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Nie ma jak klasyczne 
świadectwo
PROBLEM: Nietypowe pierwsze półrocze roku szkolnego i nietypowe świadectwo. 
W przeciągu stycznia szkoły muszą rozwiązać dylemat, jakie oceny wystawić uczniom 
na świadectwach półrocznych. W sytuacji, gdy w wielu przypadkach dominowało zdalne 
nauczanie, nie jest to proste. 

Beata Schönwald

Na początku nowego roku 
szkolnego czeskie minister-
stwo szkolnictwa wysłało 

do szkół podstawowych i średnich 
wskazówki, jak powinny postępować 
w przypadku świadectw półrocz-

nych w bieżącym roku szkolnym. 
Dokument dopuszcza wszystkie trzy 
istniejące formy oceniania – klasycz-
ną wyrażoną cyfrą, opisową oraz 
ocenę będącą kombinacją obu form. 
W zaistniałych okolicznościach mi-
nisterstwo zaleca przede wszystkim 
te dwie ostatnie. Według dyrekto-
rów, szkoły do stawiania ocen opi-

sowych nie są jednak dostatecznie 
dobrze przygotowane.

Szkoła Podstawowa im. Henryka 
Sienkiewicza w Jabłonkowie jeszcze 
nie podjęła ostatecznej decyzji co do 
ocen na świadectwach półrocznych. 
– W ubiegłym tygodniu przekaza-
łam nauczycielom informacje, które 
przyszły z ministerstwa. Dziś spoty-

kam się w sprawie ocen na świadec-
twach półrocznych z nauczycielkami 
klas 1.-3. W kolejnych dniach odbędą 
się spotkania robocze z poszczegól-
nymi komisjami przedmiotowymi 
– powiedziała wczoraj „Głosowi” dy-
rektorka, Urszula Czudek.  

Ciąg dalszy na str. 3

28 
stycznia to data zakończenia pierw-
szego półrocza roku szkolnego 
2020/21. Jeżeli w tym terminie bę-
dzie trwało zdalne nauczanie, szkoła 
ma obowiązek zaznajomienia w tym 
dniu uczniów i ich opiekunów praw-
nych z treścią świadectwa półroczne-
go. Świadectwa muszą zostać rozdane 
najpóźniej w trzecim dniu powrotu 
uczniów do ławek.

Liczą się czy nie liczą?
Wraz z pytaniem o formę tegorocz-
nych świadectw półrocznych idzie 
w parze pytanie o zasady rekrutacji 
do szkół średnich. Oceny z trzech 
ostatnich świadectw – czyli z pół-
rocza i końca roku klasy 8. oraz pół-
rocza klasy 9. szkoły podstawowej 
wpisywano do zgłoszeń i w wielu 
przypadkach miały one wpływ na 
wynik procesu rekrutacji. W tym 
roku będzie inaczej, ponieważ cze-
skie ministerstwo szkolnictwa zabro-
niło szkołom średnim uwzględniania 
ocen na świadectwach końcowych 
z klasy 8. – Ponieważ w pierwszym 
półroczu klasy 9. nauka też odbywa-
ła się zdalnie, w związku z czym oce-
ny nie zawsze odzwierciedlają wia-
domości uczniów, zdecydowałam 
się zrezygnować całkowicie z tego 
kryterium i nie zaliczać kandydatom 
żadnych punktów za świadectwa ani 
za konkursy – poinformowała wczo-
raj „Głos” dyrektor Polskiego Gimna-
zjum im. J. Słowackiego w Czeskim 
Cieszynie, Maria Jarnot. Pod uwagę 
będą brane tylko wyniki jednolitych 
egzaminów wstępnych z matematy-
ki i języka czeskiego oraz szkolnego 
egzaminu wstępnego z języka pol-
skiego. Z tych samych przedmiotów 
będą zdawali również kandydaci do 
polskiej klasy Akademii Handlowej w 
Czeskim Cieszynie. – Co do wlicza-
nia do punktacji końcowej punktów 
za świadectwa ze szkoły podsta-
wowej prowadzimy na ten temat 
rozmowy w ramach Stowarzyszenia 
Akademii Handlowych. Chodzi o to, 
żeby ustalić jednolite kryteria doty-
czące świadectw i ułatwić uczniom i 
ich rodzicom orientację w zasadach 
rekrutacji do poszczególnych szkół 
– stwierdziła dyrektor, Krystyna 
Bonček. Zasady te szkoły muszą 
ogłosić do końca bm.

• W polskiej szkole w Olbrachcicach w tym półroczu nauka odbywała się głównie w szkolnych ławkach. Wystawienie ocen nie będzie tu stwarzać problemu. 
Fot. BEATA SCHÖNWALD
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Aleš Michl
członek zarządu Czeskiego Banku Narodowego

CYTAT NA DZIŚ

•••
Pierwszy lockdown sparaliżował 
wiele fi rm, od października mamy 
drugi lockdown, a tymczasem 
przemysł cudem się ożywił. Co 
więcej, w drugim kwartale być 
może czeka nas rekordowy wzrost 
produktu krajowego brutto

W I A D O M O Ś C I

Zapraszamy do odwiedzenia naszego ar-
chiwum krótkich materiałów fi lmowych.

E-STREFA

Mamy początek roku, a tu w czeskim sklepie nie można 
kupić kalendarza ani terminarza. Sklepy papiernicze 
są zamknięte. Teoretycznie jest szansa kupienia go w 
księgarni, ponieważ księgarnie, o ile sprzedają prasę, 
mogą działać. Ale uwaga – to, że mogą działać, nie 

oznacza, że wolno im sprzedawać książki czy też inny towar, nie nale-
żący do „dozwolonych”. 

W końcu terminarz zdobyłam. Nielegalnie. Ekspedientka musiała 
popełnić szereg wykroczeń – nie dość, że sprzedała mi trefny towar, 
to jeszcze pominęła obowiązek wprowadzenia sprzedaży do syste-
mu EET. Nie dlatego, aby uniknąć płacenia podatku. Gdyby zgłosiła 
sprzedaż, jej „niecny postępek” od razu by się wydał. Nie zdradzam, 
gdzie to było, bo nie zamierzam donosić. Sklep legalnie był otwarty, 
tylko akurat towar, który kupiłam, znajdował się na „czarnej liście”. 

Rzadko chodzę do supermarketów, ale w ubiegłym tygodniu w 
jednym byłam. Wiedziałam, że sklepom tym nie wolno sprzedawać 
niczego prócz żywności, drogerii i innych artykułów, które uznano za 
podstawowe i niezbędne. Ale to, co widziałam w praktyce, było tak 
absurdalne, że nie wiedziałam, czy się śmiać, czy płakać. Często na 
jednym regale stał obok siebie towar „dozwolony” i „zabroniony”. Ten 
pierwszy można było kupić, ten drugi był przykryty folią i niedostęp-
ny. W ramach walki z koronawirusem uniemożliwiono mi zakup kre-
dek i długopisów, ale mogłam sobie kupić papierosy i alkohol. 

Opisana sytuacja byłaby dobrym materiałem na komedię absurdu. 
Niemniej zgadzam się z celem, jaki przyświecał rządzącym, kiedy 
wprowadzając nową falę obostrzeń, zdecydowali, że wszystkie pla-
cówki handlowe powinny mieć równe szanse. Jeżeli obowiązuje zakaz 
stacjonarnej sprzedaży obuwia, odzieży czy zabawek, to wszędzie. 
Wcześniejszy model, kiedy supermarkety, z racji tego, że sprzedają 
żywność, mogły oferować również inny towar, a tymczasem sklepy 
branżowe były zamknięte, był nie do przyjęcia. Nawet jeżeli dla nas, 
klientów, takie rozwiązanie było lepsze od aktualnego. 

A swoją drogą uważam, że sklepy papiernicze powinny być zaliczo-
ne do tych, które sprzedają niezbędny asortyment. Co to za nonsens, 
aby w ciągu roku szkolnego nie można było kupić zeszytów lub przy-
borów do pisania?  

ZDANIEM... Danuty Chlup

danuta.chlup@glos.live

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

KARWINA
Władze miasta zamie-
rzają pomóc seniorom w 
zarejestrowaniu się na 
szczepienie przeciwko 
COVID-19. Powodem 
jest fakt, że osoby powy-
żej 80. roku życia, które 
mogą się rejestrować po-
cząwszy od 15 bm., czę-
sto nie mają dostępu do 
Internetu i nie radzą so-
bie z obsługą systemów 
elektronicznych. Punkty 
rejestracji znajdą się w 
klubach seniora. Chętni 
powinni dzwonić pod 
numer tel. 607 032 821, 
który będzie czynny od 
poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-15.30. Se-
niorzy będą zapraszani 
do klubów seniora na 
konkretny termin, aby 
uniknąć spotkań większej 
liczby osób.  (dc)

ORŁOWA
Ochotnicza Straż Pożar-
na z centralnej części 
miasta otrzymała nowy 
samochód ford transit. 
Kluczyki zostały sym-
bolicznie przekazane na 
rynku. Strażacy od czte-
rech lat domagali się no-
wego pojazdu, który będą 
wykorzystywali podczas 
interwencji o charakterze 

tech-
nicznym, 
podczas wy-
jazdów związanych 
z likwidacją niebez-
piecznych owadów. 
Do tej pory także 
do tego typu akcji 
byli zmuszeni jeździć 
ciężarówką z dużą 
cysterną. Samochód 
kosztował ponad mi-
lion koron. Jego zakup 
współfi nansowały mia-
sto, Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych oraz 
województwo moraw-
sko-śląskie.  (dc)

TRZYNIEC
Wciąż istnieje możliwość 
bezpłatnego testowania 
na COVID-19 za pomocą 
testów antygenowych. 
W Szpitalu Trzyniec prze-
znaczono na ten cel salę 
konferencyjną. Chętni 
mogą się zgłaszać za 
pośrednictwem strony 
internetowej szpitala 
nemtr.cz. Do końca ub. 
roku w trzynieckim szpi-
talu przetestowano 1,1 
tys. osób, obecność wiru-
sa stwierdzono u 7 proc. 
z nich. Osoby z pozytyw-
nym wynikiem zostały 

następnie odesłane na 
dokładniejszy test PCR. 
 (dc)

SUCHA GÓRNA
Od 1 stycznia na przy-
stanku kolejowym nie 
można kupić biletu. Kasa 
została zamknięta ze 
względu na spadek obro-
tów. Podróżni kupią bilet 
w pociągu u konduktora 
lub elektronicznie, na 
stronie internetowej Ko-
lei Czeskich, w e-shopie 
ODIS lub za pośred-
nictwem aplikacji „Můj 
vlak”.  Przed całkowitym 
zamknięciem kasy jej 
godziny pracy były już od 
dłuższego czasu mocno 
ograniczone, w weekendy 
kasa nie działała. Spadek 
podróżnych jest związany 
m.in. z trwającą pandemią 
koronawirusa.  (dc)
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środa

czwartek

dzień: 0 do 2 ºC 
noc: 0 do -4 ºC 
wiatr: 4-8 m/s

dzień: 0 do -2 ºC 
noc: 0 do -3 ºC 
wiatr: 3-6 m/s

dzień: -1 do -4 ºC 
noc: -1 do -6 ºC 
wiatr: 3-6 m/s

DZIŚ...

12
stycznia 2021

Imieniny obchodzą: 
Arkadiusz, Bernard, Greta
Wschód słońca: 7.40
Zachód słońca: 16.07
Do końca roku: 353 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Całowania 
Złotowłosych
Przysłowia: 
„Kiedy w styczniu rosną 
trawy, lipiec dla nas 
niełaskawy”

JUTRO...

13
stycznia 2021

Imieniny obchodzą: 
Bogumiła, Leoncjusz, 
Weronika
Wschód słońca: 7.39
Zachód słońca: 16.08
Do końca roku: 352 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Wzajemnej Adoracji
Przysłowia:
„Przyjdzie święta 
Weronika, zniesie jajka 
kaczka dzika”

POJUTRZE...

14
stycznia 2021

Imieniny obchodzą: 
Feliks, Hilary, Nina
Wschód słońca: 7.38
Zachód słońca: 16.09
Do końca roku: 351 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Ukrytej Miłości
Przysłowie:
„Kiedy ptaki w styczniu 
śpiewają, to im w maju 
dzioby zamarzają”

POGODA

SUCHA GÓRNA

KARWINA

TRZYNIEC

ORŁOWA

Szanowni Czytelnicy
Przypominamy, że w związku z pandemią koronawirusa, sekretariat redakcji 
„Głosu” pracuje w ograniczonym zakresie. Zapraszamy do naszej siedziby w 
poniedziałki i czwartki w godzinach 9.00-14.00. W pozostałe dni zachęca-
my do kontaktu telefonicznego (775 700 897) oraz mailowego (info@glos.
live). Dziękujemy za wyrozumiałość.
 Redakcja

Remiza 
odnowiona 

• Dobiega końca remont remizy strażackiej w Kocobędzu-Ligocie. Budynek 
jest własnością gminy, dlatego został wyremontowany z gminnych funduszy. 
Do najważniejszych zadań należał remont generalny dachu i wieży, budynek 
jest także nowo otynkowany. Z remizy korzysta Ochotnicza Straż Pożarna z 
Ligoty.  (dc)
Fot. DANUTA CHLUP

Nie chcą obostrzeń
Cieszyńska restauracja „U 

Trzech Braci”, ignorując epi-
demiczne obostrzenia, otwarła w 
piątek „stacjonarnie” swój lokal. 
W weekend w lokalu zjawili się in-
spektorzy Powiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej w Cieszy-
nie oraz policjanci. Sprawa zrobiła 
się zaś głośna w całym kraju.

Restauracja „U Trzech Braci” 
to pierwszy lokal otwarty w Pol-
sce – tak przynajmniej twierdzą 
właściciele biznesu, którzy mówią 
„nie” rządowym obostrzeniom. 
Powołują się przy tym na wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Opolu w sprawie 
fryzjera ukaranego przez sanepid 
za ostrzyżenie klienta. Sąd stwier-
dził, że sanepid nie może nakła-

dać kar na podstawie rozporzą-
dzenia rządu. Restauracja została 
więc otwarta „w ramach nieposłu-
szeństwa obywatelskiego”. Dzień 
później w lokalu zjawili się inspek-
torzy sanepidu, jednak odstąpili 
od czynności służbowych, gdy w 
obronie restauracji stanął poseł 
Lewicy Przemysław Koperski. Do 
lokalu wkroczyli również policjan-
ci. – Czynności, które prowadzili, 
polegały na ustaleniu stanu fak-
tycznego oraz danych świadków. 
Materiały w sprawie działalności 
restauracji zostaną przekazane 
do dalszego prowadzenia cieszyń-
skiemu sanepidowi – poinformo-
wał asp. Krzysztof Pawlik, ofi cer 
prasowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Cieszynie.

Policyjna interwencja nie spodo-
bała się jednak klientom, którzy 
zgromadzili się w restauracji nie 
zachowując odległości oraz igno-
rując nakaz noszenia maseczki. 
Skandowano: „zdejmij mundur, 
przeproś matkę”.

Właściciele restauracji „U Trzech 
Braci” to nie jedyni przedsiębior-
cy, którzy nie chcą już podporząd-
kowywać się epidemicznym obo-
strzeniom. Na Podhalu powstała 
nawet inicjatywa „Góralskie veto”, 
która zrzeszyła kilkuset przedsię-
biorców. Jej liderzy zapowiadają, 
że tamtejsi kwaterodawcy i gesto-
rzy stacji narciarskich zamierzają 
otworzyć swoje biznesy po 17 stycz-
nia bez względu na ewentualne 
dalsze obostrzenia.  (wik)

Nie ma jak klasyczne świadectwo
Dokończenie ze str. 1

Urszula Czudek dodała, że 
prawdopodobnie w większości 

przypadków na świadectwach po-
jawią się klasyczne oceny wyrażo-
ne cyfrą, ew. oceny kombinowane. 
Tradycyjne oceny cyfrowe znajdą 
na świadectwie na pewno ucznio-
wie klas 9. – Wystawienie oceny 
opisowej to długi proces, który 
wymaga przygotowania. My sto-
sujemy takie oceny od co najmniej 
pięciu lat w przypadku uczniów, 
którzy mają trudności z nauką i np. 
pracują na lekcjach z asystentem. 
Zasady oceniania opisowego są za-
warte w naszym regulaminie szkol-
nym. Szkoły, które tego nie mają, 
muszą je najpierw przygotować, 
potem dać pod uchwałę radzie 
szkoły, a następnie poinformować 
o zmianie w regulaminie pracow-

ników, uczniów i ich rodziców – 
wyjaśniła dyrektorka. Jej zdaniem 
trudność polega głównie na tym, że 
ocena opisowa uwzględnia różne 
kompetencje ucznia, a do ich oce-
ny stosuje ustalone sformułowa-
nia. Nauczycielowi, który pod tym 
kątem nie oceniał pracy ucznia już 
od jesieni, trudno wystawić taką 
ocenę. Mało tego, w szkołach z pol-
skim językiem nauczania musiałby 
to zrobić dwujęzycznie – po polsku 
i po czesku. 

Uczniowie Polskiej Szkoły Pod-
stawowej w Lutyni Dolnej mogą 
liczyć na klasyczne świadectwo 
półroczne z tradycyjnymi jedyn-
kami, dwójkami czy trójkami. 
– Dzieci od września są w ten 
sposób oceniane i w niektórych 
przedmiotach nazbierały tych 

ocen już całkiem sporo. Nie wy-
obrażam sobie, że nagle ni stąd 
ni zowąd znajdą na świadectwie 
ocenę opisową – zauważyła dy-
rektorka, Sabina Suchanek. Do 
ocen cyfrowych przyzwyczajeni 
są również rodzice. – Nie każdy 
potrafi  rozszyfrować, co należy 
rozumieć pod takim lub innym 
sformułowaniem słownym. Dla-
tego na podstawie doświadczeń z 
lat ubiegłych podjęliśmy decyzję, 
że również na tegorocznych świa-
dectwach półrocznych będziemy 
stawiali klasyczne oceny, które 
w indywidualnych przypadkach, 
zwłaszcza w klasach 1.-5., zostaną 
rozbudowane o komentarz. Prócz 
tego będziemy się starali spotkać z 
rodzicami indywidualnie w trybie 
on-line. Wprowadziliśmy bowiem 

w naszej szkole zwyczaj indywi-
dualnych spotkań półrocznych 
z rodzicami przy kawie, na któ-
rych omawiamy wspólnie oceny 
ucznia – dodała dyrektorka dol-
nolutyńskiej podstawówki. 

Polska Szkoła Podstawowa w 
Czeskim Cieszynie zastosuje na 
półroczu ten sam model, jaki za-
prowadziła pod koniec ub. roku 
szkolnego, kiedy część semestru 
uczniowie uczyli się zdalnie. – We 
wszystkich klasach i we wszyst-
kich przedmiotach będziemy 
wystawiali klasyczne oceny. Za-
łącznikiem do świadectwa będzie 
ocena opisowa. Będzie chodziło 
o nieofi cjalny dokument, z które-
go rodzice się dowiedzą, jak ich 
dziecko pracowało – przybliżył 
dyrektor, Marek Grycz. 

Na klasyczne oceny cyfro-
we zdecydowano się również w 
Polskiej Szkole Podstawowej w 
Olbrachcicach. Zdaniem dyrek-
torki, Jolanty Kożusznik, dzięki 
temu, że chodzi o małoklasówkę, 
w której zajęcia uczniów klas 1. i 
2. prowadzone są wspólnie z wyż-
szymi rocznikami, w tym półro-
czu większość nauki odbywa się 
w szkole. – W klasach 1.-5. mamy 
22 uczniów. Mamy dostateczne ro-
zeznanie o ich postępach i nic nie 
stoi na przeszkodzie, żeby wysta-
wić tradycyjne oceny – stwierdzi-
ła Kożusznik. 

Klasyczne oceny wystawią 
uczniom również czeskocieszyń-
skie szkoły średnie – Polskie Gim-
nazjum im. J. Słowackiego i Aka-
demia Handlowa.  (sch)

Wojewódzka Komenda 
Policji RC w Ostrawie 
przedstawiła raport 
o wypadkach 
drogowych w regionie 
morawsko-śląskim 
w 2020 roku. 
Pozytywne jest to, 
że liczba wypadków 
spadła w porównaniu 
do poprzedniego roku 
o 1053 (10 procent).

Danuta Chlup

Mniej było ofi ar śmiertelnych 
(38 w ub. roku, 53 w 2019). 
Liczba ciężko rannych 

utrzymała się na podobnym poziomie 
(154 w 2020 roku, 150 w 2019 r. ). Trze-
ba jednak dodać, że 2019 rok, z którym 
porównywane są zeszłoroczne liczby, 
był znacznie gorszy od dwóch po-
przednich. 

Policjanci są przekonani, że mniej-
sza liczba zdarzeń ma związek z ograni-

czeniami w poruszaniu się osób, wpro-
wadzonymi w związku z pandemią. 
Najwięcej osób zginęło na drogach w 

W powiecie Karwi na wypadków nie ubyło

powiecie frydecko-misteckim (14), 
w karwińskim sześć.  Najwięcej 
wypadków wydarzyło się w lipcu, 

kiedy obo-
s t r z e n i a 
z o s t a ł y 
poluzowa-
ne i trwały 
w a k a c j e . 
Wtedy też 
było naj-
więcej ofi ar 
ś m i e r t e l -
nych. Dwa 
t r a g i c z n e 
w y p a d k i 
wydarzyły 
się w lipcu 
w okolicach 
Karwiny – 3 
lipca przy 
z der z eniu 
dwóch sa-
mochodów 

osobowych w Rychwałdzie zginę-
ły dwie osoby, kilka dni później na 
drodze do Orłowej jedna. 

– Jeżeli przyjrzymy się statysty-
ce wypadków w poszczególnych 
powiatach, zobaczymy, że spadek 
liczby zdarzeń jest widoczny we 
wszystkich prócz jednego – Karwi-
ny. Niechlubne pierwsze miejsce w 
ramach województwa morawsko-
śląskiego zajmuje Ostrawa, gdzie 
wydarzyło się 2669 wypadków, 
następnie powiat Frydek-Mistek z 
liczbą 1561. Zaraz za nim plasuje się 
Karwina z 1513 wypadkami (było 
ich o 14 więcej niż w poprzednim 
roku) – poinformowała ofi cer pra-
sowa Pavla Jirouškowa. 

Najczęstszą przyczyną wypad-
ków był szeroko pojęty „styl jazdy” 
(w ok. 5 tys. przypadków), następ-
nie nieudzielenie pierwszeństwa 
przejazdu (919) i nieadekwatna 
prędkość (918). W 438 przypadkach 
u osoby, która zawiniła wypadek, 
badanie wykazało spożycie alko-
holu.   

Na drogach województwa morawsko-śląskiego 
zginęło w ub. roku 38 osób. 

  15 kierowców samochodów 
  4 pasażerów 
  8 pieszych
  6 rowerzystów
  5 motocyklistów

• Jeden z tragicznych wypadków wydarzył się w lipcu mię-
dzy Karwiną a Orłową. Zginęła jedna osoba. Fot. Policja RC

Pomoc nieczynnym 
ośrodkom narciarskim
Rząd czeski uchwalił w ponie-

działek rekompensaty dla 
ośrodków narciarskich, które z 
powodu zarządzeń przeciwepi-
demicznych nie mogą działać. Za 
nieczynne wyciągi i kolejki linowe 
będzie przysługiwała dzienna kwo-
ta od 210 do 530 koron na jedno 
miejsce (siedzenie). Będzie zależ-
na od rodzaju wyciągu czy kolejki. 
Wsparcie nie może przekroczyć 50 
proc. średnich bieżących kosztów 
eksploatacyjnych ośrodka w po-
przednich trzech sezonach. 

Rząd przeznaczył na pomoc 
ośrodkom narciarskim jeden mi-
liard koron. Będzie ona przysłu-
giwała za okres od 27 grudnia ub. 
roku do 22 bm. Odrzucony zo-
stał wniosek wiceministra Karla 
Havlíčka, aby ośrodki mogły wzno-
wić działalność. Co najmniej do 22 
stycznia wyciągi na nartostradach 
nie ruszą. 

– Chodzi o znaczącą gałąź gospo-
darki. To prawda, że w jej ramach 
działa tylko ok. 450 podmiotów, 

lecz świadczą one usługi dla ok. 
2,5 mln klientów i odprowadzają 13 
mld koron w skali roku do budżetu 
państwa – podkreślił Havlíček na 
konferencji prasowej po obradach 
rządu. Ośrodki narciarskie były w 
tym sezonie czynne zaledwie przez 
ok. tydzień, od 18 do 26 grudnia. 

Rząd podjął także decyzję ws. 
mocno dyskutowanego w ostat-
nich dniach opodatkowania wy-
nagrodzeń studentów wydziałów 
medycznych, którzy wykonywali 
obowiązkową pracę w służbie zdro-
wia. 

– Studenci nie będą obciążani 
żadnymi podatkami ani składka-
mi na ubezpieczenia społeczne  i 
zdrowotne – podkreśliła minister 
fi nansów Alena Schillerowa. Po-
datki i składki zostaną uiszczone 
przez państwo. 

Gabinet wprowadził ponadto na 
dziesięć dni zakaz kremacji ciał 
sprowadzanych z zagranicy (nie 
dotyczy to repatriacji czeskich oby-
wateli).  (dc)
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Myślą pozytywnie
Najważniejszym zadaniem stojącym w 2021 r. przed Zarządem Głównym Polskiego Związku Kulturalno-
Oświatowego w RC będzie przygotowanie XXIV Zjazdu PZKO. Decyzją Konwentu Prezesów jego data została 
wyznaczona na sobotę, 2 października 2021 r. Delegaci będą obradować w Domu Kultury „Strzelnica” w Czeskim 
Cieszynie. Wcześniej Zarząd Główny PZKO planuje jednak kilka innych ważnych i ciekawych projektów.

Witold Kożdoń

Władze PZKO na nową 
kadencję powinniśmy 
wybrać do 27 grudnia. 

Zgodnie ze statutem kadencja 
ustępującego zarządu może być 
przedłużana lub skrócona o mie-
siąc. Nowo wybrany zarząd obej-
mie więc obowiązki wg statutu, a 
czas od wyborów zostanie wyko-
rzystany do stopniowego przeka-
zania obowiązków i rozpoczętych 
działań – tłumaczy prezes PZKO 
Helena Legowicz. Dodaje przy 
tym, że przedyskutowano już także 
propozycję ordynacji wyborczej. – 
Zaproponowano następującą zasa-
dę wyboru delegatów. Koła do 100 
członków – 1 delegat, następnie 
za każdą rozpoczętą setkę człon-
ków – kolejny delegat. Zgodnie ze 
statutem delegaci – także ci rezer-
wowi – powinni być wybierani na 
zebraniach członkowskich. Liczbę 
przypadających na dane Koło dele-
gatów należy zaś obliczyć na pod-
stawie znaczków członkowskich 
wykupionych w roku 2020 – infor-
muje. 

Helena Legowicz nie ukrywa, że 
2020 r. był dla PZKO bardzo trud-
ny. Sytuacja pandemiczna w zna-
czący sposób ograniczyła bowiem 
działalność kulturalną zarówno w 
Miejscowych Kołach PZKO, jak i w 
Zarządzie Głównym. – Dowodem 
jednak na to, że mimo epidemii 
Miejscowe Koła PZKO „nie zasypia-

ły gruszek w popiele” jest tegorocz-
na edycja „Inicjatyw” – podkreśla 
prezes PZKO.

Praca Zarządu Głównego i Biura 
ZG w drugim półroczu 2020 r. sku-
piała się na przygotowaniu i reali-
zacji prac remontowych. Na dwie 
duże inwestycje uzyskano fundu-
sze z kancelarii polskiego premie-
ra w ramach zadania publicznego 
dotyczącego pomocy Polonii i Po-
lakom za granicą. Pierwsza dota-
cja, przekazana za pośrednictwem 
Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska”, została wydana na remont 
dachu nad tylną częścią budynku 
przy ul. Strzelniczej. 411 tys. koron 

pozwoliło sfi nansować ponad 90 
proc. wydatków związanych z tymi 
pracami.

Kolejną inwestycją jest trwający 
właśnie remont pomieszczeń na 
parterze budynku przy ul. Strzel-
niczej, w których planowane jest 
otwarcie Centrum Polskiego. Do-
tacja uzyskana za pośrednictwem 
Fundacji „Pomoc Polakom na 
Wschodzie” wyniosła 465 tys. ko-
ron. Pieniądze pokryją ok. 60 proc. 
wydatków, a remont – którego za-
kończenie jest planowane w lutym 
– w 22 procentach wsparł również 
Kongres Polaków w RC. 

Dla odmiany dotacja w wysoko-

ści 150 tys. koron przekazana przez 
województwo morawsko-śląskie 
pozwoliła ZG PZKO na wymianę 
w budynku przy ulicy Strzelniczej 
trzech pieców gazowych. Pienią-
dze pokryły blisko połowę kosztów 
tej operacji. 

– Z kolei Konsulat Generalny RP 
w Ostrawie dofi nansował montaż 
systemu wystawienniczego w ko-
rytarzu wejściowym do naszej sie-
dziby i obecnie przestrzeń ta może 
być wykorzystywana na kameralne 
wystawy, które przygotowuje Ośro-
dek Dokumentacyjny Kongresu 
Polaków oaz Archiwum PZKO – do-
daje Helena Legowicz.

Prezes PZKO przekonuje, że w 
trudnych, pandemicznych cza-
sach należy myśleć pozytywnie 
i optymistycznie. – Nie możemy 
dać się zapędzić do czarnej dziury. 
Dlatego wnioski na 2021 r. posta-
nowiliśmy składać tak, jakby ko-
ronawirusa nie było. Aplikujemy o 
pieniądze na wszystkie duże dzia-
łania kulturalne Miejscowych Kół 
PZKO, takie jak Dolański Gróm czy 
Gorolski Święto, bo zakładamy, że 
sytuacja się poprawi i te wydarze-
nia się odbędą. Ponadto złożyli-
śmy w Polsce trzyletni wniosek na 
generalny remont budynku przy 
ul. Strzelniczej 28. Teraz czekamy 
na decyzje, bo sami tak dużej in-
westycji nie zdołamy zrealizować 
– mówi Helena Legowicz.

Za to w grudniu Kancelaria 
Prezesa Rady Ministrów RP, w 
ramach zadania publicznego 
dotyczącego pomocy Polonii i 
Polakom za granicą, przekazała 
PZKO ze swej rezerwy środki fi -
nansowe na dofi nansowanie bie-
żącego utrzymania Miejscowych 
Domów PZKO. – W 2020 r. nasze 
Koła zostały pozbawione wielu 
dochodów, bo albo musiały zrezy-
gnować z wynajmu pomieszczeń 
albo z organizacji imprez, które 
przynosiły im dochód. Za to nor-
malnie musiały opłacać rachunki. 
Pod koniec roku skierowaliśmy 
jednak do Kół dofi nansowanie z 
Polski, a teraz pracujemy nad roz-
liczeniem tej dotacji – mówi Hele-
na Legowicz.  

• Zarząd Główny zakłada, że w 2021 r. uda się zorganizować większość sztan-
darowych imprez PZKO. Na zdjęciu przygotowania do Gorolskigo Święta w 
2019 r. Fot. WITOLD KOŻDOŃ

Pampalini powróci na ekrany
Miłośnicy polskich animowa-

nych bajek zacierają ręce. 
Pod koniec grudnia w Studio Fil-
mów Rysunkowych w Bielsko-Bia-
łej ruszyły prace nad kontynuacją 
znanej serii „Pampalini – łowca 
zwierząt”. A to nie jedyny projekt, 
który bielskie Studio będzie reali-
zować w 2021 r.

Pampalini, obok Bolka i Lolka, 
Reksia, Smoka Wawelskiego czy 
profesora Gąbki jest jedną z kul-
towych postaci, które wypełniały 
dziecięcą wyobraźnię kilku pokoleń 
Polaków. – Teraz, po wielu latach 
przerwy, bielskie studio przygoto-
wuje wielki powrót na małe ekrany 
sympatycznego łowcy – poinformo-
wał p.o. dyrektora Studia Filmów 
Rysunkowych Tomasz Małodo-
bry. Zastrzegł przy tym, że tym ra-
zem Pampalini nie będzie chwytał 
zwierząt w egzotycznych krainach, 
ale wyruszy tropem przygody po 
Polsce. Uchylając rąbka tajemnicy 
dyrektor zaznaczył, że przygody 

myśliwego będą mogły śledzić z 
zapartym tchem nie tylko dzieci, 
ale i ich rodzice, z myślą o których 
w serialu pojawią się nawiązania do 

poprzednich serii i spora dawka łą-
czącego pokolenia humoru. 

Bielscy producenci zapowiadają, 
że pierwsze odcinki ich rodzinnej 

produkcji będzie można zobaczyć 
już pod koniec 2021 r., ale serial o 
słynnym łowcy to nie jedyny nowy 
projekt tamtejszego Studia Filmów 
Rysunkowych. Od końca grudnia 
trwają w nim bowiem prace kon-
cepcyjne nad całkowicie nowym 
serialem skierowanym do dzieci w 
wieku 6-12 lat. Projekt nosi roboczy 

tytuł „Biuro śledcze”, a jego boha-
terowie będą uczyć konstruktyw-
nego rozwiązywania problemów i 
zagadek. Agenci biura, dzięki nie-
szablonowemu podejściu do nauki, 
będą nie tylko objaśniać dzieciom 
skomplikowaną rzeczywistość, ale 
także zachęcać do zdobywania wie-
dzy.  (wik)

Mistrzowie animacji
Bielskie Studio Filmów Rysunkowych powstało w 1947 r., a pierwszy fi lm ry-
sunkowy wyprodukowano w nim rok później. Czarno-biały „Czy to był sen?” 
nigdy jednak nie wszedł na ekrany. Do dziś w wytwórni powstało ponad tysiąc 
fi lmów animowanych. Najbardziej znanymi postaciami stworzonymi przez 
bielskich rysowników byli Bolek i Lolek. Opowieści dla dzieci o tych dwóch 
chłopcach tworzono w latach 1963-1986. Z kolei animowany serial „Pampalini 
łowca zwierząt” powstawał w Bielsku-Białej w latach 1977-1980. Zrealizowa-
no 13 odcinków przygód sympatycznego myśliwego. W Studio Filmów Rysun-
kowych powstały również seriale animowane: „Reksio”, „Przygody Błękitnego 
Rycerzyka” „Porwanie Baltazara Gąbki”, „Wyprawa Profesora Gąbki”, „Bajki 
Pana Bałagana” czy „Marceli Szpak dziwi się światu”. Wytwórnia wyproduko-
wała ponadto fi lmy pełnometrażowe takie jak „Wielka podróż Bolka i Lolka”, 
„Porwanie w Tiuti urlistanie” czy „Gwiazda Kopernika”.

• Łowca Pampalini. Fot. ARC

Bez testu wstęp wzbroniony?
Organizatorzy dużych letnich festi wali muzycznych w naszym regionie z niecierpliwością czekają na konkretne 
wytyczne ministerstwa zdrowia RC. Bez dokładnej strategii nie będą w stanie zorganizować w tym roku swoich 
zaplanowanych imprez.

Janusz Bitt mar

Sytuacja zrobiła się poważ-
na już na początku stycznia. 
Czekamy na konkrety ze 

strony ministerstwa – powiedziała 
Zlata Holušowa, dyrektor najwięk-
szego festiwalu muzycznego w 
naszym kraju, Colours of Ostrava. 
Jak na razie w Ostrawie i okolicy 
wiszą bannery zapraszające fanów 
na tegoroczną edycję, ale jak bę-
dzie w rzeczywistości i czy uda się 
zrestartować imprezę odwołaną w 
ubiegłym roku z powodu pandemii 
koronawiursa, przekonamy się do-
piero w najbliższych miesiącach.

W festiwalowym kalendarzu 
2021 znajduje się też popularny 
Dolański Gróm, sztandarowa im-
preza MK PZKO w Karwinie-Frysz-
tacie. Jednodniowa muzyczna 
uczta rockowa została zaplano-
wana na 19 czerwca, a w gronie 
gwiazd fi gurują Ray Wilson (eks-
Genesis) i Ewa Farna. – Pozwolę 
sobie powtórzyć nasze stanowisko 
z wiosny ubiegłego roku, kiedy 
cała pandemia ruszyła. Czeka-
my na rozwój wydarzeń, mamy 
dopiero styczeń i sytuacja może 
się zmienić na lepsze, ale też na 

gorsze – powiedział nam Leszek 
Koch, menedżer imprezy. 

Jednym z pomysłów, o któ-
rym głośno w całym świecie, jest 
obowiązkowe testowanie wszyst-
kich uczestników festiwali. – Pod 
względem logistycznym ta opera-
cja może się udać, ale na pewno 
nie przetestujemy wszystkich w 
ciągu jednego dnia – zaznaczył 
Kamil Rudolf, dyrektor Beats for 
Love, festiwalu celującego w miło-
śników muzyki tanecznej. Temat 
testów antygenowych pojawił się 
też na jednym z zebrań roboczych 
sztabu Dolańskiego Grómu. – Sam 
nie wiem, co o tym myśleć. Kultu-
ra w czasach zarazy mocno ucier-
piała i chyba niestety ta sfera życia 
wróci do normalności w ostatniej 
kolejności, podobnie jak mecze 
sportowe z widzami na trybunach 
– powiedział „Głosowi” Koch. 

Podobnie jak karwiński Dolański 
Gróm (19. 6.), także Coloursy (14-17. 
7.) i Beats for Love (1-4. 7.) stawiają 
w tym roku na line-up, który obo-
wiązywał w 2020 roku. Do gwiazd 
Colours of Ostrava 2021 należą 
m.in. zespoły The Killers i Twenty 
One Pilots, organizatorzy Beats for 
Love zapraszają widzów na Alana 
Walkera czy Martina Solveiga.  

• Organizatorzy letnich festi wali muzycznych apelują do rządu, żeby stworzył jak najszybciej przemyślaną strategię, 
wspólną dla wszystkich. Na zdjęciu migawka z Coloursów 2019. Fot. ARC festi walu Colours of Ostrava

Nie żyje David Stypka
Smutna wiadomość napłynęła z 

Frydka-Mistka. W wieku 41 lat 
zmarł w niedzielę po ciężkiej choro-
bie David Stypka, muzyk rockowy 
współpracujący w przeszłości m.in. 
z Ewą Farną. Wspólny duet „Dobré 
ráno, milá” znalazł się na albumie 
„Neboj” (2017), na którym Stypce 
towarzyszył zespół Bandjeez.

„Wciąż nie mogę uwierzyć, że 
odszedłeś na zawsze. Twoje zdjęcie 
pozostawiam w kolorze, czarno-

-białego nie potrafi ę na razie ogar-
nąć” – napisała na swoim Facebo-
oku piosenkarka Ewa Farna.

Stypka rozpoczął muzyczną ka-
rierę stosunkowo późno, dopiero 
po trzydziestce. Wcześniej zajmo-
wał się dziennikarstwem, a także 
składem grafi cznym regionalnych 
gazet. Od razu jednak zaskarbił so-
bie serca fanów muzyki rockowej. 

Z wdzięcznością wspomina go 
m.in. młoda piosenkarka Kateřina 

Marie Tichá, której pomógł dopieścić 
niektóre utwory na jej debiutanckim 
krążku „Sami”. – David był prawdzi-
wym profesjonalistą. Poznałam go w 
2006 roku podczas trasy koncertowej 
z moim zespołem Jelen. 

Jak zdradziła dziennikarzom 
rodzina zmarłego, artysta zma-
gający się z nowotworem trzustki 
ostatecznie przegrał walkę o życie 
na skutek powikłań związanych z 
COVID-19.  (jb)

• David Stypka należał do najbardziej utalentowanych czeskich muzyków 
rockowych. Fot. ARC

Podróż po dawnych granicach 
Zaolzie jest jednym z miejsc, w 

które zabiera czytelników To-
masz Grzywaczewski, autor książ-
ki „Wymazana granica. Śladami 
II Rzeczpospolitej”. Reporterską 
wyprawę rozpoczął w Dębkach nad 
Morzem Bałtyckim, a okrążywszy 
dawne granice Polski zakończył ją 
niedaleko punktu wyjścia, w No-
wym Dworze Gdańskim. Przybliża 
losy Kaszubów, Wielkopolan, Ślą-
zaków, Łemków, ludności Wołynia, 
Polesia, Pomorza. Książka ukazała 
się pod koniec ub. roku nakładem 
Wydawnictwa Czarne. 

Każdy z 22 rozdziałów opowia-
da o miejscowości lub regionie, 
przez który w okresie międzywo-
jennym biegła granica Polski. Au-
tor zapoznaje czytelnika z historią 
opisywanych miejsc, wzbogacając 
przekazywaną wiedzę własnymi 
obserwacjami, wspomnieniami 
żyjących jeszcze świadków mię-
dzywojnia, jak i opowieściami i po-
glądami dzisiejszych mieszkańców 
tych ziem. 

„Wymazana granica” to w du-
żej mierze opowieść o okrucień-
stwach wojny, masakrach ludności 
cywilnej, wywózkach, wysiedla-
niu. O zbrodniach hitlerowskich 

Niemców i zbrodniach Sowietów, 
o wzajemnym mordowaniu się są-
siadów, którzy przed wojną żyli ze 
sobą w zgodzie. Nie zaskakuje, że 
najkrwawsze wydarzenia opisują 
mieszkańcy dawnych wschodnich 
rubieży Polski, przede wszystkim 
Wołynia. 

„Wymazana granica” to tak-
że opowieść o tym, jak wskutek 
zawieruch dziejowych i polityki 
mocarstw wymieszała się lud-
ność pogranicza, a autochtoniczni 
mieszkańcy zaczęli być, paradok-
salnie, uważani przez napływo-
wych za obcy element.  

– Rodzisz się Polakiem w Niem-
czech, potem żyjesz w Polsce, ale 
za chwilę Niemcy siłą biorą cię 
do wojska. W końcu Polacy się na 
ciebie wściekają za służbę w Weh-
rmachcie, nazywają zdrajcą i trak-
tują jak Szwaba, który nigdy żadnej 
kariery nie zrobi. Każdy cię w d... 
kopnie. Wypisz wymaluj Ślązak w 
XX wieku – mówi Dawid Wacław-
czyk z Raciborza w reportażu „W 
śląskich butach”. Przypomnijmy, 
że Racibórz leżał przed wojną po 
niemieckiej stronie granicy. W 
1945 roku został w 80 procentach 
zniszczony. Grzywaczewski pisze, 

że miliony cegieł z gruzowiska wy-
wożono na odbudowę Warszawy, 
pomimo że w Raciborzu tak samo 
były potrzebne. 

Wiele spostrzeżeń zawartych w 
tej książce, nawet tych dotyczących 
zupełnie innych regionów, moż-
na by spokojnie odnieść do naszej 
śląsko-cieszyńskiej rzeczywistości. 
–  U nas wszystko się wymieszało. 
Kaszubskość z naciskiem na pol-
skość, kaszubskość z zacięciem 
niemieckim i wreszcie kaszubskość 
czysto kaszubska, która próbuje 
uciec od tych narodowościowych 
łamigłówek – mówi Grzegorz Wan-
toch-Rekowski ze wsi Rekowo, któ-
ra przed wojną leżała przy samej 
granicy polsko-niemieckiej. Gdyby 
w jego wypowiedzi „kaszubskość” 
zamienić na „zaolziańskość”, a 
przymiotnik „niemiecki” na „cze-
ski”, mielibyśmy kwintesencję roz-
terek tożsamościowych mieszkań-
ców naszego regionu. 

Dawnemu trójstykowi granic 
Polski, Niemiec i Czechosłowacji 
poświęcony jest rozdział „Trójstyk. 
Graniczne meandry Olzy”, podzie-
lonemu Śląskowi Cieszyńskiemu 
reportaż pt. „Twierdza Zaolzie”. 
Autor przytacza w nim wypowiedzi 

kilku osób związanych z naszym 
regionem. Jego rozmówcami byli: 
Melchior Sikora, Andrzej Russ, Iza-
bela Kapias, Jarosław jot-Drużycki, 
Jan Siwy, Lubomír Matěj. Otmar 
Kantor, Gabriel Kopeć. 

„Twierdza Zaolzie” być może 
wzbudzi w czytelnikach z Zaolzia 
mieszane uczucia. Nie ze wzglę-
du na przedstawione fakty histo-
ryczne i demografi czne, bo te są 
raczej zgodne z prawdą i w miarę 
bezstronnie. Chociaż jeden, dość 
poważny błąd merytoryczny się 
pojawił, mianowicie, że na Zaol-
ziu „Polak równa się ewangelik, a 
nie katolik”. To zbyt daleko idące 
uproszczenie, które z pewnością 
zaboli nie mniej licznych Polaków – 
katolików. Jest też kilka pomyłek w 
pisowni miejscowości, ale te można 
wybaczyć autorowi jako mało istot-
ne. Natomiast słowa Drużyckiego o 
tym, że „na Zaolziu w trakcie II woj-
ny światowej i po niej nie wydarzyło 
się nic szczególnie dramatycznego” 
pewnie niejednemu podniosą ci-
śnienie, choć w kontekście, w jakim 
padły, mają swoje uzasadnienie. W 
porównaniu do innych przygranicz-
nych terenów Polski u nas faktycz-
nie niewiele się działo. 

A już zdanie kończące rozdział 
podziała pewnie jak kij w mrowi-
sko: „Koniec polskiego świata na 
Zaolziu jest po prawdzie strasznie 
nudny. Tak nudny, że prawie nikt 
go nie zauważa”. 

Pomimo to – albo właśnie dlate-
go – ta książka warta jest przeczy-
tania. To niesamowita czytelnicza 
podróż po rubieżach Rzeczpospo-
litej. 

 Danuta Chlup

• Książka Tomasza Grzywaczewskie-
go to fascynujący zbiór reportaży o 
losach ludzi z pogranicza. 
Fot. DANUTA CHLUP
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Ród Lipów mógł się pochwalić generałem-
majorem armii austriackiej.

Lipowie wywodzili się z Ka-
lembic, dziś znajdujących się 
w granicach Cieszyna. Pierw-

szym znanym przedstawicielem 
rodu był Grzegorz Lipa (zm. 1738). 
Z trzech małżeństw doczekał się co 
najmniej dwanaściorga dzieci.

Pełnej genealogii Lipów jeszcze 
nikt nie zestawił. Ponad dekadę 
temu opracowałem dzieje tylko 
jednej linii, z której pochodzili 
najbardziej znani przedstawiciele 
rodu. Tak więc Grzegorz był oj-
cem Jana (ur. 1705), Jan był ojcem 
Jakuba (ur. 1735), a Jakub – ojcem 
Adama (1767-1835). Ten ostatni w 
dokumentach występuje jako wójt 
Kalembic. Właśnie za życia Ada-
ma Lipy reformy cesarza Józefa II 
znacząco ułatwiły chłopom zmia-
nę miejsca zamieszkania, z czego 
niebawem skorzystali także Lipo-
wie. O ile w XVIII wieku zwykle 
nie ruszali się poza Kalembice (bo 
nie mogli), to w kolejnym stuleciu 
Lipów można odnaleźć w różnych 
miejscowościach – zarówno po jed-
nej, jak i drugiej stronie rzeki Olzy.

Generał-major Lipa
U schyłku XIX wieku najbardziej 
znanymi przedstawicielami rodu 
byli wnukowie Adama, bracia Pa-
weł (1846-1917) i Franciszek (1848-
1936), którzy przyszli na świat w 
Rudowie, przysiółku Zamarsk 

(obecnie w polskiej części Śląska 
Cieszyńskiego). Paweł ukończył 
Wyższą Szkołę Realną w Opawie, 
a swoją karierę związał z armią 
austriacką. Służył między innymi 
w Galicji, w Pradze i na Węgrzech, 
popełnił nawet podręcznik do na-
uki strzelania.

Od czasu do czasu odwiedzał 
krewnych na Śląsku Cieszyńskim, 
a przy okazji takiej wizyty w 1903 
roku „Gwiazdka Cieszyńska” na-
pisała o nim tak: „On to, chociaż 
przebywa w Czechach kilka lat, nie 
pisze i nie mówi po czesku lub po 
morawsku, gdy do nas przybędzie, 
jak to nasi rekruci śląscy po naru-
kowaniu mają zwyczaj czynić, lecz 
mówi ślicznie po polsku, dlatego i 
wy śląscy synowie rekruci, idźcie 
za jego śladem i nie koślawcie wa-
szej mowy”.

Kiedy przechodził na emeryturę, 
awansowano go na generała-majo-
ra i wręczono Order Żelaznej Koro-
ny III klasy. Paweł Lipa ostatnie lata 
życia spędził w Cieszynie, a o jego 
zgonie informował nawet stołeczny 
„Wiener Zeitung”. Pochowano go 
na cmentarzu w Bobrku (obecnie w 
granicach miasta). Grób generała-
-majora zachował się, chociaż pew-
ne zdziwienie budzi zapis nazwiska 
Lipa w wersji „Lippa” w przypadku 
osoby, która nigdy nie wstydziła się 
swojego pochodzenia.

»Był to typ 
rolnika pogodnego…«
Paweł Lipa nie założył rodziny, ale 
miał liczne rodzeństwo i kilkaset 
osób z naszego regionu spokojnie 
może znaleźć wśród swoich przod-
ków którąś z sióstr lub któregoś z 
braci generała-majora. Najbardziej 
znany z tego grona był Franciszek 
Lipa (1848-1936), rolnik w Bobrku. 
Ładne wspomnienie, być może 
pióra któregoś z krewnych lub po-
winowatych, zamieściła „Gwiazd-
ka Cieszyńska”: „Swoją uprzejmo-
ścią i prawym charakterem zjednał 
sobie szacunek i uznanie u współo-
bywateli. Był to typ rolnika pogod-

nego, co ukochał ziemię zraszaną 
potem. W życiu wyznawał zasadę: 
»módl się i pracuj«. Mimo ciężkiej 
pracy znalazł czas na wszystko i 
był wzorem obywatela. Wychował 
liczną rodzinę, bo aż jedenaścioro 
dzieci, wyposażył je i wykierował 
na odpowiednie stanowiska”.

Część dzieci Franciszka Lipy 
mieszkała na lewym brzegu Olzy. 
Ewa (ur. 1887) poślubiła Jana Polo-
ka z Kocobędza. Zuzanna (ur. 1889) 
została żoną najpierw Andrzeja 
Tomanka z Ligoty Alodialnej, a po 
jego śmierci Józefa Brannego. Pa-
weł (ur. 1883) zamieszkał w Sibicy 
i aktywnie udzielał się na niwie 

społecznej. Popierał polski ruch 
narodowy, a w okresie międzywo-
jennym stał na czele sibickiego od-
działu Związku Śląskich Katolików.

Lipowie czy Lipkowie?
W urbarzu (spisie powinności 
chłopskich) z 1722 roku wśród 
mieszkańców Gródka miał zostać 
wymieniony Paweł Lipa, ale raczej 
po prostu chodziło o źle zapisa-
ne nazwisko Lipka, popularne w 
ówczesnej parafi i jabłonkowskiej. 
Samo nazwisko Lipa też zapisywa-
no rozmaicie – po łacinie przybie-
rało nawet formy „Lyp” czy „Lyb”.
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Michael Morys-Twarowski Lipowie
Skąd ten ród?
Na Śląsku Cieszyńskim pojawiały się nazwiska zbliżone do Lipa, 
jak Lipus (odnotowane już w 1577 roku w Goleszowie) czy Lipka 
(odnotowane w najstarszej księdze metrykalnej Jabłonkowa z lat 
1671-1702), ale chodzi tutaj o inne familie. W przypadku nazwisk 
pochodzących od roślin czy zwierząt trudno wskazać „rodowe 
gniazdo”, bo mogły powstać niezależnie od siebie. Tak więc równie 
dobrze przodkowie Grzegorza Lipy mogli mieszkać na Śląsku Cie-
szyńskim „od zawsze”, jak też przybyć tutaj z innego regionu.

Gdzie doczytać?
 � Michael Morys-Twarowski, „Losy chłopskiej rodziny Lipów 

ze Śląska Cieszyńskiego do 1918 roku i jej droga do polskiej 
narodowości”, „Świat i Słowo” 2 (17), 2011 (artykuł dostępny w 
serwisach academia.edu i depot.ceon.pl).

 � Lipa – genealogia, htt p://przodkowiezcieszyna.blogspot.
com/2018/01/lipa-genealogia.html (dodatkowe materiały do 
genealogii rodu).

Skąd to nazwisko?
Jak pisał Władysław 
Milerski na łamach „Zwrotu” 
w 1995 roku, „nazwisko 
Lipa pochodzi od lipa, Tilia 
europea, drzewo liściaste”.

• Nagrobek generała-majora Pawła Lipy na cmentarzu w Cieszynie-Bobrku.

• Życzenia złożone Pawłowi Lipie (ur. 1883), rolnikowi z Sibicy, z okazji jego 
50. urodzin na łamach „Naszego Kraju”. Zdjęcia: ARC, Śląska Biblioteka Cyfrowa

• Paweł Lipa, syn Grzegorza, z 
rodziną w spisie mieszkańców Ka-
lembic z około 1752 roku. W spisie 
błędnie nazwany został synem 
Jerzego. Źródło: Archiwum parafi i 
św. Marii Magdaleny w Cieszynie.
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W marketingu trzeba mieć strategię
POLSKI BIZNES (95)

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Co nas czeka w nowym roku?
W 2021 roku wzrosną opłaty za 

wodę i odprowadzanie ście-
ków. W niektórych miastach więcej 
zapłacimy za wywóz i utylizację 
śmieci, a także za korzystanie ze 
środków komunikacji masowej. 

Woda znów droższa
Za wodę i odprowadzanie ścieków 
od stycznia zapłacimy średnio o 5 
proc. więcej. Firmy argumentują 
m.in. koniecznością inwestowa-
nia w infrastrukturę. I tak na przy-
kład w Ostrawie i okolicy za metr 
sześcienny wody odbiorcy zapła-
cą o 3,99 Kč więcej, czyli 84,66 
Kč. Klientów Północnomoraw-
skich Wodociągów i Kanalizacji 
(SmVaK), fi rmy, która zaopatruje 
w wodę m.in. dawne powiaty kar-
wiński i frydecko-mistecki, metr 
sześcienny wody będzie kosz-
tować 90,40 Kč, czyli o 5,89 Kč 
więcej, aniżeli w roku ubiegłym. 
Warto dodać, że woda jest artyku-
łem, który po aksamitnej rewolu-
cji podrożał bodajże najbardziej. 
Przed trzydziestu laty jeden metr 
sześcienny wraz z odprowadza-
niem ścieków kosztował bowiem 
80 halerzy. 

Ile za wywóz śmieci?
Opłaty za wywóz i likwidację śmie-
ci wzrosną tylko w niektórych 
miejscowościach. Na przykład w 
Hawierzowie usługa ta drożeje o 
84 korony na osobę i rok, każdy 
mieszkaniec zapłaci rocznie 672 
korony. Z kolei we Frydku-Mist-
ku zdecydowano się na podwyżkę 
opłaty po raz pierwszy od trzy-
nastu lat. W nowym roku usługa 
kosztować będzie o 204 korony 
więcej – mieszkaniec za rok zapłaci 
za wywóz śmieci 696 koron. Osoby 
w wieku powyżej 70 lat będą korzy-
stać ze specjalnej ulgi, zapłacą tyl-
ko 348 koron rocznie. Dzieci w wie-
ku do lat 6 lat z opłaty tej zostały 
zwolnione. W niektórych gminach 
(należy do nich np. Lutynia Dolna 
w dawnym powiecie karwińskim) 
opłaty za wywóz śmieci nie ulegną 
zmianie. Mieszkańcy w dalszym 
ciągu będą płacić 600 koron od 
osoby rocznie. Są też takie miej-
scowości, jak na przykład Karwina, 
gdzie obywatele za wywóz śmieci 
nie płacą nic. Wszelkie związane 
z tym koszty ponosi od lat miasto. 
Nic się w tej materii nie zmieni tak-
że w roku bieżącym.

Mniej pasażerów, 
droższe bilety
Ludziom, którzy zwykli prefero-
wać środki komunikacji masowej 
oraz tym wszystkim, którzy nie 
mają własnego samochodu, dają 
się w tym roku we znaki podwyżki 
cen biletów. O dwie korony więcej 
zapłacimy za bilety połączeń mię-
dzymiastowych, jeżeli będziemy 
je kupować u kierowcy. O 5 proc. 
wzrosną też ceny regionalnych 
biletów okresowych. Przewoźnicy 
argumentują spadkiem przycho-
dów w okresie pandemicznych 
obostrzeń i lockdownów. Pasaże-
rów siłą rzeczy było mniej, ludzie 
stosowali się do zaleceń epidemio-
logów i jeżeli tylko mogli, unikali 
jak ognia zatłoczonych autobusów 
czy tramwajów. Efekt jest taki, że 
obecnie zarówno oni, jak i usługo-
dawcy stoją w obliczu alternatywy: 
ograniczyć liczbę połączeń lub 
podnieść ceny biletów. I tak źle, i 
tak niedobrze, w obu przypadkach 
jednak na przegranej pozycji znaj-
dą się przede wszystkim pasaże-
rowie. Póki co spółka Koordinator 
ODIS zapowiedziała, że w obrębie 
tzw. dużej Ostrawy (strefa XXL) 

podrożeją oba rodzaje biletów. Te, 
które dotąd kosztowały 16 koron, 
będą droższe o 2 korony, drugie 
będą kosztować 25 koron. Jeżeli 
ktoś kupi okresowy bilet w trady-
cyjnym, nie zaś internetowym, 
punkcie sprzedaży, zapłaci do-
datkowych 50 koron. Ten ostatni 
pomysł szczególnie zezłościł nie-
jednego klienta, ludzie pytają, dla-
czego mają być gorzej traktowani 
tylko dlatego, że nie korzystają z 
Internetu. Ostrawskie Przedsię-
biorstwo Transportowe odpowia-
da, że nikogo nie dyskryminuje, 
a tylko wykorzystuje możliwości 
wynikające z uregulowań praw-
nych. 

Nałogi kosztują
Drożeją w nowym roku także pa-
pierosy i tytoń, także ten podgrze-
wany. Powodem jest wyższa o 10 
proc. stawka akcyzy. Przeciętna 
paczka papierosów w efekcie 
podrożeje o ok. 8 koron. Warto 
wiedzieć, że rocznie sprzedaje się 
u nas ok. 13 mld sztuk papiero-
sów za niespełna 62 mld koron. W 
ostatnich latach mamy do czynie-
nia z niewielkim spadkiem sprze-

daży, obroty jednak ciągle rosną. 
Podczas gdy w 2017 roku wpływy 
z akcyzy nałożonej na wyroby ty-
toniowe wyniosły 56,2 mld koron, 
w rok później było to już 58,8 mld. 
Czy kolejna podwyżka ceny stanie 
się dla przynajmniej niektórych 
palaczy impulsem do rzucenia 
nałogu, pokaże czas.

Prąd i gaz tańsze?
Na razie trudno przewidzieć, jak 
będą się kształtować ceny żywno-
ści. Potanieje na pewno niewiele 
produktów, ale, jak utrzymują eks-
perci, nie należy się też spodzie-
wać gwałtownych podwyżek. Nie 
powinen grozić natomiast w naj-
bliższym czasie wzrost cen ener-
gii elektrycznej i gazu ziemnego. 
Przeciwnie, największy krajowy 
dostawca elektryczności ČEZ jesie-
nią zapowiedział, że przeciętna ro-
dzina, która nie ogrzewa domu czy 
mieszkania elektrycznością, za-
płaci rocznie za energię o ok. 800 
koron mniej. Kilka tysięcy rocznie 
miałoby pozostać w portfelach 
także ludziom, którzy ogrzewają 
swoje gospodarstwa domowe ga-
zem. 

Sądzę, że wielu naszych klientów tak na-
prawdę nie wie, czego będzie potrzebo-
wać. Przedsiębiorcy przychodzą do nas 

i mówią „chcemy zwiększyć zyski”, „chcemy 
pozyskać nowych klientów”. I my im w tym 
skutecznie pomagamy, bo okazuje się, że 
nadal wiele fi rm nie ma żadnej wiedzy o no-
woczesnym marketingu, a pojęcia takie jak 
„media społecznościowe”, „marketing on-li-
ne” czy „internetowa wyszukiwarka” nic nie 
mówią ich właścicielom – stwierdza Urszula 
Fukała, współwłaścicielka agencji marketin-
gowej WOXO impressions. Zaznacza jednak, 
że czasami klienci mają bardzo konkretne 
zlecenia. Chcą na przykład, by stworzyć im 
fi rmową stronę internetową albo proszą, by 
ktoś poprowadził ich profi l w mediach spo-
łecznościowych. – W takich przypadkach na-
sze zadanie jest o wiele łatwiejsze – żartuje.

Na co dzień agencja WOXO zajmuje się 
analizą i tworzeniem kompletnych strategii 
marketingowych. Buduje strony interneto-
we, robi zdjęcia produktów, nagrywa fi lmy 
promocyjne. Jej domeną są też badania ryn-
ku, analiza konkurencji, segmentacja grup 
docelowych, analiza słów kluczowych, two-
rzenie podręczników procesów marketin-
gowych. Firma zajmuje się ponadto grafi ką 
cyfrową, identyfi kacją wizualną fi rm i budo-
waniem ich marki. – Nie specjalizujemy się w 
jakiejś konkretnej dziedzinie. Pracowaliśmy 
dla dziesiątek przedsiębiorców z różnych 
branż. Naszym klientem może być zarówno 
drukarnia, fabryka chemiczna, sprzedawca 
samochodów, jak i szkoła gotowania. Dzia-
łamy kompleksowo, a przy tym zajmujemy 
się zarówno marketingiem B2B, czyli tym 
kierowanym do innych przedsiębiorców, jak 
i marketingiem B2C, adresowanym do zwy-
kłych klientów – tłumaczy Urszula Fukała.

Jej przygoda z własnym biznesem zaczę-
ła się przed pięciu laty, choć wcześniej także 
zajmowała się zarządzaniem strategicznym. 
– Ponieważ jednak nie lubię być ograniczana 
na przykład sztywnym czasem pracy, wspól-
nie z kolegą Igorem Kluziokiem zdecydowa-

liśmy się założyć fi rmę. 
Ja w tym czasie od kilku 
lat mieszkałam w Pradze, 
natomiast mój wspólnik 
uczył się w Brnie. Mimo to 
postanowiliśmy, że spró-
bujemy. Oczywiście po-
czątki były bardzo trud-
ne, bo zaczynaliśmy od 
zera. Igor kończył studia, 
a ja pracę na etacie. Wy-
korzystując jednak nasze 
kontakty krok po kroku 
zaczęliśmy pozyskiwać 
klientów. Przy tym Śląsk 
Cieszyński był dla nas 
bardzo ważny, ponieważ 
w Pradze agencji marke-
tingowych jest mnóstwo, 
a konkurencja ogromna. 
Na Zaolziu mieliśmy wię-
cej możliwości, ponieważ 
przed pięciu laty byli-
śmy tutaj bodaj pierwszą 
agencją marketingową, 
która oferowała komplek-
sowe usługi. Udało nam 
się więc wejść na rynek w 
bardzo dobrym czasie, a gdy mogliśmy zapre-
zentować większym klientom pierwsze zreali-
zowane przez nas projekty, efekt był lawino-
wy – wspomina Urszula Fukała.

Dziś bizneswoman dzieli czas między Pra-
gę a Czeski Cieszyn. Nad Olzą bywa regular-
nie przynajmniej przez tydzień w miesiącu. 
WOXO impressions ma bowiem klientów nie 
tylko w stolicy, ale także w Ostrawie, Hawie-
rzowie, Czeskim Cieszynie czy Trzyńcu. Agen-
cja oferuje swe usługi również za granicą. 

– Biznesowo nie jesteśmy jeszcze w miej-
scu, w którym chcielibyśmy być, ale naszą 
ideą od początku była obsługa fi rm, które 
chcą wejść na czeski rynek. Nasz zespół jest 
dwujęzyczny. Zna realia i w Czechach, i w 
Polsce, dlatego stworzyliśmy polską wer-
sję naszej strony internetowej. Ale klientów 

mieliśmy już także ze Szwajcarii i USA – 
mówi moja rozmówczyni i jako ciekawostkę 
podaje, że klienci z Polski najczęściej pytają 
ją o fenomen Seznamu, czyli portalu, który z 
powodzeniem rzucił wyzwanie potężnemu 
Google.

W marcu WOXO impressions otworzy 
nowe biuro w Czeskim Cieszynie. Kancelaria 
znajdzie siedzibę naprzeciw polskiej pod-
stawówki. Przedsiębiorcy skupiają się teraz 
na kompletowaniu nowej, cieszyńskiej eki-
py, która w niedalekiej przyszłości zacznie 
pozyskiwać kolejnych klientów. – Szukamy 
przede wszystkim ludzi młodych i utalen-
towanych, władających językiem polskim, 
angielskim, a jeśli to możliwe, także francu-
skim. Nabór to obecnie nasz zdecydowany 
priorytet – mówi Urszula Fukała.  (wik)

Kwesti onariusz fi rmowy

Rok założenia: 2016

Branża: mass media 

Liczba pracowników: 5

Kontakt: 
737 01 Czeski Cieszyn
Aleja Pokoju 42
170 00 Praga 7 
Plynární 1093/27

Tel. +420 776 621 543

E-mail: urszula@woxo.cz

Www.woxo.cz

• Urszula Fukała w towarzystwie Igora Kluzioka 
(z prawej) oraz Dominika Vladaža, content mana-
gera agencji XOXO. Fot. ARC WOXO impressions
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S P O R T 

Ostatnie szlify przed startem rozgrywek
W najbliższy weekend rusza 

wiosenna runda Fortuna 
Ligi. Zimowa przerwa w rozgryw-
kach najwyższej klasy piłkarskiej 
była w tym roku bardzo krótka. 
Sprawdziliśmy, w jakiej formie 
znajdują się nasze drużyny przed 
startem kluczowej fazy sezonu. 

KARWINA – 
TRZYNIEC 0:0
Karwina: Neuman (63. Ciupa) – 
Dramé, Eduardo (46. Šindelář), 
Twardzik – Ndefe (46. Janečka), 
Jean Mangabeira (46. Jursa), Herc, 
Smrž (82. Vlachovský), Bartošák – 
Ostrák (63. Tavares), Papadopulos 
(74. Zhelizko).

Trzyniec: (I połowa): Pastornic-
ký – Bolf, Vaněk, Janoščín, Hýbl 
– Weber, Samiec – Hlúpik, Buneš, 
Puchel – Attah; (II połowa): Ada-
muška – Omasta, Vaněk, Janoščín, 
Javůrek – Foltyn, Steinhübel – 
Stáňa, Buneš (60. Andrejev), Cien-
ciala – Nieslanik.

Remis w sparingowych der-
bach jest sukcesem drugoligowego 

Trzyńca, który rozgrywki w Fortu-
na Narodowej Lidze zainauguruje 
dopiero w marcu. Pierwszoligowa 
Karwina zaczyna rewanżową rundę 
Fortuna Ligi już w najbliższą sobotę, 
od wyjazdowej bitwy ze Slováckiem.

– Był to typowy pojedynek sta-
rych znajomych. W przerwie zimo-
wej, niezwykle krótkiej, zaliczyli-
śmy tylko jeden mecz kontrolny, 
właśnie z Trzyńcem. Zobaczymy, 
czy to wystarczy, żeby złapać odpo-
wiednią formę, ale ten dylemat do-
tyczy wszystkich klubów w pierw-
szej lidze – stwierdził Juraj Jarábek, 
szkoleniowiec MFK Karwina. 

Trener Trzyńca, František Stra-
ka, wrócił w znajome strony. Wró-
ciły m.in. wspomnienia z udanej 
pracy nad Olzą uwieńczonej ura-
towaniem pierwszoligowej skóry 
przez karwińskich piłkarzy. So-
botni występ skomentował jednak 
dla dziennikarzy asystent Straki, 
Tomasz Jakus. – Nawiązaliśmy do 
dobrej gry z końcówki jesiennego 
sezonu. To znaczy z naciskiem na 
dobrze poukładaną defensywę, a 
także futbol bez większych błędów 

indywidualnych – ocenił remisowe 
derby drugi trener Trzyńca. 

Więcej z obozu MFK Karwina 
przed startem wiosennej części 
Fortuna Ligi w piątkowym nume-
rze gazety. 

OSTRAWA – 
LÍŠEŇ 2:0
Do przerwy: 2:0. Bramki: 15. Pokor-
ný, 26. Buchta. Ostrawa:  Laštůvka 
– Sanneh (70. Fillo), Pokorný (46. 
Svozil), Stronati (70. Kukučka), 
Fleišman (46. Kuzmanović) – Te-
tour (46. Jánoš), Kaloč (61. Drozd) 
– Buchta (61. Kaloč), Mena (46. 
Zajíc), Holzer (70. Chvěja) – Po-
točný (61. Tijani).

Ostrawianie, w odróżnieniu od 
Karwiny, zdążyli rozegrać w zimo-
wym okienku sparingowym dwa 
mecze kontrolne. Oba z drugoligo-
wymi przeciwnikami. W niedzielę 
podopieczni trenera Luboša Koz-
la zrehabilitowali się za niewypał 
z ubiegłego tygodnia, kiedy to 
przegrali z Prościejowem 0:1. Tym 
razem też nie wszystko wypaliło, 

zwłaszcza skuteczność wciąż pozo-
stawia wiele do życzenia.

Na 1:0 trafi ł głową Jakub Pokor-
ný, a wynik sparingu ustalił z po-
dania Jiřego Fleišmana świetnie 
grający David Buchta. – Liczy się 
wygrana w sprawdzianie general-
nym, ale oprócz dwóch bramek 
widziałem też wiele niedokładno-
ści oraz niewykorzystanych okazji. 

Stać nas na znacznie więcej – sko-
mentował spotkanie Kozel. 

Również z obozu Banika więcej 
najnowszych wieści pojawi się w na-
szej gazecie tuż przed startem wio-
sennych rozgrywek. Banik rozpocz-
nie walkę o pierwszoligowe punkty 
w nowym roku od mocnego uderze-
nia – niedzielnego hitu 15. kolejki ze 
Spartą Praga (18.30).   (jb)

• Derby pomiędzy Karwiną a Trzyńcem zakończyły się 
bezbramkowym remisem. Fot. mfk karvina

Solą hokeja są gole
Powiedzenie „Jaki nowy rok, taki cały rok” w przypadku Stalowników Trzyniec nabiera niepokojącego wymiaru. 
Podopieczni trenera Václava Varadi przegrali trzy mecze z rzędu, w niedzielę 0:2 z Libercem, spadając w nowym 
roku z fotela lidera Tipsport Ekstraligi. Sprawdza się natomiast terapia nowym szkoleniowcem w Witkowicach. 
Ostrawianie pod wodzą Miloša Holania sięgnęli w weekend po drugie zwycięstwo w nowym roku, wygrywając na 
wyjeździe z Karlowymi Warami. 

Janusz Bitt mar

Stalownicy nawiązali w nie-
dzielnym wieczornym hicie 
34. kolejki do nieudanych 

występów z Pardubicami i Pilznem, 
męcząc się głównie w ofensywie. 
– Gramy zbyt skomplikowany ho-
kej, z dużą liczbą niepotrzebnych 
podań, tymczasem solą hokeja są 
gole – stwierdził napastnik Erik 
Hrňa. Trenerzy Václav Varad’a i Ma-
rek Zadina wykorzystali w meczu 
wszystkich zdrowych hokeistów. 
Lista kontuzjowanych zawodników 
w podbeskidzkim klubie jest nieco 
krótsza, niż jeszcze miesiąc temu, 
ale do ideału daleko. Wciąż do dys-
pozycji trenerów brakuje m.in. pol-
skiego napastnika Arona Chmie-
lewskiego. – Chłopakom nie można 
odmówić determinacji. Bardzo za-
leżało im na przełamaniu kiepskiej 
passy, ale niestety nic z tego nie 
wyszło. Zespół Liberca wykazał się 
lepszą skutecznością w kluczowych 
momentach – ocenił przegrane nie-
dzielne zawody Marek Zadina, dru-
gi trener HC Stalownicy Trzyniec. 

W ostatnich trzech meczach 
trzyńczanie zdobyli tylko jedną 
bramkę. Tak słabej efektywności 
nie można tolerować nawet w piłce 
nożnej, a co dopiero w najszybszym 
sporcie zespołowym świata. – Dołek 
psychiczny to może za mocne okre-
ślenie, ale na pewno brakuje nam 

cwaniactwa, 
a także zim-
nej krwi w 
k o ń c ó w c e 
– stwierdził 
Tomáš Kun-
drátek, który 
w zespole 
S t a l o w n i -
ków należy 
do najbar-
dziej ofen-
s y w n y c h … 
o b r o ń c ó w. 
W meczu z 
L i b e r c e m 
męczył się 
m.in. naj-
lepszy strze-
lec zespołu, 
Matěj Strán-
ský, który w tym sezonie może się 
pochwalić 21 zdobytymi bramkami. 
Z nadmiaru chęci niewiele wycho-
dziło również pozostałym Stalow-
nikom. Trenerzy wykorzystali w 
niedzielnym pojedynku obu spro-
wadzonych zza oceanu Kanadyjczy-
ków – Taylora Leiera i Jacka Rode-
walda, ale także w drugim występie 
w barwach Stalowników napastnicy 
ze stażem w NHL i AHL nie zachwy-
cili. – Obaj potrzebują czasu, żeby 
zaaklimatyzować się w drużynie i 
dostosować się do stylu gry w cze-
skiej ekstralidze. AHL i Tipsport 
Ekstraliga to zupełnie inne światy 
– zaznaczył Zadina. 

Okazja do rehabilitacji pojawi 
się w dzisiejszym meczu na tafl i 
trzeciej w tabeli Mladej Bolesławi, 
gdzie Stalownicy wyruszą samolo-
tem, wykorzystując połączenie na 
linii Warszawa – Ostrawa – Praga. 
– Zaoszczędzimy cztery godziny, a 
pod względem fi nansowym podróż 
również nas nie zrujnuje. Jeden bi-
let kosztuje 700 koron – zdradził 
Jan Peterek, dyrektor sportowy 
trzynieckiego klubu. Stalownicy 
wylądują w Pradze, skąd wyruszą 
do Mladej Bolesławi autokarem. 
Pojedynek drugiego z trzecim ze-
społem tabeli rozpoczyna się o 
godz. 17.30. 

Weekend z  kategorii marzeń 
przeżyli hokeiści Witkowic, którzy 
w piątek pokonali w Ostravar Are-
nie ekipę Mladej Bolesławi 3:1, a 
dwa dni później zwyciężyli na tafl i 
Karlowych Warów 4:1. – Kluczowa 
była defensywa. W niedzielę za-
graliśmy prawie bezbłędnie, a do 
tego rewelacyjnie bronił Dolejš – 
skomentował wygraną Radek Phi-
lipp, drugi trener HC Witkowice 
Ridera. – Zwyżkę formy chcemy 
potwierdzić również we wtorko-
wym meczu z Ołomuńcem – dodał 
były znakomity obrońca, a obecnie 
najbliższy współpracownik trenera 
Miloša Holania.  

TIPSPORT EKSTRALIGA

TRZYNIEC – 
LIBEREC 0:2
Tercje: 0:1, 0:1, 0:0. Bramki i asysty: 
15. Bulíř (Gríger), 39. R. Pavlík (J. 
Vlach). Trzyniec: Kacetl – Gernát, 
M. Doudera, D. Musil, M. Adámek, 
Jaroměřský, Kundrátek – Hrehorčák, 
Marcinko, Marti n Růžička – Leier, P. 
Vrána, Rodewald – M. Stránský, M. 
Kovařčík, O. Kovařčík – Dravecký, 
Peterek, Hrňa – Kurovský.

K. WARY – 
WITKOWICE 1:4
Tercje: 0:2, 0:1, 1:1. Bramki i asy-
sty:  50. D. Kaše (Rohan, Flek) – 11. 
Mikyska, 18. Dočekal (Werbik, L. 
Kovář), 40. L. Krenželok (Lakatoš), 
48. Kalus (Mallet). Witkowice: Dolejš 
– Pyrochta, Polák, Gewiese, Galvinš, 
Koch, L. Kovář, Černý – Svačina, J. 
Hruška, Lakatoš – L. Krenželok, Dej, 
Schleiss – Mallet, Mikyska, Kalus – 
Fridrich, Werbik, Dočekal. 
Lokaty: 1. Sparta Praga 62, 2. Trzy-
niec 59, 3. Ml. Bolesław 58,… 11. 
Witkowice 34 pkt. Dziś: Ml. Bole-
sław – Trzyniec i Witkowice – Oło-
muniec (17.30).

• Stalownicy męczą się ostatnio w 
ofensywie. W niedzielę nie znaleźli 
anti dotum na świetnego Petra Kváčę, 
który w zeszłym roku bronił bramki 
Trzyńca. Fot. ZENON KISZA

S P O R T

Dominika Cibulkowa, 
była słowacka tenisistka

Bardzo mi przykro z powodu tego, że zaszczepiłam się na koronawirusa poza 
kolejką, w stosunku do wszystkich osób, które dopiero czekają na szczepionkę. 
Jednocześnie jednak chciałabym zachęcić ludzi, aby nie bali się szczepień 

W SKRÓCIE

Fot. ARC

RETROSKOP 

Meldujemy się z kolejną odsło-
ną zabawy zwanej Retroskop. 

Zanim, drodzy Czytelnicy, zacznie-
cie się zastanawiać nad „tajemni-
czą” postacią wygrzebaną z archi-
wum sportowego do dzisiejszego 
numeru, pora na prawidłową od-
powiedź z ubiegłego tygodnia. Bo-
haterką poprzedniego pytania była 
Grażyna Rabsztyn – dwukrotna 
halowa mistrzyni Europy w biegu 
na 60 m przez płotki (1975, 1976), 
trzykrotna mistrzyni Uniwersja-
dy (1973, 1975, 1977), wielokrotna 
mistrzyni Polski, której w udanej 
karierze nie udało się jedynie zdo-
być medalu igrzysk olimpijskich. 
Pomimo tego, że foto-zagadka z 
ubiegłego wtorku należała do trud-
niejszych w dotychczasowej serii 
Retroskopu, do mojej skrzynki 
pocztowej znów napłynęło kilka-

dziesiąt poprawnych odpowiedzi. 
Co warte podkreślenia, grono tro-
picieli starych zdjęć wciąż się roz-
rasta. 

Przed nami jubileuszowe, 40. py-
tanie. Za tydzień do jednego z Was 
ponownie uśmiechnie się szczę-
ście w postaci wygranego voucheru 
o wartości 500 koron do sieci skle-
pów Sportisimo. Zatem, powodze-
nia!

PYTANIE NR 40
Bohaterem dzisiejszej odsłony Re-
troskopu jest jeden z najodważniej-
szych polskich sportowców. Swoją 
karierę zawdzięcza zamiłowaniu 
do… wody.

– Bez wody źle się czuję – przy-
znał w jednym z licznych wywia-
dów. Słynny motorowodniak w 
swojej karierze zdobył 27 medali 

mistrzostw świata i Europy. W 
czasie swojej zawodniczej kariery 
wielokrotnie ulegał ciężkim wy-
padkom, w tym przeżył  śmierć 
kliniczną  po bardzo groźnym wy-
padku podczas zawodów pod Berli-
nem na jeziorze Gatow w 1982 roku.

– Każdy z wywalczonych tytułów 
jest dla mnie cenny. Moja domina-
cja w  tym sporcie trwała wiele lat 
i  na każdy z  sukcesów musiałem 
ciężko pracować – zdradził. – Naj-
cenniejszy jest dla mnie pierwszy 
złoty medal mistrzostw świata wy-

walczony w 1979 roku w Poznaniu 
na Malcie. Był to pierwszy mój ty-
tuł mistrzowski, a  zarazem pierw-
szy złoty medal mistrzostw świata 
zdobyty w  tej dyscyplinie przez 
Polaka – podkreślił nasz bohater. 
W ślady ojca poszedł syn Bartek, 
uczestnik prestiżowych zawodów 
motorowodnych klasy Formuła 1. 
To motorowodny odpowiednik wy-
ścigów samochodowych F1. 

Na odpowiedzi czekam do naj-
bliższej niedzieli pod adresem: 
bittmar@glos.live.  (jb)

STOCH: BĘDZIEMY ŁAPAĆ DOBRĄ 
ENERGIĘ. Kamil Stoch poczuł się w 
weekend jak w książce „Doktor Jeky-
ll i Pan Hyde”. W sobotę zwyciężył w 
świetnym stylu w konkursie Pucharu 
Świata w skokach narciarskich w 
Titi see-Neustadt, zaś dzień później 
na tym samym obiekcie był… sie-
demnasty. – Oczywiście, że to efekt 
zmęczenia. To były dwa długie, in-
tensywne tygodnie. Chcemy wrócić 
do domu, zregenerować się, wyci-
szyć. Mimo że dało mi się to mocno 
we znaki, był to niesamowity czas, 
bo wspiąłem się na wyżyny. Tych 
parę dni bez zawodów sprawi, że w 
Zakopanem będzie OK – stwierdził 
Stoch. Najlepsi skoczkowie świata 
powalczą na Wielkiej Krokwi już w 
najbliższy weekend. Podobnie jak 
w całym dotychczasowy sezonie, 
trybuny znów będą puste. – W 
dalszym ciągu nie wyobrażam sobie 
tego, że nie będzie kibiców. Taka jest 
sytuacja, musimy to zaakceptować. 
Trzymajcie kciuki, wysyłajcie dobrą 
energię, my będziemy ją łapać oraz 
wkładać w nogi i w głowę. 
LEWANDOWSKI NAJLEPSZYM 
SPORTOWCEM POLSKI. Tego 
można się było spodziewać. W 
najstarszym i najbardziej presti żo-
wym plebiscycie sportowym nad 
Wisłą tworzonym przez dziennik 
„Przegląd Sportowy” triumfował nie 
kto inny, jak Robert Lewandowski. 
Piłkarz reprezentacji Polski i Bayer-
nu Monachium wyprzedził tenisistkę 
Igę Świątek i skoczka narciarskiego 
Kamila Stocha. Lewandowski zo-
stał sportowym królem 2020 roku 
zgodnie z oczekiwaniami – wygrał 
z Bayernem Monachium Ligę Mi-
strzów, a także Bundesligę i Puchar 
Niemiec. Na deser, skądinąd bardzo 
smaczny, zwyciężył w plebiscytach 
FIFA i UEFA na najlepszego piłkarza 
sezonu. Iga Świątek, druga w ze-
stawieniu „Przeglądu Sportowego”, 
to sensacyjna triumfatorka wiel-
koszlemowego turnieju tenisowego 
French Open na kortach Rolanda 
Garrosa w Paryżu. Kamila Stocha 
też nie trzeba Państwu przedsta-
wiać. Trzykrotny mistrz olimpijski w 
skokach narciarskich zawojował w 
zeszłym tygodniu Turniej Czterech 
Skoczni.  (jb)

Jan Nezmar 
na ratunek Góralom
TS Podbeskidzie Bielsko-Biała, uczestnik najwyższej klasy rozgrywek piłkarskich w Polsce, 
zwabiło w swoje szeregi byłego dyrektora sportowego Slovana Liberec i Slavii Praga, Jana 
Nezmara. Dla ostatniego klubu ekstraklasy to zastrzyk świeżej krwi w sztabie sportowym. 
Kolejnym krokiem mają być zmiany kadrowe, niekoniecznie z nastawieniem wyłącznie na 
czeski rynek piłkarski.

Janusz Bitt mar

Jan Nezmar, którego kibice za-
pamiętali ze świetnych wystę-
pów w barwach Opawy, Liber-

ca (w tym drugim klubie stworzył 
zabójczy duet z Jiřim Štajnerem) 
czy Slovácka, po zakończeniu mene-
dżerskiej pracy w Slavii Praga liczył 
na dłuższy piłkarski urlop. Oferta 
ze strony Podbeskidzia spadła więc 
jak grom z jasnego nieba. W sobotę 
43-letni Czech został przedstawiony 
polskim dziennikarzom na ofi cjal-
nej on-line konferencji prasowej.

– Cieszę się na współpracę z Pod-
beskidziem – stwierdził Nezmar, 
który na chwilę obecną kończy 
w Czechach studia z zarządzania 
sportem. Nezmar, który w swojej 
karierze zdobył ponad 100 ligo-
wych bramek, jest pod wrażeniem 
warunków, jakie oferuje piłkarzom 
TS Podbeskidzie. – Podbeskidzie to 
także dla mnie szansa na rozwój. 
Jest tu piękny stadion i ludzie, któ-
rzy mają wizję. Na razie jest czas na 
poznawanie się. O strategii poroz-
mawiamy za pół roku – podkreślił. 

– Jan Nezmar złożył nam pierw-
szą wizytę jesienią ubiegłego roku, 
kiedy skorzystał z zaproszenia, 
żeby przyjrzeć się bliżej warunkom 
panującym w naszym klubie. Po kil-
ku spotkaniach przystąpił na naszą 
ofertę, żeby zostać doradcą spor-
towym Podbeskidzia – powiedział 
„Głosowi” Bogdan Kłys, prezes TS 

Podbeskidzie. Kłys jesienią nie po-
zostawił nic przypadkowi, stwarza-
jąc Nezmarowi podczas jego pierw-
szej wizyty w Bielsku-Białej bardzo 
komfortowe warunki, włącznie z 
osobistym tłumaczem i znawcą 
czeskiego oraz polskiego futbolu, 
Janem Zolichem z Karwiny.

– Polski i czeski to wprawdzie 
słowiańskie języki, ale również w 
terminologii piłkarskiej jest wiele 
słów z kategorii zdradliwych. Wło-
darze Podbeskidzia chcieli ułatwić 
Nezmarowi zadanie, zresztą Honza 
jest osobą bardzo inteligentną, po 
studiach wyższych i jestem prze-
konany o tym, że szybko nauczy się 
polskiego na takim poziomie, żeby 

potrafi ł się dogadać bez większych 
problemów – powiedział nam Zo-
lich, którego czytelnicy „Głosu” 
z pewnością kojarzą jako trenera 
drużyny oldbojów Orły Zaolzia. 

Według naszych informacji, 
Nezmar po zakończeniu bieżące-
go sezonu ekstraklasy powinien 
awansować na fotel dyrektora spor-
towego klubu. – Jesteśmy pod wra-
żeniem tego, co Nezmar zrobił w 
sekcji sportowej Slavii Praga i Slo-
vana Liberec, w dodatku pochodzi 
z Opawy znajdującej się godzinę 
jazdy od Bielska-Białej – zaznaczył 
Kłys w rozmowie z naszą gazetą. 

Na półmetku rozgrywek Górale 
zajmują ostatnie miejsce w tabeli. 

Nezmar obej-
rzał na żywo 
kilka spotkań 
z udziałem 
Podbeskidzia 
w jesiennym 
sezonie eks-
traklasy, na 
bieżąco inte-
resuje się też 
całą polską 
ekstraklasą. 
– Nie jestem 
jeszcze ide-
alnie zorien-
towany w te-
macie, czuję 
respekt przed 
polską piłką. 
Zauważyłem, 
że Podbeski-

dzie stawia na ofensywny futbol, 
wyniki były jednak dalekie od 
ideału. Wiosną wszyscy w klubie 
liczą tylko na jedno, że uda się 
uratować w Bielsku-Białej najwyż-
szą klasę rozgrywek – stwierdził 
nowy doradca sportowy TS Pod-
beskidzie. 

Nezmar przed powrotem do 
Czech zdążył jeszcze obejrzeć 
pierwszy tegoroczny sparing – wy-
grany przez Górali sobotni poje-
dynek z Opawą (1:0). Wznowienie 
rozgrywek PKO BP Ekstraklasy za-
planowane jest na ostatni weekend 
stycznia. Podbeskidzie na pierwszy 
ogień podejmuje 31 stycznia Legię 
Warszawa.  

• Czech Jan Nezmar ma wyprowadzić Górali z impasu. Fot. MICHAŁ CHWIEDUK
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Znajdź nas na YouTubie
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

WOLNE 
MIEJSCE PRACY
Gmina Sucha Górna

przyjmie 

REFERENTA
gospodarki komunalnej

z wykształceniem:
matura lub wyższe
Czas nieokreślony

Chętni powinni postępować
wg ogłoszenia opublikowanego na 

tablicy urzędowej pod nr. 125/2020 
na www.hornisucha.cz
Info: tel. 596 420 171
Oferty należy składać 

do 15. 1. 2021

WOLNE 
MIEJSCE PRACY
Gmina Sucha Górna

przyjmie 

GŁ-019

Ignacy Jan Paderewski 
bohaterem konkursu
Biuro pełnomocnika rządu 

do spraw Polonii i Pola-
ków zaprasza do udziału 

w konkursie „Ignacy Jan Pade-
rewski – pianista wirtuoz, kom-
pozytor, polityk, dyplomata, mąż 
stanu, mecenas sztuki i architek-
tury”. Projekt jest skierowany do 
uczniów szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych i artystycz-
nych z Polski oraz uczniów szkół 
polskich za granicą.

Konkurs ma na celu m.in. 
przybliżenie młodzieży sylwetki 
Ignacego Jana Paderewskiego, 
zainteresowanie pięknem jego 
twórczości, niezwykłym życiem, 
godną naśladowania postawą, 

wrażliwością estetyczną, a także 
uświadomienie wagi poświęcenia 
i determinacji w dążeniu do od-
zyskania niepodległości Polski. 
Obejmuje zaś wiele dziedzin osa-
dzonych w obszarach aktywnej 
działalności tego wielkiego Pola-
ka.

Organizatorami konkursu są 

wielkopolski kurator oświaty oraz 
Instytut Dziedzictwa Myśli Naro-
dowej im. Romana Dmowskiego 
i Ignacego Jana Paderewskiego 
w Warszawie. Honorowego pa-
tronatu udzielili przedsięwzięciu 
minister kultury i dziedzictwa na-
rodowego, minister edukacji i na-
uki oraz wojewoda wielkopolski. 

Pula konkursowych nagród wyno-
si 25 tys. zł, ale przewidziano też 
nagrody dla nauczycieli przygo-
towujących najlepszych uczniów. 
Formularz zgłoszeniowy znajduje 
się na stronie internetowej: wre.
ko.poznan.pl/paderewski/. Ter-
min zgłoszeń upływa zaś 20 stycz-
nia.  (wik)

Pobiegną 
o puchar Wisły
W niedzielę, 31 stycznia, na 

trasach Kubalonki odbę-
dzie się po raz pierwszy bieg nar-
ciarski „O Puchar Wisły”. Zawody 
w ramach Pucharu Polski Amato-
rów zostaną rozegrane stylem kla-
sycznym, a startować mogą w nich 
dzieci, młodzież i dorośli.

Wszyscy, którzy chcą wziąć 
udział w imprezie, proszeni są o 
rejestrację przy pomocy formula-
rza zgłoszeniowego dostępnego na 
stronie internetowej miasta: www.
wisla.pl. Zapisy potrwają do 27 
stycznia.

Jak informują organizatorzy 
zawodów, liczba miejsc jest ogra-
niczona (100 osób w kategoriach 
dzieci i młodzieży oraz 150 osób w 
biegach na 6,9 i 15 km), uczestnicy 
zostaną zaś wpisani na listę starto-
wą po weryfi kacji ich zgłoszeń oraz 
przyjęciu opłaty startowej. – Prosi-
my na bieżąco śledzić stronę inter-
netową oraz profi l miasta na porta-
lu Facebook, gdzie podawane będą 
aktualności związane z tym wyda-
rzeniem – informują organizatorzy 
biegu narciarskiego „O Puchar Wi-
sły”.  (wik)

Więcej czasu 
na złożenie wniosku
Wychodząc naprzeciw 

prośbom i oczekiwaniom 
organizacji pozarządowych bio-
rących udział w naborze ofert w 
konkursie „Polonia i Polacy za gra-
nicą 2021” pełnomocnik rządu ds. 
Polonii i Polaków za granicą zdecy-
dował o wydłużeniu terminu skła-
dania ofert z 30 grudnia 2020 r. do 
15 stycznia 2021 r. (do godz. 17.00). 
Jednocześnie został zmieniony 
termin informacji na temat ofert 
zakwalifi kowanych do udzielenia 
dotacji. Ogłoszenie wyników kon-
kursu odbędzie się do 31 marca.

O wydłużenie terminu składa-
nia dokumentów wnioskowały 
organizacje pozarządowe biorą-
ce udział w tym przedsięwzięciu. 
„Prośba wynika z faktu, iż w dobie 

pandemii część naszych polonij-
nych partnerów zgłasza problemy 
wynikające z istniejących ograni-
czeń lub stanu zdrowia. Część osób 
jest w izolacji lub kwarantannie, a 
część ma utrudniony kontakt ze 
współpracownikami. Są też wyjaz-
dy świąteczne, a nawet zawodowe 
problemy związane z końcem roku 
budżetowego. Utrudniony kontakt 
z wnioskodawcami powoduje kło-
poty z dopełnieniem obowiązku 
uzgodnienia budżetów i poinfor-
mowania o tym benefi cjentów. Do 
tego dochodzi trwający do dziś 
proces napływu nowych ofert, 
ponieważ benefi cjenci zachęceni 
możliwością składania ofert do 
30 grudnia przesyłają wnioski, ale 
też pytania i prośby o wsparcie w 

przygotowaniu projektów. Nikogo 
nie chcemy pozostawić bez pomo-
cy, ale też możliwego wsparcia ze 
strony KPRM w 2021 roku, dlatego 
przyjmujemy nadal wnioski, aby 
umieścić je w złożonych ofertach, 
niemniej aby było to możliwe, 
niezbędny jest dodatkowy czas na 
skompletowanie danych oraz speł-
nienie obowiązku informacyjne-
go wobec benefi cjentów – napisał 
prezes Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”, Dariusz Piotr Bonisławski, 
w liście do Jana Dziedziczaka, peł-
nomocnika rządu ds. Polonii i Po-
laków za Granicą. Podobne pisma 
wysłali zaś prezesi Fundacji „Po-
moc Polakom na Wschodzie” oraz 
Fundacji „Wolność i Demokracja”. 
 (wik)

Skarbonki również w schroniskach 
Z uwagi na obowiązujący na-

dal piąty stopień obostrzeń w 
systemie PES Kwesta Trzech Króli 
przebiega przede wszystkim wirtu-
alnie. Kolędnicy nie mogą kwesto-
wać tak jak w poprzednich latach, 
czyli odwiedzając domy. 

W poszczególnych miejsco-
wościach można wesprzeć kwe-
stę gotówką, wrzucając datki 
do zapieczętowanej skarbonki 
Caritasu w ratuszu lub kościele, 
ewentualnie w innym miejscu 
publicznym. Informacje znajdują 
się najczęściej na stronie interne-
towej urzędu miasta lub gminy. 
Jedną ze skarbonek umieszczono 
na portierni Magistratu Miasta 
Trzyńca. Będzie do dyspozycji 

darczyńców do 24 stycznia, czyli 
do ofi cjalnego zakończenia zbiór-
ki. 

Caritas w Jabłonkowie infor-
muje, że skarbonki znajdują się w 
kościołach katolickich i urzędach 
gmin regionu jabłonkowskiego, a 
więc m.in. w samym Jabłonkowie, 
Mostach, Łomnej Dolnej, Bukow-
cu. Skarbonki czekają także na 
datki turystów – w schroniskach 
na Kamienitym, Wielkim Połomie, 
Skałce, Severce, Ostrym, Kozubo-
wej. 

Wolontariusze jabłonkowskiego 
Caritasu korzystają z faktu, że tak-
że w okresie obowiązywania piąte-
go stopnia PES kolędnicy w ramach 
Kwesty Trzech Króli mogą pisać na 

drzwiach domostw symboliczne 
błogosławieństwo poświęconą kre-

dą oraz wrzucać ulotki z informa-
cjami o przebiegu kwesty.  (dc)

• Skarbonka znajduje się także na porti erni Magistratu w Trzyńcu. 
Fot. ARC Magistratu
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TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Mor-
derstwo (s.) 9.45 Śladami gwiazd 
10.10 Alpiniści (fi lm) 11.30 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Wygra-
na 14.15 Małżeństwa z rozsądku 
(s.) 15.55 Napisała: Morderstwo (s.) 
16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomo-
ści regionalne 18.25 Gdzie jest mój 
dom? 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.10 Doktor Martin 
(s.) 21.00 Dobry adres (s.) 21.55 Ma-
lostranskie humoreski (fi lm) 23.30 
Sprawy detektywa Murdocha (s.) 
0.15 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Cudowna planeta 
9.55 Cuda starożytności 10.35 Bor-
neo – prastara wyspa 11.30 Ester 
Krumbachová 11.45 Wyrobisko gór-
nicze Kovárna 12.10 Nie poddawaj 
się plus 12.35 Nie poddawaj się 13.05 
Ostatnia ofi ara 13.35 Skrzydła wojny 
14.20 Hannibal 15.15 Samoloty, które 
zmieniły świat 16.05 Królestwo natu-
ry 16.30 Historia lisiej rodziny 17.20 
Wspaniała Ameryka 18.15 W kampe-
rze po Czechach 18.45 Wieczorynka 
19.00 Na hulajnodze 19.15 Magazyn 
religijny 19.50 Wiadomości w cze-
skim j. migowym 20.00 Amerykań-
ska wojna 20.55 Ester 22.00 Projekt 
nazizm 22.55 Grantchester (s.) 23.40 
Doktor Foster (s.) 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 Ulica 
(s.) 10.05 Spece (s.) 11.00 Co o tym 
sądzą Czesi 12.00 Południowe wia-
domości 12.40 Niedorozwiedzeni (s.) 
13.00 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 14.15 Castle (s.) 15.05 Men-
talista (s.) 16.57 Popołudniowe wia-
domości 17.30 Co o tym sądzą Czesi 
18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Oświadczyny 
po irlandzku (fi lm) 22.05 Zabójcza 
broń (s.) 23.00 Mentalista (s.) 0.45 
Castle (s.). 
PRIMA 
6.15 Max Steel (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 9.05 Nakryto do stołu! 10.10 
M.A.S.H. (s.) 11.15 Dotyk magii (fi lm) 
13.00 Strażnik Teksasu (s.) 13.55 
Gliniarz i prokurator (s.) 14.55 Poli-
cja Hamburg (s.) 15.50 Agenci NCIS 
(s.) 16.40 Policja w akcji 17.30 Wia-
domości kryminalne 17.50 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 
Showtime 20.15 Slunečná (s.) 21.35 
7 przypadków Honzy Dědka 22.45 
Złote rączki 23.10 Policja w akcji 0.05 
Agenci NCIS (s.). 

ŚRODA 13 STYCZNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Żyrandol 10.35 Doktor 
Martin (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Zawodowcy (s.) 14.55 
Gniazdo (s.) 15.50 Napisała: Morder-
stwo (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 
AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.10 Grzeszni 
ludzie miasta Pragi (s.) 20.55 Hercule 
Poirot (s.) 22.35 Komicy na piątkę 
23.30 Maigret i żona kasiarza (fi lm) 
1.05 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Grecja w rytmie 
buzuki 9.55 Historia lisiej rodziny 
10.50 Projekt nazizm 11.40 Nasza 
wieś 12.10 Na muzycznym szlaku 
12.40 Droga drewna 13.10 Wspania-
ła Hiszpania 14.00 Magazyn chrze-
ścijański 14.30 Człowiek plus 15.20 
Telewizyjny klub niesłyszących 15.50 
Tajemnice Darwina 16.45 Tajemni-
ce Watykanu 17.40 Ester 18.45 Wie-
czorynka 18.55 Babel 19.25 Kawałek 
drewna z drzewa 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Kamera 
w podróży 21.00 Mistrzowie medycy-
ny 21.30 Czeskie rybie legendy 22.25 
Lotnicze katastrofy 23.10 Łowca (s.) 
0.05 Afganistan 1979. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Uli-
ca (s.) 9.50 Misja nowy dom 11.00 
Co o tym sądzą Czesi 12.00 Połu-
dniowe wiadomości, sport, pogoda 
12.40 Niedorozwiedzeni (s.) 13.00 
Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 14.15 Castle (s.) 15.05 Mentalista 

(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.30 Co o tym sądzą Czesi 18.30 Uli-
ca (s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 Zamieńmy się żonami 21.35 
Małe miłości 22.35 Zabójcza broń (s.) 
23.25 Mentalista (s.) 1.10 Castle (s.). 
PRIMA 
6.15 Max Steel (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 9.15 Nakryto do stołu! 10.10 
M.A.S.H. (s.) 11.15 Jak z dalekiej 
gwiazdy (fi lm) 13.00 Strażnik Tek-
sasu (s.) 13.55 Gliniarz i prokurator 
(s.) 14.50 Policja Hamburg (s.) 15.45 
Agenci NCIS (s.) 16.35 Policja w akcji 
17.25 Wiadomości kryminalne 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 
19.55 Showtime 20.15 Policja krymi-
nalna (s.) 21.35 Show Jana Krausa 
22.35 Skarby ze strychu 23.30 Policja 
w akcji 0.30 Agenci NCIS (s.). 

CZWARTEK 14 STYCZNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Wszystko-party 10.40 
Grzeszni ludzie miasta Pragi (s.) 11.30 
AZ kwiz 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Sama w domu 14.00 
Chomik 14.20 Hercule Poirot (s.) 
15.55 Napisała: Morderstwo (s.) 16.40 
Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 18.00 Wiadomości re-
gionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Doktor Martin (s.) 21.00 
Gejzer 21.35 Pr. dyskusyjny 22.30 Pr. 
rozrywkowy 23.30 Miejsce zbrodni – 
Berlin (s.) 0.55 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Zwierzęta wiecz-
nego śniegu 9.55 Ciekawość rekinów 
10.15 Wspaniała Ameryka 11.10 Ta-
jemnice Watykanu 12.05 Wewnątrz 
SpaceX 12.55 Ostatnie tajemnice 
trzeciej rzeszy 13.45 Afganistan 1979 
14.45 Przez ucho igielne 15.15 Ame-
rykańska wojna 16.00 Kwartet 16.30 
Wspaniała Hiszpania 17.20 Czeskie 
rybie legendy 18.15 Mistrzowie medy-
cyny 18.45 Wieczorynka 18.55 Przy-
gody nauki i techniki 19.25 Czeskie 
wsie 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Najciekawsze 
miasta świata 21.00 W kamperze po 
Czechach 21.25 Zakazany bóg 21.55 
Reguły kłamstwa (fi lm) 23.55 Queer 
0.25 Fargo (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 Ulica 
(s.) 10.05 Małe miłości 11.00 Co o tym 
sądzą Czesi 12.00 Południowe wia-
domości 12.40 Niedorozwiedzeni (s.) 
13.00 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 14.15 Castle (s.) 15.05 Men-
talista (s.) 16.57 Popołudniowe wia-
domości 17.30 Co o tym sądzą Czesi 
18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 21.40 Gwiezd-
ne życie 22.10 Zabójcza broń (s.) 
23.05 Mentalista (s.) 0.50 Castle (s.). 
PRIMA 
6.15 Max Steel (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 9.15 Nakryto do stołu! 10.10 
M.A.S.H. (s.) 11.15 Na zawsze razem 
(fi lm) 13.05 Strażnik Teksasu (s.) 
14.00 Gliniarz i prokurator (s.) 14.55 
Policja Hamburg (s.) 15.50 Agenci 
NCIS (s.) 16.45 Policja w akcji 17.30 
Wiadomości kryminalne 17.50 Na-
kryto do stołu! 18.55 Wiadomości 
19.55 Showtime 20.15 Slunečná (s.) 
21.35 Tak jest, szefi e! 22.45 Wydział 
kryminalny (s.) 0.00 Policja w akcji. 

POLECAMY

• Doktor Marti n
Wtorek 12 stycznia, 
godz. 20.10 
TVC 1

• W kamperze po Czechach
Czwartek 14 stycznia, 
godz. 21.00 
TVC 2

• Hercule Poirot
Środa 13 stycznia, 
godz. 20.55 
TVC 1

CZYTAJ NAS CODZIENNIE! 

 www.glos. l ive

Gdyby miłość mogła uzdrawiać, a łzy wskrzeszać,
byłabyś z nami...

13 stycznia minie 3. bolesna rocznica, kiedy od nas ode-
szła na zawsze nasza Najukochańsza Mamusia

pani VĚRA JUDASZEWICZOWA
Z miłością i szacunkiem wspominają mąż i córki z ro-
dzinami. GŁ-011

Wszystko przemija – to przeznaczenie,
lecz jedno zostaje – wspomnienie!

Dzisiaj, 12 stycznia 2021, mija czwarta rocznica, kiedy 
na zawsze umilkło serce naszego Kochanego Brata

śp. OTTO JAWORKA
z Trzanowic

długoletniego kierownika ZPiT „Olza”.
 GŁ-010

Dnia 9 stycznia obchodziłaby 100. rocznicę urodzin

śp. ANNA TACINOWA 
z Oldrzychowic

O chwilę wspomnień prosi najbliższa rodzina.
 GŁ-023

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

Śmierć zabiera nam człowieka, 
ale nie zabiera nam wspomnień o nim.

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że dnia 
7 stycznia 2021 roku w wieku niespełna 90 lat zakoń-
czył swą podróż życiową nasz Ukochany Ojciec, Teść, 
Dziadek, Pradziadek, Wujek i Szwagier 

śp. mgr ROMAN ŻYŁA
z Czeskiego Cieszyna-Mistrzowic

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w środę 13 stycznia 2021 
w kościele katolickim w Lutyni Dolnej w wąskim gronie najbliższych. 
W bólu pogrążona rodzina. GŁ-020

Ludzie odchodzą, ale w pamięci zostają ich czyny.
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

śp. mgr ROMANA ŻYŁY
długoletniego i ofi arnego członka Zarządu naszego Koła

składa córce Halinie Franek i całej Rodzinie Zarząd PZKO Mistrzowice.
 GŁ-024

Pani Annie Rzyman składamy najszczersze wyrazy głębokiego współ-
czucia, żalu i smutku z powodu śmierci 

MĘŻA
Zarząd MK PZKO w Karwinie-Raju. GŁ-021

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.

OFERTY

MASZ PROBLEM Z SAMOCHO-
DEM? Naprawimy go! AUTOSERVIS 
- PNEUSERVIS Pamicar s.r.o. - TEL: 
+420 608 120 706.
 GŁ-729
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UŚMIECHNIJ SIĘ LOGOGRYF

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

MINIKWADRAT MAGICZNY I LOGOGRYF ŁAMANY

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie 
rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy 

przysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsyłania 
upływa w środę 27 stycznia 2021 r. Nagrodę z 29 grudnia 
otrzymuje  Cecylia Marcolowa ze Starego Bogumina. Au-
torem dzisiejszych łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie logogryfu łukowego z 29 grudnia: TOAST 
Rozwiązanie logogryfu łamanego z 29 grudnia: 
ZABAWA
Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej z 29 grudnia: 
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

Rozwiązaniem logogryfu jest nieforemna figura ulepiona ze śniegu podobna do postaci ludzkiej...

1. armata, którą Andrzej Kmicic wysadził w powietrze pod Jasną Górą
2. państwo w Ameryce Środkowej, między Nikaraguą a Panamą, ze stolicą San Jose
3. gmina w województwie podkarpackim w powiecie leżajskim
4. krzywa linia albo nierówna, wklęsła lub wypukła powierzchnia
5. lokal dla amatorów espresso, kafejka
6. mieszkała w Kanaanie

Wyrazy trudne lub mniej znane: KURYŁÓWKA
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K K K K K K

A A A A A A

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. miasto w USA, w 
stanie Arizona, 
znane z westernu 

2. mały Ulryczek, 
gdy dorośnie

3. do mycia albo w 
dominie

4. amerykański ra-
per i piosenkarz 
R&B lub starogre-
ski oszczep

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: AKON

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. bogini kojarząca 
się z Księżycem

2. bieg, przemijanie 
czasu

3. pieszczotliwie o 
polskim mikrobu-
sie z Nysy

4. koczownik turec-
ko-ałtajski

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: AWAR
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Rozwiązaniem dodatkowym logogryfu jest dokończenie myśli Stanisława Jerzego Leca: 
„Chodź własnymi drogami,
nawet po obcych...”

1.-4. najstarszy okres ery mezo-
zoicznej

3.-6. muzyczny instrument stru-
nowy z okrągłym pudłem 
rezonansowym

5.-8. jednostka podziału teryto-
rialnego w Mongolii

7.-10. antonim biorcy
9.-12. dystrykt w prowincji Pa-

ruro w Peru
11.-2. pies gończy o długich, 

cienkich nogach

Wyrazy trudne lub mniej zna-
ne: ACCHA




