
pochylą się nad przedstawicie-
lami tego rodu. W szczególności 
na swój wyczerpujący biogram 
czeka Jan Głombek, którego 
(przypuszczalne) dzieło, jakim 
był drewniany kościół w Ol-
brachcicach, możemy podziwiać 
po dziś dzień.
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Michael Morys-Twarowski Głombkowie (Głąbkowie)
Skąd ten ród?
Według danych z 2002 roku, w Polsce nazwisko Głombek najczęściej wy-
stępowało w powiatach cieszyńskim i bielskim, z kolei w wersji Głąbek w 
powiatach bielskim i pszczyńskim. Bez dokładnych badań trudno stwierdzić, 
czy rodziny te są spokrewnione – a jeżeli tak, to czy zaolziańscy Głombkowie 
są boczną gałęzią tych z okolic Pszczyny i Bielska, czy może odwrotnie.

Gdzie doczytać?
 Z Józef Londzin, „Kościoły drewniane na Śląsku Cieszyńskim”, Cieszyn 

1932 (o cieśli Janie Głombku)
 Z Witold Iwanek, „Słownik artystów na Śląsku Cieszyńskim”, Bytom 1967 

(o cieśli Janie Głombku).
 Z Michael Morys-Twarowski, „Wójtowie na Śląsku Cieszyńskim 1864-

1918. Studium prozopograficzne. T.2.”, Kraków 2018, (biogramy wójtów 
Olbrachcic).

Skąd to 
nazwisko?
Przypuszczalnie 
powstało jako 
zdrobnienie od 
nazwiska Głomb 
(Głąb), które z 
kolei pochodzi 
od słowa „głąb”. 

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Marnowanie żywności to problem globalny

Statystyczny obywatel Re-
publiki Czeskiej marnuje 
rocznie ok. 80 kg żywności. 
Równocześnie szacuje się, 

że co dziesiąty człowiek ciągle żyje 
u nas na granicy ubóstwa. Ogółem 
w naszym kraju do kosza lub na 
śmietnik trafia rocznie 830 tys. ton 
artykułów spożywczych. 

•••
Najwięcej żywności marnuje się 
w gospodarstwach domowych. To 
ponad 50 proc. strat. Do marno-
trawstwa dochodzi jednak także 
w trakcie produkcji surowców, w 
procesie przetwórstwa, transpor-
tu, magazynowania. Nie bez winy 
są handel oraz gastronomia. War-
to wiedzieć, że sporo owoców czy 
warzyw pozostaje na polach lub w 
ogrodzie, nieładnych sztuk często 
nikt nawet nie próbuje zbierać, 
gdyż niektóre supermarkety nie 
chcą ich wykupywać. Często zie-
mia zostaje zaorana wraz ze znaj-
dującymi się na niej resztkami 
plonów. W trakcie transportu zaś 
artykuły spożywcze często ulegają 
uszkodzeniu. W magazynach żyw-
ność atakują szkodniki i choroby, 

ciągle zdarza się, że towar przecho-
wywany jest w nieodpowiednich 
warunkach. Krótko mówiąc, pro-
ducenci i handlowcy są odpowie-
dzialni za ponad 30 proc. strat. 

•••
A przecież dziś już wiadomo, że 
większości strat można by unik-
nąć. W tym celu należałoby jednak 
zmienić radykalnie przyzwycza-
jenia, sposób myślenia o sobie i o 
otaczającym nas świecie. I doty-
czy to nie tylko zwykłych zjadaczy 
chleba, ale tych wszystkich, którzy 
z mąki ów chleb wyprodukują i do-
starczą do sklepu, skąd trafi wresz-
cie na nasz stół. Jak wynika z ba-
dań, żywność częściej na śmietnik 
wyrzucają ludzie żyjący samotnie 
oraz, co może dziwić, młodzi lub 
w średnim wieku. Mniej jedzenia 
marnują rodziny wielodzietne i 
emeryci. Ktoś obliczył, że przecięt-
na czeska, morawska lub śląska 
rodzina mogłaby rocznie zaoszczę-
dzić ok. 8 tys. koron, gdyby jakimś 
cudem udało jej się nie zmarnować 
ani kilograma żywności. Na razie 
jednak ponad 30 proc. konsumen-
tów przyznaje, że kilka razy w mie-

siącu trochę jedzenia zdarza im się 
wyrzucić na śmietnik. Są niestety 
tacy, którzy wyrzucają artykuły 
żywnościowe nawet kilka razy w 
tygodniu. Niektórzy dlatego, że 
nie są w stanie zużyć całego opako-
wania jakiegoś produktu (tylko w 
niektórych sklepach można kupić 
np. półlitrowe opakowanie mle-
ka). Inną przyczyną marnowania 
żywności może być złe przechowy-
wanie produktów, kupowanie na 
zapas w promocji lub po obniżo-
nych cenach i w ogóle zakupy cha-
otyczne, mało przemyślane, robio-
ne w pośpiechu. Niektórzy ludzie 
wyrzucają wszystko to, co jest już 
według nich nieprzydatne do spo-
życia. Często niewłaściwie odczy-
tują zalecenia producenta. Są na 
przykład przekonani, że produkt 
koniecznie trzeba spożyć przed 
upływem minimalnego okresu 
ważności, bo już w następnym 
dniu może nam zaszkodzić. Po-
nieważ nie tylko Czesi mają takie 
wątpliwości, Komisja Europejska 
zapowiedziała całkiem niedawno, 
że postara się wreszcie przejrzeć i 
wyjaśnić ważne dla konsumenta 
przepisy. Między innymi mają ulec 

uproszczeniu oznaczenia dat waż-
ności artykułów spożywczych.

•••
Bo warto wiedzieć, że marnowa-
nie żywności to problem ogólno-
europejski, ba, ogólnoświatowy. 
Na ironię zakrawa fakt, że co kilka 
sekund z powodu niedożywienia 
umiera gdzieś na naszym globie 
czyjeś dziecko. Jak wynika z da-
nych FAO (Organizacja Narodów 
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i 
Rolnictwa), na całym świecie co 
roku marnuje się ok. 1,3 mld ton 
żywności nadającej się do spożycia. 
To niemal jedna trzecia produkowa-
nej żywności w ogóle. W całej Unii 
Europejskiej rocznie zniszczeniu z 
różnych przyczyn ulega ok. 88 mln 
ton żywności, co przedstawia straty 
ok. 149 mld euro. Jak lubią podkre-
ślać unijni politycy, straty żywności 
i jej marnotrawienie są wyzwaniem 
globalnym. W unijnej dyrektywie 
o odpadach wzywa się państwa 
członkowskie do minimalizowania 
odpadów żywnościowych począw-
szy od produkcji podstawowej, po-
przez przetwórstwo, po dystrybucję 
do konsumenta. Zachęca się też 

obywateli wszystkich państw człon-
kowskich do ograniczania odpadów 
żywnościowych wytwarzanych 
przez gospodarstwa domowe, a tak-
że do organizowania darowizn nie-
wykorzystanej żywności. Komisja 
Europejska już przed dwoma laty 
zobowiązała państwa członkowskie 
do zmniejszenia odpadów żywno-
ściowych do roku 2030 o połowę.

•••
Inflacja i towarzysząca jej drożyzna 
na pewno nikogo z nas nie cieszą. 
Być może jednak fakt, że jedzenie 
z miesiąca na miesiąc kosztuje co-
raz więcej, w końcu sprawi, że na 
śmietniki będzie trafiać go mniej. 
Co ciekawe, pandemia koronawi-
rusa też okazała się nie bez wpływu 
na marnowanie żywności. Wpraw-
dzie rzadziej, głównie w okresie loc-
kdownów, odwiedzaliśmy sklepy, 
ale kupowaliśmy więcej, niż przed 
pandemią. Na wszelki wypadek. Bo 
nie wiadomo, co będzie jutro. Nic 
dziwnego, że część zakupionych 
zapasów prędzej czy później trafia 
do kosza. Dotyczy to niestety tak-
że wiktuałów, które gromadzimy z 
myślą o świętach.  

100 lat od pierwszego meczu polskiej reprezentacji

Polak, Węgier, dwa bratan-
ki, i do bitki, i do szklanki” 
– mówi stare polsko-wę-
gierskie powiedzenie. Nie 

dotyczy ono jednak boiska piłkar-
skiego. Ta rywalizacja trwa dokład-
nie od wieku. 

18 grudnia 1921 r. polska repre-
zentacja piłkarska zagrała swój 
pierwszy w historii mecz. Polacy 
przegrali 0:1. Pojedynek w Buda-
peszcie stanowił początek bogatej 
historii piłkarskich pojedynków 
między oboma krajami.  Nie było 
Polsce łatwo zaistnieć na futbolo-
wej mapie Europy. Pierwszy plan 
powołania drużyny narodowej 
narodził się już w 1919 r. Drużyna 
miała zagrać na igrzyskach w An-
twerpii rok później. Wojna bolsze-
wicka przekreśliła jednak te plany. 
Do tworzenia reprezentacji można 
było wrócić dopiero w 1921 r., ale 

wtedy także nie było łatwo. Poten-
cjalni przeciwnicy wcale nie kwa-
pili się, by zagrać z biało-czerwoną, 
dopiero co tworzącą się drużyną. 

Pierwotnie kadra miała zagrać 
z Austrią w lipcu. Ale Austriacy 
ostatecznie nie odpowiedzieli na 
propozycję. Węgrzy początkowo 
zaproponowali wigilię, ale też się 
mocno wahali. Obawiali się, że Po-
lacy mogą okazać się zbyt słabi. 

– Między innymi przyszła także 
propozycja Polski. Nad tą propozy-
cją przeszła Rada szybko do porząd-
ku dziennego, ponieważ sądzono, że 
polski sport nie stoi jeszcze tak wy-
soko, żeby z nim poważnie liczyć się 
można – relacjonowała posiedzenie 
Rady do urządzania zawodów mię-
dzynarodowych z 10 października 
miejscowa gazeta „Sport Hirlap”

Rolę papierka lakmusowego 
miała spełnić drużyna Cracovii, 

która do Budapesztu przyjechała 
w październiku. Jej prezes, a także 
szef Polskiego Związku Piłki Noż-
nej został zaproszony na spotkanie 
Rady. – Jutro Polacy zdadzą egza-
min, czy umieją grać – powiedział 
jeden z działaczy. Inny nie stronił 
od złośliwości, mówiąc: – Prawdo-
podobnie egzamin ten wypadnie 
tak źle, jak zła jest ich waluta”. Ale 
piłkarze Cracovii sprawdzili się. W 
pojedynku z MTK padł remis 0:0 
i Węgrzy postanowili poważnie 
potraktować propozycję Polaków. 
Rozmowy nie trwały długo – datę 
pierwszego meczu ustalono na 18 
grudnia w Budapeszcie, rewanż 
miał się odbyć w Krakowie 14 maja 
1922 r. 

Nie tylko działacze mieli począt-
kowo pod górkę. Biało-czerwona 
reprezentacja wyruszyła do Bu-
dapesztu w piątkowy poranek 16 

grudnia. Z powodu dużych kosz-
tów ekipa dostała bilety do trzeciej 
klasy – na drewnianych ławkach 
mieli spędzić ponad 30 godzin! Do 
wagonów wsiadło w sumie 21 osób, 
poza piłkarzami i trenerem, byli 
też działacze, dziennikarze oraz 

mistrz Polski w tenisie. Przyjazd do 
Węgier planowany był w sobotę po 
24-godzinnej podróży, ale z powo-
du przesiadek, problemów z celni-
kami, awarii parowozu i opóźnień 
w jeździe ekipa dojechała do stoli-
cy Węgier ok. północy. Dzieje.pl

• Polacy przed meczem. 
Fot. Wikimedia Commons

• Metryka chrztu Pawła Głombka, urodzonego w 1783 roku w Solcy. Źródło: 
Archiwum Krajowe w Opawie (Zemský archiv v Opavě). Zdjęcia: ARC

• Początek życiorysu Jana Głomb-
ka w kronice Olbrachcic. Źródło: 
Państwowe Archiwum Powiatowe 
w Karwinie (Státní okresní archiv v 
Karviné).

• Anna Czajka w biurze 
„Anatelier” w Jabłonko-
wie Fot. DANUTA CHLUP
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Petr Rada, 
trener pierwszoligowego piłkarskiego klubu FK Jablonec

Jeśli Miroslav Pelta trafi za kratki, 
będzie to koniec futbolu w Jabloncu 

RETROSKOP 

Waldemar Klisiak, iko-
na hokejowego klu-
bu Unia Oświęcim, 
jeden z pierwszych 

polskich graczy, którzy w latach 
90. ubiegłego wieku odważyli się 
zagrać w czeskiej ekstralidze (w 
sezonie 1995/1996 bronił barw Wit-
kowic), był bohaterem poprzed-
niego pytania w tej rubryce. Dla 
tych z Was, którzy są z nami po raz 
pierwszy, przypominam zasady za-
bawy. Kluczem jest rozszyfrowanie 
postaci na archiwalnym zdjęciu, 
bo wtedy już można bez obaw włą-
czyć się do rywalizacji o voucher 
do sieci sklepów Sportisimo. Raz 
na cztery tygodnie do jednego z 
czytelników trafi kupon o wartości 
500 koron, który można wykorzy-
stać w dowolnym sklepie tej sieci. 
Ubiegłotygodniowe 84. pytanie 
znalazło się właśnie w strefie lotnej 

premii i spieszę poinformować, że 
szczęście uśmiechnęło się tym ra-
zem do Danuty Cymorek z Pietwał-
du. Voucher będzie przygotowany 
do odbioru w siedzibie redakcji, ul. 
Strzelnicza 28, Czeski Cieszyn. 

Pora na kolejne pytanie. Pozosta-
jemy na stadionie zimowym, zmie-
niamy tylko konkurencję. 

PYTANIE NR 85
Jeden z najlepszych polskich ły-
żwiarzy szybkich karierę zakończył 
w 2006 roku, do dziś wspominamy 
jednak jego udane występy w mi-
strzostwach Europy w Erfurcie w 
2002 roku, gdzie zdobył srebro na 
10 000 m oraz mistrzostwach świa-
ta w Heerenveen, gdzie na tym sa-
mym dystansie wywalczył brązowy 
medal dla Polski. Rok później do 
medalowej kolekcji dołączył brąz 
na 5 000 m podczas mistrzostw Eu-

ropy. Wystąpił na igrzyskach w Lil-
lehammer w 1994, Nagano w 1998, 
Salt Lake City w 2002 i Turynie w 
2006. Jest ponadto wielokrotnym 
mistrzem Polski. 

– Zawsze podobało mi się wystę-
powanie pod biało-czerwoną flagą 
– podkreślał w wywiadach. Jego 
syn (również Paweł) poświęca się 
wyczynowo innej konkurencji na 

łyżwach, jest bowiem reprezentan-
tem Polski w hokeju na lodzie, zaś 
na co dzień napastnikiem czeskie-
go ekstraligowego klubu HC Litwi-
nów, w którym większościowym 
właścicielem jest polski Orlen. 

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

 (jb)

Fot. ARC

Fot. ARC

Unihokej to przede 
wszystkim świetna zabawa
Tomasz Grycz, na co dzień drugoklasista Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie, 
w wolnym czasie poświęca się unihokejowi. W Czechach sport ten nazywany jest florbalem, ale unihokej to 
międzynarodowe i trafniejsze określenie oddające w pełni specyfikę „hokeja bez łyżw i tafli lodowej”. 16-letni 
Tomasz, który w unihokeja gra na wyczynowym poziomie, w rozmowie z „Głosem” nie tylko promuje ten sport, ale 
udziela też cennych wskazówek początkującym zawodnikom. 

Janusz Bittmar

Nie tylko unihokej, ale sport w 
ogóle towarzyszy twojej rodzi-
nie dosłownie na każdym kroku. 
Kuzyn Marek Grycz jest repre-
zentantem RC w pięcioboju no-
woczesnym, drugi kuzyn Marian 
Adámek obrońcą ekstraligowego 
hokejowego klubu HC Stalownicy 
Trzyniec. Rozumiem, że na spotka-
niach rodzinnych sport to główny 
temat rozmów?
– Jeden z głównych, to prawda. 
Kibicuję rzecz jasna Markowi i Ma-
rianowi, cieszymy się razem z suk-
cesów, wspólnie też analizujemy 
niepowodzenia. Nie zapominam 
jednak o tym, że sport to przede 
wszystkim zabawa.  

Unihokej to wszechstronna gra 
zespołowa, która uczy pokory i 
współpracy w kolektywie. Czy to 
był właśnie jeden z powodów, dla 
których postawiłeś właśnie na ten 
sport?
– W wieku siedmiu lat, kiedy roz-
poczynałem przygodę z unihoke-
jem, nie myślałem jeszcze w takich 
kategoriach. Rodzice po prostu 
sami zdecydowali, że idealnym 
sportem dla mnie byłby unihokej, a 
ja nie miałem nic przeciwko temu. 
Przed dziesięciu laty unihokej 
przeżywał istny boom w szkołach 
i nie inaczej jest dziś. To sport, w 
którym groźne kontuzje nie zda-
rzają się tak często, jak chociażby 
w hokeju czy piłce nożnej, a stawia 
również na zespołowość. Stopnio-
wo zakochałem się w unihokeju i 
wiem, że chciałbym związać z nim 
przyszłość również po maturze, w 
dorosłym życiu. Egzamin dojrza-
łości dopiero za dwa lata, ale już 
parę osób zadało mi to pytanie, na 
ile poważnie podchodzę do swojej 
pasji. I ostatnio odpowiadam tak 
samo: bardzo poważnie.

To zresztą widać po twoich wy-
nikach w klubie Torpedo Hawie-
rzów, dokąd trafiłeś w tym roku 
z Czeskiego Cieszyna. Czy tak to 
sobie zaplanowałeś? Na początek 
ambitny klub z rodzinną atmos-
ferą, potem tradycyjny adres uni-
hokejowy w regionie, a następnie 
ekstraliga w Ostrawie?
– Z ekstraligą w Ostrawie byłbym 
ostrożny, bo jak na razie jestem 
krótko w Hawierzowie i czuję się 
w tym klubie znakomicie. W Cze-
skim Cieszynie nauczyłem się grać 

w unihokeja, zaś w Torpedo Ha-
wierzów kontynuuję nabyte umie-
jętności i oczywiście w dalszym 
ciągu poprawiam swój warsztat. 
Gram w barwach młodzieżowej 
drużyny Torpedo, ale wszyscy w 
zespole wierzymy, że prędzej czy 
później przebijemy się do senior-
skiego składu. Dodatkową moty-
wacją jest fakt, że trenerzy kadry 
„A” stawiają na młodych zawod-
ników. Chciałbym więc najpierw 
dobrze zagrać w Hawierzowie, a 
dopiero potem planować kolejne 
kroki w karierze. 

W jednym z ostatnich meczów 
w tym roku zdobyłeś hat tricka. 
Z doświadczenia wiem, że każdy 
zawodnik po udanym spotkaniu 
twierdzi, że jego gole nie były 
najważniejsze i że na pierwszym 
miejscu stawia dobro zespołu, ale 
to wersja dla prasy. W podświado-
mości jest dumny z tego, że strzelił 
hat tricka. Zgadza się?
– Gole są solą tej gry i nie ukry-
wam, że hat trick (dla niewtajem-
niczonych trzy bramki zdobyte 
przez zawodnika w jednym meczu 
– przyp. J.B.) cieszy nie tylko mnie, 
ale każdego bez wyjątku. Sprawia 
frajdę jednak tylko w przypadku 
zwycięstwa. Nam udało się wygrać 
w ostatnich kolejkach z Szternber-
kiem i Szumperkiem. 

W lipcu, jeszcze w barwach Cze-
skiego Cieszyna, zagrałeś w pre-
stiżowym turnieju Prague Games. 
W międzynarodowej konkurencji 
młodych ekip z całej Europy w 
kategorii U16 drużyna zajęła 

znakomite drugie miejsce, a ty – 
zdaniem dziennikarzy i ekspertów 
– należałeś do liderów zespołu. 
Jakie nowe doświadczenia przy-
wiozłeś z Pragi?
– Potwierdziło się, że potrafimy 
mierzyć się z najlepszymi zespo-
łami, a także, że w Czeskim Cie-
szynie unihokej traktowany jest 
poważnie. Jesteśmy silnym pokole-
niem, większość chłopaków z mojej 
czeskocieszyńskiej grupy trafiła, 
podobnie jak ja, do czołowych ze-
społów w naszym regionie. Na tur-
nieju w Pradze zagrałem w jednym 
ataku z  Lukášem Fukalą i Filipem 
Szemlą. Filip skądinąd został wy-
brany najlepszym graczem turnieju 
w kategorii do lat 16. Obaj występu-
ją obecnie w Witkowicach i pokazu-
ją się tam z korzystnej strony. 

Unihokej to dynamiczny sport, w 
którym ambitny gracz nie może 
spocząć na laurach. Jak radziłeś 
sobie z treningami w czasach 
pandemicznego lockdownu, kiedy 
hale sportowe zamknięto na czte-
ry spusty?
– Wiedziałem, że bez rzetelnych 
treningów mogę nie wrócić do 
dawnej formy. Zresztą niektórym 
zawodnikom właśnie taki problem 
się przytrafił: zlekceważyli indywi-
dualne treningi w trakcie lockdow-
nu i potem z trudem dochodzili do 
właściwej dyspozycji. Ja na całe 
szczęście znalazłem motywację 
do treningów. Biegałem, od czasu 
do czasu zagrałem z kumplami w 
piłkę, szlifowałem technikę. W uni-
hokeju liczy się szybka reakcja, bo 
bramka jest stosunkowo niewielka, 

a golkiper zazwyczaj dużych roz-
miarów (śmiech). 

Właśnie, wyszkolenie techniczne 
ma dla unihokeisty duże znacze-
nie. Może nawet większe, niż w 
hokeju na lodzie, gdzie braki w 
wyszkoleniu indywidualnym moż-
na nadrobić walecznością…
– Po części to racja. Staram się nie 
zapominać również o tym, ale klu-
czowa w tym sporcie jest dobra 
kondycja fizyczna. Warto dokładać 
do treningów jeszcze zajęcia in-
dywidualne, żeby nie stać w miej-
scu. Ważna jest też odpowiednia 
regeneracja po każdym meczu. W 
młodzieżowych kategoriach tercje 
trwają nie dwadzieścia minut, ale 
piętnaście. Pomimo to zawsze wra-
cam do domu bardzo zmęczony. 

Mam wrażenie, że sędziowie 
czasami mylą unihokej z łyżwiar-
stwem figurowym i odgwizdują 
każdy, nawet niewinny kontakt z 
przeciwnikiem. Było to widoczne 
chociażby na ostatnich mistrzo-
stwach świata, na których Czesi 
sięgnęli po brązowy medal. Czy 
tobie też to przeszkadza?
– W ostatnich latach pojawiły się 
sygnały, że może dojść do zmian w 
przepisach sędziowskich. Myślę, że 
unihokej bardzo prężnie się rozwija 
i już nie jest postrzegany w katego-
riach sportu bezkontaktowego. Ja 
osobiście lubię męską grę i prze-
szkadza mi, kiedy gra jest często 
przerywana. Wszystko zależy jed-
nak od sędziów. Niektórzy widzą 
dosłownie wszystkie faule, inni po-
zwalają graczom na więcej swobody. 

Przypuśćmy, że czyta tę rozmowę 
któryś z rodziców siedmiolatka. W 
takim wieku właśnie ty zacząłeś 
grać w unihokeja. Co poradziłbyś 
na początek rodzicom oraz ich 
podopiecznym?
– Żeby unihokeja nie traktowali 
zbyt poważnie, ale wszczepili swo-
jemu dziecku jedną ważną zasadę: 
niech traktuje ten sport jako zwy-
kłą zabawę, a nie przymus. Taktyka 
i inne sprawy zaczekają na później, 
w pierwszych latach liczy się frajda 
z samej gry. Miałem szczęście do 
świetnych trenerów, którzy wła-
śnie w taki sposób podchodzili do 
sprawy. To jest ważne, bo nic nie 
zraża bardziej, jak przesadna dys-
cyplina w najmłodszym wieku. 
Chciałbym w tym miejscu serdecz-
nie pozdrowić trenerów Přemka 
Svobodę, Jozefa Tomaško, Jana 
Blechę i Zdeňka Ottę, bez nich na 
pewno nie byłbym teraz zawodni-
kiem Torpedo Hawierzów. 

Wiedząc, że masz w rodzinie ho-
kejowego obrońcę Stalowników 
Trzyniec, Mariana Adámka, jestem 
ciekaw, czy mieliście już okazję za-
mienić się rolami. Ty jako hokeista, 
a Marian unihokeista?
– Na wyczynowym poziomie jesz-
cze nie (śmiech). Spotykamy się 
jednak często na różnych impre-
zach rodzinnych i wtedy grywamy 
w unihokeja. Nawet pochwalę się, 
że już kilka razy udało mi się go 
fajnie kiwnąć. Dla zwykłej frajdy 
gram od czasu do czasu również 
w hokeja, ale lubię też chociażby 
futbol. Jesteśmy rodziną, w której 
sport ma szczególne miejsce. 

Skandynawia  
rozdaje karty
Kolebką unihokeja jest Skandy-
nawia. Reprezentacje Szwecji i 
Finlandii dyktują warunki od wielu 
lat, co potwierdziło się dobitnie 
również na tegorocznych mistrzo-
stwach świata. W finale Szwedzi w 
dramatycznym spotkaniu pokonali 
Finlandię. Do czołowych drużyn 
świata należą też Czesi, którzy w 
grudniowym czempionacie wywal-
czyli brązowy medal, pokonując w 
meczu o trzecie miejsce Szwajcarię. 
Nasz rozmówca, Tomasz Grycz, nie 
ukrywa, że jego życiowym marze-
niem jest właśnie gra w barwach 
reprezentacji RC. 

• Tomasz Grycz (pierwszy z prawej) stawia na unihokej. Fot. ARC

Mirku, z Maradoną wygrasz mundial w niebie

Smutna wia-
d o m o ś ć 
dotarła do 
mnie w ze-

szłym tygodniu. W 
wieku 58 lat zmarł 
Miroslav Čopjak, 
znany trener pił-
karski pochodzący 
z  naszego regionu. 
W trakcie swojej 
pracy dziennikar-
skiej poznałem go 
jako życzliwego, za-
wsze uśmiechnięte-
go człowieka, który 

nigdy nie odmówił pomocy. Dla 
mnie były to istotne cechy cha-
rakteru, nie wszyscy działacze 
sportowi w stosunku do dzien-
nikarzy zachowują bowiem taką 
klasę, jaką prezentował Čopjak. 
Lubiliśmy też rozmawiać o naszej 
wspólnej pasji, włoskiej piłce, o 
której „Miro” mógł opowiadać go-
dzinami. 

W swojej karierze trenerskiej 
prowadził m.in. takie kluby, jak 
FK Fotbal Trzyniec, a dokładnie 
drugoligowy zespół w wiosen-
nej rundzie 2007, Slavię Orłowa, 
Lokomotywę Piotrowice, blisko 

był związany również z Banikiem 
Olbrachcice. Był jednym z pierw-
szych czeskich szkoleniowców w 
polskiej lidze – w 2003 roku treno-
wał Świt Nowy Dwór Mazowiec-
ki, a następnie m.in. Odrę Opole, 
Odrę Wodzisław czy Zagłębie So-
snowiec. W tym sezonie związany 
był z Piastem Cieszyn, w którym 
prowadził m.in. byłego napastni-
ka reprezentacji Polski, Ireneusza 
Jelenia. – Z Irkiem moja wizja fut-
bolu wreszcie się pięknie układa 
– mówił jeszcze we wrześniu. Nie 
tylko w Piaście będzie go bardzo 
brakowało.  (jb)

Te mistrzostwa zdały egzamin
W Ptaszkowej odbyły się w zeszłym tygodniu I Międzynarodowe Polonijne Mistrzostwa w Narciarstwie Biegowym, 
w których wystartowała również 22-osobowa grupa sportowców z Zaolzia. Reprezentacja Polaków w Republice 
Czeskiej rywalizowała w czempionacie pod auspicjami PTTS „Beskid Śląski”. 

Janusz Bittmar

N
ajliczniejszą 
i najskutecz-
niejszą ekipą 
w tych mi-
strzostwach 
była repre-
zentacja Li-

twy, ale nasi sportowcy też nie 
sprzedali tanio skóry.

– Wróciliśmy ze złotymi meda-
lami, zwłaszcza młodzież spisa-
ła się rewelacyjnie – powiedział 
„Głosowi” Henryk Cieślar, szef 
zaolziańskiej drużyny, na co dzień 
wiceprezes PTTS „Beskid Ślą-
ski”. Z zaproszenia organizatorów 
mistrzostw ze Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” skorzystały 
też reprezentacje Austrii, Ukrainy, 
Luksemburga, pojawiła się ekipa 
Polonii ze Stanów Zjednoczonych. 
– Jak na grudniowy, przedświą-

teczny termin, myślę, że uczestni-
cy dopisali. To znak, że sportowe 
imprezy organizowane przez Sto-
warzyszenie „Wspólnota Polska” 
cieszą się niesłabnącą popularno-
ścią – zaznaczył Cieślar. Przypo-
mnijmy, sztandarowym tegorocz-
nym przedsięwzięciem były Letnie 
Światowe Igrzyska Polonijne, które 
we wrześniu zagościły w malowni-
czym Pułtusku. 

W Ptaszkowej też wszystko zo-
stało pozapinane na ostatni guzik. 
Pięknie położone trasy narciarskie 
Centrum Sportów Zimowych, po-
siadające homologacje Polskiego 
Związku Narciarskiego i FIS, były 
wyasfaltowane, oświetlone, sztucz-
nie naśnieżane i ratrakowane. – Z 
niedzieli na poniedziałek sypnęło 
świeżym śniegiem. Na tych trasach 
aż miło było się ścigać – zdradził 
Cieślar. – Chciałbym więc podzię-
kować wszystkim za świetną or-
ganizację i serdeczne podejście do 
uczestników.  

• Na trasach mistrzostw w 
Ptaszkowej. Fot. PAI
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I N F O R M A T O R 

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

I N F O R M AT O R

PROGRAM TV

PTTS „Beskid Śląski” zaprasza 31 grudnia na spotkanie na Filipce. 
Dokładnie o godz. 12.00 można symbolicznie pożegnać stary rok, a przywitać 
nadchodzący. Trasy wyjścia dowolne.

WTOREK 28 GRUDNIA 

TVC 1 
6.00 Śladami gwiazd 6.25 Szczęśli-
wych świąt 7.15 Podróż do Rokycan 
(film) 7.55 O zaklętym wężu (bajka) 
8.50 Trzech weteranów (bajka) 10.25 
Perinbaba (bajka) 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 O kominiarzu i cór-
ce cukiernika (bajka) 13.35 Skrzyżo-
wane miecze (bajka) 14.40 Wsi moja 
sielska, anielska (film) 16.20 Gdyby 
były ryby (bajka) 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.05 Piekło z królewną (bajka) 
21.45 Adela jeszcze nie jadła kolacji 
(film) 23.30 Pr. rozrywkowy 0.20 Ba-
nanowe rybki. 
TVC 2 
6.00 Śladami czeskich szopek 6.50 
Jezusek, Santa Claus i Dziadek Mróz 
wręczają prezenty 8.40 Jaś Fasola 
(s.) 9.05 Wspaniała historia narciar-
stwa 10.00 Avanti! (film) 12.20 Kró-
lewna wodnika (bajka) 12.55 Piękne 
żywe zabytki 13.30 Świat jeleni 14.25 
Mozambik 15.20 Parki narodowe 
zachodnich Stanów Zjednoczonych 
16.15 Skok (film) 18.05 Jaś Fasola (s.) 
18.35 Jerozolima 19.20 Pr. muzyczny 
19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-
gowym 20.00 Wesołych świąt! (film) 
21.40 Kłopotliwa narzeczona (film) 
23.10 Orient Express 0.10 Amundsen 
(film). 
NOVA 
6.10 Zig i Sharko (s. anim.) 6.20 Shrek 
II (film anim.) 7.50 Odpowiednia na-
rzeczona (bajka) 9.00 Królewicz Ba-
jaja (bajka) 10.30 Ducháček to załatwi 
(film) 12.10 Ratatuj (film anim.) 14.00 
Maska Zorro (film) 16.20 Narzeczona 
diabła (bajka) 18.10 Cesarz piekarza 
(film) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 Piraci z Karaibów: Zemsta 
Salazara (film) 22.30 Mad Max: Na 
drodze gniewu (film) 0.40 Idol z pie-
kła rodem (film). 
PRIMA 
6.15 Bolek i Lolek (s. anim.) 7.10 Świą-
teczna gorączka (film) 8.55 Kobiety 
na spalonym (film) 10.45 Kevin sam 
w Nowym Jorku (film) 13.00 Szczę-
ście Lizy (film) 15.05 Doktor Dolit-
tle II (film) 16.50 Z diabłami nie ma 
żartów (film) 18.55 Wiadomości, po-
goda, wiadomości kryminalne 19.55 
Showtime 20.15 Królewicz i Gwiazda 
Wieczorna (bajka) 22.05 Słońce, sia-
no, erotyka (film) 23.55 Co wiecie o 
swoich dziadkach? (film). 

ŚRODA 29 GRUDNIA 

TVC 1 
6.00 Śladami gwiazd 6.25 Bogi-
ni piękności (film) 7.25 Sylwester z 
dziadkiem (film) 7.45 O tchórzliwym 
Florianie (bajka) 9.00 Pr. rozrywko-
wy 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Prawda i kłamstwo (bajka) 
13.45 Dzwoniące miecze (bajka) 
14.50 Adela jeszcze nie jadła kolacji 
(film) 16.35 O skarbach (bajka) 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Szczęśliwy 
pechowiec (bajka) 21.55 Dobry wojak 
Szwejk (film) 23.40 Pr. rozrywkowy. 
TVC 2 
6.00 Błyszcząca Gwiazdka 6.50 Jor-
dania 7.45 Jaś Fasola (s.) 8.15 Świat 
jeleni 9.10 Kłopotliwa narzeczona 
(film) 10.35 Jeden dzień w Hiszpanii 
12.10 O cudownej ości (bajka) 12.45 

Wędrówki wodniaków 13.00 Herba-
ta, kawa, czekolada 13.55 Chwała mo-
jego ojca (film) 16.35 Wesołych świąt! 
(film) 18.15 Jaś Fasola (s.) 18.40 Euro-
pa dziś 19.10 Przygody nauki i tech-

niki 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Mózg (film) 21.55 
Apartament w hotelu Plaza (film) 
23.50 Wersal. 
NOVA 
6.10 Scooby-Doo na tropie (s. anim.) 
6.30 Vaiana: Skarb oceanu (film 
anim.) 8.15 O białym wężu (bajka) 
9.55 Czarownica (film) 11.35 Z pie-
kła szczęście (bajka) 13.45 Legenda 
Zorro (film) 16.00 Z tobą cieszy mnie 
świat (film) 17.40 Minionki rozrabiają 
(film anim.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Dziadek Mróz (bajka) 
21.50 Zielona mila (film) 1.10 Twier-
dza (film). 
PRIMA 
6.10 Bolek i Lolek (s. anim.) 6.35 Wilk 
i zając (s. anim.) 7.20 Gdzie diabeł nie 
może (film) 9.05 Dumna królewna 
(bajka) 10.40 Czekolada (film) 12.55 
Madla śpiewa dla Europy (film) 15.15 
Piękna i bestia (bajka) 17.00 Szalenie 
smutna królewna (bajka) 18.55 Wia-
domości, pogoda, wiadomości krymi-
nalne 19.55 Showtime 20.15 Siostra 
siedmiu kruków (bajka) 22.25 Przy-
kładny obywatel (film) 0.40 Słońce, 
siano, truskawki (film). 

CZWARTEK 30 GRUDNIA 

TVC 1 
6.00 Sen (film) 6.10 Podróż poślubna 
do Jiljí (film) 7.35 Dobry wojak Szwejk 
(film) 9.20 Sylwester 79 – pr. rozryw-
kowy 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Zaklęty pagórek (bajka) 13.30 
Cudowne miecze (bajka) 14.35 Na 
skraju lasu (film) 16.10 Czarodziej 
Żyto (bajka) 18.00 Wiadomości regio-
nalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.05 Diabli wiedzą (bajka) 21.45 
Melduję posłusznie (film) 23.20 Pr. 
rozrywkowy 0.15 Maneż Bolka Poli-
vki. 
TVC 2 
6.00 Herbata, kawa, czekolada 6.55 
Europa dziś 7.25 Mozambik 8.50 
Pokój w hotelu Plaza (film) 10.40 Za-
mek mojej matki (film) 12.15 Ochro-
na i broń w naturze 13.05 Zabawka 
(film) 14.40 Pociągi pod specjalnym 
nadzorem (film) 16.10 Heydrich – 
ostateczne rozwiązanie 16.40 Mózg 
(film) 18.30 Jaś Fasola (s.) 18.55 Park 
Narodowy Big Bend 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym 20.00 
Wspaniały (film) 21.40 Tootsie (film) 
23.35 Jordania. 
NOVA 
6.05 Scooby-Doo na tropie (s. anim.) 
6.30 Ratatuj (film anim.) 8.20 O no-
salu (bajka) 10.00 O zabłąkanej kró-
lewnie (bajka) 11.40 Z piekła szczę-
ście II (bajka) 13.35 Gdzie jest Nemo 
(film anim.) 15.20 Trzeci królewicz 
(film) 17.00 Hrabia Monte Christo 
(film) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 Czarownica II (film) 22.25 
Dziewiąty legion (film) 0.20 Nikomu 
ani słowa (film). 
PRIMA 
6.10 Bolek i Lolek (s. anim.) 6.40 
Krawcowa (film) 8.15 Doktor Dolittle 
(film) 9.55 Upiór z Morrisville (film) 
11.50 Piękna i bestia (bajka) 13.40 
Dzieci na zamówienie (film) 15.10 
Siostra siedmiu kruków (bajka) 17.05 
Królewicz i Gwiazda Wieczorna (baj-
ka) 18.55 Wiadomości, pogoda, wia-
domości kryminalne 19.55 Showtime 
20.15 Ostatni bohater (film) 23.35 Jak 
dogryźć mafii (film) 0.25 Słońce, sia-
no, mordobicie (film). 

POLECAMY

• Jaś Fasola
Wtorek 28 grudnia, 
godz. 8.40  
TVC 2

• Tootsie
Czwartek 30 grudnia, 
godz. 21.40  
TVC 2

• Bolek i Lolek
Wtorek 28 grudnia, 
godz. 6.15  
PRIMA

• Wędrówki wodniaków
Środa 29 grudnia, 
godz. 12.45  
TVC 2Wyrazy najgłębszego współczucia całej pozostałej rodzinie z powodu 

śmierci
WŁADYSŁAWA CIEŚLARA

byłego nauczyciela polskiej szkoły w Gnojniku składają dyrekcja, grono 
pedagogiczne i pracownicy szkoły. GŁ-778

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia Żonie i najbliższej rodzinie z po-
wodu zgonu naszego Kolegi 

śp. inż. JANUSZA KUPKI
składają koleżanki i koledzy z PDSP w Stonawie. GŁ-781

Wyrażamy serdeczne podziękowanie wszystkim krewnym, znajomym, 
kolegom za wyrazy współczucia, kwiaty, kondolencje oraz udział w po-
grzebie naszej Kochanej

śp. KRYSTYNY SZCZERBY
Dziękujemy również  pani Annie Bystrzyckiej za dostojne przeprowa-
dzenie obrzędu pogrzebowego. Z wdzięcznością mąż Władysław z sy-
nem Leszkiem i córką Mariolą. RK-125

Koleżance Grażynie Siwek i Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

JADWIGI NIEMIEC
nauczycielki naszej szkoły 

składają dyrekcja i grono pedagogiczne w Suchej Górnej. GŁ-780

Księga Twego życia została zamknięta,
ale kto Cię kochał, ten ciągle pamięta.

Dnia 27 grudnia 2021 minęła 5. rocznica, kiedy na zawsze odszedł nasz 
Kochany

śp. BRUNO DZIENDZIEL
rodak z Darkowa, zamieszkały później w Orłowej-Lutyni 

Również w tym roku mija 35 lat od śmierci Matki

śp. KAROLINY DZIENDZIELOWEJ 
i 70 lat, kiedy tragicznie zginął Ojciec

śp. LUDWIK DZIENDZIEL
O chwilę wspomnień i modlitwę proszą najbliżsi. RK-107

Dnia 28 grudnia mija 10. rocznica nagłej śmierci

śp. inż. BOGDANA POLOKA

Z miłością i smutkiem w sercu wspominają mama, 
żona i córka Julia z rodziną oraz syn Aleksander.
 GŁ-758

Dziś, 28 grudnia, mija 10. bolesna rocznica śmierci naszego Kochanego 
Taty, Dziadka i Pradziadka

śp. DOMINIKA SIWKA 
ze Stonawy

Z miłością, szacunkiem i wdzięcznością wspominają córki i syn z rodzi-
nami. GŁ-777

I gdzie, i dokąd Cię zabrano 
z domu, w którym wszędzie
rąk Twoich pozostały ślady?

Wczoraj, 27 grudnia 2021, minęła dziesiąta rocznica, 
kiedy odeszła od nas na zawsze nasza Kochana Mama 
i Babcia

śp. ALŻBIETA WOŹNICA
z Lutyni Dolnej

Wszystkim, którzy razem z nami poświęcą Jej chwilę wspomnień i mo-
dlitwę, dziękują Jola i Daria z rodzinami. GŁ-776

Dnia 28 grudnia 2021 minie siódma rocznica śmierci 
naszego Ukochanego Męża, Ojca i Dziadka

śp. FRANCISZKA ZAWADY

O chwilę wspomnień i zadumy prosi rodzina.
 GŁ-759

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

CO W KINACH

TRZYNIEC – Kosmos: Šťastný 
nový rok 2 (28, 30, godz. 17.30); 
Matrix Resurrections (28, 30, godz. 
20.00); Tři přání pro Popelku (29, 
godz. 17.30); Spider-Man: Bez dro-
gi do domu (29, godz. 20.00); Sing 
2 (31, godz. 10.00); KARWINA – 
Centrum: Sing 2 (28, godz. 15.00; 
30, godz. 17.00); Šťastný nový rok 
2 (28, godz. 17.30; 30, godz. 19.30); 
Matrix Resurrections (28, godz. 
19.30); Luca (29, godz. 10.00); 
Tři přání pro Popelku (29, godz. 
17.00); Spider-Man: Bez drogi do 
domu (29, godz. 19.00); Krudowie 
(31, godz. 10.00); HAWIERZÓW 
– Centrum: Sing 2 (28, 29, godz. 
17.00); Matrix Resurrections (28, 
29, godz. 19.30); Karel (29, godz. 
9.30); Dračí princezna (30, godz. 
17.00); Šťastný nový rok 2 (30, 
godz. 19.30).

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

PTTS „BŚ” – 8. 2. 2022 zapraszamy 
do Czeskiego Cieszyna do restau-
racji „Na Brandysie” na wtorkowe 
balowanie z „Beskidem”. Początek o 
godz. 16.00 zapewni „Zaolzioczek” 
z Jabłonkowa. Do tańca grać będzie 
Roman Grygar. Bilety w cenie 400 kc 

można nabyć u Zbyszka Piegzy, tel. 
724 027 883, piegza@seznam.cz.

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓWNY 
PZKO, Strzelnicza 28, korytarz 
wejściowy: do 20. 1. 2022 wystawa 
pt. „Jan Kubok, kierownik szkoły 
i wójt Końskiej”. Czynna w godzi-
nach otwarcia budynku.
ODDZIAŁ LITERATURY POL-
SKIEJ BIBLIOTEKI REGIONAL-
NEJ, Rynek Masaryka, Karwi-
na-Frysztat: do 31. 12. wystawa 
pt. „Gustaw Morcinek. 130. rocz-
nica urodzin” ze zbiorów Józefa 
Chmiela oraz wystawa rysunków 
dzieci-laureatów i uczestników 
kategorii I konkursu czytelnicze-
go. Wystawy zwiedzać można w 
godzinach 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 nie-
czynne).
MUZEUM HUTY TRZYNIECKIEJ 
I MIASTA TRZYŃCA, Frýdecká 
387, Trzyniec: do 30. 1. 2022 wy-
stawa pt. „Szopka, symbol Boże-
go Narodzenia”. Czynna: wt-pt: w 
godz. 9.00-17.00; nie: w godz. 13.00-
17.00.
 GALERIA „Na schodach”: do 
31. 1. 2022 wystawa pt. „Boże Naro-
dzenie, zwierciadło historii.” Czyn-
na: wt-pt: w godz. 9.00-17.00; nie: w 
godz. 13.00-17.00.
PAŃSTWOWE POWIATOWE AR-
CHIWUM KARWINA, Fryštátská 
55, Karwina-Frysztat: do 31. 12. 
wystawa pt. „Z trógły naszej star-
ki”. Czynna: po, wt, śr, pt: w godz. 
8.00-14.00.

CO ZA OLZĄ

KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, ul. 
Mennicza 46, Cieszyn: do 29. 1. 

2022 wystawa pt. „Uratować dla na-
uki i od zapomnienia... – 120 lat hi-
storii Polskiego Towarzystwa Ludo-
znawczego”. Czynna od wtorku do 
piątku w godz. 8.00-18.00, soboty w 
godz. 9.00-15.00.
MUZEUM DRUKARSTWA, Przy-
stanek „Grafika”, ul. Głęboka 
50, Cieszyn: do 30. 12. „Grudnio-
wy rozruch maszyn”. Zwiedzanie z 
przewodnikiem od wtorku do piąt-
ku o godz. 15.00, 16.00 i 17.00; w so-
boty i niedziele o godz. 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 i 16.00.
MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃ-
SKIEGO, Sala Rzymska, T. Rege-
ra 6, Cieszyn: do 23. 1. 2022 wysta-
wa pt. „Czas apokalipsy na Śląsku 
Cieszyńskim. 40. rocznica wprowa-
dzenia stanu wojennego”. Czynna: 
wtorek, czwartek, piątek, sobota i 
niedziela w godz. 10.00-14.00; śro-
da w godz. 12.00-16.00.
WIEŻA PIASTOWSKA i ROTUN-
DA św. Mikołaja, Cieszyn: czyn-
ne codziennie w godz. 9.00-17.00.

Nowa wystawa Ośrodka Dokumentacyjnego
W siedzibie Zarządu Głównego PZKO w Czeskim Cieszynie, w galerii w holu na parterze, od 20 grudnia można 
zobaczyć wystawę „Jan Kubok, kierownik szkoły i wójt Końskiej”.

Marian Steffek/„Zwrot”

J
an Kubok urodził się 
13 czerwca 1880 roku 
w Końskiej jako syn 
Michała Kuboka i Zu-
zanny Kojda, z domu 
Pękała. Gdy miał pięć 
lat, zmarł mu ojciec. 

Po ukończeniu szkoły ludowej w 
rodzinnej miejscowości kształcił 
się w Cieszynie, najpierw w szkole 
wydziałowej, a następnie w semi-
narium nauczycielskim.

Po zdaniu matury w 1900 roku 
uczył w szkole ludowej w Między-
rzeczu Górnym w powiecie biel-
skim. W 1903 roku został nauczy-
cielem szkoły ludowej w rodzinnej 
Końskiej. 13 września 1904 roku 
ożenił się z Heleną Macurą, córką 
kierownika szkoły Adama Macury.

31 sierpnia 1907 roku jego teść 
przeszedł na emeryturę, a Miejsco-
wa Rada Szkolna i Wydział Gminy 
mianowały Jana Kuboka prowi-
zorycznym kierownikiem szkoły. 
Nowy kierownik oprócz wiedzy 
starał się uczniom wszczepiać rów-
nież zamiłowanie do ziemi rodzin-
nej. Organizował więc wycieczki 
krajoznawcze, między innymi na 
Czantorię, Ropiczkę, ale dzieci po-
znawały również piękno rodzinnej 
miejscowości. Niejednokrotnie był 

zmuszony również walczyć o pol-
skość szkoły, bo wybrany w 1910 
roku nowy Wydział Gminy dążył 
do wprowadzenia języka niemiec-
kiego jako wykładowego w klasach 
3.-5. Temu udało się zapobiec, a ję-
zykiem wykładowym pozostał na-
dal język polski.

Po wybuchu wojny, na skutek 
powszechnej mobilizacji, kierow-
nik szkoły Jan Kubok wraz z dwo-
ma innymi nauczycielami został 
powołany do wojska. Do pracy w 
szkole wrócił dopiero 30 sierpnia 
1915 roku. Sytuacja była wtedy bar-
dzo trudna, bo brak nauczycieli ne-
gatywnie wpłynął na pracę szkoły.

W gminie odczuwano dotkliwy 
brak żywności, odzieży i obuwia, a 
dzieci jeszcze częściej niż dotych-
czas musiały pomagać rodzicom 
w pracy na roli. W obliczu zbliża-
jącego się rozpadu Austro-Węgier 
19 października 1918 roku w Cie-
szynie została powołana do życia 
Rada Narodowa dla Księstwa Cie-
szyńskiego, która po kilku wiecach 
patriotycznych ludności, 31 paź-
dziernika 1918 roku, proklamowała 
przyłączenie Śląska Cieszyńskiego 
do Polski.

28 lipca 1920 roku ogłoszono po-
dział terytorium między Polskę i 
Czechosłowację, której przypadła 
większa i bardziej przemysłowa 
część Śląska Cieszyńskiego z Zagłę-
biem Karwińskim, Hutą Trzyniec-

ką i Koleją Koszycko-Bogumiń-
ską. Na tym obszarze w 1910 roku 
mieszkało ponad 139 000 Polaków. 

W zaistniałej sytuacji Jan Kubok 
przeszedł w wieku 40 lat na przed-
wczesną emeryturę, bo groziło 
mu nawet przeniesienie ze szko-
ły w Końskiej, a on chciał zostać 
w rodzinnej miejscowości, gdzie 
miał też gospodarstwo rolne. W 
czasie wyborów komunalnych 11 
października 1923 roku został wy-
brany nowym wójtem gminy. Suk-
cesy odnosił również w kolejnych 
wyborach i na tym stanowisku 
pozostał aż do początku okupacji 
niemieckiej w 1939 roku, przyczy-
niając się do znacznego rozwoju 
Końskiej.

Dzięki jego staraniom rozbu-
dowano szkołę ludową, a w jej 
budynku znalazła się też ochron-
ka (przedszkole) i Urząd Gminy z 
salą posiedzeń. Dzięki współpra-
cy z Hutą Trzyniecką wieś została 
zelektryfikowana, wybudowano 
nowe drogi i mosty oraz przepro-
wadzono regulację rzeki Olzy.

Jan Kubok znalazł również czas 
na pracę w wielu organizacjach. 
Był między innymi członkiem 
Macierzy Szkolnej w Czechosło-
wacji, członkiem Rady Nadzorczej 
Towarzystwa Oszczędności i Zali-
czek w Czeskim Cieszynie, kura-
torem Zboru Ewangelickiego Au-
gsburskiego Wyznania w Czeskim 

Cieszynie i 
członkiem 
W y d z i a ł u 
Senioralne-
go Kościoła 
Ewangelic-
kiego Augs-
b u r s k i e g o 
W y z n a n i a 
na Śląsku 
Wschodnim 
w Czecho-
słowacji.

W czasie 
o k u p a c j i 
n i e m i e c -
kiej został 
5 listopada 
1939 roku 
aresztowa-
ny i przez 
kilka mie-
sięcy był 
więziony w 
Cieszynie. 
Na s t ę p n i e 
w y w i e z i o -
no go do 
obozu kon-
c e n t r a c y j -
nego Sach-
senhausen, 
a stąd póź-
niej do Da-
chau. Otrzymał numer obozowy 18 
612 i trafił do bloku 11. Niestety nie 
wytrzymał nieludzkich warunków 

pracy i życia obozowego. Zmarł z 
wycieńczenia 26 stycznia 1941 roku 
w wieku 60 lat. 

• Jan Kubok i Helena Macura, 1904 rok. Fot. ARC
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UŚMIECHNIJ SIĘ LOGOGRYF

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 przesyłać na e-mail: info@glos.live. Termin 
ich nadsyłania upływa w piątek 7 stycznia 2021 r. 
Nagrodę z 14 grudnia otrzymuje Helena Mrózkowa 
z Czeskiego Cieszyna. Autorem dzisiejszych łamigłó-
wek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie krzyżówki sylabowej z 14 grudnia: 
POZIOMO – KROWA  BAKI  DATA  SIANO  GIZA  GABON
PIONOWO – BASIA  KROKI  NOGA  WADA  GIBON  TAZA
Rozwiązanie minikwadratu magicznego I  
z 14 grudnia: 1. SZOK 2. ZERO 3. OREL 4. KOLT 
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II  
z 14 grudnia: 1. FOGG 2. OBAWA 3. GWINT 4. GATE
Rozwiązanie logogryfu łamanego z 14 grudnia: DNIEJE

Rozwiązaniem logogryfu jest nazwa  miasta w województwie dolnośląskim, siedziba powiatu. Miasto 
leży historycznie na Dolnym Śląsku, na Przedgórzu Sudeckim, nad rzeką Bystrzycą. 

1. drzewo kojarzone z Japonią
2. miasto nad Łabą słynące z saskiej porcelany
3. rodzaj ssaka z podrodziny Viverrinae
4. duży ptak australijski z rodziny mew
5. wnęka w górniczym wyrobisku
6. miasto w Malawi
7. samica wilka w gwarze łowieckiej
8. mocne wino portugalskie lub region autonomicz-

ny Portugalii
9. Lilla, tytułowa bohaterka dramatu Słowackiego
10. sześćdziesiąt sekund

11. identyfikator, plakietka, odznaka
12. gatunek ptaka z rodziny papugowatych (Psittaci-

dae)
13. określenie wartości przedmiotu przez rzeczoznaw-

cę
14. sproszkowana substancja
15. cesarz, król lub monarcha
16. przebrała się..., czyli ktoś przesadził

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
MNICHA, MZIMBA, WCINKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

W M W M W M W M W M W M W M W M

A A A A A A A A A A A A A A A A

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. grochówka, faso-
lowa lub krupnik

2. góry na granicy 
Europy i Azji

3. słupy tworzące 
częstokół lub fa-
lochron

4. Baldwin, amery-
kański reżyser i 
aktor

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: ALEC

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. część głowy zwie-
rzęcia

2. półwysep w Au-
stralii

3. niewielki obszar 
zieleni miejskiej

4. Ludwik Jerzy, po-
eta i satyryk

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: 
 YORKE

1 2 3 4
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2

3
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1

2
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Rozwiązaniem logogryfu jest nazwa miasta w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim, 
siedziba gminy miejsko-wiejskiej. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do woje-
wództwa tarnowskiego. 1 stycznia 2000 miasto odzyskało utracone w 1928 prawa miejskie... 

1.-4. bez protestów lub szemrania
3.-6. „...kapitana Granta”, powieść 

J. Verne’a
5.-8. radość, zadowolenie, satysfakcja
7.-10. miejscowość nad rzeką Liwiec, 

w powiecie kolskim
9.-12. bardzo zmęczony, osłabiony, 

bliski śmierci
11.-2. knot oblany parafiną lub figura 

akrobacji lotniczej

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
OCHOCZO


