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Tak zmieniły się ceny 
w ciągu 12 miesięcy
GOSPODARKA: Rok temu, w pierwszym dniu roboczym 2022 roku, porównaliśmy ceny tych samych lub 
bliźniaczo podobnych produktów spożywczych w sklepach Kaufl and w Czeskim Cieszynie i Cieszynie. Zmiany 
obserwowaliśmy także w trakcie roku. Obecnie przedstawiamy porównanie cen otwierających ubiegły i bieżący rok 
kalendarzowy. Tabelkę uzupełniamy o dane z półrocza ub. roku. 

Danuta Chlup

P
o przestudiowa-
niu zestawienia 
można dostrzec, 
że generalnie ceny 
produktów wzro-
sły, choć w przy-
padku niektórych 

artykułów utrzymują się – lub w 
celach marketingowych są celowo 
przez handlowców utrzymywane 
– na mniej więcej tym samym po-
ziomie. Największe skoki cenowe 
są widoczne, zarówno w czeskim, 
jak i polskim sklepie, w przypadku 
cukru (wzrost niemal dwukrotny 
w porównaniu do stycznia 2022 
roku), mąki (wzrost o ok. 50 proc.), 
ponadto wzrosła cena ziemnia-
ków. Zmiany o tendencji wzrosto-
wej można zaobserwować także w 
przypadku jogurtów, masła, piersi 
z kurczaka (zwłaszcza w Czechach) 
czy jajek. Jaja są jednym z nielicz-
nych produktów, gdzie obserwu-
jemy niższe ceny w Czeskim Cie-
szynie niż w Cieszynie. Różnica ta 
wynika m.in. z jakości: w Polsce 
oferowane są głównie droższe jaja 
od kur z hodowli ściółkowej lub 
wolnego wybiegu, po czeskiej stro-
nie z najmniej przyjaznej dla dro-
biu hodowli klatkowej. Ciekawost-
ką jest ogromna różnica między 
identycznymi czekoladami Milka 
w Polsce i Czechach – w Cieszynie 
ich cena utrzymywała się przez 
cały rok na tym samym, niskim po-
ziomie, w Czeskim Cieszynie rosła i 
jest obecnie dwukrotnie wyższa od 
polskiej. 

Zakupy żywności w Polsce są 
nadal dla Czechów atrakcyjne, 
tym bardziej dla mieszkających 
na samej granicy, którzy nie mu-
szą uwzględniać dodatkowych 
kosztów dojazdu. Nie opłaca się 
kupować w Polsce wszystkich 
produktów, jednak zdecydowaną 
większość tak.  

TOWAR
Cena w Cz. Cieszynie Cena w Cieszynie

(korony) (złote/korony)

3. 1. 22 1. 7. 22 2. 1. 23 3. 1. 22 1. 7. 22 2. 1. 23

Bułka kajzerka 2,25 3,50 5,90 0,39/2,16 0,37/2,01 0,39/2,07

Mleko UHT 1 litr
Madeta 3,5% Łaciate 3,2%

23,90 25,90 26,90 3,29/18,26 3,99/21,63 4,49/23,80

Olej (słonecznikowy lub rzepakowy) 
1 l 52,90 54,90 59,90 10,99/60,10 10,99/59,57 12,99/68,85

Masło
250 g 200 g

55,90 59,90 59,90 6,99/38,80 7,99/43,30 8,49/45,00

Jogurt naturalny 150 g 
Z Valašska Bakoma

10,90 11,90 14,90 1,45/8,05 1,49/8,08 1,489/10,01

Jaja 1 szt. 3,16 4,00 4,29 0,70/3,90 0,90/4,88 1,20/6,36

Mąka tortowa 1 kg 16,90 25,90 25,90 2,59/14,37 3,729/17,83 3,80/20,14

Cukier biały kryształ 1 kg 17,90 19,90 34,90 2,99/16,60 3,49/18,92 5,99/31,75

Szynka wieprzowa
Chodura Moravská 100 g Krakus eksportowa 120 g

29,90 34,90 38,90 4,99/27,70 5,99/32,47 5,99/31,75

Ser edamski
30% 100 g 26% 150 g

29,90 22,45 22,45 5,39/29,91 4,89/26,50 5,98/31,70

Filety z piersi kurczaka 1 kg 169,00 229,90 229,90 25,96/144,08 24,99/135,45 24,99/132,45

Czekolada mleczna Milka 39,90 43,90 44,90 3,99/22,14 3,99/21,63 3,99/21,15

Pomarańcze 1 kg 29,95 34,90 39,90 5,79/32,13 5,70/30,90 6,99/37,05

Ziemniaki jadalne 1 kg 11,95 13,98 27,90 2,72/15,10 3,04/16,48 3,20/16,97 

Woda mineralna niegazowana 1,5 l 11,90 10,90 12,90 1,69/9,38 1,89/10,24 1,89/10,02

Piwo (puszka) 0,5 l
Radegast 10 Lech Premium

18,90 18,90 21,90 2,99/16,59 3,49/18,92 2,89/15,32

Legenda: Legenda: Styczniowe ceny 2022 w złotówkach przeliczone są na korony po kursie 5,55, lipcowe po kursie 5,42, styczniowe 2023 po kursie 5,30. 
W zestawieniu nie braliśmy pod uwagę krótkotrwałych cen promocyjnych oraz artykułów oferowanych pod marką własną sieci handlowej. 
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Miloš Vystrčil,
marszałek Senatu RC 

CYTAT NA DZIŚ

•••
Solidarność jest naszą mocną bronią. Zyskuje 
nam międzynarodowy autorytet. Jesteśmy 
silnym, pięknym, solidarnym krajem z silnymi 
ludźmi

W I A D O M O Ś C I

W OBIEKTYWIE...

Zdjęcia: ARC

danuta.chlup@glos.live

Przed Nowym Rokiem poleżałam trochę w łóżku. Nie wiem, 
czy to było zwykłe przeziębienie, czy grypa. Teoretycznie w 
grę wchodził także COVID-19 – testu nie robiłam. 
Ostatnio choruje sporo osób. Zimą zawsze tak było. Miałam 
nadzieję, że wróciliśmy (mentalnie) do czasów sprzed pan-

demii koronawirusa i sezonowe zachorowania traktujemy jak kiedyś 
– ostrożnie, z uwagą, lecz bez histerii. Okazuje się jednak, że nie do 
końca. 

Natknęłam się w social mediach na wpis pewnego dziennikarza z 
Polski, który nie może się już doczekać, kiedy opuści Ojczyznę (na 
zawsze) i wyjedzie do wymarzonego kraju na północy. Ucieka z Polski, 
bo Polska go dusi i ogranicza, nad Wisłą brakuje mu wolności. Ma, 
oczywiście, prawo do takiego poglądu i takiej decyzji. Tylko mnie roz-
bawiło, gdy ten sam facet w innym poście się denerwował, że wróciły 
choroby, ponieważ zniesiono powszechny obowiązek noszenia ma-
sek. On nie wyobraża sobie wolnego życia w Polsce. Ja nie wyobrażam 
sobie, że już na zawsze mielibyśmy żyć w warunkach obostrzeń sani-
tarnych, które obowiązywały podczas pandemii. 

Z niedawnych lat pandemicznych pozostał podział na zaszczepio-
nych i niezaszczepionych, z głębokim rowem oddzielającym jednych 
od drugich. I wcale nie musi chodzić o szczepienia covidowe. Kilka 
dni temu przeczytałam na stronie jednego z czołowych polskich 
serwisów informacyjnych artykuł nt. zachorowań na grypę. Tytuł 
brzmiał następująco: „Grudzień pod znakiem grypy. Niezaszczepieni 
Polacy masowo biorą zwolnienia lekarskie”. Tekst był krótki, pełen 
danych statystycznych z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. 
Przeczytałam go raz, drugi, trzeci. Sprawdziłam, czy doczytałam do 
końca. Pomimo tych zabiegów weryfi kacyjnych nie znalazłam żad-
nych danych nt. zaszczepionych lub niezaszczepionych. Skąd zatem 
taki tytuł? 

Nie kwestionuję pozytywnych efektów szczepień na tę czy inną 
chorobę. Ale na manipulowanie ludźmi za pomocą słów bez pokrycia 
się nie godzę. Ani w imię zdrowia, ani w żadne inne imię.  

ZDANIEM... Danuty Chlup

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BOGUMIN
Stowarzyszenie Alma 
Mater, które pozyskuje 
dawców szpiku kostnego, 
osiągnęło w ub. roku god-
ny uwagi wynik. Wolonta-
riuszom udało się zapisać 
do rejestru dawców 1,1 
tys. chętnych. Kierując 
się statystyką można po-
wiedzieć, że dzięki temu 
uratowali dziewięciu cho-
rych. Statystycznie trzeba 
bowiem 120 zapisanych 
kandydatów, aby znaleźć 
odpowiedniego dawcę 
szpiku dla jednej osoby. 
Wolontariusze z Alma 
Mater propagowali ideę 
darowania szpiku kostne-
go w szkołach, na dużych 
imprezach i festi walach w 
całym kraju. 
 (dc)

GRÓDEK
Biblioteka Gminna wzbo-
gaciła się o nowe książki 
dla dzieci i młodzieży. To 
zasługa Miejscowego Koła 
PZKO, które podarowało 
je tej placówce. PZKO-w-
cy przeznaczyli na zakup 
literatury utarg ze zorga-
nizowanego na początku 
grudnia kiermaszu książek. 

Do 
biblioteki 
trafi ło 10 książek 
papierowych i jeden 
e-book, z czego sześć 
książek to polskie po-
zycje. 
 (dc) 

ŁOMNA DOLNA
Od 27 grudnia działa wy-
ciąg krzesełkowy na Se-
verkę. Warunki pogodowe 
nie umożliwiły co prawda 
uruchomienia nartostrad, z 
kolejki linowej mogą jed-
nak korzystać turyści piesi. 
W okresie między święta-
mi a Nowym Rokiem kolej-
ka była czynna codziennie, 
teraz będzie działała w 
weekendy. Turyści, którzy 
skorzystają z tej możli-
wości, mogą posilić się w 
schronisku na Severce i 
wyruszyć na Skałkę lub w 
przeciwnym kierunku – na 
Wielki Połom. 
 (dc) 

OSTRAWA
Policja wyjaśnia oko-

liczności śmiertelnego 
wypadku, który wydarzył 
się 28 grudnia przed 
godz. 19.00 w Zabrzegu 
w pobliżu przystanku 
tramwajowego Hulvácká. 
Według wstępnych infor-
macji 52-letni kierowca 
forda potrącił 21-letniego 
pieszego. Uderzenie było 
tak silne, że młodzieniec 
został odrzucony na tra-
wiaste pobocze. Zmarł na 
miejscu. Policja kryminalna 
prosi o kontakt ewentual-
nych świadków zdarzenia 
oraz kierowców pojazdów 
z zainstalowanymi kame-
rami, którzy przejeżdżali 
tędy w momencie zda-
rzenia. 
 (dc) 

wtorek

środa

czwartek

dzień: 7 do 9ºC 
noc: 5 do 2ºC 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 6 do 8ºC 
noc: 4 do 2ºC 
wiatr: 5-8 m/s

dzień: 8 do 9ºC 
noc: 7 do 6ºC 
wiatr: 4-7 m/s

DZIŚ...

3
stycznia 2023

Imieniny obchodzą: 
Daniel, Genowefa, 
Zdzisława
Wschód słońca: 7.42
Zachód słońca: 15.39
Do końca roku: 362 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Słomki do Picia
Przysłowia: 
„Od Genowefy listopad 
swój bierze początek”

JUTRO...

4
stycznia 2023

Imieniny obchodzą: 
Aniela, Eugeniusz, 
Rygobert
Wschód słońca: 7.41
Zachód słońca: 15.40
Do końca roku: 361 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień Braille’a, 
Dzień Spaghetti  
Przysłowia:
„Gdy w Eugeniego lód 
albo woda, taka i lipcowa 
pokaże się pogoda”

POJUTRZE...

5
stycznia 2023

Imieniny obchodzą: 
Edwarda, Emiliana, 
Szymon
Wschód słońca: 7.41
Zachód słońca: 15.41
Do końca roku: 360 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Bitej Śmietany
Przysłowie:
„Gdy styczeń burzliwy 
z śniegami, lato burzliwe 
z deszczami”

POGODA

BOGUMIN

OSTRAWA

GRÓDEK

Kiedy jedni świętowali, inni mieli ręce pełne 
roboty. Tak wyglądała noc z soboty na 
niedzielę, kiedy żegnaliśmy stary rok i witaliśmy 
nowy. W tym czasie dyżurni pogotowia 
ratunkowego dwoili 
się i troili, żeby udzielić 
pomocy wszystkim 
potrzebującym. Od 
sylwestrowej północy 
do noworocznego 
rana ekipy ratunkowe 
musiały interweniować 
124 razy.

Beata Schönwald

W
edług rzecz-
nika Lukáša 
H u m p l a , 
liczba inter-
wencji wróci-
ła do czasów 
przed pande-

mią, kiedy zabawy sylwestrowe – tak 
jak w miniony weekend – odbywały 

się bez jakichkolwiek ograniczeń. 
–  W ciągu pierwszych sześciu go-
dzin po wybiciu północy interwen-
cje wzrosły trzykrotnie w porów-
naniu z pozostałymi nocami roku. 
Wypadki związane z obchodami 

sylwestrowymi stanowiły jedną 
trzecią wszystkich zdarzeń – wyja-
śnił rzecznik.

Chociaż policja oraz media co 
roku przestrzegają przed nieostroż-
nym obchodzeniem się z produk-

tami pirotechnicznymi, w sześciu 
przypadkach ratownicy wyjeżdżali 
do wypadków  związanych właśnie 
z odpalaniem fajerwerków. Czte-
rech mężczyzn odniosło przy tej 
„wybuchowej” zabawie lekkie lub 
średnie obrażenia głowy, u dwu-
nastoletniego chłopca doszło do 
poranienia palców ręki, zaś inny 
14-latek doznał obrażeń twarzy i 
oka. 

Od sylwestrowego poranka do 
niedzielnego świtu interwencji 
było jednak o wiele więcej, bo aż 
459. Wśród obrażeń dominowały 
urazy głowy na skutek upadków, 
prócz tego ratownicy opatrywa-
li rany cięte, do mniej typowych 
wypadków należały upadek przy 
nocnej jeździe na hulajnodze i upa-
dek z… końskiego zaprzęgu. Ponad 
30 przypadków wydarzyło się pod 
wpływem alkoholu, dwóch pięt-
nastolatków trafi ło w ręce ratow-
ników w stanie ciężkiego zamro-
czenia alkoholem. Kilkudziesięciu 
pacjentów przyznało, że zostało 
napadniętych lub pobitych przez 
inną osobę lub doznało obrażeń 
podczas bójki.

Ratownicy w trakcie ostatniej 
nocy 2022 roku wyjeżdżali również 
do wypadków drogowych, które, 
niestety, miały również tragiczne 
zakończenie – dwie osoby zmarły. 
 

Sylwester postawił pogotowie na nogi

ŁOMNA DOLNA

Festi wal 20 maja
W artykule z 30 grudnia ub. roku 
dotyczącym wydarzeń, które zapla-
nowano na Zaolziu na 2023 rok, zo-
stała podana błędna data Festi walu 
PZKO. Pierwotnie ta impreza rze-
czywiście miała się odbyć w sobotę 
27 maja, potem jednak przesunięto 
ją na wcześniejszy termin. Okazało 
się bowiem, że w przeciwnym ra-
zie Festi wal kolidowałby z innym 
wydarzeniem organizowanym w 
mieście. Prosimy zatem o zapisanie 
w swoich kalendarzach, że tego-
roczny Festi wal PZKO odbędzie się 
w sobotę 20 maja w Parku im. A. 
Sikory w Czeskim Cieszynie, a za 
błąd przepraszamy. (sch)

•••
Co tu robił 
rzymski denar?

To najstarszy przedmiot znaleziony 
na cieszyńskim Rynku – przyznaje 
Zofi a Jagosz-Zarzycka z działu 
Archeologii Muzeum Śląska Cie-
szyńskiego w Cieszynie. Mowa o 
srebrnej monecie, jaka końcem 
roku została wydobyta podczas 
badań archeologicznych z warstwy 
zalegającej nad średniowiecznym 
brukiem. To denar rzymski z wize-
runkiem Antoninusa Piusa, który 
został wybity po śmierci tego cesa-
rza (zmarł w 161 roku) przez jego 
następcę Marka Aureliusza. 
– Możemy tylko domniemywać, 
z kim lub w jaki sposób ten de-
nar dotarł do Cieszyna i w jakich 
okolicznościach został tu zagubio-
ny – przyznaje Jagosz-Zarzycka. 
Niezwykła moneta wraz z innymi 
znalezionymi w trakcie badań trafi ła 
do konserwacji w Warszawie. 
Od początku wykopalisk archeolo-
dzy znaleźli 164 monety głównie 
Piastów cieszyńskich oraz sąsiadu-
jących z Cieszynem księstw. Bada-
cze aktualnie zakończyli wykopali-
ska na wewnętrznej płycie Rynku 
oraz na jezdniach przy pierzejach 
wschodniej, zachodniej i południo-
wej.  (klm)

 •••
Tragiczny fi nał 
poszukiwań
Poszukiwani od kilku dni 40-letnia 
kobieta i jej 3-letni syn nie żyją. Ich 
ciała zostały znalezione wczoraj 
w lesie w rejonie Różowej Góry 
w Karkonoszach na południe od 
Śnieżki. W ostatnim dniu poszuki-
wań w akcji brało udzia ponad 100 
goprowców z Czech oraz 20 ratow-
ników GOPR z Polski. Zaginięcie 
40-latki i 3-letniego chłopczyka 
zgłosił 30 grudnia partner i ojciec 
dziecka w komendzie policji w 
Libčicach. Miejscowa policja dowie-
działa się, że zaginieni mieli jechać 
samochodem do Pecy pod Śnieżką. 
Tego dnia zbiegiem okoliczności 
właścicielka jednego z pensjonatów 
zadzwoniła do komendy rejonowej 
Pec pod Sněžką z informacją, że w 
niedzielę 25 grudnia zakwaterowa-
ła kobietę z małym dzieckiem. 30 
grudnia rano mieli zakończyć pobyt, 
pokój pozostał jednak zamknięty a 
na parkingu przed obiektem znajdo-
wał się samochód zaginionej.  (szb)

W SKRÓCIE...

• Tak – przed konserwacją – wy-
glądał denar rzymski z wizerun-
kiem Antoninusa Piusa znaleziony 
w Cieszynie. 
Fot. Muzeum Śląska Cieszyńskiego

Straty oszacowane

Zamek Królewski na Wawe-
lu zakończył właśnie dwu-
letni projekt poświęcony 
stratom wojennym. Były 

to pierwsze takie badania zakrojo-
ne na szeroką skalę. – Interesowały 
nas wszystkie materiały dokumen-
towe i ikonografi czne, które po-
zwoliłyby określić zasoby i wygląd 
zamku w okresie międzywojennym 
i w czasie II wojny światowej – wy-
jaśnił Piotr Rabiej, wicedyrektor 
placówki. – Wstępna lista strat 
wojennych Zamku Królewskiego 
na Wawelu liczy ok. 900 obiektów. 
Niestety nie wiadomo, gdzie one 
obecnie się znajdują – dodał.

Dzięki projektowi udało się 
jednak przeprowadzić ważne ar-
chiwalne kwerendy w Krakowie, 
Warszawie oraz w niemieckiej 
Koblencji i Berlinie. Pozwoliło to 
opracować wstępną listę dzieł, któ-

re mogą być stratami wojennymi. 
Aby na 100 proc. potwierdzić, że te 
obiekty, których nie ma obecnie na 
Wawelu, zostały utracone w II woj-
ny światowej, potrzebne są dalsze 
badania. 

Najbardziej znaczące straty do-
tyczą działu malarstwa. To obrazy 
mistrzów niderlandzkich, a także 
zaginione dzieła Piotra Michałow-
skiego, Maksymiliana Gierymskie-
go, Artura Grottgera, Jana Rem-
bowskiego, Jacka Malczewskiego i 
Leona Wyczółkowskiego. 

Ostatnim cennym dziełem, ja-
kie udało się odzyskać polskiemu 
ministerstwu kultury, jest pastel 
Leona Wyczółkowskiego „Wiejska 
dziewczyna w żółtej chuście” („Gó-
ralka”). W 2020 r. był wystawiony 
na sprzedaż w jednym z polskich 
domów aukcyjnych. Powrócił on 
na Wawel w grudniu 2021 r. (klm)

Orędzia w cieniu Ukrainy
Na styku kończącego się 2022 i rozpoczynającego 
się 2023 roku prezydent RP Andrzej Duda oraz 
premier RC Petr Fiala wygłosili swoje orędzia no-
woroczne. Przemówienie polskiej głowy państwa 
zabrzmiało już w Sylwestra. Natomiast wystąpienie 
szefa czeskiego rządu transmitowała telewizja w 
niedzielę o godz. 20.00. Poniżej publikujemy kilka 
bardziej istotnych fragmentów.

Andrzej Duda
Żyjemy w niebezpiecznych czasach. 
Za naszą wschodnią granicą toczy 
się pełnoskalowa wojna. Nie było 
takiej w Europie od zakończenia II 
wojny światowej. (…) To wojna, której 
wciąż nie widać końca. (…) Skutki tej barbarzyńskiej 
agresji dotykają także nasz kraj, Polskę. Kryzys ener-
getyczny, wzrost cen, spowolnienie gospodarcze, 
niepewność, co przyniesie jutro. (…) Dzisiaj absolutnie 
najważniejszą polską sprawą jest bezpieczeństwo. 
Bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Polek i Po-
laków. I chciałem Państwa z całą mocą zapewnić, 

że Polska jest bezpieczna! Będę robił wszystko, aby 
w rozpoczynającym się właśnie 2023 roku to bez-
pieczeństwo wzmacniać. Zarówno bezpieczeństwo 
militarne – stąd bezprecedensowy wzrost wydatków 
na rozwój i modernizację naszej armii, stąd ogromne 
zakupy – bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeń-
stwo naszych granic. (…) 
Jednak równie ważne jest bezpieczeństwo energe-
tyczne, zdrowotne czy ekonomiczne polskich rodzin. 
Te sprawy będą niezwykle istotne w nadchodzącym 
roku. (…)Dlatego już teraz apeluję do całej klasy poli-
tycznej: sprawy dotyczące bezpieczeństwa Polaków 
muszą być ponad podziałami politycznymi! Muszą być 
wyłączone z partyjnego sporu!

Petr Fiala
Nasze państwo właśnie dziś obcho-
dzi 30. urodziny. 1 stycznia 1993 
roku powstała samodzielna Repu-
blika Czeska. (...) W ciągu minionego 
pół roku jako premier kraju sprawują-
cego prezydencję w Unii Europejskiej spędziłem setki 

godzina na rozmowach, konferencjach i spotkaniach 
z przedstawicielami wszystkich krajów europejskich 
i wielu innych (...) Wszyscy wiedzieli, co reprezentują 
Czechy, doceniali nasze kompetencje i nasze działania. 
(...) Jesteśmy średniej wielkości, ważnym krajem euro-
pejskim. Musimy tylko mieć tego świadomość i na tej 
podstawie myśleć, zachowywać się i działać (...). 
Atak militarny Rosji na Ukrainę pokazał nam, że nasze 
bezpieczeństwo nie jest sprawą oczywistą. Może 
zostać zagrożone, np. jeśli Rosja zwycięży na Ukra-
inie, a my sami nie będziemy skupiać należytej uwagi 
na obronie i bezpieczeństwu. Niestety, w minionych 
latach tak się nie działo. Armii poświęcaliśmy za mało 
uwagi, nie wywiązywaliśmy się z obietnic wobec na-
szych sojuszników w NATO. Obecnie staramy się to 
szybko zmienić. Dlatego podnosimy i dalej będziemy 
zwiększać wydatki na obronność.
(…) Obecnie równie intensywnie pracujemy nad kom-
pleksową transformacją naszej energetyki. Nie może-
my już sobie pozwolić na jednostronne uzależnienie 
od dostaw ze wschodu i dzięki temu godzić się na 
ekonomiczny szantaż.  (sch)

• Blisko stuosobowa grupa morsów z Bogumina i okolic, Raciborza oraz 
Kędzierzyna-Koźla (drużyna Morsy Dębowa) witała Nowy Rok wspólnym 
wejściem do lodowatej wody Kaliszoka. Wprawdzie w pierwszy dzień 
stycznia pogoda okazała się dla nich łaskawa (było słonecznie, a termo-
metry pokazywały nawet 15 stopni Celsjusza), ale kąpiel w Jeziorze Kali-
szowym, gdzie temperatura wody oscylowała wokół pięciu stopni Celsju-
sza, wymagała nie lada odwagi. Na uczestników czekały ciepła herbata, 
namioty, w których mogli się przebrać w stroje kąpielowe i dobra zabawa 
we własnym gronie. Ich wyczyny przykuły uwagę licznie zebranej publicz-
ności, która dopingowała morsów.  (klm)  
Fot. Miasto Bogumin 

31 
ton szkła z trzynieckich osiedli 
zebrali do piątkowego wieczoru 30 
grudnia pracownicy spółki SMO-
LO CZ zajmującej się odbiorem 
odpadów. To dwa razy więcej, niż 
w zwykłym okresie. Co ciekawe, 
w porównaniu do ubiegłego roku 
po noworocznych obchodach było 
zaskakująco mniej śmieci i bałaga-
nu. Mniej było też opakowań po 
fajerwerkach. Z drugiej strony, po 
przerwie świątecznej i powitaniu 
Nowego Roku zostało bardzo dużo 
resztek jedzenia, które mieszkańcy 
często wyrzucali obok pojemników 
na śmieci. To nie lada kłopot, bo 
sprzyja namnażaniu się gryzoni, 
które mogą być nosicielami groź-
nych chorób. 
 (klm)

Pierwsze dziewczynki

Porodówki w regionie powi-
tały Nowy Rok krzykiem no-
worodków. Ten pierwszy za-
brzmiał w hawierzowskim 

szpitalu o 0.20, kiedy to przyszła na 
świat Natalka, pierwsze tegoroczne 
dziecko urodzone na terenie miasta, 
a równocześnie województwa mo-
rawsko-śląskiego. Ważyła ona 3230 
g i mierzyła 48 cm. Jej rodzicami są 
Lucie i Jiří Guňkowie. Tej samej nocy 
w Hawierzowie urodziły się jeszcze 
trzy kolejne maluchy – o 0.52 Mila, o 
1.50 Liliana, a o 4.02 Patryk. 

Szpital w Karwinie-Raju cieszył 
się z narodzin pierwszego dziecka w 
2023 roku o 9.14. Leontýnka Aertso-
wa (fot. 1) ważyła w chwili urodzenia 
3460 g i mierzyła 48 cm. Zamieszka 
w Orłowej. 

Płci żeńskiej był również pierwszy 
noworodek, który przyszedł na świat 
w niedzielę o 12.37 w szpitalu na trzy-

nieckiej Sośnie. Ela Ogrodzká (2) nie 
tylko urodziła się w hutniczym mie-
ście, ale także będzie w nim miesz-
kać z rodzicami Terezą i Filipem oraz 
3-letnią siostrzyczką Emą. Waga Eli 
wynosiła 3090 g, wzrost – 49 cm.

Jak zauważyła rzeczniczka trzy-
nieckiego szpitala Irena Sikorowa- 
-Nožkowa, w ub. roku prym wiedli 
chłopcy. Urodziło się ich tutaj 351, 
dziewczynek było 333. W sześciu 
przypadkach na świat przyszły 
bliźniaki. Najmniejszy Tobias wa-
żył 2000 g, a największy Ludvík aż 
5050 g. (sch)
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• Policja czuwała również w Śląskiej 
Ostrawie. Fot. Policie ČR
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Fot. „Beskid Śląski”

Papież bardziej bliski, 
niż myślimy
W Sylwestra o godz. 9.34 zmarł emerytowany papież Benedykt XVI. Miał 
95 lat, a od 2013 roku nie sprawował już roli „namiestnika Chrystusowego”. 
Dlaczego jego śmierć powinna nas w ogóle obchodzić i co miał z nami 
wspólnego ten wybitny „pancerny kardynał”, intelektualista i teolog, 
obrońca ortodoksji, który zgoła odmiennie od swego poprzednika 
zdecydował się na samowolne opuszczenie „łodzi Piotrowej”?

Beata Schönwald

W 
życiu Jo-
s e p h a 
Ratzinge-
ra, który 
po wy-
borze na 
następcę 

Jana Pawła II w 2005 roku przybrał 
imię Benedykt XVI, można znaleźć 
kilka istotnych wątków świadczą-
cych o tym, że w ostatnim dniu 
minionego roku odszedł człowiek, 
którego drogi czasem spotykały się 
z naszymi i który miał w istocie do 
nas bliżej, niż mogłoby się nam wy-
dawać.

Człowiek pogranicza
Joseph Ratzinger urodził się w 
Wielką Sobotę 16 kwietnia 1927 
roku v bawarskim miasteczku 
Marktl am Inn. Wkrótce jego ro-
dzina – miał jeszcze starszego 
brata i siostrę – przeniosła się do 
niewielkiego Tittmoning nad rze-
ką Salzach, nad którą most łączył 
Niemcy z Austrią. – Tittmoning 
pozostał krajem mojego dzieciń-
stwa – napisał w swojej biografi i. 
– Chodziliśmy chętnie do sąsiadu-
jącej z nami Austrii. Było to wyjąt-
kowe uczucie: robiąc parę kroków, 

byliśmy „za granicą”, gdzie jeszcze 
mówi się tym samym językiem, a 
nawet z niewielkimi różnicami tym 
samym dialektem jak u nas – wspo-
minał z rozrzewnieniem w książce 
„Moje życie. Wspomnienia z lat 
1927-1977”.  

Benedykt XVI kochał swoją 
małą ojczyznę i po przeprowadz-
ce do Watykanu chętnie do niej 
powracał. – Kocham piękno na-
szej ziemi i z przyjemnością po 
niej wędruję. Jestem bawarskim 
patriotą, w szczególny sposób 
kocham Bawarię, naszą historię i 
naturalnie sztukę – cytuje słowa 
papieża wypowiedziane w 2006 
roku przed podróżą apostolską 
w rodzinne strony autor jego naj-
pełniejszej bodajże biografi i Elio 
Guerriero. W innym miejscu pisze 
zaś o leżącym na południowym 
wschodzie Bawarii – Altbayern, 
jako o miejscu, o którym papież 
mówił „wręcz z liryzmem płyną-
cym z nieukrywanej miłości”. – Z 
Pasawy i Salzburga ta Bawaria wy-
glądała ku Austrii, Czechom i Sło-
wacji, w stronę Polski i świata sło-
wiańskiego, nie z intencją ataku 
i podboju na hitlerowską modłę, 
lecz by prowadzić żywy i ciągnący 
się nieprzerwanie poprzez wieki 
dialog wiary i kultury – precyzuje 
teolog i historyk Guerriero.

Do Watykanu 
przyprowadził go 
Polak
Papież Jan Paweł II o sprowadze-
niu kardynała Josepha Ratzin-
gera do Stolicy Piotrowej myślał 
już w 1978 roku. Bawarczykowi 
udało się wówczas wykręcić, ar-
gumentując uzyskaną niedawno 
nominacją na arcybiskupa Mo-
nachium. Jednak kiedy latem 
1981 roku, wracając do zdrowia i 
pracy po majowym zamachu, pa-
pież wznowił swoje zaproszenie 
do Watykanu, Ratzinger nie miał 
serca mu odmówić. W listopadzie 
tego roku został prefektem Kon-
gregacji Nauki Wiary, czyli ujmu-
jąc rzecz prosto, stróżem tego, w 
co Kościół katolicki wierzył przez 
stulecia. Kiedy więc w 1985 roku 
Jan Paweł II podjął decyzję o wy-
daniu nowego „Katechizmu Ko-
ścioła katolickiego”, Ratzinger był 
tym, który prowadził prace nad 
jego przygotowaniem. 

– Różnili się temperamentem i 
życiorysami, ale Wojtyłę i Ratzin-
gera jednoczyło wspólne środ-
kowoeuropejskie pochodzenie, 
tragedia drugiej wojny światowej, 
miłość do Chrystusa i Kościoła – 
pisze w innym miejscu autor bio-
grafi i zmarłego papieża-emeryta.

Pojechał 
do 
Polski 
i do 
Czech
Jeśli miała być kontynuowana li-
nia, jaką obrał Jan Paweł II, najbar-
dziej naturalnym kandydatem na 
jego następcę był Josepf Ratzinger. 
Tak też się stało 19 kwietnia 2005 
roku.  

Rok później w dniach 25-28 maja 
Benedykt XVI udał się w podróż 
apostolską do Polski. Po stycz-
niowej wizycie w Niemczech była 
to jego druga zagraniczna piel-
grzymka w nowej roli. Następca 
Jana Pawła II odwiedził wówczas 
stolicę oraz miasta związane z ży-
ciem Karola Wojtyły: Wadowice, 
Kalwarię Zebrzydowską, Kraków, 
Częstochowę i Oświęcim. – Ja, syn 
narodu niemieckiego… Jestem tu 
dziś, aby prosić o łaskę pojednania 
– jego słowa wypowiedziane w obo-
zie koncentracyjnym w Auschwitz 
wryły się wielu na długo w pamię-
ci.

We wrześniu 2009 roku odwie-
dził również Czechy. Na trasie jego 

podróży znalazły się Praga, Brno i 
Stara Bolesław. Relację ze spotka-
nia w Brnie opublikował również 
„Głos Ludu”. Wysłanniczka naszej 
gazety pojechała na nie razem z 
150-osobową grupą parafi an z Ja-
błonkowa i okolicy. 

Ostatnie pożegnanie
Kościół katolicki jest pogrążony 
w żałobie. Przewodniczący 
Episkopatu Czech Jan Graubner 
zaapelował do biskupów 
morawskich i czeskich diecezji, by 
aż do dnia pogrzebu wywieszono 
czarne fl agi na obiektach 
kościelnych. Biskup naszej diecezji 
Marti n David miał wczoraj, po 
zamknięciu niniejszego numeru, 
o godz. 18.00 odprawić mszę 
świętą w intencji zmarłego papieża. 
Bezpośrednią transmisję z pogrzebu, 
który odbędzie się w czwartek 
o godz. 9.30 na Placu św. Piotra 
w Rzymie, wyemituje telewizja Noe.

W Sylwestra o godz. 9.34 zmarł emerytowany papież Benedykt XVI. Miał 
95 lat, a od 2013 roku nie sprawował już roli „namiestnika Chrystusowego”. 

Papież Jan Paweł II o sprowadze-
niu kardynała Josepha Ratzin-
gera do Stolicy Piotrowej myślał 
już w 1978 roku. Bawarczykowi 

Pojechał 
do 
Polski 
i do 

• Emerytowany papież 
Benedykt XVI zmarł 
w wieku 95 lat. Fot. ARC

Trzej Królowie wyruszyli w teren 

Jednym z symboli początku 
nowego roku w Republi-
ce Czeskiej jest tradycyjna 
Kwesta Trzech Króli. W 

Nowy Rok ruszyła jej 23. odsłona. 
Zbiórka wspierająca działalność 
Caritasu potrwa do 15 stycznia, 
natomiast największej aktywności 
wolontariuszy należy się spodzie-
wać w najbliższy weekend. Zebra-
ne środki trafi ą na konkretne cele. 
Należą do nich od wielu lat m.in. 
remonty i działalność placówek 
opieki dla seniorów oraz osób nie-
pełnosprawnych, opieka terenowa 
skierowana do osób starszych, cho-
rych.

– Już dziś wyszli na ulice Trzej 
Królowie. Brakuje nam jeszcze 
grupek w Nawsiu, Gródku, Łomnej 
Dolnej. Najgorsza jest sytuacja w 
Boconowicach – tam nie zgłosiła 
się w tym roku ani jedna grupka. 
Dołączcie do nas i pomóżcie nam 
roznieść Boże błogosławieństwo i 
radosną nowinę o Bożym narodze-
niu do wszystkich domów – taki 
apel pojawił się 1 stycznia na fa-
cebookowym profi lu Caritasu Ja-
błonków.

Jabłonkowska organizacja nale-
ży co roku do najaktywniejszych 

podczas Kwesty Trzech Króli, wo-
lontariusze licznie kwestują i w 
mieście, i w sąsiednich wioskach. 

– Mamy 129 skarbonek. Kolędu-
jemy w 13 miejscowościach – spre-
cyzowała w rozmowie z „Głosem” 
dyrektorka Lucyna Szotkowska.

Jabłonkowianie zamierzają po-
dzielić dochód z kwesty pomię-
dzy kilka projektów: wyposażenie 
specjalnej sali terapeutycznej dla 
osób z ciężkim upośledzeniem 
umysłowym w Ośrodku Dziennym 
św. Józefa, zakup samochodu dla 
pracowników opieki terenowej, 
wsparcie dla Centrum Pomocy św. 
Rafała oraz rezerwę fi nansową na 
planowaną budowę nowego ośrod-
ka opieki całodobowej.  

1 stycznia wyruszyli w teren  tak-
że wolontariusze Caritasu Trzy-
niec. – Nasz teren obejmuje siedem 
miejscowości, zapieczętowaliśmy 
100 skarbonek – powiedziała „Gło-
sowi” koordynatorka trzynieckiej 
KTK Kateřina Rusnokowa. 

Głównymi celami, na które trzy-
niecki Caritas zbiera fundusze, są 
odnowa fl oty samochodów używa-
nych przez opiekunów terenowych 
oraz działalność „Charytatywnego 
Bazarku”.

– Mamy 25 asystentów, którzy 
jeżdżą do seniorów, chorych, nie-
pełnosprawnych. Służy im dziesięć 
aut, niektóre są już mocno zużyte – 
wyjaśniła Rusnokowa. – W „Bazar-
ku” natomiast ludzie ubodzy mogą 
kupić odzież po symbolicznych 
cenach, działa on także jako punkt 
dystrybucyjny banku żywności. 
Prócz tego znajduje się tam biuro 
doradztwa dla osób opiekujących 
się chorymi członkami rodzin. 

Caritas w Czeskim Cieszynie 
obejmuje zasięgiem 20 miast i wio-
sek. W latach covidowych kolędo-
wanie w terenie zastąpił częściowo 
skarbonkami stacjonarnymi. 

– W tym roku kładziemy nacisk 
na to, aby ponownie, jak przed 
pandemią, wyruszyło w teren jak 
najwięcej wolontariuszy, bo na tym 
polega sens tej zbiórki, taka jest 
tradycja – podkreśliła w rozmowie 
z naszą gazetą Alina Humel, ko-
ordynatorka kwesty. – Mamy 223 
skarbonki, udało nam się w tym 
roku podnieść liczbę kolędników 
w Karwinie i Hawierzowie, gdzie 
w poprzednich latach bywało małe 
zainteresowanie. 

Caritas w Czeskim Cieszynie 
chciałby przeznaczyć dochód 

kwesty na zakup 
rowerów elek-
trycznych dla 
p r a c o w n i k ó w 
opieki tereno-
wej, na windę dla 
Domu Seniora 
oraz dofi nanso-
wanie taksówki 
charytatywnej. 

– Nagrodą dla 
kolędników będą 
seanse fi lmowe w 
kinach w Czeskim 
Cieszynie, Karwi-
nie i Cierlicku – 
dodała Humel. 

Najmniejszym 
Caritasem działa-
jącym na Zaolziu 
jest bogumiński. 
W tym roku bę-
dzie zbierał pie-
niądze na wspar-
cie niemobilnych 
klientów podczas 
zajęć aktywiza-
cyjnych oraz na 
poprawę zaple-
cza sanitarnego 
dla pracowników. 
 (dc)

Datki na Kwestę Trzech Króli można przekazać do 
skarbonek noszonych przez kolędników lub stacjonar-
nych. Osoby, które nie będą miały takiej okazji,  mogą 
wesprzeć zbiórkę na kilka innych sposobów: przele-
wem bankowym na centralny rachunek kwesty lub na 
rachunki oddziałów regionalnych Caritasu, specjalnym 
SMS-em, wpłatą on-line na stronie internetowej kwe-
sty www.trikralovasbirka.cz. Tam też można znaleźć 
szczegółowe informacje nt. kwesty.

• Po ulicach Trzyńca chodzą już Trzej Królowie. 
Fot. Caritas Trzyniec

Do polskości 
wiodą różne drogi
Tuż przed końcem 2022 roku rozstrzygnięty został Konkurs o Nagrodę Marszałka Senatu dla dziennikarzy 
polskich i polonijnych. Jego celem było pokazanie, jak osoby, które zagubiły polskie korzenie żyjąc poza granicami, 
odnajdują je po latach, czasami dopiero w kolejnych pokoleniach zaczynają czuć się Polakami. Jak to wpływa na ich 
życie, na relacje z Polską, jak to się stało, że wracają do polskości.

Senat RP

W 
tegorocz-
nej 19. 
e d y c j i 
konkursu 
pt. „Drogi 
do pol-
s k o ś c i ” 

pierwszą nagrodę otrzymała Ewa 
Szkurłat-Adamska za reportaż ra-
diowy o reaktywowanym, legen-
darnym klubie sportowym Pogoń 
Lwów pt. „Pogoń za przyszłością”, 
który został wyemitowany na an-
tenie Radia Kraków 27 listopada 
2022 r.

Jury wysoko oceniło reportaż 
o reaktywowanym, legendarnym 
klubie sportowym Pogoń Lwów i 
roli, jaką odegrał kiedyś i jaką od-
grywa dziś w kształtowaniu pol-
skiej tożsamości i patriotyzmu. 
To bardzo ciekawe spojrzenie na 
temat konkursu przez pryzmat 
odrodzenia klubu sportowego. 
Reportaż ukazuje,   jak wznowie-
nie działalności tego klubu wpły-
nęło na odrodzenie polskości we 
Lwowie. Bycie klubowiczem to 
nie tylko sport, to dbanie o pol-
skość, rywalizacja sportowa w 
koszulkach z polskimi napisami 
na plecach, to pamięć o tych spor-
towcach, którzy odeszli – dbałość 
o ich groby. Jak kiedyś, tak i teraz 
klub integruje polską młodzież 
we Lwowie, uczy historii Polski. 

Dróg do polskości jest w tym re-
portażu wiele, tak jak wielu jest 
bohaterów. 

Drugą nagrodę jury przyznało 
Dorocie Jaśkiewicz-Łebek za re-
portaż radiowy o poszukiwaniu, 
gubieniu i odnajdywaniu polsko-
ści przez Polaków na Wileńsz-
czyźnie pt. „Impulsy, albo… gdy-
by nie Michał”, zamieszczony na 
platformie streamingowej Anchor 
30 listopada 2022 r. Według jury to 
niezwykle interesująca opowieść 
o poszukiwaniu, gubieniu i odnaj-
dywaniu polskości przez Polaków 
na Wileńszczyźnie. Z reportażu 
wynika, że polskość ma się dobrze 
na Wileńszczyźnie. Kwitnie w 
Domu Kultury Polskiej w Wilnie, 
w działaniach Klubu Włóczęgów 
Wileńskich – do takiego klubu 
należał niegdyś Czesław Miłosz. I 
tak jak kiedyś nie chodzi tu tylko 
o wędrówkę fi zyczną, ale także o 
wędrówkę duchową.   Różne były 
losy bohaterów   reportażu – od 
kształcenia się w rosyjskiej szkole 
i uczelni, po walkę o polską pisow-
nię swojego nazwiska, czy powro-
ty z dalekiego świata, z tęsknoty 
za Wilnem. Drogi do polskości 
bohaterów reportażu są barwne i 
niezwykłe. Wiodły przez Wielką 
Brytanię, Szczecin i Karkonosze.

Ponadto jury zdecydowało o 
przyznaniu dwóch równorzęd-
nych trzecich nagród: Ewie 
Trzcińskiej za reportaż prasowy o 
losach córki żołnierza gen. Włady-

s ł a -
w a 
A n -
d e r s a 
opubliko-
wany 20 li-
stopada  2022 
r.   na portalu 
P o l a c y w e w ł o -
szech.com. Repor-
taż o tym, jak historia 
kampanii włoskiej II Kor-
pusu Polskiego gen. Władysława 
Andersa nakłada się na życie bo-
haterki materiału. Córka żołnie-
rza generała Andersa, osiadłego 
we Włoszech po wojnie, dopiero 
po śmierci ojca pragnie poznać 
jego historię, zrozumieć go i pie-
lęgnować pamięć o nim i o innych 
żołnierzach Armii Andersa. Jak 
sama mówi: „to nie był powrót do 

pol-
s k o -

ś c i 
– bo ni-

gdy nie 
czuła się 

Polką – to 
było odkry-

cie polskości”. 
Nagrodę zdobyła 

też Anna Dąbrowska 
za wywiad prasowy z 

brytyjską piosenkarką Katy 
Carr pt. „Jestem głosem tych, 

którzy go nie mieli”, opublikowa-
ny na stronie Polonijnej Agencji 
Informacyjnej 30 listopada 2022 r.   

To rozmowa z piosenkarką Katy 
Carr. Pokazuje, jak pod wpływem 
impulsu – zdjęcia, zmienia się 
życie piosenkarki, jak odnajduje, 
zagubione polskie korzenie. Pio-
senkarka odkrywa losy swojej ro-

dziny, angażuje się w działalność 
na rzecz Polski, promuje i popu-
laryzuje historię Polski przez pio-
senki, które pisze i wykonuje.

Jury przyznało jedno wyróżnie-
nie: Joannie Sikorze za reportaż 
radiowy „To jestem ja…. Helena 
Abramowicz”, który został wy-
emitowany w Polskim Radiu Bia-
łystok 23 listopada 2022 r. 

Reportaż radiowy o piosenkar-
ce i kompozytorce, która opowia-
da o rodzinnym domu na dzisiej-
szej Białorusi, gdzie rodzice bali 
się, nie chcieli przyznać, że są Po-
lakami. Swoją polskość bohaterka 
zawdzięcza babci, która w Mińsku 
zaprowadziła ją do chóru kościel-
nego. To ona i proboszcz parafi i 
zadbali o jej edukację muzyczną. 

W tym roku najwięcej prac 
na konkurs nadesłano z Polski. 
Były też prace z Niemiec, Włoch i 
Ukrainy.  

• Pogoń Lwów – polski klub piłkarski z 
siedzibą we Lwowie. Kontynuator tra-
dycji powołanego wiosną 1904 roku 
w C. K. IV Gimnazjum we Lwowie pił-
karskiego Klubu Gimnastyczno-Spor-
towego IV Gimnazjum, działającego 
od 1907 do 1939 roku pod nazwą LKS 
Pogoń i reaktywowanego w 2009. 
Obecnie zajmuje 33. miejsce w tabeli 
wszech czasów polskiej ekstraklasy, bę-
dąc zarazem jednym z najbardziej uty-
tułowanych przedwojennych polskich 
klubów piłkarskich (cztery tytuły mistrza 
Polski). Fot. ARC
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tułowanych przedwojennych polskich 
klubów piłkarskich (cztery tytuły mistrza 
Polski). 

Górskie 
pożegnanie

Tradycji stało się zadość 
– ostatniego dnia roku 
członkowie i sympatycy 
Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Sportowego „Be-
skid Śląski” spotkali się w górach, 
żeby pożegnać kolejny, bogaty w 
wydarzenia rok i jednocześnie po-
witać nowy. Punktualnie w samo 

południe na Filipce spotkała się 
całkiem pokaźna grupa osób, któ-
re mogły liczyć na piękne widoki 
oraz ognisko, które rozpalili Basia 
i Józef Kúdelowie. Życzeniom oraz 
uściskom, co widać na zdjęciu, nie 
było końca. A rok 2023… Wiado-
mo, że znowu będzie się działo. 
 (wot)

Fundusz rozdzielił 
kolejne pieniądze

Kolejne wnioski oceniła 
Komisja Grantowa Fun-
duszu Rozwoju Zaolzia 
Kongresu Polaków w 

Republice Czeskiej. Było to już 24. 
w historii posiedzenie. W grudniu 
jej członkowie rozpatrzyli siedem 
wniosków o dofi nansowanie. I 
tak na zastrzyk fi nansowy mogą 
liczyć: Macierz Szkolna w Oldrzy-
chowicach (projekt Biblio–Audio–
Wideo-TEKA Ucznia – dofi nanso-
wanie w wysokości 19 530 koron), 
MK PZKO w Lesznej Dolnej (ca-
łoroczne spotkania dzieci i mło-
dzieży – 38 550 koron), MK PZKO 
w Trzanowicach (kółko ludowe 
Dziecka z Trzanowic – 25  000 
koron), Stowarzyszenie Olza Pro 
(Polska Majó wka 2023 – 22  500 
koron, dotyczy pozycji 1 i 3 kosz-
torysu, pozycja nr 2 obniżona do 
6000), Macierz Szkolna w Łomnej 
Dolnej  (Działalność MK Macierzy 
w Łomnej Dolnej – 34  000) oraz 
ZG PZKO (Nasz Bal – 35  000). W 
przypadku tego ostatniego projek-

tu członkowie komisji grantowej 
postawili kilka warunków. Dofi -
nansowanie zostanie przyznane, 
jeżeli organizator zatroszczy się 
o wodzireja odpowiedniej klasy 
językowej, zostanie skonkretyzo-
wany program, typ zabawy, profi l 

strojów oraz wskazane odpowied-
nie kapele.

Komisja odrzuciła natomiast 
jeden wniosek, polskiej podsta-
wówki w Jabłonkowie. Chodziło o 
wycieczkę edukacyjną do Oświę-
cimia.  (wot)
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Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

W przypadku genealogii Kubiszów, niemal 
wszystkie drogi prowadzą do Końskiej. 
Jak pisał w jednym z artykułów Kazimierz 
Jaworski, w latach 1885-1914 do szkoły 
w tej miejscowości uczęszczało 60 uczennic 
i uczniów o nazwisku Kubisz.

P
odstawowe źródła 
do rekonstrukcji 
genealogii naj-
starszych pokoleń 
rodu Kubiszów to 
księgi metrykalne 
parafi i rzymsko-

katolickich w Trzycieżu (do 1784 
roku) i w Końskiej (dla lat 1784-
1848) oraz księgi metrykalne pa-
rafi i ewangelicko-augsburskiej w 
Cieszynie (prowadzone od 1709). 
Kubiszowie byli luteranami, ale 
protestantów aż do Wiosny Ludów 
notowano w księgach metrykal-
nych katolickich, które jako jedyne 
miały charakter urzędowy.

Nie ma gwarancji, że uda się po-
łączyć wszystkie linie Kubiszów 
w jedno drzewo genealogiczne. 
Metryki w Trzycieżu zachowały 
się dopiero od 1725 roku (starsze 
metryki zaginęły, znał je z autop-
sji jeszcze ksiądz Józef Londzin), 
a z kolei do 1781 roku nie wszyscy 
protestanci mogli chrzcić dzieci i 
zawierać śluby w kościele ewange-
lickim w Cieszynie (ze względu na 
kontrreformacyjną politykę Habs-
burgów).

W urbarzu (spisie powinności) 
Końskiej z 1770 roku pojawia się kil-
ku przedstawicieli rodu Kubiszów: 
Jan (półsiedlak, nr 14), „Matthus” 
(zapewne Mateusz, półsiedlak, nr 
50), kolejny Jan (zagrodnik, nr 16) 
i Jakub (mały chałupnik, nr 26; z 
metryk wiadomo, że jego żoną od 
1766 roku była Zuzanna Zielina, 
zmarła w 1774 roku w wieku 28 lat).

Linia z Końskiej nr 6
Bez dokładniejszych badań trudno 
ustalić, czy ów Jakub z urbarza z 
1770 roku jest identyczny z Jaku-
bem, zagrodnikiem w Końskiej nr 
27, którego synowie poślubili córki 
Adama Śniegonia, chałupnika w 
Oldrzychowicach. Starszy Jan w 
1791 roku ożenił się z Anną Śnie-
goń, z kolei młodszy Paweł w 1800 
roku poślubił Elżbietę Śniegoń.

Jan Kubisz (syn Jakuba) póź-
niej w metrykach występuje jako 
chałupnik w Końskiej nr 26. Jego 
synem był Paweł (ur. 1801), który 
w 1822 roku poślubił Marię Sikorę 
z Końskiej. Tenże Paweł był cha-
łupnikiem w Końskiej nr 6. Pełnił 
funkcję wójta (w 1839 roku jako 
„Richter” pojawia się w księgach 
metrykalnych). Później pod nr. 6 
w Końskiej gospodarował jego syn 
i imiennik, Paweł (ur. 1831). Młod-
szy z Pawłów żenił się dwukrotnie: 
w 1851 roku z Zuzanną Kłapsią, a 
po jej śmierci w 1871 roku z Ewą 
Zieliną.

Dwóch synów Pawła (ur. 1831) 
doczekało się biogramów w presti-
żowym „Polskim słowniku biogra-
fi cznym”: Jerzy (1862-1939, pocho-
dzący z pierwszego małżeństwa) 
i Józef (1885-1940, pochodzący z 
drugiego małżeństwa).

Jerzy (1862-1939) był nauczycie-
lem kolejno w Wiśle, Datyniach 
Dolnych, ponownie w Wiśle, a od 
1897 do 1919 roku w Kocobędzu. 
W 1888 roku wspólnie z Jerzym 
Michejdą założył Polskie Kółko 
Pedagogiczne, które z czasem prze-
kształciło się w Polskie Towarzy-
stwo Pedagogiczne. Był żonaty od 
1890 roku z Anną Michejdą.

Józef (1885-1940) został dyplo-
matą, w 1919 roku przyjęto go do 
polskiej służby konsularnej. Zmarł 
w Chicago.

Linia z Końskiej nr 12
Protoplastą tej linii był Jerzy Ku-
bisz, który w 1784 roku jako wdo-
wiec ożenił się z Marią Trombik. 
Ich syn, Paweł (ur. 1788), poślubił 
Annę Zahradnik, córkę Jerzego 
Zahradnika, właściciela gruntu nr 
12 w Końskiej. W 1809 roku Paweł 
Kubisz odkupił od teścia wspo-
mniane gospodarstwo.

Później właścicielem gruntu nr 
12 był syn Pawła, również Paweł 
(ur. 1817). Ożenił się on z Marią Ko-
tas, a z tego małżeństwa pochodził 
między innymi Jan (1848-1929), na-
uczyciel i poeta, kierownik szkoły 
ewangelickiej w Gnojniku, najsłyn-
niejszy przedstawiciel rodu.

Jan Kubisz żenił się dwukrotnie: 
w 1878 roku z Malwiną Pustówką 
z Bystrzycy, a w 1903 roku z Marią 
Brodą z Żukowa Górnego. Spośród 
jego dzieci sześcioro dożyło pełno-
letniości: córki Anna (1887-1968, po 
mężu Kotula) i Maria oraz czterech 
synów, z których każdy doczekał 
się biogramu w słownikach biogra-
fi cznych. Tadeusz (1880-1964) był 
fotografem w Cieszynie, Jan (1885-
-1948) lekarzem i dyrektorem Szpi-
tala Śląskiego w Cieszynie, Karol 
Bronisław (1905-1981) – pastorem 
w Krakowie, a Andrzej (1915-1998), 
który pozostał na ojcowiźnie – 
księgowym i redaktorem „Głosu 
Ludu”.

Linia z Końskiej nr 14
W 1772 roku grunt ten wykupił Jan 
Kubisz. W 1802 roku sprzedał go 
swojemu synowi Jerzemu, z ko-
lei ów Jerzy Kubisz w 1829 roku 
sprzedał nieruchomość swojemu 
synowi, również Jerzemu. W 1842 
roku Kubiszowie sprzedali gospo-
darstwo w Końskiej nr 14 małolet-
niemu Janowi Brodzie, synowi Je-
rzego Brody z Goleszowa.

Linia z Końskiej 
nr 61 i nr 80
Za protoplastę tej linii rodu Ku-
biszów można uważać Jerzego, 
chałupnika w Końskiej nr 61, który 
w 1818 roku jako 24-latek poślubił 
Annę Kozieł, również pochodzą z 
Końskiej. Ich synem był Jan Kubisz 
(ur. 1831), chałupnik w Końskiej nr 
61, żonaty od 1848 roku z Ewą Bo-
hucką.

Z kolei dzieckiem 
tej pary był Jan 
Kubisz, właściciel 
gruntu chałupni-
czego w Końskiej 
nr 80. Ożenił się on 
z Anną Pustówką; z 
tego małżeństwa pochodził 
Paweł (1879-1953), który wy-
kupił rodzinne gospodarstwo. 
Paweł był żonaty z Anną Kre-
hut. Spośród dzieci Anny i 
Pawła Kubiszów największą 
sławę zdobył Paweł (1907-
-1968), pisarz, dziennikarz, 
polski działacz narodowy, 
pierwszy redaktor czasopi-
sma „Zwrot”. 

Nie tylko Końska
Linii Kubiszów było więcej. W 
XVIII wieku, nie licząc Koń-
skiej, mieszkali też w Oldrzy-
chowicach, w XIX wieku w Wędry-
ni, Nieborach, Trzyńcu, Ropicy i 
Dzięgielowie, na początku XX wie-
ku w Bystrzycy. Z pewnością nie 
jest to pełna lista. Najprawdopo-

dobniej korzenie większości z nich 
– jeżeli nie wszystkich – prowadzą 
do Końskiej.

Z pewnością ród Kubiszów zasłu-
guje na opasłą monografi ę. Niniej-

szy tekst to jedynie próbka tego, ile 
faktów na ich temat można odna-
leźć w starych księgach metrykal-
nych i gruntowych.
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Michael Morys-Twarowski Kubiszowie
Skąd ten ród?
Korzenie Kubiszów na Śląsku Cieszyńskim prowadzą zwykle do 
Końskiej. Patrząc na geografi ę nazwiska w Polsce, popularne jest na 
terenie województw małopolskiego (głównie powiat sądecki), śląskiego, 
dolnośląskiego i pomorskiego (w każdym powyżej 100 osób noszących 
to nazwisko). Na Słowacji mieszka ponad 1000 osób o nazwisku Kubiš. 
Ze względu na etymologię (nazwisko utworzone od popularnego 
imienia) raczej trudno sądzić, że wszyscy są ze sobą spokrewnieni. Ze 
względu na brak najważniejszych źródeł dotyczących mieszkańców 
Końskiej z XVII wieku, można tylko stawiać hipotezy, czy Kubiszowie 
mieszkali w Księstwie Cieszyńskim od momentu ukształtowania się 
nazwiska (co nastąpiło zapewne w XVI wieku), czy może wywodzą się 
od przybysza nazwiskiem Kubisz (ze Słowacji? z Małopolski?), który na 
resztę życia związał się z krainą nad Olzą. W takiej sytuacji historycy są 
zdani na tradycję rodzinną (o ile przechowała informacje o początkach 
rodu) i na badania genetyczne, by ustalić, z którymi Kubiszami są 
spokrewni ci ze Śląska Cieszyńskiego.

Gdzie doczytać?
 � Jan Rusnok, „Kubiszowie”, „Zwrot”, 1990, numery 7, 8, 9
 � Kazimierz Jaworski, „Poeta i redaktor, człowiek tragiczny. Paweł 

Kubisz”, „Zwrot”, 2014, nr 3
 � Maria Szlaur-Bujok, „Marzyciel i bezkompromisowy szermierz dobrej 

sprawy – rys biografi czny Jerzego Kubisza”, „Rocznik Wiślański”, T. 12-
-13, 2021 (biogram Jerzego Kubisza, nauczyciela w Wiśle i Kocobędzu)

 � Kazimierz Jaworski, „Sylwetki ludzi związanych z Końską” („Osobnosti  
v historii Konské”), Czeski Cieszyn 2021 (biogramy Kubiszów z Końskiej)

 � Kubisz – genealogia, htt p://przodkowiezcieszyna.blogspot.
com/2015/04/kubisz-genealogia.html (materiały do genealogii rodu).

Skąd to 
nazwisko?
Językoznawcy wywodzą 
nazwisko Kubisz od 
zdrobnienia imienia 
Jakub (Kuba).

• Fragment księgi gruntowej Końskiej, dotyczącej kupna gruntu pod numerem 14. Źródło: Archiwum Krajowe w Opa-
wie.

• Notatka o nagrodzie dla Pawła Kubisza, dzielnego ucznia z Bystrzycy, który 
uratował topiącą się siedmioletnią dziewczynkę. Źródło: „Gwiazdka Cieszyńska”, 
1901, s. 455. Zdjęcia: ARC

• Metryka chrztu Zuzanny Kubisz, urodzonej w 1839 roku. Jej ojciec, Paweł Kubisz, w me-
tryce występuje jako „Richter”, czyli wójt. Źródło: Archiwum Krajowe w Opawie.

To wszystko 
wydarzyło się w 2022 roku
W sobotę pożegnaliśmy 2022 rok. Proponujemy w związku z tym małe podsumowanie wydarzeń, którymi żyliśmy 
w ostatnich dwunastu miesiącach i o których informowaliśmy również na naszych łamach.

Beata Schönwald

Styczeń
Jedną z pierwszych tegorocznych 
wiadomości była informacja o suk-
cesie Władysława Czepca z Mostów 
koło Jabłonkowa w konkursie The 
Voice Senior. Wykonaniem utworu 
„Adagio” Tomaso Albinoniego za-
chwycił jurorów i awansował do pół-
fi nału. 

W tym samym czasie Czeski 
Urząd Statystyczny opublikował 
wyniki Spisu Ludności 2021. Oka-
zało się, że polską narodowość 
– samodzielnie lub razem z inną, 
najczęściej czeską narodowością, 
wskazało 37 910 osób. 

Pod koniec tego miesiąca infor-
mowaliśmy ponadto o rekordowej 
liczbie zakażeń koronawirusem. W 
ciągu jednego dnia laboratoria po-
twierdziły nawet 32 tys. pozytyw-
nych wyników. W większości przy-
padków chodziło o łatwo szerzący 
się, za to bardziej łagodny wariant 
omikron. W sytuacji, kiedy jedno-
cześnie spadała liczba chorych na 
COVID-19 w szpitalach, premier RC 
Petr Fiala powiedział, że nie widzi 
powodów do wprowadzania obo-
wiązkowych szczepień.

Luty
Miesiąc później COVID-19 przestał 
być głównym tematem. Jałowe 
dyskusje na temat kogo i na jakich 
zasadach szczepić straciły jakiekol-
wiek znaczenie w momencie, kiedy 
światem wstrząsnęła wiadomość o 
ataku Rosji na Ukrainę. 24 lutego 
o godz. 4.00 prezydent Władimir 
Putin wydał rozkaz do rozpoczęcia 
„operacji specjalnej”. Bezpieczeń-
stwo w Europie zachwiało się w 
posadach, zaś sam wybuch wojny 
wywołał niespodziewaną falę soli-
darności z ludnością mieszkającą 
na Ukrainie oraz z tymi, którzy po-
stanowili opuścić swój kraj i szukać 
schronienia za granicą, m.in. w 
Polsce i RC. 

Zaledwie kilka dni po rosyjskiej 
napaści rozpoczęły się w Wiśle XV 
Światowe Zimowe Igrzyska Polo-
nijne. Wydarzenia za wschodnią 
granicą Polski położyły się jednak 
cieniem na odnoszonych tam suk-
cesach sportowych. Reprezentanci 
Zaolzia zwyciężyli w klasyfi kacji 
medalowej, zdobywając 84 medale.

Marzec
Rosyjsko-ukraiński konfl ikt zbrojny 
tylko w ciągu pierwszego tygodnia 
wygnał z domów milion osób. W tej 
sytuacji czeski rząd ogłosił stan wy-
jątkowy, który miał ułatwić niesie-
nie skutecznej pomocy uchodźcom 
z Ukrainy. Również na Zaolziu w 
pomoc ludziom uciekającym przed 
wojną oraz tym, którzy pozostali 
w swoich domach w swojej ojczyź-
nie, włączył się szereg organizacji 
charytatywnych, stowarzyszeń, 
instytucji, osób prywatnych i fi rm. 
Organizowano zbiórki materialne 

oraz koncerty charytatywne. Pierw-
szy odbył się z inicjatywy Gminy 
Bystrzyca. Wielki koncert na rzecz 
pomocy Ukrainie zorganizował też 
Polski Związek Kulturalno-Oświa-
towy, jego miesięcznik „Zwrot” oraz 
Miasto Czeski Cieszyn.

Życie toczyło się jednak dalej. 
W Teatrze Cieszyńskim odbyła się 
uroczystość jubileuszowa z okazji 
100-lecia istnienia Polskiego Towa-
rzystwa Turystyczno-Sportowego 
„Beskid Śląski”.

Po dwuletniej przerwie spowo-
dowanej pandemią koronawirusa 
Macierzy Szkolnej udało się zor-
ganizować w Istebnej Igrzyska 
Zimowe dla uczniów polskich 
przedszkoli i szkół podstawowych, 
będące alternatywą dla tradycyjne-
go Zjazdu Gwiaździstego.

Powody do radości miała też pol-
ska reprezentacja piłkarska, która 
zakwalifi kowała się na listopadowe 
mistrzostwa świata w Katarze.

Kwiecień
W 100. rocznicę urodzin zmarłe-
go tragicznie Ludwika Cienciały 
zorganizowano w Domu PZKO 
w Lesznej Dolnej jubileuszową 
uroczystość. Śpiewał Chór Mę-
ski „Gorol” z Jabłonkowa, wykład 
wygłosiła Jana Raclavská, wysta-
wę zorganizował Marian Steff ek z 
Ośrodka Dokumentacyjnego Kon-
gresu Polaków.

W Hawierzowie odbył się fi nał 
XVII Festiwalu Piosenki Dziecię-
cej. Laureatką najstarszej kategorii 
została Julia Macura, uczennica 
klasy 9. Szkoły Podstawowej im. G. 
Przeczka w Trzyńcu.

Maj
Ten miesiąc rozpoczął się wielkim 
sukcesem trzynieckich Stalowni-
ków, którzy zdobyli po raz czwarty 
w historii złoty medal ekstraligi. 
Rozgłos Trzyńcowi przyniosła rów-
nież jego mieszkanka, 23-letnia 
Krystyna Pyszkowa. Pochodząca z 
polskiej rodziny studentka została 
tegoroczną Miss RC. 

No i Trzyniec raz jeszcze. Po 
dwuletniej przerwie na tamtejszy 
stadion wróciły Igrzyska Lekkoatle-
tyczne Polskich Szkół Podstawo-
wych. 

Pod koniec maja informowali-
śmy ponadto, że wicehetman mo-
rawsko-śląski Stanisław Folwarcz-
ny został ofi cjalnym kandydatem 
SPOLU na senatora w okręgu wy-
borczym nr 73.

Czerwiec
W tym miesiącu wróciły do kalen-
darza imprez festyny szkolne, któ-
re w poprzednich dwóch latach nie 
mogły się odbywać z powodu ogra-
niczeń sanitarnych.

50 lat pracy pedagogicznej ob-
chodziła w tym czasie Krystyna 
Mruzek, nauczycielka jabłonkow-
skiej szkoły muzycznej oraz założy-
cielka i kierowniczka miejscowych 
kapel ludowych, takich jak „Lipka”, 
„Nowina”, „Rozmarynek” i wielu 
innych. 

„Najwięcej witaminy mają pol-
skie dziewczyny. A także talent do 
modelingu” – tymi słowami roz-
poczynał się artykuł, w którym in-
formowaliśmy o sukcesie 16-letniej 
uczennicy Polskiego Gimnazjum w 
Czeskim Cieszynie, Julii Krzywoń 
z Wielopola. W konkursie Schwarz-
kopf Elite Model Look dla Republi-
ki Czeskiej zdobyła pierwsze miej-
sce.

Lipiec
Pierwszy wakacyjny miesiąc trud-
no było nazwać sezonem ogórko-
wym. W 100. rocznicę otwarcia 
schroniska PTTK na Stożku spo-
tkali się na szczycie turyści z Pol-
ski, Czech i Słowacji. Na jednej ze 
ścian obiektu odsłonięto tablicę 
pamiątkową.

Archeolodzy na rynku w Cie-
szynie odkryli prawdopodobnie 
relikty dawnego średniowiecznego 
ratusza. Znalezisko było bowiem 
usytuowane w centralnym miejscu 
placu. 

Rada Kongresu Polaków uchwa-
liła nowe logo organizacji. Auto-
rem znaku grafi cznego, który two-
rzą orzeł w koronie oraz polska i 
czeska nazwa Kongres Polaków, 
jest Marek Chmiel.

W Jabłonkowie z wielką pompą 
zostało otwarte Muzeum Trójsty-
ku.

Smutna wiadomość dotarła do 
nas tym razem z zachodu. W Cze-
skiej Szwajcarii wybuchł pożar, 
który przez kolejne trzy tygodnie 
pustoszył te turystycznie atrakcyj-
ne tereny. 

Sierpień
Tradycyjnie w Lasku Miejskim w 
Jabłonkowie odbyło się jubile-
uszowe 75. Gorolski Święto. Gwoź-
dziem sobotniego programu był 
koncert Golec uOrkiestry, nato-
miast zwieńczeniem niedzieli był 
występ zespołu wojskowego „On-
dráš” z Brna.

Pod koniec miesiąca zawitał na 
Zaolzie ważny gość. Czeski mini-
ster kultury Martin Baxa odwiedził 

polskie szkoły w Bukowcu i Cze-
skim Cieszynie oraz spotkał się z 
przedstawicielami Kongresu Pola-
ków i Polskiego Związku Kultural-
no-Oświatowego. 

Wrzesień
Po wakacyjnej przerwie dzieci i 
młodzież wróciły do szkolnych 
ławek. Rozpoczęciu roku szkol-
nego towarzyszył apel prezesa 
Kongresu Polaków Mariusza Wa-
łacha do rodziców, by wyrobili 
swoim pociechom polskie legity-
macje szkolne, które uprawniają 
do zniżek nad Wisłą. Te mogą się 
przydać np. podczas pobytu na 
Zielonej Szkole nad Bałtykiem. 
We wrześniu, na jej kolejną edycję 
zorganizowaną tradycyjnie przez 
Kongres Polaków w Republice 
Czeskiej, wyjechali do Jastrzę-
biej Góry w dwóch turnusach 
ósmoklasiści z wszystkich pol-
skich podstawówek. 

Jednak pierwsze skrzypce grały 
w tym miesiącu tematy wyborcze. 
W Republice Czeskiej w dniach 
23-24 września odbywały się wy-
bory komunalne oraz senackie. Do 
władz gminnych wybrano wielu 
Polaków. Stanisław Folwarczny w 
senackim okręgu wyborczym nr 73 
awansował do drugiej tury, w której 
ostatecznie jednak został pokona-
ny przez Zdeňka Matuška, startują-
cego z listy ANO.

W związku z napływem nielegal-
nych migrantów, głównie z Syrii, 
wprowadzono kontrole na grani-
cach RC i Słowacji. 

Październik
Szerokim echem odbiło się w regio-
nie uszkodzenie tablicy pamiątko-
wej PTTS „Beskid Śląski”, zainsta-
lowanej na szczycie Jaworowego z 
okazji 100. rocznicy tej organizacji. 
Jak się wkrótce okazało, obraźliwy 
napis: „Kur… polské” nie był jedy-
nym wyrazem nienawiści na tle na-
rodowościowym. Wkrótce potem 
pojawił się bowiem drugi, naszpi-
kowany agresją napis: „Poloki na 
hoki”.

Niezależnie od tych ataków, Pola-
cy na Zaolziu mieli ważny powód do 
świętowania. Polski Związek Kultu-
ralno-Oświatowy obchodził z wiel-
ką pompą 75-lecie istnienia. Oprócz 
centralnej gali, która odbyła się w 
trzynieckiej „Trisii”, własne imprezy 
jubileuszowe organizowały poszcze-
gólne koła PZKO. Związek uhono-
rował 118 najbardziej zasłużonych 
działaczy Wpisem do Złotej Księgi 
Zasłużonych PZKO. Jubileusz 75-le-
cia świętował również Chór Męski 
„Gorol” MK PZKO w Jabłonkowie.

Listopad
Wielkim wydarzeniem dla całego 
Zaolzia była kolejna edycja plebi-
scytu Kongresu Polaków „Tacy Je-
steśmy”. Jej wyniki ogłoszono na 
uroczystej gali w Teatrze Cieszyń-
skim. Nagrodę publiczności zdo-
była Harcerska Drużyna Wodna 
„Opty” z Czeskiego Cieszyna, na-
grodę kapituły otrzymali Danuta i 
Zenon Wirthowie. 

Nastał dobry czas dla kibiców pił-
ki nożnej. W Katarze rozpoczął się 
mundial z udziałem biało-czerwo-
nych. Polskiej drużynie kibicowano 
w wielu miejscowościach regionu. 
Sukces fetowali Argentyńczycy.

Grudzień
Popularna piosenkarka pochodzą-
ca z Wędryni Ewa Farna odwiedzi-
ła Polskie Gimnazjum w Czeskim 
Cieszynie, szkołę, w której zdawała 
maturę w 2012 roku. Z młodzieżą i 
swoimi nauczycielami rozmawiała 
przez dwie godziny.

I jeszcze jedna wiadomość z tej 
placówki. Pierwszoklasistka Ester 
Pyszko zdobyła 2. miejsce w fi nale 
Konkursu Recytatorskiego dla Po-
laków z Zagranicy „Kresy” w Bia-
łymstoku. 

W Belwederze w Warszawie ob-
chodziła 100-lecie Fundacja „Po-
moc Polakom na Wschodzie”. 

Nie zdążyliśmy natomiast poin-
formować o śmierci emerytowane-
go papieża Benedykta XVI, który 
zmarł w ostatnim dniu roku w wie-
ku 95 lat.  

•••
Rosyjsko-ukraiński konfl ikt zbrojny tylko w ciągu pierwszego tygodnia wygnał 

z domów milion osób. W tej sytuacji czeski rząd ogłosił stan wyjątkowy, który miał 
ułatwić niesienie skutecznej pomocy uchodźcom z Ukrainy 

Na zdjęciu dworzec kolejowy w Boguminie 22 marca
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Fot. ARC

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

S P O R T

RETROSKOP 

Kazuyoshi Funaki, słyn-
ny japoński skoczek 
narciarski, był bohate-
rem przedświąteczne-

go, 123. pytania w sekcji Retro-
skop. W nowym roku zaczynamy 
kolejny sprint na metę lotnej pre-
mii, gdzie do zdobycia będzie vo-
ucher do sieci sklepów Sportisi-
mo. 

Przypominamy zasady gry: 
trzeba rozszyfrować bohatera na 
zdjęciu, odpowiedź wysłać na 
nasz adres redakcyjny i potem 
już tylko czekać na rozstrzygnię-
cie lotnej premii, raz na cztery 
odcinki. Pierwsza okazja w tym 
roku nadejdzie wraz z pytaniem 

numer 126. Szansa na wygraną 
vouchera o wartości 500 koron 
rośnie wraz z regularnym uczest-
nictwem w konkursie. 

PYTANIE NR 124
Cały piłkarski świat żegna zmar-
łego 29 grudnia 2022 roku Edsona 
Arantesa do Nascimento, czyli 
po prostu… Pelego. Brazylijski 
geniusz piłki zmarł w wieku 82 
lat, pozostawiając za sobą bardzo 
długą listę sukcesów. Do wielkich 
rywali Pelego w trakcie aktywnej 
kariery należał ten oto dżentel-
men – nazywany „Czarną Pante-
rą” lub „Czarną Perłą”. Środkowy 
napastnik reprezentacji Portu-

galii, podobnie jak Pele, spędzał 
sen z powiek obrońcom z całego 
świata. 

Na odpowiedzi czekamy do naj-
bliższej niedzieli pod adresem e-ma-
ilowym: bittmar@glos.live.  (jb)

S P O R T Kamil Stoch, 
polski skoczek narciarski, ocenia swoje dotychczasowe wyniki w Turnieju Czterech Skoczni

Postanowiłem cieszyć się z drobnych rzeczy, z każdego skoku, 
z tego, że tu jestem i oddaję skoki na wysokim poziomie 
w zawodach najwyższej rangi 

DO ZDOBYCIA GRA PLANSZOWA »JUMP«

Przed nami trzecia, ostat-
nia część zabawy, w której 
można zdobyć oryginalną 
grę planszową poświęconą 

skokom narciarskim. Autorem plan-
szówki jest pochodzący z Czeskiego 
Cieszyna Marek Klus. Grę sprawdzi-
li w wolnych chwilach i pozytywnie 
ocenili znani skoczkowie – Dawid 
Kubacki, Kamil Stoch czy Piotr Żyła. 
Planszówkę „Jump” zarekomendo-
wał też prezes Polskiego Związku 
Narciarskiego Adam Małysz. 

W naszym konkursie można 
zdobyć trzy egzemplarze gry z 

autografem twórcy, Marka Klusa. 
Do tej pory na łamach „Głosu” 
ukazały się dwa pytania konkurso-
we, dziś pora na trzecie i zarazem 
ostatnie. W szranki staną wszyscy 
czytelnicy, którzy udzielą prawi-
dłowej odpowiedzi na co najmniej 
jedno z trzech pytań konkurso-
wych. 

Poprawna odpowiedź z odsłony 
numer 2 (20 grudnia 2022) brzmi: 
rekord życiowy Wojciecha Fortuny, 
uzyskany w 1972 roku podczas za-
wodów na Velikance w słoweńskiej 
Planicy wynosi 132 m. 

PYTANIE NR 3
Ile złotych medali 
wywalczył Kamil Stoch 
w igrzyskach olimpijskich?

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

 (jb)

• Tak prezentuje się w całej okazało-
ści gra planszowa „Jump” na… skocz-
ni narciarskiej. Fot. ARC

Polski pościg za Granerudem
Turniej Czterech Skoczni po dwóch konkursach w Oberstdorfi e i Garmisch-Partenkirchen na najbliższą środę 
i piątek przenosi się na austriacką stronę. Jutro o godz. 13.30 w Innsbrucku o szansę zdobycia statuetki złotego 
orła powalczą m.in. Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Strata dwóch najlepszych polskich skoczków do prowadzącego 
w cyklu Norwega Halvora Egnera Graneruda jest dosyć duża, ale wciąż jeszcze do zniwelowania. 

Janusz Bitt mar

B
ędący w fenomenalnej 
formie Halvor Egner 
Granerud po trium-
fach w Oberstdorfi e 
i Garmisch-Parten-
kirchen zgromadził 
do tej pory 616,1 pkt. 

Norweg czuje na swoich plecach 
najmocniej oddech Dawida Kubac-
kiego, ale na chwilę obecną to taki 
oddech himalaisty w bazie podsta-
wowej. Im bliżej Innsbrucka, tym 
presja będzie rosła. Dawid Kubac-
ki, drugi skoczek klasyfi kacji TCS, 
traci do Norwega 26,8 pkt., trzeci w 
zestawieniu Piotr Żyła 40,1 pkt. Po-
ścig za Granerudem ruszy w środę, 
zakładając, że zarówno Kubacki, 
jak i Żyła nie zgubią w Innsbruc-
ku formy. Z norweskiego obozu 
dochodzą notabene niepokojące 
sygnały – Granerud zapowiada bo-
wiem w tamtejszych mediach, że 
zamierza wygrać wszystkie cztery 
odsłony.

– Na każdej skoczni mogą dziać 
się różne rzeczy. Dużo zależy od 
warunków oraz innych okoliczno-
ści. Ja tym bardziej koncentruję 

się na tym, co mam do zrobienia 
na skoczni. Wiem, co mam robić. 
Mam w sobie dużo pewności siebie 
i będę walczył do samego końca – 
mówi Kubacki, cytowany przez ser-
wis Skijumping. 

Wicelider TCS i zarazem lider 
Pucharu Świata 2022/2023 odniósł 
się na spokojnie do swojego wystę-
pu w Ga-Pa: – Byłem pobudzony 
na wszystkie skoki. W pierwszej 
serii zabrakło timingu. Był to tro-
chę spóźniony skok, bez rotacji. 
Można było wywalczyć kilka me-
trów więcej. W fi nale wyglądało to 
znacznie lepiej na progu. Z lepszą 
rotacją i lepszą energią, ale prze-
sadziłem trochę w powietrzu. Ro-
tacja z pchania skumulowała się z 
moją rotacją i było za dużo między 
pierwszą a drugą fazą lotu. Narty 
zafalowały, na czym mogłem stra-
cić metr czy dwa. Nie wystrzegam 
się jeszcze błędów, ale cieszę się, że 
takie skoki pozwalają mi walczyć o 
czołowe lokaty i fi nalnie ląduję na 
podium. To jest bardzo budujące, 
że nawet z błędami jesteś w czoło-
wej trójce. 

Mniej budująco podchodzi do 
analizy swoich skoków w Ga-Pa 
trzeci zawodnik klasyfi kacji – Piotr 

Żyła, który zdaje sobie sprawę z 
tego, że na półmetku TCS strata 
40,1 pkt. do lidera będzie trudna do 
odrobienia.

– Pierwszy skok naprawdę mi się 
podobał, ale drugi był spóźniony. 
No i telemark… To kwestia całego 
skoku. Jak popełniło się na począt-
ku błędy, to potem się one ciągną 
– komentuje swoje błędy Żyła. Po-
chodzący z Cieszyna zawodnik klu-
bu WSS Wisła zajął w Ga-Pa dopie-
ro szóstą lokatę. To zdecydowanie 
poniżej jego obecnych możliwości, 
tym bardziej że apetyty wzrosły po 
wywalczeniu drugiego miejsca w 
Oberstdorfi e.

– Jest trochę niedosytu, ale z 
drugiej strony dobrze, bo znowu 
mam większą motywację do tego, 
żeby te skoki były lepsze. Jest nad 
czym pracować. Granerud skacze 
rewelacyjnie. Myślę, że mi raczej 
już ciężko będzie walczyć, ale mam 
nadzieję, że Dawid sobie poradzi, 
bo wciąż stać go na to, żeby wygrać 
ten turniej – dodaje Żyła, odnosząc 
się do szans swojego przyjaciela z 
kadry, Dawida Kubackiego. Tak, 
polską bronią nie tylko w Turnie-
ju Czterech Skoczni jest chemia w 
drużynie.  

TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI W LICZBACH
Wyniki z Ga-Pa: 1. Granerud (Norwegia) 303,7 pkt., 2. Lanisek (Słowenia) 

297,3, 3. Kubacki (Polska) 294,4 pkt.
Klasyfi kacja: 1. Halvor Egner Granerud 616,1 pkt., 2. Dawid Kubacki 589,3, 3. 

Piotr Żyła 576,… 8. Kamil Stoch 548,8, 20. Paweł Wąsek 487,2, 47. Stefan 
Hula 178,4, 54. Jan Habdas 89,2 pkt. 

Najbliższy program: 4. 1. (13.30) Innsbruck, 6. 1. (16.30) Bischofshofen.

Marek Siderek
ekspert FIS, były sędzia 
międzynarodowy, były 
dyrektor sportowy PZN 
ocenia dla „Głosu” 
dotychczasowy TCS
Polacy nie stoją na straconej 
pozycji. Szansa na zwycię-
stwo Kubackiego wciąż jest 
i trzeba wierzyć. Różnica 
punktowa Dawida do prowa-
dzącego Graneruda przekłada 
się mniej więcej na 15 metrów 
odległości, w przypadku Piotrka 
Żyły to już trochę więcej. Nadzieja 
umiera bowiem ostatnia. 
Granerud wygląda na mocnego, podobnie jak Słoweniec Anze Lanisek, ale my 
też jesteśmy dobrze przygotowani do tego konkursu. Pozytywnie oceniam 
dobre prędkości najazdowe, mając na uwadze to, co działo się w poprzednim 
sezonie. Zarówno Piotrek, jak też Dawid potrafi ą skakać w trudnych warun-
kach, a właśnie wiele będzie zależało w środę od warunków, jakie zapanują 
na skoczni w Innsbrucku. Ten obiekt pasuje naszych skoczkom, to jedna z ulu-
bionych skoczni. Z racji tego, że w swojej aktywnej karierze byłem też sędzią 
podczas Turnieju Czterech Skoczni, bliżej przyglądam się również pracy moich 
kolegów. Zauważyłem, że Paweł Wąsek oddaje czyste skoki pod względem 
technicznym, ale oceny ma nieco niższe. Na ekranie telewizora skoki wyglądają 
nieco inaczej, niż na żywo i wiele zależy też od usytuowania wieży sędziow-
skiej. To są takie niuanse, ale mają wpływ na całokształt. Istotny będzie też 
element walki i taktyki. Moim zdaniem nieuzasadnione było obniżenie belki 
startowej dla Kubackiego w Ga-Pa w drugiej serii. Liczę w środę na zaciętą ry-
walizację. Skoczkowie zresztą na pewno podejdą do zawodów w Innsbrucku w 
pełni skoncentrowani. Dziennikarze lubią przy okazji konkursów w Innsbrucku 
przypominać o tym, że skoczkowie w fazie lotu widzą przed sobą miejscowy 
cmentarz. To oczywiście nonsens. Cmentarz widać tylko z wieży obiektu, ale w 
trakcie skoku każdy skupia się na tym, by dobrze wylądować. Trzymajmy kciuki 
za naszych, by jutro wylądowali w dobrych humorach. 

GŁOS EKSPERTA

• W tej drużynie jest chemia! Fot. PZN

Udany rok 2022 dla Orłów Zaolzia
Rok 2022 był dla piłkarskich oldbo-
jów Orły Zaolzia rokiem bogatym w 
wydarzenia. W każdym miesiącu 
odbyło się konkretne spotkanie. 
Była to albo „trenirówka” albo me-
cze rozegrane na turniejach oldbo-
jów. W sumie spotkaliśmy się dwa-
naście razy.

Spotkania, które przybrały na-
zwę „trenirówek”, odbywały się 
w sezonie wiosenno-letnim na 
boiskach trawiastych albo z na-
wierznią sztuczną – najczęściej 
w Cz. Cieszynie na boisku przy 
restauracji Na Brandysie. Jesie-
nią i zimą wypożyczaliśmy hale 
sportowe – w Cz. Cieszynie (miej-
ska hala sportowa, hala sportowa 
czeskiego gimnazjum J. Bożka), 
raz zagraliśmy również w nowej 
hali sportowej w Nawsiu. Na tych 
„trenirówkach” szlifowaliśmy 
formę do turniejów piłkarskich. 

W ubiegłym roku wzięliśmy 
udział w dwóch turniejach. W 
czerwcu zaliczyliśmy tradycyjny 
turniej oldbojów – Memoriał Sła-
womira Wojtulewskiego w Biel-
sku-Białej. Z  remisem i dwoma 
wygranymi meczami zostaliśmy 
zwycięzcami turnieju, zaś Bog-
dan Hulboj (Orły Zaolzia) został 
okrzyknięty najlepszym bramka-
rzem oraz najlepszym zawodni-
kiem całego turnieju. 

We wrześniu 2022 Orły Zaolzia 
były organizatorami turnieju piłkar-
skiego Oldbojów pod nazwą Memo-
riał Karola Jungi, który tradycyjnie 
odbył się w Stonawie pod auspicja-
mi senatora RC Andrzeja Febera. 
W tych zawodach zajęliśmy drugie 
miejsce: jeden mecz wygrywając a w 
drugim ulegając przeciwnikowi. 

W marcu 2022 byliśmy zaprosze-
ni na spotkanie piłkarskie do sło-

wackiej miejscowości Kornia, nie-
opodal Czadcy. W hali sportowej 
na boisku piłkarskim ze sztuczną 
nawierzchnią rozegraliśmy mecz 
przeciwko reprezentacji Kysuc ule-
gając gospodarzom 4:5.

W sierpniu, tradycyjnie jako im-
preza towarzysząca Gorolskimu 
Świętu, został rozegrany rewanżo-
wy mecz z reprezentacją Kysuc. Tu 

okazały się lepsze Orły Zaolzia po-
konując rywala ze Słowacji 7:3.

W październiku odbyło się zgru-
powanie Orłów Zaolzia wraz z ro-
dzinami w miejscowości Szafl ary 
na Podhalu, blisko Zakopanego. 
Grupa 50 osób spędziła w pen-
sjonacie Borowy Dwór trzy bar-
dzo miłe dni, wykorzystując je do 
sportu i relaksu w miejscowych 

termach. Oczywiście nie zabrakło 
„trenirówki” piłkarskiej na pobli-
skim boisku.

Rok 2022 zakończony został spa-
ringiem w hali sportowej stadionu 
piłkarskiego Kovona w Karwinie. 
Po meczu podsumowaliśmy cały 
rok, wytyczając zarazem plany na 
rok 2023. 

Piotr Twardzik, Orły Zaolzia

• Orły Zaolzia, czyli przyjaciele z boiska. Fot. ARC

Zimowe plany MFK Karwina
Z zimowego snu powoli budzą się piłkarze. W przypadku drugoligowego klubu MFK Karwina pobudka nastąpi 9 
stycznia. W planach podopiecznych Tomáša Hejduška widnieją mecze sparingowe, jak również na ogół mało lubiane 
zajęcia kondycyjne. Wiosenny sezon piłkarski w drugiej najwyższej klasie rozgrywek rusza na początku marca. 
Karwiniacy na pierwszy ogień zmierzą się 4 marca u siebie z FK Przybram.

Janusz Bitt mar

9 
stycznia do co-
dziennych obowiąz-
ków wrócą piłkarze 
Karwiny. Zespół 
Tomáša Hejduška 
na pierwszym 
wspólnym trenin-

gu spotka się 16 stycznia, pierwszy 
ostry mecz zaliczy zaś 28 stycznia 
– w towarzyskim starciu z Proście-
jowem. 

W tym roku sztab sportowy 
MFK Karwina postawił głównie na 
sparingi ze słowackimi przeciw-
nikami. Wyjątek stanowią jedy-
nie wspomniany Prościejów oraz 
czwartoligowy Bogumin, z którym 
karwiniacy zagrają w fi nale zimo-
wego okienka przygotowawczego. 
Po raz pierwszy od wielu lat zrezy-
gnowano więc z meczów towarzy-
skich z polskimi klubami. 

W zimowym rozkładzie jazdy 
atrakcyjnie zapowiada się zwłasz-
cza konfrontacja z Dubnicą nad 
Wagiem, którą prowadzą byli tre-

nerzy Karwiny – Bohumil Pánik i 
Jan Somberg. Poprzeczkę ustawi 
wysoko z pewnością również MŠK 
Żylina, dla której zaplanowany na 
4 lutego sparing z Karwiną będzie 

sprawdzianem generalnym przed 
startem słowackiej najwyższej kla-
sy piłkarskiej. Ten mecz odbędzie 
się na głównej płycie boiska w Ży-
linie.  

Zimowy harmonogram MFK Karwina
28.1. MFK Karwina – 1. SK Prościejów (11.00)
4.2. MŠK Żylina – MFK Karwina
11.2. MFK Karwina – FC Hulczyn (11.00) oraz MFK Karwina – FC Koszyce 
(13.30)
18.2. FK Dubnica nad Wagiem – MFK Karwina (13.00)
25.2. MFK Karwina – FK Bospor Bogumin

• Karwiniacy zmierzyli się z Żyliną również w grudniu. Ostatni sparing roku 
2022 zakończył się remisem 1:1. Fot. mfk -karvina

Pele (1940-2022)
Piłkarscy 
kibice 
od 29 
grudnia są 
pogrążeni 
w żałobie. 
Nie żyje 
legenda 
futbolu, 
Brazylij-
czyk Pele. Słynny piłkarz zmarł w wieku 
82 lat. Pele swoim geniuszem połączył 
cały piłkarski świat, obcym krajem nie 
była dla niego również Polska. 
W marcu 2014 roku Pele gościł w War-
szawie. Był wówczas honorowym am-
basadorem zbliżających się mistrzostw 
świata w Brazylii, a na stadionie Legii 
wziął udział w konferencji prasowej.
– Obecny futbol jest bardziej fi zyczny 
niż kiedyś. Jednak gdybym dzisiaj był w 
mojej najlepszej formie, to wyszedłbym 
na boisko i po prostu bym grał – stwier-
dził Pele w Warszawie, cytowany przez 
Polską Agencję Prasową. – To tak, jakby 
zapytać Ludwiga van Beethovena, czy 
obecnie potrafi łby grać na pianinie – 
dodał wówczas Pele podczas spotkania 
z dziennikarzami. 
Słynny Brazylijczyk przy okazji zwrócił 
się też do młodzieży. – Możecie wybrać 
futbol, możecie grać w tenisa czy nawet 
baseball. Ale tak naprawdę liczy się 
tylko to, byście byli dobrymi ludźmi. 
 (jb, PAP)
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I N F O R M A T O R 

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

I N F O R M AT O R

PROGRAM TV

WTOREK 3 STYCZNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba 
(s.) 10.00 Doskonały mężczyzna, do-
skonała kobieta (fi lm) 10.30 Gniazdo 
11.25 AZ kwiz 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.05 
Jak się żyje na czeskich naj... 14.25 
Fany (fi lm) 16.00 O krok od nieba (s.) 
16.50 Podróż po indyjskich Himala-
jach 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.10 
Opowiadaj (s.) 21.05 Wysoka gra 
(fi lm) 22.40 Próba niewinności (fi lm) 
0.05 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.35 Kraj Pradziada 
i króla Jęczmienia 9.05 Świat zwie-
rząt 10.00 Sto cudów świata 10.55 
Największe bitwy czołgowe 11.45 
Apartament w hotelu Plaza (fi lm) 
13.45 Egipt z lotu ptaka 15.15 Tajem-
nice królewskich podróży 16.05 Ksią-
żęta, księżne i media 16.55 Błazen 
(fi lm) 19.00 Krainą Czyngis-chana 
po rzece Orchon 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Fanfan 
Tulipan (fi lm) 21.45 Wichrowe wzgó-
rza (fi lm) 23.35 Himalaista 0.55 Bal-
thazar (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie 8.50 Ulica (s.) 9.50 
Spece (s.) 10.55 Pościg 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.25 Przychod-
nia w różanym ogrodzie (s.) 13.35 
CSI: Policja kryminalna Miami (s.) 
15.30 Zamieńmy się żonami 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.30 
Pościg 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.20 Jedna 
rodzina (s.) 21.20 Misja nowy dom 
22.50 CSI: Policja kryminalna Las 
Vegas (s.) 23.50 CSI: Policja krymi-
nalna Miami (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.10 M.A.S.H. (s.) 9.55 Dobre wiado-
mości (s.) 11.10 Strażnik Teksasu (s.) 
12.05 Rizzoli & Isles (s.) 13.00 Komi-
sarz Rex (s.) 13.55 Agenci NCIS (s.) 
14.55 Tak jest, szefi e! 16.00 Policja 
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Oszustki (fi lm) 22.10 7 przy-
padków Honzy Dědka 23.20 Tak jest, 
szefi e! 0.25 Policja w akcji. 

ŚRODA 4 STYCZNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba 
(s.) 9.50 Opowiadaj (s.) 10.45 Dosko-
nały mężczyzna, doskonała kobieta 
(fi lm) 11.25 AZ kwiz 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.05 Saturnin (fi lm) 15.50 O krok od 
nieba (s.) 16.40 Podróż po zachodniej 
Namibii 17.05 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 18.00 Wiadomości regional-
ne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Bábovky (fi lm) 21.50 Istny raj 
(fi lm) 23.45 Bananowe rybki. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.35 Cher i najbar-
dziej samotny słoń na świecie 9.30 
Fanfan Tulipan (fi lm) 11.10 Lotnisko 
Orly 12.05 Alaska, niekończąca się 
kraina 12.35 Atlantyckie wybrzeże 
Francji 13.30 Bigbeatowe lato (fi lm) 
15.30 Karkonosze 16.20 Tajemnice 
królewskich podróży 17.10 Książę-
ta, księżne i media 18.05 Wichrowe 

wzgórza (fi lm) 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Nietykal-
ni (fi lm) 21.55 Cztery wesela i pogrzeb 
(fi lm) 23.55 Balthazar (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie 8.40 Ulica (s.) 9.40 
Jedna rodzina (s.) 10.55 Pościg 
12.00 Południowe wiadomości, 
sport, pogoda 12.25 Przychodnia 
w różanym ogrodzie (s.) 13.35 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami (s.) 
15.30 Zamieńmy się żonami 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.30 
Pościg 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.20 Zamień-
my się żonami 21.35 Tajemniczy 
szef 23.05 CSI: Kryminane zagadki 
Las Vegas (s.) 0.05 CSI: Kryminalne 
zagadki Miami (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.05 M.A.S.H. (s.) 10.05 7 przypad-
ków Honzy Dědka 11.10 Strażnik 
Teksasu (s.) 12.05 Rizzoli & Isles (s.) 
13.00 Komisarz Rex (s.) 13.55 Agenci 
NCIS (s.) 14.55 Tak jest, szefi e! 16.00 
Policja w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 Sho-
wtime 20.15 Podzukiwania prezy-
denta 21.40 Show Jana Krausa 23.50 
Tak jest, szefi e! 

CZWARTEK 5 STYCZNIA 

TVC 1   
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba 
(s.) 9.50 Śladami gwiazd 10.15 Nie 
wahaj się i kręć! 11.25 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.10 Babcia (fi lm) 14.40 
Ze starej drogerii (fi lm) 15.45 O krok 
od nieba (s.) 16.50 Podróż po Bogo-
cie 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie mój dom? 18.55 Prognoza po-
gody, wiadomości, sport 20.10 Opo-
wiadaj (s.) 21.05 Terrorystka (fi lm) 
22.35 Detektyw Endeavour Morse (s.) 
0.10 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.40 Magiczna 
skandynawska zima 9.40 Tajemnicze 
drzewa 10.30 divoČINY 11.25 Tajem-
nice II wojny światowej 12.25 Strach 
przed tańcem 13.20 Złoty orzeszek 
2022 14.15 Piękne żywe zabytki 
14.40 Trzy życia V. Pucholta 15.25 
„Czubek” kuli ziemskiej 15.45 Czeskie 
ślady na brzegu jeziora Titicaca 16.40 
Karkonosze 17.30 Po Czechach 17.40 
Stingl – Mały duży Okima 19.20 Kraj 
Pradziada i króla Jęczmienia 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Dzwonnik z Notre Dame (fi lm) 
22.05 Męska sprawa (fi lm) 23.45 Far-
go (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie 8.45 Ulica (s.) 9.45 
Spece (s.) 10.55 Pościg 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.20 Przychod-
nia w różanym ogrodzie (s.) 13.30 
CSI: Kryminalne zagadki Miami (s.) 
15.35 Zamieńmy się żonami 16.57 Po-
południowe wiadomości 17.30 Pościg 
18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Ech, życie (fi lm) 
22.20 CSI: Kryminalne zagadki Las 
Vegas (s.) 23.15 CSI: Kryminalne za-
gadki Miami (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.05 M.A.S.H. (s.) 10.05 Show Jana 
Krausa 11.10 Strażnik Teksasu (s.) 
12.05 Rizzoli & Isles (s.) 13.00 Komi-
sarz Rex (s.) 13.55 Agenci NCIS (s.) 
14.55 Tak jest, szefi e! 16.00 Policja 
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Forrest Gump (fi lm) 23.15 Inco-
gnito 0.20 Tak jest, szefi e! 

POLECAMY

• Doskonały mężczyzna, 
doskonała kobieta
Wtorek 3 stycznia, 
godz. 10.00 
TVC 1

• Terrorystka
Czwartek 5 stycznia, 
godz. 21.05 
TVC 1

• Tajemnice królewskich podróży
Wtorek 3 stycznia, 
godz. 15.15 
TVC 2

• Cztery wesela i pogrzeb
Środa 4 stycznia, 
godz. 21.55 
TVC 2

Ty żyjesz,
choć martwe Twe powieki,
bo w sercach naszych
żyć będziesz na wieki.

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy 
wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 
29 grudnia 2022 zmarł w wieku 75 lat nasz Kochany 

śp. EDUARD KONESZ
zamieszkały w  Karwinie-Nowym Mieście

Pogrzeb naszego Drogiego Zmarłego odbędzie się w środę 4 stycznia 
2023 o godzinie 14.00 w sali obrzędów pogrzebowych w Karwinie-Raju. 

W smutku pogrążona rodzina.
 RK-001

NEKROLOGIZ REDAKCYJNEJ POCZTY

CO W TEATRZE

SCENA „BAJKA” – CZ. CIESZYN: 
Pójdźmy wszyscy do stajenki (4, 
godz. 10.00);
 Pojďme spolu do Betléma (5, 
godz. 9.00).

CO W KINACH

TRZYNIEC – Kosmos: Kot w bu-
tach. Ostatnie życzenie (3, godz. 

17.30); Spolu (3, godz. 20.00); 
Největší dar (4, godz. 17.30); W 
trójkącie (4, godz. 19.30); Vánoční 
příběh (5, godz. 17.30); Whitney 
Houston: I Wanna Dance With 
Somebody (5, godz. 20.00); CZ. 
CIESZYN – Central: Minionki 2 
(4, godz. 16.30); Princ Mámek (5, 
godz. 16.30); Piargy (5, godz. 19.00); 
KARWINA – Centrum: Avatar 
2  (3, godz. 17.30); DC Liga Super-
-Pets (4, godz. 17.30); Liebesdings 
(4, godz. 20.00); Vánoční příběh 
(5, godz. 17.30); Niewiarygodne, 
ale prawdziwe (5, godz. 18.00); Gra 

fortuny (5, godz. 20.00); HAWIE-
RZÓW – Centrum: Avatar 2 (3, 
godz. 17.00); Vánoční příběh (3, 4, 
godz. 18.00); Kot w butach. Ostat-
nie życzenie (5, godz. 17.00); Piar-
gy (5, godz. 18.00); Spolu (5, godz. 
19.30); CIESZYN – Piast: Śubuk (3, 
4, godz. 16.45); Fabelmanowie (3, 
4, godz. 19.00).

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 – MK PZKO zaprasza 
w sobotę 7. 1. o godz. 15.30 na spek-

takl pt. „Za gwiazdą” Teatrzyku bez 
Kurtyny do Domu PZKO.
CZ. CIESZYN – Styczniowy wykład 
MUR-u odbędzie się w środę 4. 1. o 
godz. 17.00 w salce Centrum Polskie-
go przy ul. Strzelniczej. Prelekcję na 
temat „Wyprawy P. Stalmacha i A. 
Cienciały po książki do Krakowa” 
wygłosi Władysława Magiera.
KLUB WODNIACKI POSEJDON 
– Zaprasza na XVI Noworoczny 
Spływ Olzą. Spotykamy się 7. 1. 
o godz. 9.30 koło Domu PZKO w 
Wierzniowicach. Zgłoszenia oraz 
bliższe informacje pod nr. telefonu 
+420 603 706 754. 
KLUB SENIORA PRZYJAŹŃ – 
Zaprasza swoich członków 9. 1. 
o godz. 17.00 do Domu Polskiego 
PZKO w Karwinie-Frysztacie.
TRZYNIEC – MK PZKO w Trzyń-
cu-Osiedlu, MK PZKO w Trzyńcu-
-Wsi i MK PZKO w Trzyńcu-Starym 
Mieście zapraszają na spotkanie 
noworoczne przy kawie i ciastku 
z prezentacją sylwetek wybitnych 
trzynieckich artystów – literatów, 
kompozytorów i malarzy oraz z 
wystawą kronik w czwartek 5. 1. 
o godz. 16.30 do Domu PZKO im. 
Adama Wawrosza w Trzyńcu na 
Tarasie. W programie wystąpią: 
państwo Jurzycowie, pan Tomo-
szek, młodzież.
ORŁOWA-PORĘBA – Zarząd MK 
PZKO zaprasza członków i sym-
patyków 7. 1. o godz. 15.00 na spo-
tkanie świąteczne ze śpiewaniem 
kolęd do Domu PZKO. Bufet za-
pewniony.
PTTS „BŚ” – Zaprasza w sobotę 7. 
1. na powitanie roku 2023 na Skał-
kę. Trasy wyjścia dowolne. Reje-
strację w schronisku na Skałce w 
godz. 9.00-12.00 przeprowadzi kie-
rownik wycieczki Barbara Kúdela.
 zaprasza na wycieczkę we wto-
rek 10. 1. Start na dworcu kole-
jowym w Gnojniku o godz. 9.50. 
Trasa o długości 6 km, łatwa, bez 
pagórków: Gnojnik – Ligotka Ka-
meralna – Toszonowice, Kierownik 
Edward Jursa.
SKRZECZOŃ – MK PZKO zapra-
sza na bal pn. „Na Dzikim Zacho-
dzie”, który odbędzie się w sobotę 
21. 1. o godz. 19.00 w Domu PZKO. 
W programie wystąpi zespół ta-
neczny „Suszanie” z MK PZKO w 
Suchej Górnej, do tańca przygrywa 
M Band Michał Veselý. Przedsprze-
daż miejscówek w cenie 450 kc do 
16. 1. od poniedziałku do czwartku 
w godz. 9.00-16.00 w biurze ČMSS-
-Liška na Rynku T. G. Masaryka 942 
w Boguminie, Tadeusz Guziur, tel. 
604 576 461.
STONAWA – MK PZKO zaprasza 
na występ karwińskiego zespołu 

teatralnego Teatrzyku bez Kurty-
ny, który wystawi spektakl pt. „Za 
gwiazdą” w niedzielę 8. 1. o godz. 
16.00 w Domu PZKO w Stonawie.
WĘDRYNIA – Klub Seniora MK 
PZKO zaprasza członków na spo-
tkanie, które odbędzie się we wto-
rek 10. 1. o godz. 15.00 w „Czytelni”. 

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, TEATR CIESZYŃ-
SKI, ul. Ostrawska 67: do 22.  1. 
wystawa pt. „Czas tworzenia mam”. 
Czynna: po-pt w godz. 9.00-15.00, 
po uprzednim zgłoszeniu się na 
portierni oraz w trakcie przedsta-
wień TC.
CZ. CIESZYN, KONGRES POLA-
KÓW, ul. Grabińska 458/33: wy-
stawa pt. „Towarzystwo Nauczycie-
li Polskich w Republice Czeskiej. 
Historia i współczesność”. Czynna 
od wtorku do piątku w godz. 8.00-
15.00. 
CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓWNY 
PZKO, Strzelnicza 28, galeria w 
holu na parterze: wystawa pt. 
„Adam Sikora”. Czynna w godzi-
nach otwarcia budynku. 
MUZEUM HUTY TRZYNIEC-
KIEJ i MIASTA TRZYŃCA, Sala 
wystaw, Frýdecká 387: do 31. 1. 
wystawa pt. „Fenomen Gorolski-
go Święta”. Czynna: wt-pt: w godz. 
9.00-17.00, nie: w godz. 13.00-
17.00.
 GALERIA PLENEROWA 
„WERK”: do 31. 1. wystawa pt. 
„Werk, jak ho z ulice neuvidíte”. 
Czynna: wt-pt: w godz. 9.00-17.00; 
nie: w godz. 13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ 

COK, DOM NARODOWY, Miejska 
Galeria Sztuki Współczesnej, 
Rynek 12, Cieszyn: wystawa pt. 
„Kwiaty białe jak kości”. Czynna: 
po-pt w godz. 8.00-18.00.
 Galeria Ceglana: do 29. 1.  wy-
stawa pt. „Cokowe opowieści”, 
na której prezentowane są prace 
uczestników Pracowni Fotogra-
fi i i Nowych Mediów działającej 
w Domu Narodowym pod okiem 
cieszyńskiego fotografa Bartłomie-
ja Tabaka. Czynna: po-pt w godz. 
8.00-18.00.
KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, ul. 
Mennicza 46, Cieszyn: do 28. 1. 
wystawa fi latelistyczna z kolek-
cji Edwarda Kowalczyka pt. „100. 
rocznica powrotu części Górnego 
Śląska do Polski”. Czynna: wt-pt: w 
godz. 8.00-18.00, so: w godz. 9.00-
15.00.

Sprostowanie
W artykule pt. „Wiglijka we Frysz-
tacie”, wydrukowanym w „Głosie” 
30 grudnia 2022, pomyliłam 
nazwisko wiceprezesa koła PZKO 
w Karwinie-Frysztacie. Wigilijkowe 
spotkanie otworzył pan Roman 
Szarowski. Obu panów bardzo 
przepraszam. 

Uczestniczka

Sezon balowy rozpoczęty
Bal Świąteczny, który odbył się 26 
grudnia w Domu PZKO w Nawsiu, 
rozpoczął sezon balowy na Zaol-
ziu. Na parkiecie do wczesnych 
godzin porannych bawiło się oko-
ło 90 młodych Zaolziaków, którzy 
chcieli się spotkać w ten wyjątkowy 
dzień. To trzecia edycja tego wyda-
rzenia, zorganizowana po dwulet-
niej przerwie spowodowanej pan-
demią koronawirusa. W Nawsiu 
balowała nieco starsza młodzież, 
która po ukończeniu studiów dłu-
go szukała alternatywy dla Balu 
Akademickiego. Od ostatniej edycji 
wiele się zmieniło. Wielu uczestni-
ków z poprzednich edycji stało się 
rodzicami, dlatego zmienił się nie 
tylko skład balowiczów, ale także 
sztabu organizacyjnego. 

Głównymi organizatorami balu 
byli w tym roku Dorota i Roman 
Mazurowie, którzy wsparci zostali 
przez Maję i Kubę Kadłubców oraz 
Zenona Kudera. Wodzirejem był 
Wojciech Kadłubiec, który podzię-
kował głównym organizatorom za 
ich wkład w jego przygotowanie. 

Organizatorzy lubią łączyć tra-
dycję z nowoczesnością, dlatego 
wprowadzają w życie nowe po-
mysły. Bal rozpoczęto więc kla-
sycznie polonezem, a panowie 
mogli paniom podarować trady-
cyjny kwiatek. Było jednak także 
kilka elementów niespotykanych 
na innych zaolziańskich balach. 
Przykładem może być to, że go-
ście w cenie biletu mieli nie tylko 
znakomity bufet pełen pysznych 
dań regionalnych, ale także na-
poje bezalkoholowe, a za nabycie 
pewnej ilości trunków w barze ku-
pujący otrzymywał losy do loterii. 
Głównym punktem programu był 
konkurs taneczny o tytuł Króla i 
Królowej Balu. Tym razem o zwy-
cięzcach decydowała publiczność 
za pomocą głosowania telefonami 
komórkowymi. Po zaciętej wal-
ce koronę otrzymali Taja i Jakub 
Sembolowie, którzy pokazali swo-
je umiejętności w różnych stylach 

tanecznych. – Publiczność decy-
dowała nie tylko na podstawie 
zdolności tanecznych, ale również 
charyzmy uczestników i ogólnej 
prezentacji – zaznaczył w imieniu 
organizatorów Roman Mazur. 

Bal Świąteczny każdego roku 
odbywa się w innym Domu PZKO. 
Żeby podtrzymać góralskie trady-
cje, właściwe dla miejsca impre-
zy, do śpiewu i tańca przygrywała 
kapela „Bezmiana”, wsparta przez 
kolegów z innych muzycznych 
formacji. – W przyszłym roku pla-
nujemy przenieść imprezę w kie-
runku Cieszyna, a w następnych 
latach być może uda się zagospo-
darować także dolańską część Za-
olzia – stwierdziła Dorota Mazur. 
Zainteresowanie balem nawet po 
dłuższej przerwie nadal jest duże. 
Impreza wypełniła bowiem lukę, 
która na naszym terenie była od 
lat. Umożliwił spotkanie się mło-
dym ludziom, którzy często nie 
są blisko związani z konkretnym 
kołem PZKO, czasami nawet żyją 
poza Zaolziem, ale chętnie powra-
cają do swych korzeni.

Jakub Kadłubiec

•••
Jeszcze świątecznie
W ostatnią środę 2022 roku odbyło 
się, po trzech latach przerwy, tra-
dycyjne spotkanie świąteczne MK 
PZKO w Lutyni Dolnej. Spotkali-
śmy się w pięknie udekorowanej 
sali Domu Kultury. Uczestnikami 
byli członkowie i sympatycy koła, 
kronikarz gminy Jan Fismol oraz 
prezesi zaprzyjaźnionych kół – 
Władysław Rusek i Marcel Balca-
rek. 

Wiersze okolicznościowe i życze-
nia noworoczne przedstawili mło-
dzi recytatorzy, a zespół śpiewaczy 
„Olzanki” z  Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gorzycach z kierownicz-
ką Urszulą Wachtarczyk na czele 
zaprezentował mniej znane kolędy. 
Do wspólnego kolędowania zapro-
sił wszystkich Władysław Rusek, a 

Ewa Hrnčíř przeczytała kilka wzru-
szających utworów naszych rodzi-
mych autorów.

Spotkaniu towarzyszyła ciepła, 
miła atmosfera, pełna radości, 
uśmiechu wdzięczności. Nie za-

brakło też smacznego poczęstunku 
i domowych ciasteczek.

Maria Sztwiertnia

• Spotkanie odbyło się w sali Domu 
Kultury w Lutyni Dolnej. Fot. ARC

• Taja i Jakub Sembolowie, czyli Królowa i Król Balu. Fot. ARC
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UŚMIECHNIJ SIĘ ROZETKA

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

MINIKWADRAT MAGICZNY I LOGOGRYF ŁUKOWATY

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie 
rozlosowana nagroda. Rozwiązania prosimy 

przysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsy-
łania upływa w piątek 13 stycznia 2023 r. Nagrodę z 20 
grudnia otrzymuje Zofi a Mitręgowa z Trzyńca. Autorem 
dzisiejszych łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie rozetki z 20 grudnia: 
RAMIONY 
Rozwiązanie minikwadratu I z 20 grudnia: 
1. TARG 2. ANTAR 3. RADKA 4. GRAD 
Rozwiązanie minikwadratu II z 20 grudnia: 
1. ĆWIK 2. WISŁA 3. IŁAWA 4. KAAL
Rozwiązanie logogryfu łukowego z 20 grudnia: CZEKA 

Rozwiązaniem dodatkowym jest dokończenie fraszki Jana Izydora Sztaudyngera (ur. 28 kwietnia 1904 
w Krakowie, zm. 12 września 1970 tamże) – polskiego poety, fraszkopisarza, satyryka, teoretyka lalkar-
stwa oraz tłumacza:
„Wszędzie spóźniona, 
Wyjątek: męskie...”

1. człowiek nieokrzesany lub jeden z 
dwunastu znaków zodiaku

2. członek greckiego plemienia, 
które podjęło wyprawę wojenną 
przeciwko Troi

3. barwnik otrzymywany z gliny 
zawierającej związki żelaza

4. kondycja sportowca lub na-
czynie do pieczenia babek

5. ubrany w liberię usługiwał 
panu hrabiemu

6. naszyjnik z drogich ka-
mieni

7. ogólnie przyjęta zasada 
postępowania

8. kierunek kultury europej-
skiej XVII i XVIII w.

9. naczynie drewniane, duże 
wykonane z klepek służące do 
prania

10.  ...domowa, konfl ikt zbrojny mię-
dzy obywatelami jednego państwa

11. górski strumień
12. jedno z imion Doyle’a (zm. 1930), angiel-

skiego pisarza, autora powieści o nowel krymi-
nalnych, twórcy postaci detektywa Sherlocka Holmesa

13. drzewo iglaste (limba lub wejmutka)
14. bolesne wspomnienie, uraza noszona w sercu.

Wyrazy trudne lub mniej znane: BALIA, LOKAJ, ZADRA

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1.  ...Śląska z kopal-
nią Halemba

2. akapit, urywek 
tekstu

3. jezioro na pojezie-
rzu Drawskim

4. egipski demon, 
symbol ciemności 
i zła.

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: APOP

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. brzask, początek 
ranka

2. przepływa przez 
Poznań

3. metal Yb o liczbie 
atomowej 70

4. album zespołu 
Kombi lub coś 
nietykalnego

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: ITERB
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Rozwiązaniem jest dokończenie fraszki, której autorem  jest Jan Izydor Sztaudynger (ur. 28 kwietnia 
1904 w Krakowie, zm. 12 września 1970 tamże) – polski poeta, fraszkopisarz oraz tłumacz literatury 
niemieckiej (m.in. Johanna Wolfganga Goethego), specjalista w dziedzinie teatru lalkowego, a przede 
wszystkim satyryk: 
„I po co rzucać perły przed wieprze, 
Pomyje dla nich o wiele...”

1.-4. autor bloga, osoba pisząca w Internecie
3.-6. miasto w Gwatemali
5.-8. bez owijania w bawełnę, jawnie, prosto 

z mostu
7.-10. płynna substancja krwi, w której 

znajdują się krwinki
9.-12. aromatyczna przyprawa kuchenna 

o pikantnym, korzennym smaku
11.-2. część ciała odsłonięta przez takie 

wycięcie.

Wyrazy trudne lub mniej znane: PETAPA


