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Trudny i droższy sezon 
PROBLEM: Droższa energia oraz aura, która do środy nie przypominała typowej zimy, są zabójczą mieszanką 
dla beskidzkich ośrodków narciarskich. Naśnieżanie stoków i eksploatacja wyciągów sporo kosztują. Narciarze 
i snowboardziści płacą za karnety więcej niż w poprzednim sezonie, podrożały także kursy narciarskie.  

Danuta Chlup 

N
awet w Isteb-
nej, gdzie 
zwykle przez 
całą zimę 
można liczyć 
na dobre wa-
runki śniego-

we, z czego korzysta sporo polskich 
szkół z Zaolzia wyjeżdżających tam 
na kursy narciarskie, w ostatnich 
dniach warunki się pogorszyły. 
Wczorajsze opady i spadająca tem-
peratura budziły niemniej nadzie-
ję, że można będzie zaśnieżać. 

– Wyciągi na głównym stoku 
działają, ale pokrywa jest już mini-
malna, są przetarcia.  Już dwie noce 
dyżurujemy, czekamy na mróz, 
aby rozpocząć nowe naśnieżanie 
– powiedział wczoraj „Głosowi” 
Jerzy Heczko, kierownik technicz-
ny istebniańskiego ośrodka Złoty 
Groń.  Solidna pokrywa, którą uda-
ło się wyprodukować na początku 
zimy, zmniejszyła się o 75 centyme-
trów. 

– Skończyło się na tym, że zasi-
liliśmy wodą Bałtyk – stwierdził 
Heczko z gorzką ironią. 

Koszty naśnieżania wzrosły. 
Ośrodek Złoty Groń płaci w tym 
roku o ok. 100 proc. więcej za 
energię elektryczną niż w roku po-
przednim. To generuje nie tylko 
wzrost kosztów naśnieżania, ale 
i eksploatacji kolei linowej oraz 
wyciągów, ogrzewania lokali ga-
stronomicznych i tym podobnie. 
Na szczęście koszty energii nie są 
jedynymi składnikami ceny karne-

tów narciarskich. Dlatego, jak zdra-
dził Heczko, karnety podrożały tyl-
ko o 10-12 proc. 

W zeszłym tygodniu na Złotym 
Groniu uczyli się jazdy na nartach 
uczniowie polskich podstawówek 
z Czeskiego Cieszyna i Trzyńca. 
Warunki były niesprzyjające, pod 
względem pokrywy śnieżnej był to 
najgorszy dotąd tydzień w sezonie. 

– Kolej linowa nie była czynna, 
ale mogliśmy korzystać z orczy-
ka – powiedziała naszej gazecie 
dyrektorka Szkoły Podstawowej 
im G. Przeczka w Trzyńcu Anna 
Jeż.  Dodała, że ze względu na brak 
optymalnych warunków zajęcia na 

stoku przeplatano z oświatą, po-
znawaniem osobistości sportu, za-
jęciami integracyjnymi. 

Kursy narciarskie dla szkół w 
tym roku podrożały. Rodzice trzy-
nieckich uczniów płacili za kurs 
narciarski w Istebnej łącznie z 
karnetem 820 złotych (ok. 4,3 tys. 
koron), o 70 złotych więcej niż w 
zeszłym roku. 

– Rodzice to zaakceptowali, nikt 
nie miał zastrzeżeń do ceny. Poje-
chali wszyscy uczniowie klas 8a i 
8b – powiedziała dyrektorka, do-
dając, że gdyby rodziców któregoś 
z dzieci nie było stać na pokrycie 
pełnych kosztów, może poprosić o 

pomoc z funduszu socjalnego Ma-
cierzy.

Do wczoraj nieczynne były ze 
względu na warunki pogodowe 
ośrodki Kempaland w Bukowcu 
oraz Ski Mosty w Mostach koło Ja-
błonkowa. Bukowiecka stacja nar-
ciarska popularna jest zwłaszcza 
wśród rodzin z dziećmi i mniej za-
awansowanych narciarzy. Jednak 
do momentu poprawy warunków 
zostały odwołane również szkół-
ki narciarskie dla najmłodszych, 
bardzo popularne m.in. w polskich 
przedszkolach na Zaolziu. 

Ośrodek Ski Mosty, podobnie 
jak inne stacje narciarskie, w grud-

niu przygotował i zaśnieżył stok 
na rozpoczęcie sezonu. Niestety 
wysiłek i koszty przyniosły krót-
kotrwały efekt, ponieważ wkrótce 
przyszła odwilż. 

– W tej chwili ośrodek jest nie-
czynny, czekamy na mróz. Kiedy 
tylko nadejdzie, będziemy zaśnieżali 
– zapewnił gestor ośrodka Pavel Ta-
ufer. Także mostecki ośrodek odczuł 
podwyżkę cen energii. Ceny karne-
tów podniósł o 12 procent. W Bukow-
cu podrożały o jedną dziesiątą. 

Do Mostów wybiera się na kurs 
narciarski polska podstawówka z 
Hawierzowa-Błędowic. 

– Już dwukrotnie przesuwali-
śmy termin ze względu na pogodę, 
mamy nadzieję, że na początku 
lutego uda nam się wreszcie wyje-
chać – przyznał Tomasz Łabudek, 
dyrektor szkoły. Także błędowiccy 
uczniowie zapłacą za pięciodniowy 
pobyt i kurs więcej niż w poprzed-
nim roku. Cena wzrosła o ok. 400 
koron i wynosi 4,5 tys. 

Ośrodek Biała należy do nielicz-
nych, które od rozpoczęcia sezonu 
w połowie grudnia nie przerwały 
ruchu, co nie znaczy, że czynne są 
wszystkie wyciągi i nartostrady. 
Wczoraj kursowała kolej linowa i 
jeden z wyciągów, można było ko-
rzystać tylko z części tras.                   

– W zależności od warunków 
śniegowych na bieżąco ogranicza-
liśmy ruch w miejscach, gdzie nie 
dało się jeździć – powiedziała „Gło-
sowi” pracownica ośrodka Petra 
Neumannowa. Ośrodek Ski Biała 
podniósł ceny karnetów o jedną 
czwartą.  

Wybrane ceny karnetów narciarskich w beskidzkich ośrodkach (sezon główny 2022/2023)

POLSKA
1 dzień (zł) 4 godz. (zł)

pełny ulgowy pełny ulgowy

Istebna – Złoty Groń 145 120 105 90

Ustroń – Czantoria 140 130 120 110

Wisła – Cieńków 145 120 105 90

REPUBLIKA CZESKA
1 dzień (Kc) 4 godz. (Kc)

pełny ulgowy pełny ulgowy

Biała 840 340 (690)* 720 300 (600)*

Bukowiec 485 330 375 270

Mosty k. Jabłonkowa 650 510 530 420

* w zależności od rodzaju ulgi

• Jerzy Heczko dogląda na ruch kolei 
linowej na Złotym Groniu. Wczoraj, po-
mimo nie najlepszych warunków, można 
tam było pojeździć na nartach. 
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
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Petr Hladík,
wiceminister środowiska RC

CYTAT NA DZIŚ

•••
Przygotowujemy system tak zwanych stref 
go-to, czyli konkretnych obszarów, na których 
można byłoby bardzo szybko budować 
odnawialne źródła energii. Przyspieszenie jest 
po prostu konieczne

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

KARWINA
W mieście już od ośmiu 
lat działa Młodzieżowa 
Rada Karwiny (MRK). 
Obecnie zrzesza 12 
aktywnych członków i 
zaprasza w swoje szeregi 
kolejne młode osoby, 
które chciałyby swoimi 
pomysłami i aktywnością 
wpłynąć na życie w mie-
ście i organizować różne 
przedsięwzięcia. Przyjmo-
wani są chętni w wieku 
od 13 do 30 lat. Rada 
organizuje regularnie kilka 
imprez w roku, kolejne 
przygotowuje. Do naj-
popularniejszych należy 
wspólna przejażdżka na 
rolkach po mieście, którą 
MRK zorganizowała już 
kilkakrotnie. Karwińscy 
młodzieżowcy spotykają 
się także z rówieśnikami z 
Polski i Słowacji. 
 (dc)

NYDEK
W „Drzewiónce” przygo-
towano na okres zimy kil-
ka imprez o charakterze 
prelekcji i warsztatów. 
Pierwszą styczniową była 
pogadanka o pszczołach, 
którą prowadził prze-
wodniczący bystrzyckich 

pszcze-
larzy Marti n 
Szturc. Opowiadał 
m.in. o tym, jak można 
pomagać pszczołom 
żyjącym na terenach 
zabudowanych. W lu-
tym odbędą się warsz-
taty tworzenia aniołów 
techniką macramé 
oraz prelekcja o ziołach i 
herbatach, którą popro-
wadzą lektorki z Polski, z 
Beskidzkiego Domu Zie-
lin „Przytulia”. Na począ-
tek marca zaplanowano 
pogadankę o ogrodach 
naszych przodków.
 (dc)

OSTRAWA
Województwo moraw-
sko-śląskie w tym roku 
podzieli pomiędzy pla-
cówki opieki społecznej 
40 mln koron. Benefi -
cjenci mogą przeznaczyć 
pieniądze na akcje inwe-
stycyjne, wyposażenie 
placówek, ale też kształ-
cenie pracowników. Ce-
lem programu jest pod-
niesienie jakości usług. 
O dotacje mogą zabiegać 
podmioty wpisane do 
rejestru placówek opieki 

społecznej. Wnioski będą 
przyjmowane pod koniec 
lutego, o podziale fun-
duszy zadecyduje Rada 
Województwa na począt-
ku czerwca. 
 (dc)

TRZYNIEC
Magistrat wprowadził 
od stycznia nowość w 
pobieraniu opłat admini-
stracyjnych. Część z nich 
można obecnie uiszczać 
bezgotówkowo. Karty 
płatnicze są akceptowane 
w Wydziale Transportu, w 
sprawach związanych z re-
jestracją pojazdów, usłu-
gami techników i prawami 
jazdy. W Wydziale Spraw 
Wewnętrznych można 
płacić kartą w agendzie 
ewidencji mieszkańców, 
dowodów osobistych i 
paszportów.  (dc)

piątek

sobota

niedziela

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

dzień: -2 do -1ºC 
noc: -2 do -3ºC 
wiatr: 3-6 m/s

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

DZIŚ...

20
stycznia 2023

Imieniny obchodzą: 
Fabian, Fabiana, Sebasti an
Wschód słońca: 7.30
Zachód słońca: 16.03
Do końca roku: 345 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Bigosu, 
Dzień Miłośników Sera
Przysłowia: 
„Fabian i Sebasti an gdy 
mróz dadzą, srogą zimę 
przyprowadzą”

JUTRO...

21
stycznia 2023

Imieniny obchodzą: 
Agnieszka, Epifaniusz, Inez
Wschód słońca: 7.29
Zachód słońca: 16.05
Do końca roku: 344 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Babci, 
Międzynarodowy Dzień 
Przytulania
Przysłowia:
„Jak święta Agnieszka 
wypuści śnieg z mieszka, 
to go nie powstrzyma ani 
do Franciszka (24.01.)”

POJUTRZE...

22
stycznia 2023

Imieniny obchodzą: 
Anastazy, Wincenty
Wschód słońca: 7.27
Zachód słońca: 16.07
Do końca roku: 343 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Ostrego Sosu
Przysłowie:
„Gdy na Wincentego 
i nawrócenie Pawła 
(25.01) pogoda świeci, 
spodziewajcie się dobrego 
lata, dzieci”

POGODA

OSTRAWA

TRZYNIEC

KARWINA

NYDEK

Tylko od początku roku 
w wypadkach drogowych 
w regionie zginęły 
4 osoby, z czego 2 to 
piesi. Do tragicznego 
zdarzenia doszło niedawno 
w Nawsiu – na przejściu dla 
pieszych na ul. Dworcowej 
potrącone zostały dwie 
kobiety. Zmarły w szpitalu 
w wyniku obrażeń. 
Kierowca najpewniej ich nie 
zauważył. Policja apeluje 
do pieszych o używanie 
odblasków i zachowanie 
bezpieczeństwa na drogach. 

Szymon Brandys

D
o wypadku w Naw-
siu doszło 10 stycz-
nia o godz. 16.30. 
Jak informują 
f u n k c j o n a r i u s z e 
z Komendy Woje-
wódzkiej Policji w 

Ostrawie, kobieta jadąca fabią z niezna-
nych przyczyn najpewniej nie zauważy-
ła dwóch pieszych na przejściu. Potrą-
cone kobiety miały 77 i 84 lata. Sprawą 
zajmuje się trzyniecka komenda. 

W całym województwie morawsko-
śląskim w zeszłym roku policja odno-
towała ponad 300 potrąceń pieszych. 
Większość miała miejsce w nocy w 
terenie zabudowanym – tylko 15 proc. 

z nich poza. Tylko w zeszłym tygo-
dniu w regionie doszło do 7 wypad-
ków z udziałem pieszych. – Biorąc 
pod uwagę godziny, w jakich mia-
ły miejsce odnotowane przez nas 
zdarzenia, oczywistym jest, że pie-
szy na drodze musi być widoczny 
– podkreśla Soňa Štětínská, rzecz-
niczka ostrawskiej komendy woje-
wódzkiej. 

W tym tygodniu policjanci w re-
gonie rozpoczęli akcję, której ce-
lem jest podniesienie bezpieczeń-
stwa pieszych i rowerzystów na 

drogach szczególnie w okresie sła-
bej widoczności. Funkcjonariusze 
koncentrują się przede wszystkim 
na osobach, które poruszają się w 
ruchu drogowym bez odblasków 
czy odpowiedniego oświetlenia, 
ale też na tych uczestnikach ruchu, 
którzy nie dotrzymują przepisów 
dla pieszych i rowerzystów (poru-
szają się po złej stronie ulicy, nie 
korzystają z chodnika itp.). 

Jak przypomina policja, piesze-
go obowiązuje „Prawo o ruchu dro-
gowym”, które nakazuje noszenia 

elementów odblaskowych w tere-
nie niezabudowanym w warun-
kach ograniczonej widoczności po 
poboczu lub wzdłuż krawędzi jezd-
ni w miejscu nieoświetlonym przez 
oświetlenie publiczne. Zalecane 
jest jednak używanie odblasków 
także w terenie zabudowanym w 
miejscach dobrze oświetlonych. 
Szczególnie funkcjonariusze ape-
lują do rodziców o przekazywanie 
dzieciom dobrego przykładu i pil-
nowanie ich, by zawsze były wi-
doczne na drodze.  

Bądź widoczny na drodze

W niedzielę zakończyła się w całej RC kontaktowa część 
Kwesty Trzech Króli. W czasie jej trwania kolędnicy 
przebrani za biblijnych Mędrców ze Wschodu, kró-
lów Kacpera Melchiora i Baltazara niezależnie od ka-
prysów pogody chodzili od domu do domu. Czasem 

przyjmowano ich chętnie, czasem mniej, oni jednak, nie zrażając się 
szli dalej, żeby zebrać jak najwięcej pieniędzy. Nie dla siebie, ale dla 
innych. 

Bycie wolontariuszem w tej kweście, to marny interes. Nie dostajesz 
nawet najmniejszej prowizji, za to na sto procent zziębniesz. Zimny 
deszcz, śnieg czy mróz – żadne z nich nie sprzyja długiemu chodze-
niu, przerywanemu raz po raz staniem przed furtką w oczekiwaniu, 
czy ktoś z domowników ci otworzy. W ostatecznym efekcie ta kwesta 
przynosi jednak efekty. Nie ma w naszym kraju większej zbiórki od tej. 
Dlatego tym bardziej byłam zaskoczona i zniesmaczona zarazem, kie-
dy się dowiedziałam, że powstała petycja przeciw. Nie przeciw samej 
kweście, kłamstwem byłoby tak napisać, ale przeciwko malowaniu na 
czarno twarzy kolędnika przedstawiającego króla Baltazara. Autorka 
petycji, powołując się na swoją przynależność do afrykańsko-czeskiej 
grupy etnicznej, uznała takie postępowanie za raniące i poniżające 
wobec obywateli RC mających inny kolor skóry. Argumentując zaś, 
pomieszała przysłowiowy groch z kapustą, przywołując sytuację XIX-
-wiecznej Ameryki, kiedy czarnoskórzy nie mogli występować w te-
atrze, w związku z czym w role murzynów wcielali się biali, odpowied-
nio się charakteryzując. Jakby ktoś miał problem ze zrozumieniem, o 
co działaczce walczącej o równe prawa króla Baltazara tak naprawdę 
chodziło, to na końcu petycji znajduje się słowo-klucz: „stereoty-
py”. Tak, autorka petycji boi się, że właśnie oto jesteśmy świadkami 
utwierdzania się w XIX-wiecznych stereotypach, sama tkwiąc w nich 
po uszy. No bo czyż nie jest współczesnym stereotypem, a może wręcz 
histerią XXI wieku doszukiwanie się dyskryminacji rasowej nawet 
tam, gdzie jej nie ma, oraz wmawianie ludziom, że czarne to właściwie 
też białe, a białe to czarne?

Być może dowiemy się kiedyś, kim byli owi nowotestamentowi trzej 
królowie. Monarchami, naukowcami, astrologami albo jeszcze kimś 
innym? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednak tak istotna jak to, co 
symbolizują. Ludzi wszystkich ras, języków i narodów, pogan, którzy 
dotąd „nie dorastali Żydom do kolan”, a których bez wyjątku Jezus 
przyszedł zbawić. Szkoda, że mieszkająca w RC przedstawicielka 
afrykańsko-czeskiej grupy etnicznej nie chce zrozumieć, że rezygnu-
jąc z czarnoskórego króla-kolędnika, symbolicznie zepchnęlibyśmy 
wszystkich mieszkańców Afryki na margines.  

ZDANIEM... Beaty Schönwald

beata.schonwald@glos.live

• W czwartek sypnęło już porządnym śniegiem. W takich warunkach dzieci 
mogą się dobrze bawić. Rodzice chyba też... Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

O CZYM POWINIEN PAMIĘTAĆ PIESZY 
W RUCHU DROGOWYM?
1. W miejscach, gdzie nie ma chodnika lub wyznaczonego pobocza, idź lewą 

stroną jezdni. Maksymalnie dwie osoby obok siebie.
2. Po chodniku poruszaj się prawą stroną lub wyznaczoną trasą dla pieszych. 

Przestrzegaj znaków drogowych – one dotyczą wszystkich.
3. Tam, gdzie jest sygnalizacja świetlna, przechodź tylko na zielonym świetle. 

Jeśli jednak zauważyłeś najeżdżający pojazd uprzywilejowany (używający 
sygnałów świetlnych i dźwiękowych), nie wchodź na „zebrę” nawet na zie-
lonym.

4. Patrz i sam bądź widoczny! Z elementami odblaskowymi w nocy kierowca 
zauważy cię z dziesięciokrotnie dłuższej odległości, niż gdybyś się poruszał 
w samym niebieskim ubraniu. 

5. Nie przechodź przez jezdnię na zakręcie lub pomiędzy samochodami (za-
trzymanymi lub zaparkowanymi).

6. Jeśli w pobliżu nie ma przejścia dla pieszych, należy przechodzić przez nie 
tylko tam, gdzie jest dobra widoczność.

• Policja apeluje do pieszych o uży-
wanie odblasków i zachowanie bez-
pieczeństwa na drogach. 
Fot. ARC Policji RC

Schole rozpoczęły 
współpracę

Dziewczęce schole dzia-
łające przy parafi ach 
katolickich w Trzyńcu 
i Wędryni zrealizowały 

wspólny projekt. Jego celem była 
integracja, kontakt z językiem pol-
skim i Polską oraz przygotowanie 
wspólnego koncertu kolęd. 

– Pierwotnie nasze wspólne 
działania miał zainaugurować 
wyjazd do Wieliczki. Niestety we 
wrześniu, kiedy miał się odbyć, 
dziewczęta się rozchorowały. Z 
tego powodu byliśmy zmusze-
ni przesunąć go na koniec lute-
go i do kopalni soli dopiero się 
szykujemy – powiedział „Gło-
sowi” kierownik trzynieckiej 
scholi Wiesław Wania. Od po-
łowy października rozpoczęły 

się natomiast wspólne próby, a 
na początku grudnia odbyło się 
zgrupowanie. Obie schole razem 
z kapelą wystąpiły po raz pierw-
szy ze wspólnym kolędowym 
repertuarem 8 bm. w kościele w 
Wędryni. W najbliższą niedzielę 
zaśpiewają natomiast w Trzyńcu. 

– Cieszę się, że dzięki projektowi 
dziewczęta nawiązały przyjaźnie, 
które już wkrótce zaowocują np. 
wspólnym wyjściem na łyżwy, cze-
go projekt w ogóle nie przewidywał 
– zaznaczył inicjator nawiązania 
współpracy między zespołami 
Wiesław Wania. 

Projekt otrzymał wsparcie Kon-
sulatu Generalnego RP w Ostrawie 
oraz Funduszu Rozwoju Zaolzia 
Kongresu Polaków w RC. (sch)

• Dziewczęta szlifowały repertuar na wspólnym zgrupowaniu. Fot. ARC

Kolejna mapa gwarowa

Gorolskie Centrum 
Informacji Tury-
stycznej „Gotic” 
w Mostach koło 

Jabłonkowa wydało pod 
koniec ub. roku gwarową 
mapę wioski oraz związaną 
z nią broszurę. Na 22 lutego 
br. zaplanowało ich promo-
cję z  udziałem osób, które 
przyczyniły się do realizacji 
tego dzieła. 

 Mapa z broszurą ukazały 
się nakładem 2 tys. egzem-
plarzy. Już teraz dostęp-
ne są darmowo w „Goticu” oraz 
w miejscowej bibliotece. Wartość 
tych publikacji tkwi w tym, że za-
wierają one nazwy lokalne zapisa-
ne w polskiej i czeskiej transkrypcji 
w takim brzmieniu, jak zawsze były 
w Mostach używane. W broszurze 
znajdziemy ponadto dwujęzyczny 
polsko-czeski fachowy wykład o 
ich etymologii oraz wiele ciekawo-
stek dotyczących miejscowego na-
zewnictwa.

– Dzięki bogatej historii w Mo-
stach powstał szereg nazw lokal-
nych, które stosowane są bardziej 
w wersji mówionej niż pisanej. Na-
zwy te odzwierciedlają historyczne 
wydarzenia i procesy, które tutaj 
przebiegały, jak np. kolonizacja 
wałaska, budowa umocnień Wiel-
ki Szaniec, budowa kolei żelaznej 
i tunelów, wytyczanie granic po 
konfl iktach wojennych w dawnej i 
niedalekiej przeszłości czy zmiany 
języka urzędowego. Dziś często nie 

wiemy, jak napisać poprawnie daną 
nazwę lokalną i co ona właściwie 
oznacza – przekonuje dyrektorka 
mosteckiego centrum informacji 
turystycznej Alena Kolčárkowa.

Celem inicjatorów i realizatorów 
tego przedsięwzięcia było ocalenie 
tradycyjnych nazw miejscowych 
od zapomnienia, a także nadzieja, 
że dzięki temu nazwy te przetrwa-
ją i będą stosowane przez kolejne 
pokolenia. Mapa wraz z  broszurą 
mogą służyć ponadto jako cenny 
materiał do pracy nauczycieli, stu-
dentów, badaczy, językoznawców 
i historyków. Z osób, które najbar-
dziej przyczyniły się do powstania 
tych publikacji, należy wymienić 
prof. Daniela Kadłubca, Andrze-
ja Niedobę oraz Bronisława On-
draszka. 

Mapa została wydana w skali 
1:8000 i obejmuje cały obszar kata-
stralny Mostów koło Jabłonkowa.

 (sch)

• Mapa „Mosty po naszimu” jest już dostępna. 
Fot. „Goti c”

Mistrzowie rzemiosła 
będą mieli uczniów

Plecionkarstwo, koronczar-
stwo koniakowskie, sny-
cerstwo, rusznikarstwo, 
obróbka wełny, introli-

gatorstwo – to rzemiosła, których 
będzie się można uczyć w ramach 
Szkoły Rzemiosł. Najnowsza ini-
cjatywa Zamku Cieszyn, której 
celem jest zachowanie i promocja 
rzemiosła w regionie, ruszy 3 mar-
ca. Zapisy właśnie trwają. 

Oferta Szkoły skierowana jest za-
równo do osób, które nie mają żad-
nego doświadczenia w rzemiośle, 
jak i do tych, które już poznały pod-
stawy pracy z danym materiałem. 

Jak podkreślają organizatorzy, 
szkoła to odpowiedź na niektóre 
z wyzwań dynamicznie zmienia-
jącego się świata, jakie od dawna 
obserwujemy. „Masowa produkcja, 
kurczenie się zasobów, zanik lokal-
nej wspólnotowości, zapominanie 
tradycji i umiejętności rzemieślni-
czych to niektóre z nich” – wymie-
niają na stronie zamekcieszyn.pl. 
– Chcemy inspirować do działania 
i zachęcać do odkrywania poten-
cjału rzemiosła, szerzyć wiedzę o 
związanych z nim wartościach, dać 
możliwość rozwijania i odkrywania 
własnych umiejętności – uzupeł-
nia dyrektor instytucji Magdalena 
Chorąży-Suchy.

Zajęcia będą miały formę week-
endowych zjazdów. Nauka potrwa 
10 miesięcy – od marca do grudnia. 
Zaplanowano 15 takich spotkań, 
które poprowadzą rzemieślnicy 
i mistrzowie ze Śląska Cieszyń-
skiego. Wśród wybranych instruk-
torów znajdą się: Jerzy Wałga, 
rusznikarz i twórca unikatowych 
strzelb – cieszynek, koronczarka 
Mariola Wojtas z Koniakowa, etno-

lożka Agnieszka Macoszek, Leszek 
i Anna Samińscy oraz Jarosław 
Temkin-Gołaszewski z Muzeum 
Drukarstwa podlegającego Zamko-
wi, zespół cieszyńskiego Stowarzy-
szenia „Serfenta” zajmującego się 
plecionkarstwem i snycerz Grze-
gorz Michałek z Wisły. 

Większość zajęć będzie się od-
bywała w pracowniach rzemieśl-
niczych w grupach poszczegól-
nych zainteresowanych. Szkoła 
ma uczyć nie tylko tradycyjnych 
technik rzemieślniczych, ale tak-
że dostarczyć wiedzy o tym, jak 
wprowadzać produkty rzemieśl-
nicze na rynek. – Przygotowali-
śmy dla uczniów ponadto moduł 
biznesowy, w ramach którego od-
będą się zajęcia dotyczące m.in. 
wdrażania na rynek, modeli biz-
nesowych, brandingu, fi nanso-
wania działalności gospodarczej, 
sprzedaży, marketingu – wszyst-
ko w kontekście produktów rze-

mieślniczych – wyjaśnia Chorąży-
-Suchy. 

Przedsięwzięcie jest realizowane 
w ramach projektu „Cieszyn – mia-
sto samowystarczalne”, fi nansowa-
nego ze środków Norweskiego Me-
chanizmu Finansowego 2014-2021 
w ramach programu „Rozwój lokal-
ny”. Tegoroczna szkoła to bezpłat-
ny projekt pilotażowy. Jej twórcy 
chcą jednak ten projekt rozwijać. 
– Zastanowimy się na podstawie 
zainteresowania tegoroczną edycją 
oraz wyników pracy uczniów, jak 
realizować nasz pomysł w kolej-
nych latach. To dopiero początek 
– dodaje dyrektor Zamku Cieszyn. 

Rekrutacja potrwa do końca 
stycznia. Formularz zgłoszeniowy 
dostępny jest na stronie rejestracja.
szkolarzemiosl.com. Zamek Cie-
szyn udziela także szczegółowych 
informacji pod numerem telefonu 
+48 570 719 710 lub e-mailowo info@
szkolarzemiosl.cieszyn.pl.  (szb)

• Jedna z grup swoje zajęcia będzie miała w podlegającemu Zamkowi Cieszyn 
Muzeum Drukarstwa przy ul. Głębokiej. Na zdjęciu tutor tej grupy Jarosław Goła-
szewski. Fot. SZYMON BRANDYS
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Dużo dzieci, dużo radości
Anna i Wiesław Waniowie z Trzyńca-Osówek mają czworo dzieci. Wstępując w związek małżeński nie planowali 
dużej rodziny. Są jednak szczęśliwi, że ją mają. – Większa rodzina, to większa radość – mówią bohaterzy 
pierwszego odcinka naszego cyklu spotkań z polskimi rodzinami wielodzietnymi. 

Beata Schönwald

P
ani Anna wyra-
stała w rodzinie, 
gdzie było dwoje 
dzieci. Pan Wie-
sław w sumie też, 
bo najmłodsza sio-
stra urodziła się, 

kiedy był już żonaty. – Nie zawsze 
jest tak, że kopiujemy model ro-
dziny, który wynieśliśmy z domu. 
Często właśnie ten, kto miał więcej 
rodzeństwa, chce mieć mniej dzie-
ci i odwrotnie, kto wyrastał sam, 
marzy o dużej rodzinie – stwier-
dzają Waniowie. Tymczasem plany 
i marzenia czasem się spełniają, a 
czasem nie, bo życie lubi pisać wła-
sne scenariusze.

– Wchodząc w dorosłe życie, nie 
planowałam tego, że wyjdę za mąż 
i będę miała dużo dzieci. Myśla-
łam o dwu, najwyżej trzech – mówi 
pani Anna. – Ja też nie myślałem 
o wielkiej rodzinie – przyznaje jej 
mąż. Życie potoczyło się jednak 
inaczej. Kiedy urodziło się pierw-
sze, stwierdzili, że fajnie byłoby 
mieć drugie, potem trzecie, no i 
wreszcie czwarte. Moja rozmów-
czyni nie wyklucza, że w tym cza-
sie, być może, zdecydowałaby się 
jeszcze na piąte, gdyby nie fakt, że 
z każdą kolejną ciążą nasilały się u 
niej bóle kręgosłupa.

Każde jest inne
Najstarsza jest Magda, która w ub. 
roku wyszła za mąż. Po trzech la-
tach urodził się Mirek, po czterech 
Anetka, a najmłodsza Zuzia skoń-
czyła 12 lat. – Myślę, że różnica wie-
ku trzech, czterech lat była idealna, 
bo zawsze starsze potrafi ło się za-
opiekować młodszym. Dzięki temu 
nie spotykaliśmy się z przejawami 
zazdrości i poczucia odrzucenia ty-
powymi dla mniejszych dzieci. Naj-

bardziej opiekuńczy i chyba najbar-
dziej przez wszystkich lubiany był 
Mirek, który potrafi ł się dopasować 
zarówno do swojej starszej siostry, 
jak i do swoich młodszych siostrzy-
czek, nad którymi trzymał ochron-
ną rękę. Z kolei najstarsza Magdzia 
próbowała zająć pozycję „genera-
ła”. Swoje rodzeństwo traktowała 
jak matka, ale dzieci nie chciały jej 
słuchać, bo wiedziały, że jest jedną 
z nich – wspomina ojciec rodziny.

– Każde dziecko jest inne i każ-
de wymaga czegoś innego. Grani-
ce, w których muszą się poruszać, 
powinny być jednak takie same. 
U najstarszej córki byliśmy bar-
dziej strachliwi, potem stopniowo 
zyskiwaliśmy pewność siebie. To 
była kwestia praktyki – mówi pani 
Anna. A dzieci? – Cieszyły się, kie-
dy miał się urodzić kolejny braci-
szek lub siostrzyczka. Zuzia prze-
bąkiwała nawet w swoim czasie o 
tym, że mogłabym urodzić jeszcze 
jedno – śmieje się.

Nigdy nie przeliczali 
dzieci na pieniądze
Pan Wiesław przyznaje, że jest 
szczęśliwym ojcem i bardzo go 
cieszy duża rodzina. Nigdy nie my-
ślał o kolejnym potomku w sensie 
kosztów. Zwłaszcza kiedy dzieci 
były małe. Zastosował się jednak 
do rady kolegi i od pierwszych lat 
odkładał co nieco na moment, kie-
dy syn i córki pójdą do szkoły śred-
niej, a potem, być może, na studia. 
– Kiedy dzieci są małe, nie wie-
my, czy będą uczyć się daleko od 
domu, czy blisko. Prócz wykształ-
cenia, które uważam, że jest jedną 
z najważniejszych rzeczy, którą 
jako rodzice możemy dać swoim 
pociechom, powinniśmy im rów-
nież zaproponować jakieś zajęcia 
pozaszkolne. To wszystko kosztuje. 
Mogę więc potwierdzić, że system 

oszczędności „na potem” w na-
szym przypadku bardzo dobrze się 
sprawdził – przekonuje Wania. 

Jego zdaniem, wszelki ciężar kosz-
tów utrzymania niekoniecznie musi 
spoczywać tylko na rodzicach. Dzie-
ci od pewnego wieku same mogą już 
podejmować drobne prace i nawet 
powinny to robić. – Wiele zależy od 
tego, czy nauczymy dzieci pracować 
albo czy zechcemy akceptować mo-
del roszczeniowy „mamo, daj, tato, 
daj” – stwierdza mój rozmówca. Jego 
żona przyznaje, że własne pieniądze 
uczących się lub studiujących dzie-
ci zawsze są w stanie przynajmniej 
w jakimś stopniu odciążyć budżet 
domowy. – Nie proszą już wtedy na 
przykład o pieniądze na kino czy na 
jakieś inne wyjście. Kiedy Magdzia 
zaczęła śpiewać, sama już potem ku-
powała sobie ciuchy – mówi. – My-
ślę, że dzisiaj wiele młodych próbuje 
znaleźć sobie pracę. Zwłaszcza jeśli 
są do tego prowadzeni – podsumo-
wuje pan Wiesław. 

Jest jednak jeszcze jeden aspekt 
fi nansowego zaspokajania potrzeb 
dziecka, na który pani Anna zwra-
ca uwagę. – Zawsze kupowałam 
każdemu dziecku to, co akurat po-
trzebowało, choć z ich punktu wi-
dzenia mogło wyglądać to inaczej. 
Moje doświadczenie mówi jednak, 
że im dzieci mają więcej, tym wię-
cej wymagają, i wcale nie znaczy, że 
kiedy spełnimy im każdą zachcian-
kę, będą wtedy grzeczniejsze i bar-
dziej zadowolone. Myślę, że działa 
to wręcz przeciwnie – przekonuje.

Razem, jak tylko się da
Anna Waniowa po urodzeniu 
pierwszej córki na długo musiała 
się rozstać z pracą zawodową, bo 
potem były kolejne ciąże i urlopy 
wychowawcze. Koleżanki tymcza-
sem chodziły do pracy, robiły swoje 
„kariery”. – Pod tym względem ni-

gdy nie czułam się poszkodowana. 
Zresztą mając w domu mamę do 
pomocy, w międzyczasie podejmo-
wałam jakieś prace. Jestem z zawo-
du kucharką, pomagałam więc np. 
koleżance w restauracji. Wyjście 
z domu i kontakt z innymi ludź-
mi pozwalały mi odnaleźć własną 
równowagę. Pozytywnie dołado-
wana mogłam dalej poświęcać się 
dzieciom – wspomina. Urozmaice-
niem były też regularne wyjścia na 
spotkania modlitewne matek czy 
wyjazd z koleżankami na trzydnio-
wą wycieczkę PZKO w czasie, kiedy 
każda z nich miała po troje dzieci.. 

Pan Wiesław uważa, że głównie 
kiedy dzieci są mniejsze, obecność 
ojca w domu jest bardzo ważna. 
Sam często wracał późno z pracy, 
były też wyjazdy służbowe. Week-
endy rodzina spędzała jednak ra-
zem, soboty poświęcając na różne 
prace domowe, a niedziele na od-
poczynek. Czymś w rodzaju rytu-
ału stały się wspólne niedzielne 
śniadania i obiady. Na urlopy też 
zawsze jeździli wszyscy razem. 

Czy też założą 
duże rodziny?
Im dłużej rozmawiamy, tym moc-
niejsze odnoszę wrażenie, że wie-
lodzietna rodzina Waniów to taki 
mały raj na ziemi. – No tak, bo wię-
cej dzieci to większa radość, któ-
ra dłużej trwa. Kiedy zabieramy 
się za jakąś pracę, szybciej udaje 
nam się z nią uporać, bo jest wię-
cej rąk do roboty. Taka rodzina to 
naprawdę szczęście, tym bardziej 
że nigdy nie mieliśmy z dziećmi 
poważnych problemów wycho-
wawczych. Myślę, że ważną rolę w 
tym wszystkim zawsze odgrywała 
też nasza wiara. Mając oparcie w 
Bogu, nie martwiliśmy się nigdy 
na zapas i ze spokojem patrzyli-
śmy w przyszłość – przekonują 
szczęśliwi rodzice.  

Obecnie sami są ciekawi, jak 
w przyszłości zachowają się ich 
potomkowie. Czy zechcą założyć 
duże rodziny, może nawet większe 
od tej ich, czy przeciwnie zadowolą 
się na przykład jednym lub dwójką 
dzieci?  

Benefi ty podatkowe dla rodzin
Państwo czeskie wspiera rodziny wychowujące dzieci dwoma rodzajami bene-
fi tów podatkowych. Tym podstawowym jest ulga podatkowa, którą pracownik 
oraz osoba prowadząca własną działalność gospodarczą może rozliczać rocznie 
lub korzystać z niej miesięcznie. Wysokość ulgi podatkowej rośnie z liczbą dzie-
ci. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, pierwsze dziecko obniża podatek 
rodzica o 1267 koron (rocznie 15 204 korony), drugie dziecko o 1860 koron 
(22 320), a trzecie i każde kolejne o 2320 koron (27 840). W przypadku rodziny 
z czwórką dzieci może zatem jedno z rodziców odliczyć sobie miesięcznie od 
podatku nawet 7767 koron, co rocznie daje sumę 93 204 koron.
W sytuacji kiedy naliczony podatek jest niższy od ulgi podatkowej, mamy do 
czynienia z bonusem podatkowym. Aby móc z niego korzystać, podatnik musi 
w ciągu roku osiągnąć dochód co najmniej na poziomie sześciu płac minimal-
nych. W ub. roku było to 97 200 koron. Bonus przysługuje pracownikom oraz 
osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Tym pierwszym może być wy-
płacany miesięcznie, tym drugim tylko w ramach rocznego rozliczenia podatku 
dochodowego. Minimalna wysokość bonusu wynosi 100 koron, jego maksymal-
na wartość jest nieograniczona.

• Jeden ze wspólnych urlopów. Zdjęcie pochodzi z 2017 roku. Fot. album rodzinny Waniów• Anna i Wiesław Waniowie zgodzili się opowiedzieć o swojej dużej rodzinie. Fot. BEATA SCHÖNWALD

Tak potrafi  pachnieć 
tylko herbata
Antoni Matloch jest prawdziwym znawcą herbaty. Sztuki jej parzenia, a co ważniejsze rozróżniania dobrej herbaty 
od złej, nauczył się w kraju uznawanym za kolebkę tego napoju. – Kiedy pracowałem w Chinach, zafascynowała 
mnie kultura picia herbaty. Zacząłem zgłębiać ten temat – wyjaśnił.

Beata Schönwald

A
by poznać od 
„ p o d s z e w k i ” 
tę fascynującą 
roślinę, Antoni 
Matloch odwie-
dził wiele her-
bacianych plan-

tacji. Zbierał liście, przyglądał się, 
jak w różnych regionach Chin her-
bata jest przygotowywana i uczył 
się tego wszystkiego.

Napój do wielokrotnego 
spożycia
– Herbata jest ziołem. Aby była 
smaczna i zdrowa, musi być upra-
wiana naturalnym sposobem, w 
dobrym środowisku, bez użycia 
chemii – zaznaczył. Nie wszędzie 
tak się dzieje. Liście herbaty sma-
kują bowiem nie tylko miłośnikom 
tego napoju, ale także owadom, 
które właściciele plantacji zwal-
czają za pomocą pestycydów. Taką 
herbatę, zdaniem Matlocha, trudno 
nazwać zdrową. W związku z tym 
nie poleca kupowania np. herbaty 
indyjskiej, która jest szczególnie 
„bogata” w substancje chemiczne. 
Anglicy, kiedy zdobywali Chiny, 
skradli bowiem sadzonki herbaty i 
zaczęli uprawiać je w Indiach. Inne 
środowisko sprawiło jednak, że ro-
ślinę tę zaatakowały owady z jesz-
cze większą mocą. Rozwiązaniem, 
które mogło powstrzymać tę plagę 
przed pustoszeniem plantacji, były 
pestycydy.

– W Chinach są różne odmia-
ny herbaty, od małych listeczków 
po duże, choć w gruncie rzeczy to 
jeden rodzaj rośliny – tłumaczył 
znawca herbacianego tematu. Ten 
jeden rodzaj może być zarówno 
małym krzaczkiem, jak i dużym 
drzewem. Drzewa herbaciane moż-
na spotkać wysoko w górach, w 
lasach deszczowych, gdzie rosną 
wysokie drzewa, a pod nimi nieco 
mniejsze, herbaciane. Mogą żyć 
nawet 7 tys. lat i to z nich zbiera 
się najbardziej jakościową herba-
tę. – Kiedy z takiego tysiącletniego 
drzewa zrywamy liście, to pachną 
tak, jak żadne francuskie perfumy 
nie potrafi ą pachnieć, a sam listek 
jest słodki jak miód – przekonywał. 

Herbata zawdzięcza swoją popu-
larność właśnie dobremu smakowi 
przegotowanych liści. Dobra her-
bata jest słodka, dlatego nie trze-
ba do niej niczego dodawać, nie 
trzeba zmieniać jej smaku cukrem, 
sokiem czy cytryną, jak my to robi-
my, by złagodzić jej gorzki posmak. 
– Kupiony w Chinach woreczek 
herbaty zawiera prawdziwe liście 
herbaciane, które można zaparzać 
wielokrotnie, dopóki dają smak. 
Z 7-9 gramów liści gotuję herbatę 
przez cały tydzień – jedną rano, 
dwie wieczorem – i wciąż jest do-
bra – stwierdził pan Antoni. Dodał 
jednak, że im więcej razy parzymy 
te same liście, tym dłużej musimy 

to robić, żeby uzy-
skać pożądany efekt.

Na zimę 
czy na lato?
Herbata czarna, biała 
i zielona to tak na-
prawdę wciąż ta sama 
herbata. Jej właści-
wości i smak różnią 
się w zależności od 
sposobu obróbki li-
ści. – Białej herbaty 
mamy od razu trzy 
rodzaje, gdyż może 
być produkowana 
z listków, nierozwi-
niętych listeczków 
lub z samych igieł 
– wyjaśniał Antoni 
Matloch, dodając, 
że produkcja wyglą-
da mniej więcej tak: 
kiedy zebrane liście 
herbaty lekko zwięd-
ną, prasuje się je na 
kształt dużych koła-
czy, w których powoli 
fermentują. Chińczy-
cy utrzymują, że po 
roku mamy do czy-
nienia z herbatą, po 
trzech latach z lekarstwem, pięcio-
letni produkt to złoto, a siedmiolet-
ni – bogactwo. Dlatego ze względu 
na cenę, taką białą herbatę warto 
kupić zaraz po zrobieniu, a potem 
jej wartość będzie już tylko rosnąć. 
Według Matlocha, biała herbata 
dobra jest na różnego rodzaju prze-
ziębienia. Ma właściwości rozgrze-
wające, dlatego można pić ją przez 
cały rok, również zimową porą.

W miesiącach zimowych nie 
zaleca się natomiast podawania 
herbaty zielonej ze względu na jej 
chłodzące działanie, które nieko-
rzystnie wpływa na żołądek. Co 
ciekawe, herbatę zieloną przecho-
wuje się w zamrażalce, gdzie może 
być trzymana nawet przez cały 
rok. – Herbata zielona jest chyba 
tą najbardziej popularną herbatą, a 
jej proces produkcji najkrótszy. Po 
zbiorze listeczki na chwilę zosta-
wi się w cieniu, a następnie przez 
pół godziny przesypuje się je na 
postawionym na ogniu „woku”. 
Podsuszone liście pozostawia się 
potem na kilka godzin na lekko 
zacienionym sitem miejscu i her-
bata jest gotowa, można ją parzyć 
– przybliżył specjalista do spraw 
herbacianych. Zdradził również, 
że najlepsza zielona herbata jest 
ta, którą zbiera się przed chińskim 
świętem zmarłych, czyli na przeło-
mie marca i kwietnia. Kto chciałby 
skosztować jej dopiero latem w cza-
sie wakacyjnych wojaży, nie musi 
się martwić. Sprzedawca jej odpo-
wiednią ilość wyciągnie z zamra-
żalki i zapakuje próżniowo. 

Cała paleta kolorów
To, co my znamy pod pojęciem 
herbaty czarnej, w Chinach jest 
herbatą czerwoną, w pełni fermen-

towaną, tyle że w krótkim czasie. 
Natomiast czarna chińska herbata, 
to inna specjalność, z którą najczę-
ściej można się spotkać w prowin-
cji Junnan, leżącej w południowo-
-zachodniej części Chin. – Liście 
zbiera się z dziko rosnących drzew 
herbacianych na wysokości 2 tys. 
m n.p.m. Proces fermentacji, który 
trwa miesiąc, odbywa się pod czuj-
nym nadzorem. Należy bowiem 
pilnować temperatury, żeby nie 
pojawiła się zgnilizna – zaznaczył 
pan Antoni. Nie omieszkał również 
dodać, że taka czarna herbata jest 
bardzo zdrowa i poleca się głównie 
osobom, które jedzą dużo mięsa i 
potraw ciężkostrawnych. Ułatwia 
bowiem trawienie i obniża chole-
sterol.

Jeśli chodzi o czas fermentacji, to 
gdzieś pomiędzy herbatą zieloną i 
czerwoną, znajduje się herbata nie-
bieska, częściowo fermentowana 
herbata oolong. Herbata niebieska, 
która pod wpływem słońca podle-
ga częściowej fermentacji, jest zbli-
żona do herbaty zielonej i tak samo 
należy ją przechowywać w zamra-
żalce lub w szczelnie zamkniętych 
naczyniach próżniowych. Jak zdra-
dził Matloch, jej listeczki działają 
kojąco na zmęczone oczy, a samą 
herbatę podaje się w dwu czarkach. 
Jedna służy do picia, a druga do 
wąchania. Jeszcze ładniej pachnie 
podobno herbata niebieska czę-
ściowo fermentowana na węglu 
drzewnym. – Po jej wypiciu wącha 
się garnuszek, który emanuje nie-
samowicie piękny, choć trudny do 
określenia zapach – przekonywał. 

Mało kto słyszał natomiast o żół-
tej herbacie. Nic w tym dziwnego, 
bo rzadko można natknąć się na 
nią nawet w samych Chinach. 

Skąd się wzięła herbata?

W bardzo odległych czasach, tysiące lat przed naszą erą, mityczny cesarz 
Chin, który nazywał się Żółty, pił ze względów zdrowotnych przegotowaną 
wodę. Pewnego razu przechadzał się z fi liżanką w ręku po swoim ogrodzie. 
Do gorącej wody spadł mu listek herbaty. Woda uzyskała lepszy smak. 
Podobno właśnie po tym wydarzeniu zaczęto w Chinach uprawiać i pić 
herbatę.

茶 
to chiński znak określający herbatę. Jest różnie czytany w zależności od dialektu. 
W dialekcie hokkien wymawia się „tê”, a z kolei w dialekcie mandaryńskim 
i kantońskim jako „chá”.

• Antoni Matloch wygłosił swój wykład o herbacie ty-
dzień temu na Spotkaniu Noworocznym w Domu PZKO 
w Gródku. Fot. BEATA SCHÖNWALD

Fot. ARC
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Fot. ARC szkoły

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA WITAMY

E-mail: danuta.chlup@glos.live  
Pisząc do nas, podaj swój wiek, klasę i adres szkoły, do której uczęszczasz. 

Prosimy o nadsyłanie listów o objętości do 2000 znaków ze spacjami.

Pomoc dla bezdomnych piesków 

W grudniu klasy 2. i 5. polskiej 
szkoły w Sibicy zorganizowały 
zbiórkę na rzecz bezdomnych 
piesków ze schroniska w Trzyń-
cu. Dzieci bardzo chętnie oka-
zały wsparcie. Zebraliśmy różne 
smakołyki, konserwy, biszkopty, 

suchą karmę i zabawki dla pie-
sków. Panie ze schroniska były 
bardzo zadowolone z takiej licz-
by świątecznych podarunków 
dla swoich podopiecznych. 

Dziękuję za okazaną pomoc. 
Danuta Kisiala

DOROTKA SIKORA uro-
dziła się 2 lipca ub. roku 
w szpitalu w Trzyńcu. 
Jej rodzicami są Joanna 
Wierzgoń pochodząca 
z Kocobędza i Patrik Si-
kora z Boconowic. Tuż 
po urodzeniu ważyła 
3  350 g i mierzyła 49 
cm. Rodzinka mieszka 
w Czeskim Cieszynie. 
Imię wybrała mamusia, 
od dzieciństwa bardzo 
jej się podobało. Zdję-
cie półrocznej wnuczki 
nadesłali dumni dziad-
kowie Wierzgoniowie z 
Kocobędza.

Dorota to imię pocho-
dzenia greckiego, od 
słów  doron  (dar) i  the-
os (bóg). Znaczenie: „Ta, 
która przyszła na świat 
jako dar boży”. 

 (dc)

Srebrne włosy 
i złote serce 
Jutro będziemy obchodzili Dzień Babci, w niedzielę swoje święto mają dziadkowie. Przedszkolaki i ich panie 
nauczycielki szykują dla nich niespodzianki. 

Szymon Brandys, Danuta Chlup

T
ańce, piosenki i 
wypowiedzi na te-
mat swoich dziad-
ków przygotowały 
przedszkolaki z pol-
skiego przedszko-
la w Bystrzycy. W 

styczniowe świętowanie Dnia 
Babci i Dziadka zaangażowały 
się wszystkie grupy wiekowe: 
Poziomki, Stokrotki, Paprotki i 
Dzwonki. Podglądnęliśmy we 
wtorek przygotowania do spe-
cjalnego programu „Z dziadkami 
zawsze jest wesoło”. I rzeczywi-
ście – radosnych akcentów nie 
brakowało. Panie nauczycielki 
dopytywały swoich podopiecz-
nych m.in. o to, co lubią robić 
z babcią i dziadkiem, czy ich 
dziadkowie chodzą do teatru, 
śpiewają, grają na instrumen-
tach, czy kiedyś chodzili na 
randki i czy dziadek jest dżen-
telmenem. My już odpowiedzi 
znamy, ale nie będziemy ich 
zdradzać naszym starszym czy-

telnikom, żeby nie odbierać im 
frajdy. Wnuki zaprosiły bowiem 
swoich dziadków i pradziadków 
na specjalną uroczystość, która 
odbędzie się 27 stycznia o godz. 
15:30 w sali gimnastycznej cze-
skiej szkoły. Wnuki zaprezentują 
to, czego nauczyły się w ciągu 

całego roku, a odpowiedzi na py-
tania przedszkolanek uzupełnią 
występy taneczne. 

O babciach i dziadkach pamię-
tają także dzieci z przedszkola w 
Trzyńcu-Tarasie. Pani nauczy-
cielka Magdalena Sosna przy-
słała nam zdjęcie swoich pod-

opiecznych z wykonanymi dla 
nich laurkami. 

– Przedszkolaki z trzynieckie-
go „Promyczka” składają swoim 
babciom i dziadkom najserdecz-
niejsze życzenia płynące prosto 
z małych serduszek: zdrowia, 
szczęścia, miłości, uśmiechu 

na co dzień i pociechy z wnu-
ków – napisała. I dołączyła złote 
myśli: „Babcia jest trochę rodzi-
cem, nauczycielem i najlepszym 
przyjacielem” oraz „Dziadek to 
ktoś, kto ma srebrne włosy i zło-
te serce”. 

 

Zachęcamy rodziców i dziadków do nadsyłania zdjęć nowo narodzonych dzieci (najpóźniej do ich pierwszych 
urodzin). Prosimy o podanie następujących danych: daty i miejsca urodzenia, wagi i wzrostu po urodzeniu, imion 
i nazwisk rodziców, miejscowości, gdzie mieszka rodzina, ewentualnie danych o rodzeństwie. Publikacja zdjęć 
i informacje w rubryce „Witamy” są bezpłatne.

• Przedszkolaki z Trzyńca-Tarasu z laurkami dla babć i dziadków. 
Fot. Przedszkole „Promyczek”

• Przedszkolaki z Bystrzycy pozdrawiają swoich dziadków. Na występ szykują już m.in. 
piosenki. Czy znacie „Ciasto dla dziadka” lub „Serce babci”? Nie? Sprawdźcie na www.
glos.live! Fot. SZYMON BRANDYS

Żeby mogli 
chodzić do szkoły
W ub. tygodniu w Polskim Gimnazjum w Czeskim Cieszynie odbyła się prezentacja 
międzynarodowej organizacji charytatywnej Mary’s Meals z udziałem Kristi ny 
Třeškowej z Brna. Pomysłodawczynią spotkania, w trakcie którego uczestnicy mogli 
skosztować kaszy z kukurydzy i soi, która wzbogacona o minerały podawana jest 
dzieciom w szkołach, była trzecioklasistka Maria Staš.

Beata Schönwald

Czym jest Mary’s Meals?
– To organizacja złożona z małych 
aktów miłości zwykłych ludzi z 
całego świata. W najuboższych 
krajach świata dzieci nie chodzą 
do szkoły z  powodu nędzy. Aby 
przeżyć, muszą pracować w polu 
lub żebrać. A jeśli nawet chodzą do 
szkoły, to głód nie pozwala im sku-
pić się na nauce. Mary’s Meals, za-
pewniając dzieciom jeden posiłek 
dziennie w miejscu ich edukacji, 
rozwiązuje ten problem i przynosi 
nadzieję na lepsze życie.

Ile kosztuje taki jeden szkolny po-
siłek?
– Około trzech koron. Koszt po-
siłków na cały rok szkolny dla 
jednego dziecka wynosi 550 
koron. W naszych warunkach 
to dwa wyjścia do restauracji, a 
może nawet mniej. W praktyce 
działa to tak, że organizacja 
nawiązuje współpracę z 
mieszkańcami danego 
regionu, którzy ze 
swojej strony mu-
szą zadbać o to, 
żeby w danym 
miejscu była 
studnia i 
kuchnia, 
bo tam 
b ę d ą 
gotować 
j e d z e n i e . 
Natomias t 
Mary’s Me-
als zapewnia 
surowce, któ-
re – jeśli to tylko 
możliwe – kupuje 
od miejscowych 
gospodarzy. Dzię-
ki temu koszty 
logistyczne są 
niewielkie, a go-

spodarka lokalna jest wspierana. 
Organizacja działa przede wszyst-
kim dzięki wolontariatowi. Na 
całym świecie 93 proc. darowizn 
idzie bezpośrednio na pomoc cha-
rytatywną. W RC to aż 100 proc., 
ponieważ koszty prowadzenia cze-
skiej fi lii są fi nansowane ze źródeł 
prywatnych.

Jak ty dowiedziałaś się o Mary’s 
Meals? 
– Dzięki mojej cioci, która mieszka 
w Brnie, i która w 2018 roku przy-
jechała do Domu Polskiego PZKO 
w Sibicy opowiedzieć o tej organi-
zacji. Film pt. „Child 31”, który wy-

świetliła przy tej okazji, 
poruszył serca wielu. 

Ja również posta-
nowiłam włączyć 
się w wolontariat. 

Na czym on pole-
ga? Co konkretnie 
robisz?
– Chodziłam wtedy 

dopiero do 8. kla-
sy, z organizacją 

czegokolwiek 
było więc 

r a c z e j 
śre dnio. 
Starałam 
się jed-
nak po-
m a g a ć 
innym, 
k t ó r z y 
coś ro-
bili. Ra-
zem z 
siostrą 
i rodzi-

c a m i 
z a a n -

g a ż o w a l i -
śmy się np. w 
pomoc przy 
p r o j e k c i e 
„Plecaczki do 

szkół”. Udzielałam się też w przy-
gotowaniach prezentacji nt. Mary’s 
Meals w kawiarni parafi alnej przy 
kościele katolickim w Czeskim 
Cieszynie, piekłam pierniczki i ofe-
rowałam je na kościelnych jarmar-
kach, a z kolei na konferencji chary-
zmatycznej w Brnie sprzedawałam 
lody dla Mary’s Meals oraz obsługi-
wałam stoisko informacyjne. Dużo 
też opowiadam o tym kolegom.

Czy udało ci się już kogoś wciągnąć 
w wolontariat?
– Po prezentacji, którą zorganizo-
wałam w szkole, pewien kolega 
powiedział mi, że chciałby się w 
to włączyć. Koleżanka zaś stwier-
dziła, że to bardzo ciekawa spra-
wa. Zawsze podkreślam, że pomóc 
może naprawdę każdy i to na wiele 
sposobów.

Co tobie daje dobroczynność?
– Na pewno sprawia mi wielką ra-
dość. Dzięki tym działaniom spo-
tykam też wielu wspaniałych lu-
dzi. Chociaż wiem o Mary’s Meals 
od 2018 roku, to dopiero minionej 
jesieni, kiedy w Medjugorje pozna-
łam Dany’ego Gomwe z Zimbabwe, 
jeszcze bardziej się zapaliłam. Kie-
dy opowiadał o tym, jak sprowadził 
Mary’s Meals do placówki eduka-
cyjnej, którą prowadzi, i opowiadał 
historie swoich podopiecznych, 
uświadomiłam sobie, jak Mary’s 
Meals potrafi  być skuteczna w 
swoich działaniach. To jest bardzo 
poruszające, kiedy dowiadujemy 
się, że ludzie, którym pomagamy, 
nagle nie mają już ambicji przeżyć 
tylko do następnego dnia, ale chcą 
zostać lekarzami, prawnikami, na-
uczycielami, pomagać innym i wy-
ciągnąć kraj z nędzy. To naprawdę 
niesamowite, że dzieci przekracza-
ją granice sąsiednich państw lub 
wędrują długie kilometry po to, 
żeby dotrzeć do szkoły, w której jest 
Mary’s Meals.  

Mary’s Meals
Założycielem organizacji, która ma swoją siedzibę w Dal-
mally, niedaleko Glasgow, jest Magnus MacFarlane-Barrow 
ze Szkocji. Impulsem do jej powstania były jego odwiedziny 
nękanego głodem Malawi. Kiedy zapytał najstarszego syna 
matki umierającej na AIDS o jego życiowe marzenia, 15-let-
ni Edward powiedział mu tak. „Chciałbym mieć co jeść, a 
także chciałbym kiedyś pójść do szkoły.” To proste zdanie 

stało się iskrą zapalną nie tylko dla Magnusa, ale także dla 
tysięcy wolontariuszy na całym świecie. Założone w 2002 
roku Mary’s Meals syci obecnie blisko 2,5 mln dzieci szkol-
nych w 18 krajach Afryki, Ameryki Środkowej i Azji. Czeska 
fi lia powstała w 2018 roku w Brnie z inicjatywy Lucy i Karla 
Nečesalów oraz osób z nimi związanych. Więcej informacji 
można znaleźć na www.marysmeals.cz
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– Około trzech koron. Koszt po-
siłków na cały rok szkolny dla 
jednego dziecka wynosi 550 
koron. W naszych warunkach 
to dwa wyjścia do restauracji, a 
może nawet mniej. W praktyce 
działa to tak, że organizacja 
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Mary’s Meals. Fot. BEATA SCHÖNWALD

»Gimpel« 
czy »handlówka«?

W przyszłym roku 
szkolnym aż 105 
uczniów polskich 
podstawówek bę-

dzie mogło się kształcić w szko-
łach średnich z polskim językiem 
nauczania w Czeskim Cieszynie. 
Polskie Gimnazjum im. J. Słowac-
kiego oferuje jak co roku 90 miejsc, 
Akademia Handlowa – 15 w polsko-
-czeskiej klasie mieszanej. Stwier-
dziliśmy, jakie są warunki rekruta-
cji w obu placówkach.

Warunkiem przyjęcia do Polskie-
go Gimnazjum jest zdanie opra-
cowanego centralnie jednolitego 
egzaminu wstępnego z języka cze-
skiego i literatury oraz matematyki 
w polskiej wersji językowej, a także 
szkolnego egzaminu wstępnego z 
języka polskiego przygotowanego 
przez Centrum Pedagogiczne dla 
Polskiego Szkolnictwa Narodowo-
ściowego w Czeskim Cieszynie. 
Egzaminy z wszystkich podanych 
przedmiotów będą miały charakter 
pisemny, za każdy można będzie 
zdobyć 50 punktów. Aby je zdać, 
należy uzyskać w każdym co naj-
mniej 13 punktów. Pod uwagę bra-
ne są również wyniki w nauce w 1. 
i 2. półroczu klasy ósmej oraz w 1. 

półroczu klasy dziewiątej (12 punk-
tów), jak również posiadanie certy-
fi katu językowego PET lub FCE (4 
punkty).

Również w Akademii Handlowej 
najwyższa możliwa liczba punktów 
wynosi 166. Ponieważ kandyda-
ci zdają tylko jednolite egzaminy 
wstępne z języka czeskiego i mate-
matyki (również w polskiej wersji), 
aż 66 punktów będą mogli otrzy-
mać za oceny na świadectwach 
z całej klasy ósmej i pierwszego 
semestru klasy dziewiątej. Aby 
zostać przyjęty, wystarczy mieć 15 
punktów. 

Zarówno gimnazjum, jak i „han-
dlówka” ogłosiły już terminy kur-
sów przygotowawczych do egza-
minów wstępnych. W gimnazjum 
pierwsze sobotnie spotkanie od-
będzie się 18 lutego, a zgłoszenia 
przyjmowane są elektronicznie za 
pośrednictwem strony www.gym-
pol.cz. Pierwsza lekcja przygoto-
wawcza w Akademii Handlowej 
rozpocznie się już 26 bm. 

W całej RC termin składania 
zgłoszeń do szkół średnich bez 
specjalnych egzaminów sprawno-
ściowych upływa z dniem 1 marca.

 (sch)

Napisz wypracowanie 
lub nakręć fi lm

Ruszyła XIV edycja mię-
dzynarodowego konkur-
su „Być Polakiem” dla 
uczniów i nauczycieli 

szkół polonijnych. Jego celem jest 
głębsze uświadamianie i umac-
nianie tożsamości narodowej oraz 
rozwoju postaw patriotycznych 
i społecznych dzieci i młodzieży 
mieszkającej poza granicami Polski. 

Jak wyjaśniają organizatorzy, w 
konkursie mogą wziąć udział także 
dzieci i młodzież, których języka 
polskiego i polskiej historii uczą 
rodzice, a także, którym w nabie-
raniu sprawności w posługiwaniu 
się polszczyzną pomaga komputer 
lub pracownicy polskich placówek 
kultury.

Zakres wiekowy pierwszego mo-
dułu (dla uczniów i studentów) 
obejmuje pięć kategorii. W ramach 
grupy I w konkursie mogą wziąć 
udział dzieci od 6. do 9. roku ży-
cia, wykonując prace plastyczne 
na temat „Polska okiem i pędzlem 
podróżnika – reportera”. Od grupy 
II mamy już natomiast prace lite-
rackie, tematy kolejno: od 10-13 lat 
„Przygoda jaką przeżyłam/prze-
żyłem, lub chciałabym/chciałbym 

przeżyć w Polsce”, 14-16 lat „Współ-
cześni polscy odkrywcy i wynalaz-
cy, żyjący i pracujący poza granica-
mi Polski”, 17-22 lat „Od Syberii do 
Londynu. Żołnierze w mundurach 
i w cywilu w Armii Generała Wła-
dysława Andersa”. Organizatorzy 
przewidzieli też – dla grupy V – pra-
ce fi lmowe. Tutaj uczestnicy w wie-
ku od 11 do 22 lat mogą zrealizować 
nagrania w temacie „Polska legenda 
– mój fi lm”. 

Zdaniem organizatorów, konkurs 
„Być Polakiem” jest swoistą „szkołą 
ambasadorów” dla młodzieży polo-
nijnej. – Opracowując zadania kon-
kursowe, uczestnicy nabywają nowej 
wiedzy o Polsce i nabierają biegłości 
językowej. Te umiejętności zwiększą 
z kolei ich pewność w mówieniu o 
Polsce i kreowaniu jej dobrego wize-
runku – dodaje Machała. 

W poprzedniej edycji uczestniczy-
ło w Konkursie ok. 1,3 tys. uczniów 
z 38 krajów świata, a w sumie we 
wszystkich 13 edycjach było już 13 
tys. uczestników z ponad 40 państw.

Prace należy nadsyłać w terminie 
do 18 marca 2023. Szczegóły i regula-
min dostępne są na stronie bycpola-
kiem.pl (szb)
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Dinozaura możemy mieć na obiad 
Paleontolog Daniel Madzia zajmuje się badaniem dinozaurów i gadów morskich. Rozmawiamy o skamieniałościach 
prehistorycznych zwierząt w Czechach, na Morawach i w Polsce. Zdradza, dlaczego nie lubi dinoparków. 

Danuta Chlup

Dzieci lubią bawić się dinozaurami 
i marzą często o tym, że gdy doro-
sną, zostaną naukowcami, którzy je 
badają. Z panem było podobnie?
– Zdecydowanie! Już w przedszko-
lu marzyłem o tym zawodzie. Za-
wsze chciałem zostać paleontolo-
giem. No i udało się. Skończyłem 
studia paleontologii i od 2018 roku 
pracuję w Instytucie Paleobiologii 
Polskiej Akademii Nauk w Warsza-
wie. 

Czym jest, mówiąc w skrócie, pale-
ontologia?
– Bardzo ogólnie rzecz biorąc, jest 
nauką o życiu w przeszłości. Ba-
damy skamieniałości, czyli to, co 
zostało po życiu, zwierzętach i ro-
ślinach, sprzed milionów lub setek 
tysięcy lat.  Paleontologia jest bar-
dzo obszerną dziedziną nauki, wła-
ściwie trudno określić jej granice. 
Aby poznać procesy zachodzące w 
przeszłości, obserwujemy te wystę-
pujące współcześnie. Korzystamy 
także z wiedzy naukowców, którzy 
zajmują się zupełnie innymi dzie-
dzinami, na przykład fi zyką, che-
mią, bardzo istotna jest statystyka. 

Jak wygląda typowy dzień pracy 
paleontologa?
– Ludzie często wyobrażają sobie, 
że cały czas siedzimy w terenie, 
wykopujemy skamieniałości, po-
tem przewozimy je do laboratoriów 
i nie wiadomo, co dalej z nimi robi-
my. Owszem, pracujemy w terenie, 
nasza praca wiąże się także z po-
dróżami. Ale najczęściej przycho-
dzimy do biura, włączamy kom-
putery i opracowujemy dane do 
badań, które już zebraliśmy. Tymi 
danymi są na przykład zbiory da-
nych anatomicznych – oglądamy 
skamieniałości i staramy się za-
obserwować, co wszystko na nich 
występuje. Mogą nimi być rów-
nież wyniki analiz izotopowych. 
Możemy badać skamieniałości 
zwierząt i roślin, a także zajmować 
się mikroskopijnymi organizma-
mi. Przedmiotem moich badań 
są przede wszystkim dinozaury i 
gady morskie, choć uczestniczy-
łem również w badaniach gąbek z 
Karaibów, wymarłych krewniaków 
słoni, a nawet tropów kręgowców 
sprzed 300 milionów lat. 

Opisał pan pierwszy gatunek dino-
zaura z Czech. Jak do tego doszło?
– Jego kość udową odkryto przy-
padkowo w 2003 roku w miejsco-
wości Mezholezy niedaleko Kutnej 
Hory. Pomimo że przeprowadzono 
wstępne badania, nie do końca było 
wiadomo, do jakiej grupy dinozau-
rów należał. Zainteresowałem się 
nim i przeprowadziłem ponowne 
badania na jego temat. To jest na 
tyle unikatowa skamieniałość, róż-
niąca się od innych dinozaurów w 
Europie, ale i na świecie, że na pod-
stawie tej kości można było opisać 
nowy, a zarazem pierwszy czeski 
gatunek dinozaura. Nazwałem go 
Burianosaurus augustai na cześć 
znanego malarza Zdeňka Buriana 
oraz paleontologa Josefa Augusty, 
który z nim współpracował. Zaj-
mowałem się także opisem dino-

zaura z Brna, który został odkry-
ty już dawno, przed drugą wojną 
światową. Długo leżał w kolekcjach 
na Uniwersytecie Masaryka. To też 
jest na pewno nowy gatunek, lecz 
zebrany materiał nie zawiera tylu 
informacji, aby mu nadać nazwę.  

Na terenie Polski także pan bada 
skamieniałości dinozaurów?
– Nie badałem polskich dinozau-
rów. Szczerze mówiąc, w Polsce też 
ich dużo nie ma. Znanych jest kilka 
fragmentów, no i przede wszystkim 
tropy dinozaurów, czyli ich odciski 
w  warstwach osadowych. Najwię-
cej można ich znaleźć w Górach 
Świętokrzyskich. Przy tej okazji 
wspomniałbym, że z kolegami z 
Morawskiego Muzeum Krajowego 
w Brnie, z którymi współpracu-
ję, opisujemy teraz tropy zwierząt 
dużo starsze od tropów dinozau-
rów. Pochodzą one z Basenu Bosko-
wickiego na Morawach. W zeszłym 
roku opublikowaliśmy pierwszą 
pracę na ten temat. To jest bardzo 
ciekawa sprawa, ponieważ odkry-
te tropy zupełnie zmieniły nasze 
wyobrażenie o tym, jakie kręgowce 
lądowe występowały na początku 
okresu permskiego na południo-
wych Morawach. Do tej pory zna-
leziono tam tylko kości i szkieleciki 
należące do wczesnych czworono-
gów żyjących w wodzie, natomiast 
nie mieliśmy żadnych informacji o 
tym, co żyło na lądzie. Na podsta-
wie badań tych tropów już wiemy, 
że żyła tam bardzo różnorodna fau-
na kręgowców. 

Wspomniał pan, że zajmuje się także 
gadami morskimi. Gdzie można tra-
fi ć na ich ślady?

– Właściwie wszędzie. Nawet w 
krajach europejskich, ponieważ 
Europa była przed dziesiątkami 
milionów lat archipelagiem, lądy 
były jedynie wyspami i wysepkami, 
oddzielonymi od siebie ciepłymi 
morzami. Gady morskie migrowa-
ły więc po całym terenie dzisiejszej 
Europy. Trochę skamieniałości 
znajduje się także w Czechach. 

Pomimo że dzisiaj Czechy nie mają 
dostępu do morza…
– To jest stosunkowo nowa sprawa, 
że Czechy są suchym lądem prak-
tycznie z wszystkich stron otoczo-
nym górami. Przez większość swej 
historii geologicznej różne części 
dzisiejszej Republiki Czeskiej, na-
wet miejsce, gdzie w tej chwili roz-
mawiamy, znajdowały się pod po-
ziomem morza. 

Gady morskie przypominały wy-
glądem mitycznego potwora z Loch 
Ness?
– Ogólne wyobrażenie temu od-
powiada. Gady morskie były roz-
powszechnione na całym świecie. 
Opisujemy ale nie tylko skamie-
niałości z Czech, ale też z Niemiec, 
Francji, Stanów Zjednoczonych, 
Kanady, Australii. Badałem też 
skamieniałości z Wenezueli. Pa-
leontologia nie zna granic. Nawet 
siedząc w domu rodzinnym w Ol-
drzychowicach mógłbym badać 
skamieniałości z całego świata. 

Jakie znaleziska lubi pan badać naj-
bardziej?
– Lubię badać zęby, ponieważ za-
wierają bardzo dużo informacji. 
Wystarczy mieć jeden ząb, aby do-
kładnie zbadać, co zwierzę jadło, 
jak migrowało, w jakiej tempera-
turze żyło, ustalić, do jakiej grupy 
należało. Dużo daje nam anatomia 
zewnętrzna, jak również wewnętrz-
na zęba oraz zapis izotopowy szkli-
wa, które jest najtwardszą częścią 
organizmu. Zawiera w sobie dużo 
informacji na temat życia zwierzę-
cia. 

Kiedy bada pan skamieniałości di-
nozaurów, jak daleko w głąb historii 
się pan cofa?

– Pierwsze dinozaury pojawiły 
się około 235 milionów lat temu. 
Okres, w którym żyły dinozaury, 
nie licząc ptaków, które są jedyną 
współcześnie istniejącą gałęzią 
ewolucyjną dinozaurów, obejmuje 
dziesiątki milionów lat. Ostatnie 
„nieptasie” dinozaury wymarły 
66 mln lat temu. Należy też wspo-
mnieć, że nie wszystkie dinozaury 
żyły w tym samym okresie. Zdarza 
się, że widzimy obrazki, na których 
na przykład stegozaur stoi obok 
tyranozaura. W rzeczywistości te 
dwa gatunki żyły w zupełnie in-
nych czasach. Stegozaur w okresie 
jurajskim, a tyranozaur pod koniec 
kredy. Tyranozaura od stegozaura 
dzieli zatem dłuższy okres czasu 
niż tyranozaura od nas. 

Wróćmy do dzieci, od których roz-
poczęliśmy rozmowę. Z myślą o nich 
tworzone są popularne dinoparki. 
Czy prezentowane tam modele mają 
w ogóle coś wspólnego z naukowy-
mi rekonstrukcjami tych zwierząt?
– Nie lubię za bardzo tego typu 
parków. Robione są w dużej mie-
rze dla efektu „wow”, wszystko tam 
bywa przesadzone, zwierzęta mają 
więcej zębów niż w rzeczywisto-
ści, większe ogony i tym podobnie. 
Jeżeli jest tyranozaur, to musi coś 
pożerać. A tymczasem, gdyby był 
syty, pewnie przeszedłby koło nas, 
nie zwracając na nas uwagi. Moż-
na, oczywiście, zrobić dobre mo-
dele, wystarczy skonsultować się 
z naukowcami. W Krasiejowie nie-
daleko Opola, gdzie prowadzone 

są wykopaliska, jest w miarę fajny 
Jura Park, choć tam również jest 
dużo nieścisłości naukowych. 

Prowadzi pan prezentacje i wykłady 
w bibliotekach, ale też szkołach 
czy przedszkolach. Co stara się pan 
przekazać najmłodszym?
– Robię przegląd tego najciekaw-
szego o dinozaurach, ale rów-
nocześnie staram się przekazać 
dzieciom coś, czego w ogóle nie 
wiedziały. Podstawową informacją, 
jaką dzieci powinny zapamiętać, 
jest to, że wszystkie ptaki są grupą 
ewolucyjną dinozaurów. Ptaki są 
pod względem wyglądu i cech tak 
bardzo „dinozaurowe”, że nie po-
trafi my ustalić konkretnej granicy 
pomiędzy dinozaurem nie będą-
cym jeszcze ptakiem a dinozaurem 
– ptakiem. Jedyną cechą, która 
rzeczywiście odróżnia ptaki od di-
nozaurów, jest dziób bez zębów. 
Wszystkich ponad 10 tys. gatun-
ków ptaków ma jednego wspólne-
go przodka, którym był dinozaur. 
Przykładowo jedna z moich pre-
zentacji dotyczy dinozaurów i ewo-
lucji ptaków, i nazywa się „Dzisiaj 
zjadłem dinozaura”. Jeżeli dzieci 
miały na obiad kurczaka, to zna-
czy, że zjadły dinozaura. 
Chętnie przygotuję wykłady dla 
polskich szkół i przedszkoli na 
Zaolziu, o dinozaurach oraz o na-
uce w naszym codziennym życiu. 
Oczywiście są one dostosowane 
do wieku odbiorców, inne dla star-
szych, inne dla młodszych dzieci. 
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Gady morskie 

migrowały po całym 
terenie dzisiejszej 

Europy. Trochę 
skamieniałości znajduje 

się także w Czechach
Daniel Madzia

DANIEL MADZIA (ur. 1989) jest 
paleontologiem pochodzącym 
z Trzyńca-Oldrzychowic. Po 
maturze w Polskim Gimnazjum 
im. J. Słowackiego w Czeskim 
Cieszynie studiował geologię na 
Uniwersytecie Masaryka oraz 
paleontologię na Uniwersytecie 
Warszawskim. Zrobił doktorat 
w Instytucie Paleobiologii Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie. 
Od 2018 roku jest pracownikiem 
naukowym Instytutu, gdzie zajmuje 
się przede wszystkim badaniami 
dinozaurów i gadów morskich. 
W 2017 r. opisał pierwszy gatunek 
dinozaura znany z obszarów Czech 
(Burianosaurus augustai). Jest 
również laureatem Stypendium 
Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia 
naukowe.

• Burianozaur – dinozaur ptasiomiedniczny opisany przez Daniela Madzię. Żył 
ok. 94 mln lat temu na obszarze dzisiejszych Czech. Osiągał 3-4 metry długości. 
Ilustracja: EDYTA FELCYN-KOWALSKA

• Daniel Madzia ze skamieniałością ko-
ralowców w Panamie. Fot. ARC D. Madzi

Zdążyć przed wschodem słońca 
Bogdan Kaleta wystawia w foyer kina „Kosmos” w Trzyńcu cykl fotografi i „Mroźne Beskidy”. Można go oglądać 
do 24 lutego. W wywiadzie dla „Głosu” autor zdradza, na co musi przygotować się fotograf, który zimą wyrusza 
z aparatem w góry. 

Danuta Chlup

Wychował się pan w górach?
– Tak, pochodzę z Gródka. W dzie-
ciństwie mieszkałem na odludziu. 
Zapamiętałem z tamtego miejsca 
kolorowe zachody słońca i szum 
lasu. Kiedy się ożeniłem, przepro-
wadziłem się na dół do wsi. Teraz 
szumi mi woda, ponieważ miesz-
kam nad Olzą. 

Na wystawie są przede wszystkim 
pana fotografi e z Pilska w Beskidzie 
Żywieckim. Dlaczego właśnie stam-
tąd?
– Z kolegą Marcelem Fujcikiem, 
najlepszym fotografem Beskidów, 
uzgodniliśmy przed kilkunastu 
laty, że się trochę podzielimy tere-
nem: ja będę się zajmował głównie 
polskimi Beskidami, on  Beskidem 
Morawsko-Śląskim. A Pilsko to o 
tyle ciekawa góra, że dzięki swej 
wysokości (1557 m n. p. m.) przy-
pomina już bardziej Karkonosze. 
Drzewa są niższe, zima bywa sta-
ła, z mnóstwem śniegu, trwa od 
połowy listopada do maja. Drzewa 
otulone śniegiem są wdzięcznym 
obiektem do fotografowania. 

Ile razy był już pan z aparatem na 
Pilsku?
– Chyba 40-50 razy. Chodzę tam 
już od szesnastu lat. W czasie jed-

nej zimy staram się być 2-3 razy. 
W okresie koło świąt Bożego Na-
rodzenia bywają dobre warunki do 
fotografowania zachodów słońca, 
które bywają tam wówczas bardzo 
kolorowe. Staram się być także w li-
stopadzie. Pilsko jest podobno górą 
z piątymi najlepszymi widokami 
na Słowację.  Fotografuję wschody 
i zachody słońca. Ciekawostką jest 
to, że zimą słońce wychyla się spo-
za Tatr, co sprawia, że widok jest 
magiczny. Z kolei przy zachodzie 
słońca Tatry są ładnie oświetlone. 

Jeżeli bywa pan na szczycie, gdy 
słońce wschodzi lub zachodzi, ozna-
cza to, że drogę tam lub z powrotem 
odbywa pan w ciemności. To pewnie 
nie jest ani łatwe, ani całkiem bez-
pieczne?
– To faktycznie bywa ciekawa sytu-
acja, kiedy przyjeżdżam na parking 
o w pół do czwartej rano, zostawiam 
tam samochód, gaszę światła i w tym 
momencie otoczy mnie całkowita 
ciemność. Dawniej, gdy zaczynałem 
chodzić na Pilsko, o tak wczesnej 
porze nikogo tam nie było. Teraz sy-
tuacja się trochę zmienia, już przed 
świtem pojawiają się skialpiniści, 
czasem wyruszają w górę także inni 
fotografowie. Oczywiście trzeba 
mieć odpowiednie obuwie, odzież, 
sprzęt – oświetlenie, metalowe raki 
na buty, ponieważ na szlaku bywa 
lód. Ważna jest dobra kondycja. 

Chodzi pan sam, czy ktoś panu to-
warzyszy?
– Najczęściej sam. Chodziłem także 
z dziećmi. Gdy oglądam zdjęcia, sam 
się teraz dziwię, jak były małe, gdy 
je tam brałem. Syn po raz pierwszy 
był ze mną, gdy miał trzy lata, ale to 
było jesienią i niosłem go w nosideł-
ku. Wtedy nie dotarliśmy na szczyt, 
warunki nie były dobre, trochę po-
błądziliśmy, syn zaczął płakać ze 
strachu. Musieliśmy zawrócić. To 
było dla mnie ciekawe doświadcze-
nie. Przekonałem się, że dziecko ufa 
swojemu ojcu, ale tylko do pewnych 
granic. Pilsko nie jest zresztą łatwą 
górą, ze szczytu można zejść w różne 
strony, łatwo pomylić szlaki. 

W przeszłości wydarzył się tam tra-
giczny wypadek…
– Można o tym przeczytać w Interne-
cie. Człowiekowi może się wydawać, 
że gdy idzie z grupą, nic mu nie za-
graża. Ale zdarzyło się, że zabłądziła 
cała grupa i skutki były tragiczne. 
(Chodzi o zdarzenie z grudnia 1980 
roku, kiedy na stokach Pilska zagi-
nęła w trudnych warunkach atmos-
ferycznych 16-osobowa grupa nasto-
latków z Kalisza prowadzona przez 
trenera. Zmarło trzech chłopców w 
wieku 14-17 lat. – przyp. red.) 

Fotografuje pan również inne góry?
– Czasem tak, głównie Łysą Górę. 
W Beskidzie Śląskim ciekawa jest 

Barania Góra z bardzo starymi la-
sami, które niestety we wschod-
niej części wycięto. Przepiękne są 
Kaskady Rodła.  Cała tamta część 
Beskidu Śląskiego, z Zielonym 
Kopcem i Malinową Skałą, jest in-
teresująca.  Czasem bywam w Ma-
łej Fatrze. 

W jakich najtrudniejszych warun-
kach pogodowych robił pan górskie 
zdjęcia?
– Na Pilsku przy ładnej pogodzie 
bywa zimą ok. 20 stopni mrozu. 
Kiedy wieje wschodni wiatr, bywa 
jeszcze gorzej. Nie czuję palców, 
gdy robię zdjęcia, ale najgorsze 
jest to, gdy takimi zgrabiałymi 
palcami trzeba zmieniać usta-
wienia parametrów, wymieniać 
obiektywy czy baterie. Najbar-
dziej ekstremalnych warunków 
doświadczyłem z kolegami, gdy 
robiliśmy przejście Małej Fatry. 
Rano chcieliśmy fotografować 
wschód słońca na Rozsutcu, 
stamtąd zamierzaliśmy  dojść na 
Wielki Krywań. Mróz sięgał 25 
stopni, zastanawialiśmy się, czy 
w ogóle iść. Postanowiliśmy, że 
jeżeli w ciągu godziny rozgrzeje-
my się, idąc, na tyle, że rozmarz-
ną nam palce u nóg, to pójdziemy 
dalej. W przeciwnym razie zawró-
cimy.  Palce rozmarzły, zatem po-
szliśmy. Ale jeden kolega chyba 
się nie przyznał, że nie do końca 

mu rozmarzły. Skończyło się to 
dla niego odmrożeniem palców. 

Warto było podjąć się takiej wypra-
wy? Fotografi e się udały?
– Sukcesem było, że w ogóle je zro-
biłem. Na górze warunki nie były 
dobre. Chcieliśmy sfotografować 
wschód słońca i zrobić sobie zdjęcie 
grupowe. Trzeba było marznącymi 
rękami postawić statyw, przymo-
cować do niego aparat. Pamiętam, 
że w momencie, gdy już chciałem 
pstryknąć zdjęcie, skończyła mi 
się bateria. Wtedy poważnie się za-
stanawiałem, czy ją wymienić. Ale 
chęć zrobienia zdjęcia zmotywowa-
ła mnie, by się tego podjąć. I zrobi-
łem parę udanych zdjęć. 

Teraz wystawia pan w Trzyńcu. Miał 
już pan inne wystawy?
– Przed ponad rokiem miałem wy-
stawę autorską w Czeladnej. Prócz 
tego uczestniczę w wystawach zbio-
rowych Fotoklubu Trzyniec, które-
go jestem członkiem. Bierzemy na 
przykład udział w wystawach klu-
bów fotografi cznych w Hawierzo-
wie, wystawialiśmy na dworcu w 
Trzyńcu, w schronisku na Ostrym, 
gdzie miewaliśmy plenery. To dla 
mnie ważne, aby fotografi e nie le-
żały, aby można się było nimi po-
dzielić, czy to w mediach społecz-
nościowych, czy na wystawach lub 
w kalendarzach.  

Bogdan Kaleta jest jednym z pięciu autorów fotografi i do kalendarza stołowego 
„Beskydy 2023”. Prócz niego publikują w nim zdjęcia René Kajfosz, Petr Pazdírek, 
Marti n Wiszczor i Pavel Zubek. W kalendarzu znajdziemy fotografi e pejzaży, 
przyrody, górskiej zabudowy w Beskidzie Morawsko-Śląskim, Śląskim, Kysuckim 
i Żywieckim.

• Bogdan Kaleta wystawia zimowe fotografi e gór 
w kinie „Kosmos” w Trzyńcu. Fot. DANUTA CHLUP

Fot. DANUTA CHLUP

• Różne oblicza zimowego Pilska. 
Zdjęcia: BOGDAN KALETA
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Być na 100 procent 

Co to znaczy – być na sto procent? 
Intuicyjnie wiemy, być na 100 proc. 
to być na maksa, być tak bardzo, że 
już bardziej nie można. Kiedy ktoś 

próbuje przekonywać, że jest – w coś, z kimś 
– zaangażowany na więcej niż 100 proc., to 
słusznie podejrzewamy przesadę. Choć być 
może w ten sposób chce się tylko jeszcze bar-
dziej podkreślić niezwykłą moc swojego de-
klarowanego zaangażowania. Dlaczego jest 
się zaangażowanym na 100 proc. i chce się 
być zaangażowanym aż tak bardzo? 

No cóż, powodów można znaleźć pewnie 
wiele, niemniej jeden wysunę tu na plan 
pierwszy. Otóż jeśli nie jest się w jakiejś sy-
tuacji „na sto procent”, to życie traci swój 
niepowtarzalny smak. Wie o tym na pewno 
aktor Antek Królikowski. To jeden z głów-
nych bohaterów odchodzącej powoli w nie-
pamięć opery mydlanej, jaką stało się na 
portalach społecznościowych jego przeszłe 
do historii małżeństwo z aktorką Joanną 
Opozdą. Na którymś z plotkarskich porta-
li aktor Królikowski wyznał wszak: „Jeśli 
mam mówić o sobie, to zawsze staram się 
być na 100 procent dla kogoś, z kim jestem. 
Jeśli kocham, to wariuję dla tego kogoś. 
Tak miałem za każdym razem. Tak mam 
również teraz”. Obecna wybranka Antka 
Królikowskiego ma więc z jednej strony po-
wód do niekłamanej radości, Królikowski 
jest dla niej sto procent. Z drugiej – ma też 
pewność, że jeśli aktor Królikowski przesta-
nie być dla niej na sto procent, to życiowe 
uciechy „na boku” nie będą mu smakowały. 
Bo wszak musi być dla kogoś na 100 proc... 
Jeśli zatem Antek przestanie być dla niej na 
100 proc., a zacznie być dla koś innego, to 
będzie wiedziała, że jej pozostało zero. I nie 
wydaje się bynajmniej w przypadku podob-
nej konieczności „bycia dla kogoś na 100%” 
aktor Królikowski wyjątkiem. Idzie tu nie 
tylko o stosunki małżeńskie i poza-małżeń-
skie w tzw. show-biznesie. Choć oczywiście 
ze względu na specyfi kę branży ilustracje 
dla tego typu 100% „relacji” znaleźć tam 
najłatwiej. I w życiu, i na ekranie. I w kinie 
polskim, i światowym. 

I
Weźmy chociażby na tapetę romantyczną ko-
medię „Hiszpański romans” (reżyseria i sce-
nariusz Woody Allen). Starszy człowiek, eks-
-wykładowca sztuki fi lmowej, a jednocześnie 
początkujący powieściopisarz Mort Rifk in 
toczy w nim taki oto dialog z odchodzącą od 
niego żoną – Sue:

– Spałaś z nim? 
– Nigdy. Tylko raz. Dwa razy, jeśli liczyć 

stojącą windę. Jeśli mam być szczera, to trzy. 
Jeszcze plaża. Ale najważniejsze, żebyśmy 
wyłożyli karty na stół.

– Ile ich masz? Całą talię?
– Słuchaj Mort, nie umiem być niewierna. 

Fakt, że byłam mężatką prawie zepsuł mi całą 
przyjemność”.

No właśnie, cóż to za przyjemność takie 
skoki w bok – w stojącej windzie, plaży czy 
gdzie tam jeszcze. To przecież – powiada 
moja serdeczna przyjaciółka – jak jadanie 
„na mieście”. „Na mieście”... No cóż, znam 
takich/takie, którzy, by urozmaicić swoją 
doskonałą skądinąd domową kuchnię, jada-
ją, bądź przynajmniej kiedyś jadali/jadały 
„na mieście”. Ale czy oni/one są (byli/były) 
kiedykolwiek dla kogoś „na 100 procent”? A 
jeśli tak, to czy „za każdym razem”? No cóż, 
sami/same muszą odpowiedzieć sobie na to 
pytanie. Niemniej warto zauważyć, że typ 
zaangażowania na 100% socjolog Zygmunt 
Bauman charakteryzował znacznie bardziej 
chłodno, by nie rzec – cynicznie: „Zawiera się 
dziś związki (…) gwoli korzyści, jakie się ma 
nadzieję wydobyć ze związku samego: gwoli 
satysfakcji, jaką ma dostarczyć partner toku 
intymnego obcowania. Miłość współbieżna 
jest wedle Giddensa emocjonalnym aspektem 
czystego stosunku, tzn. stosunku, który jest 
swoim własnym celem i którego nie obciążają 
funkcje instrumentalne wobec jakichkolwiek 
dziedzin życia. Byłoby więc bezsensowne do-
maganie się, by miłość taka, a tym bardziej 
związek, któremu przestała ona towarzyszyć, 
trwały dłużej niż satysfakcje, jakich dostar-
czają sobie nawzajem partnerzy. Współbieżna 
miłość nie ma żadnych innych racji poza za-
dowoleniem, jakiego przysparza partnerom”. 

Jeśli zatem zadowolenie spada poniżej 100%, 
miłość („relacja”) powoli przestaje mieć sens. 
Powoli, bo jeszcze powinien się na horyzon-
cie pokazać ktoś, kto daje nadzieję, że znowu 
osiągnie się to 100 proc. dla kogoś, aż do cza-
su... I tak, co raz, od nowa, i tak w kółko... W 
myśl niepisanego kontraktu – niby niepisa-
nego, ale takiego, o którym można przeczytać 
na plotkarskich portalach internetowych. A 
zresztą i tak o nim wszystkim wiadomo. To 
taka współczesna tajemnica poliszynela. 

II
A teraz z innej beczki. Żyjemy wszak w „spo-
łeczeństwie kontraktu” – nie tylko tego (nie)
pisanego, nie tylko, gdy idzie o relację pomię-
dzy dwojgiem osób. Wreszcie wiąże się nie tyl-
ko człowiek z innym człowiekiem (a potem, 
drugim i trzecim i znów), ale także z instytu-
cją. Na przykład futbolista wiąże się z klubem 
piłkarskim. I tu również można obiecać 100 
proc. A – w przypadku futbolu – my, czytelni-
cy-kibice możemy przeczytać gładki komuni-
kat: „Kontrakt Dawida Kownackiego z Fortu-
ną Düsseldorf jest ważny do 30 czerwca 2023 
roku. Polski napastnik dogra trwający sezon w 
barwach niemieckiego klubu, ale umowa nie 
zostanie przedłużona. To wybór piłkarza. 

– Żałujemy decyzji Dawida, ale szanuje-
my jego chęć zmiany – powiedział dyrektor 
sportowy zespołu Christian Weber.

– Po prawie trzech latach spędzonych w 
Düsseldorfi e postawiłem sobie za cel zrobie-
nie kolejnego kroku. Obiecałem trenerowi, 
drużynie i kierownictwu sportowemu, że 
będę dawał z siebie wszystko do ostatniego 
dnia w klubie. A każdy, kto mnie zna, wie, że 
można na mnie polegać w 100 procentach – 
skomentował sprawę Kownacki. Kownacki 
jest z klubem z Düsseldorfu związany kon-
traktem, podkreślając, że nie tylko chce ów 
kontrakt wypełnić, ale że będzie można na 
nim polegać – właśnie – w 100 proc. zacho-
wuje się uczciwie i wobec klubu i jego kibi-
ców. 

III
Jeden z najlepszych piłkarzy na świecie Cri-
stiano Ronaldo wybrał ostatnio dość egzo-
tyczny kierunek transferowy – Arabię Sau-
dyjską. Oświadczył: – Jestem zachwycony 
nowym doświadczeniem w innej lidze i in-
nym kraju, wizja Al Nassr jest bardzo inspiru-
jąca. Jestem bardzo podekscytowany, że do-
łączę do moich kolegów z drużyny i pomogę 
zespołowi osiągnąć więcej sukcesów. 

IV
No cóż, ciekawe czy Cristiano Ronaldo bę-
dzie grał dla Al Nassr na 100 procent. I co 
w jego przypadku owe 100 procent będzie 
oznaczało.  

Krzysztof Łęcki
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Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Kolędowanie „ Zaolzia” 
Kolędy posiadają szczególną moc. 
Łączą pokolenia, rodziny, ludzi. 
Sprawiają, że nikt nie czuje się sa-
motny i znowu wstępuje w nas 
nadzieja. A dla nas Polaków mają 
charakter szczególny i są przez nas 
ukochane i pielęgnowane.

Kolędowanie nigdy nie ograni-
czało się tylko i wyłącznie do śpie-
wania w rodzinnym gronie.

Doskonałym sposobem na 
wspólne kolędowanie może być 
udział w świątecznym lub nowo-
rocznym koncercie. Pozwala on 
jeszcze raz poczuć magię świąt, 

za którą zawsze tak bardzo tęsk-
nimy.

Chór „Zaolzie” MK PZKO w Or-
łowej-Lutyni kolęduje corocznie 
organizując koncerty adwentowe 
w Kościele Rzymskokatolickim 
pw. Narodzenia Maryi Panny lub 
Ewangelickim w Orłowej. Upiększa 
śpiewem również uroczyste msze 
Narodzenia Pańskiego w koście-
le parafi alnym w Orłowej i Lutyni 
Dolnej. „Zaolzie” z radością też 
przyjęło zaproszenie zaprzyjaźnio-
nego chóru „Cecylia” z  Rydułtów. 
Rydułtowy to miasto partnerskie 
Orłowej, a nasze koło PZKO chętnie 

włącza się do współpracy między 
miastami. Rydułtowianie zaś czę-
sto goszczą w naszych progach.

Kolędowanie Rodzinne, na które 
zostaliśmy zaproszeni, odbyło się 
w rydułtowskim kościele pw. św. 
Jerzego 15 stycznia 2023 roku.

W ten niedzielny podwieczór w 
wypełnionej, przystrojonej świą-
tyni i przy betlejemskiej stajence 
rozbrzmiewał śpiew kolęd i pasto-
rałek, zaś o ich ciepłe brzmienie 
zatroszczyli się wykonawcy – chór 
„Cecylia” z  Rydułtów pod batutą 
Wacława Mickiewicza, „Chór im. 
A. Mickiewicza” z Domu Kultury w 
Rybniku-Niedobczycach, również 
z  Wacławem Mickiewiczem oraz 
nasz chór „Zaolzie” i jego dyrygent-
ka Magda Rusek-Veselá. W gronie 
kolędujących nasz chór okazał się 
być „najmłodszym staruszkiem”, 
bo obchodzącym dopiero w tym 
roku swe stulecie. Ten piękny ju-
bileusz chcemy godnie uczcić kon-
certem 13 maja br.

„Zaolzie” oprócz polskich ko-
lęd przedstawiło również kolędę 
staroangielską „Cóż to za dziecię 
słodko śpi”, średniowieczny hymn 
katolicki na okres Bożego Narodze-
nia „Adeste Fideles” (Przybądźcie 
Wierni) i czeską „Chtíc, aby spal”. 
Wszystkie przyjęte były gromkimi 
brawami. W fi nale koncertu chóry 
razem zaśpiewały kolędę „Bóg się 

rodzi”. Było to mocne i wzruszające 
brzmienie.

Można powiedzieć, że nasze chó-
ralne kolędowanie to był dla nas 
„Czas spokoju, czas radości, czas 
nadziei i miłości”. 

Jolanta Kowalska

•••
Spotkanie noworoczne 
w Trzyńcu
W przeddzień święta Trzech Króli 
spotkali się w Domu PZKO im. Ada-
ma Wawrosza w Trzyńcu członkowie 
kół PZKO reprezentujących: Trzy-
niec-Osiedle, Trzyniec-Wieś i Trzy-
niec-Stare Miasto. Kolejną wspólną 
imprezę rozpoczęła prezes koła go-
spodarza Barbara Bulawa, składając 
wszystkim życzenia noworoczne. 

Gośćmi spotkania byli państwo 
Jurzycowie oraz Stanisław Tomo-

szek, którzy przygrywając na akor-
deonie, skrzypcach i kontrabasie 
rozśpiewali salę pięknymi polskimi 
kolędami. 

Kolejny punkt programu nawią-
zywał do październikowej jubile-
uszowej imprezy, zorganizowanej 
z  okazji 75-lecia PZKO. Elżbieta 
Wania w swojej prezentacji przypo-
mniała sylwetki trzynieckich pla-
styków, kompozytorów i literatów. 
Obecny na sali jeden z  nich, Jan 
Branny, podarował kilka swoich 
książek, wpisując chętnym dedy-
kacje. 

Noworoczne spotkanie konty-
nuowano dyskusją nad kronikami 
trzech trzynieckich kół, wspól-
nym śpiewaniem na ludową nutę 
i rozmowami przy kawie i ciastku. 
Pełna sala była dowodem tego, że 
warto działać razem. 

 Elżbieta Wania

Przełom kwietnia i maja 
z dobrym fi lmem
Rozświetlający przestrzeń ekran kinowy i oślepiające słońce wschodzące nad Olzą przypominają kinomanom 
o dobrych dniach spędzonych w Cieszynie i Czeskim Cieszynie w ciągu 25 lat Przeglądu Filmowego „Kino na 
Granicy”. Ruszyła właśnie sprzedaż akredytacji na tegoroczną edycję. 

Szymon Brandys

W 
tym roku 
j u b i l e -
u s z o w a 
e d y c j a 
p r z e g l ą -
du fi lmo-
wego, od 

kilku lat prezentującego też litera-
turę, zaplanowana jest tradycyjnie 
ma majówkę, dni 29 kwietnia – 3 
maja.

– W tym roku „Kino na Grani-
cy” kończy 25 lat! Jesteśmy z wi-
dzami już ćwierć wieku! Pierwsza 
edycja Kina odbyła się pod koniec 
kwietnia 1999 roku. Zaczynaliśmy 
skromnie – od jednego kina Piast i 
jedenastu fi lmów. Były to głównie 
arcydzieła Czechosłowackiej No-
wej Fali, ale pokazaliśmy również 
dwa zupełnie nowe obrazy: „Guzi-
kowców” Petra Zelenki oraz „Kolę” 
Jana Svěráka. Gościem pierwszej 
edycji był sam Jiří Menzel, wybitny 
czeski reżyser, który jako pierwszy 
w nas uwierzył i zgodził się przy-
jechać do Cieszyna na zupełnie 
wówczas nieznaną imprezę. A po-
dróżował niechętnie – wspomina 
Jolanta Dygoś, dyrektorka i pomy-
słodawczyni Przeglądu. 

Przez 25 lat festiwal odwiedziły 
tysiące wspaniałych gości, wśród 

nich reżyserzy i reżyserki, aktorzy 
i aktorki, pisarze i pisarki. Równie 
ważni są widzowie i uczestnicy 
– wielu z nich co roku odwiedza 
„Kino na Granicy”, żeby przy oka-
zji nadrabiania zaległości z nowego 
kina z Polski, Czech i Słowacji spo-
tkać się z przyjaciółmi przy kufl u 
czeskiego piwa, porozmawiać o fi l-
mach i o życiu. 

– Kino na Granicy już od ćwier-
ćwiecza czaruje kolejne pokolenia 
widzów magią srebrnego ekranu. 
Kiedy minął ten czas? Zdaje się, 
że podczas festiwalu zmienia się 
nasze postrzeganie doby. Czas pły-
nie zupełnie inaczej, stąd też łatwo 
oddać się bez reszty licznym spo-
tkaniom w gronie przyjaciół oraz 
ożywionym dyskusjom na fi lmowe, 
i nie tylko, tematy. Ileż razy trwa-
ły one aż do samego świtu! Zanim 
się spostrzegliśmy, dotarliśmy do 
jubileuszowego 25. roku. Będzie 
magicznie i barwnie! I właśnie to 
wszystko znalazło odzwierciedle-
nie w naszym plakacie – podkreśla 
Iwona Cichy, autorka plakatów te-
gorocznej i wielu wcześniejszych 
edycji „Kina na Granicy”. Organi-
zatorzy zaprezentowali właśnie 
plakat jubileuszowej edycji tego 
najbardziej oryginalnego w tej czę-
ści Europy festiwalu.

Na program „Kina na Granicy”, 
oprócz prezentacji nowego kina 

tego regionu Europy, tradycyjnie 
złożą się też retrospektywy i sekcje 
tematyczne. Widzowie festiwa-
lu co roku uczestniczą również w 
spotkaniach literackich, które są 

ważnym punktem programu im-
prez towarzyszących, podobnie, 
jak koncerty: plenerowe i bardziej 
kameralne, w klubie festiwalo-
wym. Będzie także coś dla naj-

młodszych widzów. Co roku bio-
rą oni udział w przygotowanych 
specjalnie dla nich spotkaniach i 
seansach fi lmowych.

 

● Festi wal cieszy się od wielu lat niesłabnącym zainteresowaniem. Fot. ARC organizatorów

Chłopi w Rzeczypospolitej

„A bo chłop i ma coś 
z Piasta, chłop po-
tęgą jest i basta” – 
pisał Wyspiański 

w „Weselu”. Z drugiej strony „a nam 
prostym zewsząd nędza”, jak uwa-
żał Rej w „Krótkiej rozprawie mię-
dzy panem, wójtem i plebanem” – 
zauważa prof. Michał Kopczyński, 
redaktor naczelny miesięcznika 
„Mówią wieki”.

– Naszym celem jest choćby czę-
ściowe wyjście poza wspomniane 
na wstępie dwa stereotypy i uczy-
nienie historii chłopów polskich 
bardziej plastyczną, a przez to cie-
kawszą – wyjaśnia prof. Kopczyń-
ski. Zdaniem redaktora naczelnego 
nieprawdziwym, lecz często powie-
lanym stereotypem jest porówny-
wanie chłopów w Rzeczypospolitej 
do niewolników. – Zamiast więc 
walczyć o emancypację historio-
grafi czną ludności chłopskiej za 
pomocą stereotypu niewolnictwa, 
warto pogłębić badania, odwołując 
się do źródeł masowych, i wykro-
czyć poza paradygmat walki klas 
– zauważa w artykule „Czy dawni 
polscy chłopi byli niewolnikami?” 

dr hab. Piotr Guzowski z Uniwersy-
tetu w Białymstoku.

Dr Jaśmina Korczak-Siedlec-
ka zwraca uwagę czytelników na 
ogromne zróżnicowanie pozycji 
majątkowej i społecznej chłopów 
w dawnej Rzeczypospolitej. Wy-
jątkowi w swej charakterystyce i 
bogactwie byli „gburzy” – bogaci 
niezależni chłopi gospodarujący na 
urodzajnych Żuławach. Żyzność ich 
pól oraz bliskość Gdańska czyniły 
z nich „chłopski patrycjat”. „Swój 
nadzwyczajny status miejscowi de-
monstrowali strojem. Ubierali się w 
aksamity i adamaszki, mężczyźni w 
elegancką czerń, kobiety na koloro-
wo ze srebrnymi i złotymi paskami, 
naszyjnikami i pierścieniami ze szla-
chetnymi kamieniami, obie płcie 
nosiły do tego kolorowe jedwabne 
pończochy, trzewiki z kurdybanu i 
futrzane czapki” – opisuje autorka. 
Zadziwiające dla ówczesnych były 
także ich zwyczaje kulinarne. „Jest 
to lud tłusty, nalany… jedzą ogrom-
nie tłusto, na chleb z masłem kładą 
ser i ten jeszcze smarują masłem na 
wierzch” – pisał Oskar Kolberg.

 Dzieje.pl/PAP

Karwińska aleja na podium 

Aleja klonowa 
w Karwinie-
-Kopalniach, 
p r o w a d z ą -

ca do kaplicy przypo-
minającej katastrofę 
górniczą z 1894 roku, 
zajęła 3. miejsce w ska-
li kraju w plebiscycie 
„Aleja Roku 2022”. W 
ramach województwa 
morawsko-śląskiego 
uplasowała się na dru-
gim miejscu. 

Aleję klonową nomi-
nowało stowarzyszenie 
Stara Karwina. 

– Drzewa mają już 
ok. 130 lat. Aleję posa-
dzono w tym samym 
czasie, kiedy z pole-
cenia hrabiego Lari-
scha wybudowano ka-
pliczkę nad miejscem 
wybuchu – powiedziała naszej 
gazecie Teresa Ondrusz, prezes sto-
warzyszenia. 

Ogólnokrajowym zwycięzcą an-
kiety została aleja lipowa na Uhlíř-

skim Vrchu w Bruntalu, na którą 
zagłosowało 1041 osób. Karwińska 
aleja otrzymała 420 głosów. 

W poprzedniej edycji ankiety 
brązową pozycję również zajęła 

aleja z naszego regionu. Była nią 
aleja Tyrša w Orłowej, przy której 
stoi pomnik Polskiego Gimnazjum 
Realnego im. J. Słowackiego. 

 (dc)

• Aleja klonowa w Karwinie najpiękniejsza jest jesienią. Fot. JAN POLAKOVIČ

• Ciekawe czy Cristi ano Ronaldo będzie grał dla Al 
Nassr na 100 procent. Fot. ARC
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Taka jak ty.
Halina Mlynkova
Piątek 20 stycznia, godz. 21.35 

PIĄTEK 20 STYCZNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Zakochaj się 
w Polsce. Łęczyca 7.00 Wojciech 
Cejrowski - boso przez świat. Naj-
większe miasto świata 7.30 Pyta-
nie na śniadanie 10.35 Panorama 
10.40 Pytanie na śniadanie 11.10 
Australia Express 11.30 Ja to mam 
szczęście! (s.) 12.00 Wiadomości 
12.15 M jak miłość (s.) 14.00 Gigan-
ci nauki. Komputery. Od Enigmy po 
współczesność 15.00 Wiadomości 
15.20 Bajki naszych rodziców. Bajki 
Bolka i Lolka 15.40 Bajki naszych 
rodziców. Ferdynand Wspania-
ły 16.00 Kabaretomaniacy 17.00 
Teleexpress 17.20 Zakochaj się w 
Polsce. Nowy Dwór Mazowiecki 
17.55 Przystanek Ameryka 18.10 
Olá Polônia 18.30 Informacje kul-
turalne 18.45 Czym żyje świat 19.05 
Gra słów. Krzyżówka (teleturniej) 
19.30 Wiadomości, pogoda, sport 
20.15 Na dobre i na złe (s.) 21.10 Na 
sygnale (s.) 21.35 Taka jak ty. Halina 
Mlynkova 22.05 Polonia 24 22.35 
Tulipan (s.) 23.35 Ja to mam szczę-
ście! (s.). 

SOBOTA 21 STYCZNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Tacy byliśmy. 
Na zakupach 7.00 Giganci histo-
rii. Polska bigbitowa 7.55 Pytanie 
na śniadanie 11.25 Siedem życzeń. 
Senemedar (s.) 12.20 Szansa na 
sukces. Opole 2023 14.15 Na dobre i 
na złe (s.) 15.10 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka. Kultowe duety 15.40 
Kabaretowe Naj. Dzień Babci i 
Dziadka 16.00 Kulturalni PL 17.00 
Teleexpress 17.20 M jak miłość (s.) 
18.10 Kabaret. Super Show Dwójki 
2 19.10 Informacje kulturalne 19.30 
Wiadomości, pogoda, sport 20.20 
Wojenne dziewczyny 5 (s.) 21.15 Sa-
natorium miłości 5 22.10 Paradoks. 
Wolność (s.) 23.05 Lajk! 23.30 Pola-
cy to wiedzą! (teleturniej). 

NIEDZIELA 22 STYCZNIA 

6.00 Giganci nauki. Komputery. 
Od Enigmy po współczesność 6.50 
Lajk! 7.10 U Pana Boga w ogród-
ku 7.55 Pytanie na śniadanie 11.25 
Ziarno. Jezioro 11.55 Między zie-
mią a niebem 12.00 Anioł Pański 
12.15 Między ziemią a niebem 12.45 
Słowo na niedzielę. Ząb Dinozau-
ra, czyli geografi a i zaufanie 13.00 
Transmisja mszy świętej z kościoła 
pw. Trójcy Świętej w Rychwale 14.15 
U Pana Boga w ogródku (s.) 15.05 
Fajna Polska. Dolnośląskie cen-
trum narciarskie 16.00 Wojciech 
Cejrowski - boso przez świat. Ale 
jazda! Ale Meksyk! 16.30 Polacy to 
wiedzą! 17.00 Teleexpress 17.20 M 
jak miłość (s.) 18.10 Powroty (mag.) 
18.35 Co dalej? O tym mówi świat 
19.10 Informacje kulturalne 19.30 
Wiadomości, pogoda, sport 20.20 
Ojciec Mateusz 28 (s.) 21.15 1863 - 
Ku Wolności. Koncert inaugurujący 
obchody 160. rocznicy powstania 
styczniowego 23.05 Rok 1863. 

PONIEDZIAŁEK 23 STYCZNIA 

6.00 Polacy to wiedzą! 6.30 Ła-
ska, która zmienia 6.50 Rok 1982. 
Kalendarium 7.00 Kulinarne wę-
drówki z Jolą Kleser 7.30 Pytanie 
na śniadanie 10.30 Panorama 10.35 
Pytanie na śniadanie - zapowiedź 
11.10 Przystanek Ameryka 11.30 
Barwy szczęścia (s.) 12.00 Wiado-
mości 12.15 Wojenne dziewczyny 
5 (s.) 13.05 Ojciec Mateusz 28 (s.) 
14.00 Co dalej? O tym mówi świat 

14.40 Polacy na ratunek Żydom. 
Tomaszowice 15.00 Wiadomości 
15.20 Figu Migu na planecie Czo-
chras 15.35 Zwierzaki Czytaki. Au-
kcja 15.50 Ale talent. Układanka 
przestrzenna 16.00 Leśniczówka 
(s.) 16.30 Barwy szczęścia (s.) 17.00 
Teleexpress 17.20 Słownik polsko@
polski 17.55 INFO V4+ 18.15 Polacy 
światu 18.30 Informacje kultural-
ne 18.45 Czym żyje świat 19.05 
Gra słów. Krzyżówka (teleturniej) 
19.30 Wiadomości, pogoda, sport 
20.20 Ludzie i bogowie (s.) 21.10 
Młody Piłsudski (s.) 22.05 Polonia 
24 22.35 Korona Gór Polski. Śnież-
ka 23.00 Magiczne Podhale z Seba-
stianem Karpielem-Bułecką 23.30 
Leśniczówka (s.). 

WTOREK 24 STYCZNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Pożyteczni.pl 
7.00 Co dalej? 7.30 Pytanie na śnia-
danie 10.35 Panorama 10.40 Py-
tanie na śniadanie 11.10 INFO V4+ 
11.30 Barwy szczęścia (s.) 12.00 
Wiadomości 12.15 Ludzie i bogowie 
(s.) 13.05 Młody Piłsudski (s.) 14.05 
Giganci historii. Patroni Polski (te-
leturniej) 15.00 Wiadomości 15.15 
Alfabet Andrzeja Dobosza. Poeci. 
Jerzy Ficowski, Julian Tuwim. 
15.35 Przyjaciele Misia i Margolci. 
Dzień szczęścia 16.00 Leśniczówka 
(s.) 16.30 Barwy szczęścia (s.) 17.00 
Teleexpress 17.20 Studio Wschód 
17.55 Nad Niemnem (mag.) 18.10 
Studio Lwów 18.30 Informacje 
kulturalne 18.45 Czym żyje świat 
19.05 Gra słów. Krzyżówka (tele-
turniej) 19.30 Wiadomości, pogoda, 
sport 20.20 Ojciec Mateusz 14 (s.) 
22.05 Polonia 24 22.35 Wszystkie 
role Stanisława Barei 23.35 Leśni-
czówka (s.). 

ŚRODA 25 STYCZNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Australia 
Express (mag.) 6.45 Powroty (mag.) 
7.00 Qulszoł - kulinarne potyczki 
7.30 Pytanie na śniadanie 10.35 
Panorama 10.40 Pytanie na śniada-
nie 11.10 Studio Lwów 11.30 Barwy 
szczęścia (s.) 12.00 Wiadomości 
12.15 Ojciec Mateusz 14 (s.) 14.00 
Wszystkie role Stanisława Barei 
15.00 Wiadomości 15.20 Animo-
wanki. Agatka 15.40 Nela Mała Re-
porterka. Ogromne czerwone roz-
gwiazdy, czyli niebo na dnie morza 
16.00 Leśniczówka (s.) 16.30 Bar-
wy szczęścia (s.) 17.00 Teleexpress 
17.20 W światłach zorzy 17.55 Kie-
runek Zachód (mag.) 18.10 Maga-
zyn z Wysp 18.30 Informacje kul-
turalne 18.45 Czym żyje świat 19.05 
Gra słów. Krzyżówka (teleturniej) 
19.30 Wiadomości, pogoda, sport 
20.20 Blondynka (s.) 22.05 Polonia 
24 22.35 Magazyn Ekspresu Repor-
terów 23.30 Leśniczówka (s.) 

CZWARTEK 26 STYCZNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Słownik pol-
sko@polski 7.00 Co dalej? 7.30 Py-
tanie na śniadanie 10.35 Panorama 
10.40 Pytanie na śniadanie 11.10 
Nad Niemnem (mag.) 11.30 Barwy 
szczęścia (s.) 12.00 Wiadomości 
12.15 Blondynka (s.) 14.00 Dziew-
częta z Auschwitz 15.00 Wiadomo-
ści 15.20 Bajki naszych rodziców. 
Mały pingwin Pik-Pok. 15.40 Bajki 
naszych rodziców. Tajemnica szy-
fru Marabuta 16.00 Leśniczówka 
(s.) 16.30 Barwy szczęścia (s.) 17.00 
Teleexpress 17.20 Stacja innowacja 
17.45 Szlakiem lubelskich sztetli. 
Hrubieszów 17.55 W obiektywie 
Polonii. Studio Wschód 18.10 Wil-
noteka 18.30 Informacje kulturalne 
18.45 Czym żyje świat 19.05 Gra 
słów. Krzyżówka (teleturniej) 19.30 
Wiadomości 20.05 Ofi cer (s.) 22.05 
Polonia 24 22.35 Dziewczęta z Au-
schwitz 23.30 Leśniczówka (s.). 

Nowy początek 
w Żylinie
Zaproszenie dostaliśmy do budy – tak zwanej Paľovej budy w Żylinie, ale czuliśmy 
się jak na salonach. O eleganckie popołudnie 7 stycznia postarali się organizatorzy 
przedsięwzięcia pod hasłem „Noworoczny koncert – nowy początek”, czyli 
stowarzyszenie Bonita.

J
uż u progu witała 
wszystkich prezes 
stowarzyszenia Silvia 
Subiak-Wtorekowa, 
wskazując zarezer-
wowane miejsca, na 
których leżały wydru-

kowane programy koncertu i małe 
upominki – pierniczki. W pierw-
szych rzędach usadzeni zostali naj-
ważniejsi goście – najmłodsi człon-
kowie stowarzyszenia, którzy także 
brali czynny udział w koncercie.

Ale zanim do niego doszło, był 
czas na krótką modlitwę, którą po-
prowadził ksiądz Michal Melišík. 
Potem prezes Silvia Subiak-Wto-
rekowa składając życzenia no-
woroczne przypomniała historię 
organizacji, którą z werwą  i entu-
zjazmem prowadzi od maja 2020 
roku. – Od dawna nosiłam się z 
zamiarem zorganizowania kon-
certu, ale czasy pandemiczne nie 
sprzyjały temu – mówiła później 
w wywiadzie dla „Monitora Polo-
nijnego”.

Jak widać – co się odwlecze, 
to nie uciecze. Koncert o nazwie 
„Nowy początek” miał być i był 
optymistycznym otwarciem roku 
2023. Na początku dźwiękami „cza-
rował” nas pianista Ondrej Gáll, 
potem usłyszeliśmy silny głos ope-
rowy Saniji Azizi  z Wiednia.

– Kiedy widziałam występy 
tych artystów, pomyślałam sobie, 
że zaproszę ich na nasze wyda-
rzenie, może włączą do swojego 
repertuaru także polskie utwory? 
– opisywała swój pomysł Silvia. I 
co tu dużo mówić, pomysł okazał 
się strzałem w dziesiątkę i słowac-
cy artyści podjęli się wyzwania. 
– Ponieważ koncepcja koncertu 
była bożonarodzeniowa, więc za-
brzmiały kolędy polskie i słowac-
kie, ale także czeskie piosenki np. 

z repertuaru Karla Gotta – cieszyła 
się Silvia.

Ale to nie wszystko! Podczas 
koncertu zaprezentowali się także 
utalentowani muzycznie członko-
wie Bonity, jak rodzina Michali-
ków, czyli mama z synem i córką. 
– Chcieliśmy zagrać na fl etach, bo 
ten instrument pięknie brzmi i pa-
suje do tematyki bożonarodzenio-
wej – mówiła po koncercie Anna 
Michalikowa.

Jej córka – Adelka zdradziła, że 
przed koncertem miała lekką tre-
mę, ale występy przed publiczno-
ścią dla 9-latki to nie nowość, bo 
dziewczynka brała udział w róż-
nych konkursach śpiewu i gry na 
cymbałach, zdobywając nagrody, 
jak na przykład w ubiegłym roku w 
Bratysławie zajmując drugie miej-
sce wśród dzieci muzykujących na 
cymbałach. Podczas noworoczne-
go koncertu Adelka zaprezento-
wała także swoje umiejętności gry 
na tym pokaźnym instrumencie 
i zebrała gorące brawa. Przed ży-
lińską publicznością przedstawiła 
się też 6-letnia   Timea Kúrňavo-
wa, która gra na heligonce i ma na 
swoim koncie pierwsze sukcesy 
– w ubiegłym roku na konkursie 
w Oszczadnicy uplasowała się na 
trzecim miejscu w kategorii wieko-
wej 5-10.

– Timejka od małego słucha-
ła pieśni ludowych i sama sobie 
wybrała prezent na piąte urodzi-
ny – opisywała jej mama Dari-
na Kúrňavowa, zdradzając, że nikt 
więcej w ich rodzinie nie gra na 
żadnym instrumencie. – Spełnili-
śmy z mężem marzenie córki ku-
pując jej instrument i jak widać, nie 
był to tylko kaprys malucha, ale 
chyba prawdziwa miłość do mu-
zyki – mówiła mama małej instru-
mentalistki.

Finałowy występ należał do 
wszystkich podopiecznych Pol-
skiego Przedszkola w Żylinie, któ-
rzy wspierani przez śpiewaczkę 
operową zaśpiewali jedną z naj-
piękniejszych kolęd „Cichą noc” – 
po polsku.

Konferansjerką koncertu była 
Natalia Sabo-Hanusowa, która za-
wsze aktywnie działa na rzecz sto-
warzyszenia Bonita. Tych aktyw-
nych jest tam bardzo dużo, o czym 
mogliśmy się przekonać podczas 
drugiej części wydarzenia, kiedy 
zostaliśmy zaproszeni do suto za-
stawionego stołu. Ależ tam było 
smakołyków! Od bigosu, przez śle-
dzie, gulasz, sałatki, kanapki, po 
słodkości różnego rodzaju!

– Mnie najbardziej stresowało 
to, czy ciepłe dania będą zagrzane 
na czas tak, by zaraz po koncercie 
były gotowe – zdradziła Silvia. 
Jak się okazało, jej obawy były 
niepotrzebne, bo organizacyjnie 
wszystko było dopięte na ostatni 
guzik. – Bardzo mnie to cieszy, że 
coraz więcej osób włącza się ak-
tywnie w przygotowania naszych 
imprez – opisywała główna orga-
nizatorka, która pod koniec naszej 
rozmowy zdradziła coś jeszcze. – 
Jestem córką Słowaczki i Polaka, 
moim pierwszym językiem jest 
słowacki, ale chciałam, by moje 
przemówienie w języku polskim 
nie zawierało błędów językowych, 
by było składne i miało sens, stąd 
moja dodatkowa trema – stwier-
dziła. Na szczęście w jej przypad-
ku i wszystkich zaangażowanych 
w noworoczne wydarzenie Bonity 
trema nie była paraliżująca, ale 
mobilizująca, co przyniosło wspa-
niałe efekty. Był to bardzo dobry 
nowy początek.

Małgorzata Wojcieszyńska
Polonia.sk/Słowacja

• Migawka z imprezy. Fot. STANO STEHLIK

Pierwsze ruchy 
kadrowe w Trzyńcu
Jeśli ktoś ma wrażenie, że piłkarze przy takiej pogodzie, jaka panuje od środy 
w całym kraju, słodko leniuchują z pilotem od telewizora, powinien koniecznie 
odwiedzić stadion Rudolfa Łabaja w Trzyńcu. Gracze drugoligowego klubu FK 
Trzyniec po powrocie z obozu kondycyjnego w Luhaczowicach czują w nogach trudy 
żmudnych treningów, ale światłem w tunelu zimowej katorgi będą zbliżające się 
mecze sparingowe. 

Janusz Bitt mar

B
ieganie z pił-
ką daje bowiem 
znacznie więcej 
frajdy, niż biega-
nie bez piłki i za-
jęcia na siłowni. 
Pierwszy mecz 

kontrolny już dziś – podopieczni 
Martina Zbončáka zmierzą się o 
godz. 14.00 z Puszczą Niepołomice. 
Gospodarzem spotkania na sztucz-
nej nawierzchni będzie polski klub. 

Zgrupowanie w Luhaczowicach 
zaliczył z zespołem napastnik 
Sparty Praga Daniel Turyna, który 
w tym tygodniu podpisał kontrakt 
z podbeskidzkim drugoligowcem. 
25-letni piłkarz jest pierwszym no-
wym graczem pod Jaworowym w 
zimowym okienku transferowym.

– Cieszę się, że rozmowy pomię-
dzy Spartą a Trzyńcem zostały 
pomyślnie sfi nalizowane. Już je-
sienią w ramach meczu Sparty B 
z Trzyńcem w Pradze spotkałem 
się z Petrem Hrazdílkiem (szef FK 
Trzyniec – przyp. JB), który wyraził 
wtedy dużą chęć pozyskania mnie 
do Trzyńca – zdradził Turyna. Co 
ciekawe, Turyna wprawdzie ostat-
nio był kapitanem rezerw Sparty, 
ale pierwsze poważne kroki stawiał 
w barwach konkurencyjnej Slavii. 
– Daniel miałby wzmocnić naszą 

siłę rażenia. Gra ofensywna zespo-
łu pozostawiała wiele do życzenia, 
liczę więc w tej materii na popra-
wę. To piłkarz posiadający dobre 
wyszkolenie techniczne i parcie 
na bramkę – ocenił Turynę dyrek-
tor sportowy FK Trzyniec, Marek 
Čelůstka. Walizki na Leśnej spako-
wał z kolei Jiří Kateřiňák. 27-letni 
pomocnik, który w jesiennej run-
dzie należał do ważnych postaci 
zespołu, wiosną będzie bronił barw 
Táborska. – Zadecydowały wzglę-
dy rodzinne – zdradził Čelůstka. 

Piątkowe towarzyskie spotka-
nie z Puszczą Niepołomice będzie 
pierwszym sprawdzianem piłkar-
skiej formy przed marcowym star-
tem wiosennych rozgrywek FNL. 
Trzyńczanie tego okresu nie za-
mierzają zmarnować. – Trenujemy 
dwufazowo, a istotnym urozmaice-
niem zajęć w styczniu i lutym będą 

mecze sparingowe. Nie ukrywam, 
że wszyscy piłkarze z utęsknie-
niem wypatrują piątkowego spo-
tkania z polską drużyną – stwier-
dził Zdeněk Cieslar, drugi trener 
FK Trzyniec. 

Ekipę Trzyńca ominęły w Luha-
czowicach kłopoty natury zdrowot-
nej. Już wcześniej jednak problemy 
zdrowotne wyeliminowały z  tre-
ningów Tomáša Omastę. 27-letni 
pomocnik narzeka na ból w okoli-
cach pachwiny, który nie pozwala 
mu włączyć się do pełnowartościo-
wych zajęć z  drużyną. Według na-
szych informacji, Omasta wczoraj 
poddał się badaniom na rezonan-
sie magnetycznym w Szpitalu Uni-
wersyteckim w Ostrawie. – Tomek 
jest walczakiem i wierzy, że szybko 
wróci do zdrowia. My również – po-
wiedział „Głosowi” Petr Hrazdílek. 
 

Sparingowy rozkład jazdy FK Trzyniec
20. 1. (14.00) Puszcza Niepołomice – FK Trzyniec
25. 1. (11.00) FK Trzyniec – SK Kvítkovice
28. 1. (11.00) MŠK Żylina – FK Trzyniec
1. 2. (16.00) FK Trzyniec – FC Hulczyn
4. 2. (10.00) FK Trzyniec – MFK Frydek-Mistek
11. 2. (10.30) FK Trzyniec – FK Púchov
18. 2. FC Opawa – FK Trzyniec
25. 2. SK Prościejów – FK Trzyniec

● Daniel Turyna (z lewej) w towarzystwie dyrektora sportowego Marka Čelůstki. Fot. ARC trzynieckiego klubu

Polscy tenisiści 
idą jak burza

W pierwszym tegorocz-
nym wielkoszlemo-
wym turnieju tenisa 
Australian Open w III 

rundzie zameldowali się Iga Świą-
tek i Hubert Hurkacz, zaś w czwar-
tek rano do III rundy przebiła się 
też Magda Linette (na zdjęciu). 45. 
rakieta świata pokonała w trzech 
setach rozstawioną z numerem 16 
Estonkę Anett Kontaveit 3:6, 6:3, 
6:4 i o życiowy awans do 1/8 fi nału 
powalczy z Rosjanką Jekatieriną 
Aleksandrową. 

Linette wyrównała w Melbourne 
swój dotychczasowy rekord z 2018 
roku, kiedy to też awansowała do 
III rundy. W pojedynku z Jekatie-
riną Aleksandrową nie stoi na stra-
conej pozycji, obie zawodniczki 
mają bowiem wyrównany bilans 
wzajemnych spotkań. W 2019 r. 
wygrała Polka, podczas ostatniego 
turnieju w Charleston górą była jej 
młodsza rywalka z Rosji. 

Dziś swoje mecze w ramach III 
rundy zaliczą Iga Świątek i Hubert 

Hurkacz. Traf chciał, że oboje za-
grają na tym samym korcie. We-
dług ustalonego wcześniej harmo-
nogramu, który może ulec zmianie 
w zależności od czasu trwania 
wcześniejszych meczów, o godz. 
4.45 naszego czasu polska liderka 
rankingu tenisistek zmierzy się z 
Hiszpanką Cristiną Bucsą, zaś na 
godz. 9.00 zaplanowano spotkanie 
pomiędzy Hurkaczem a Kanadyj-
czykiem Denisem Shapowalowem. 

Podopieczna trenera Tomasza 
Wiktorowskiego rywalizację w 
Melbourne zaczęła od wygranej z 
Niemką Jule Niemeier 6:4, 7:5. W 
środę w gładkim stylu pokonała 
Kolumbijkę Camilę Osorio 6:2, 6:3. 
Hurkacz wygrał w I rundzie z Hisz-
panem Pedro Martinezem 7:6 (7-1), 
6:2, 6:2. W środę po czterogodzin-
nej walce wyeliminował Włocha 
Lorenzo Sonego 3:6, 7:6 (7-3), 2:6, 
6:3, 6:3. Hurkacz jest po raz pierw-
szy w karierze w III rundzie Austra-
lian Open, Świątek w zeszłym roku 
dotarła do półfi nału.  (jb)

Pozostały mecze o honor

W rozgrywanych w Polsce 
i Szwecji mistrzostwach 
świata w piłce ręcznej 
mężczyzn obyło się bez 

sensacji. Polscy piłkarze ręczni prze-
grali w środę w Krakowie z Hiszpa-
nią 23:27, tracąc nadzieję na grę w 
ćwierćfi nale. 

Już przed spotkaniem z mocną 
Hiszpanią szanse biało-czerwonych 
na awans do ćwierćfi nału były zni-
kome, bo podopiecznym trenera 
Patryka Rombla nawet wszystkie 
wygrane starcia w drugiej fazie 
czempionatu nie gwarantowały gry 
w 1/4 mistrzostw. Po porażce z Hisz-
panią (wprawdzie w dobrym stylu, 
ale jednak porażce) gospodarzom 
pozostały już tylko mecze o honor. 
Polaków czeka jeszcze dzisiejsze 
starcie z Czarnogórą (20.30) i nie-
dzielne z Iranem. Z pozostałymi 
drużynami grupy A, czyli Francją 

i Słowenią grali w pierwszej fazie 
czempionatu.

– Zagraliśmy dobre zawody. 
Szkoda, że nie potrafi liśmy zagrać 
skuteczniej w drugiej części. Było 
kilka sytuacji do objęcia prowadze-
nia. Przed nami dwa mecze. Oba 
chcemy wygrać – stwierdził szkole-
niowiec reprezentacji Polski. 

Obrotowy Bartłomiej Bis pozy-
tywnie ocenił zaangażowanie całej 
drużyny. Zwłaszcza w pierwszej 
połowie Polacy zagrali wyśmieni-
cie, sprawiając faworyzowanym 
Hiszpanom sporo kłopotów. – Za-
graliśmy pozytywne zawody. Stres 
z Katowic minął, co pozwoliło na 
nawiązanie wyrównanej walki. By-
liśmy odpowiednio zmobilizowani. 
Gdyby nie kilka pomyłek, na prze-
rwę mogliśmy schodzić prowadząc 
jednym, dwoma golami. Mówi się 
trudno. (jb)

Czy to Paulo Bento?

Jak poinformował wczoraj 
serwis tvp.sport.pl, nowym 
selekcjonerem piłkarskiej 
reprezentacji Polski ma 

zostać Paulo Bento. Ofi cjalne po-

twierdzenie tego wyboru ma nastą-
pić jednak dopiero w przyszłym ty-
godniu. Portugalski szkoleniowiec 
miał walczyć o posadę z Vladimi-
rem Petkoviciem. (jb)
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I N F O R M A T O R 
I N F O R M AT O R

Są chwile, o których się w życiu nie zapomina.
Dnia 21 stycznia minie 20. rocznica, kiedy odszedł na 
zawsze nasz Drogi

śp. RICHARD MOLDRZYK
z Czeskiego Cieszyna

Z miłością i szacunkiem wspominają żona oraz córka 
i syn z rodzinami.
 GŁ-029

Wczoraj, 19 stycznia, obchodziłaby 100. urodziny nasza 
Kochana

śp. MARIA TRZASKALIKOWA
z domu Babczyńska, 

pochodząca z Piotrowic
O chwilę ciepłych wspomnień proszą rodziny Trzaska-
lików i Kołatków.
 RK-007

Zdrowia, szczęścia, pomyślności,
w każdej chwili moc radości.
Niech Ci pachną kwiaty, drzewa
i niech wszystko Sto lat śpiewa.

23 stycznia 2023 obchodzi swoje 90. urodziny nasz Ko-
chany Tatuś, Dziadek i Pradziadek

pan JAN ŚNIEGOŃ
z Karwiny-Darkowa

Z tej okazji wszystkiego co najlepsze życzą córka Halina, wnuk Tomek 
z żoną, wnuczka Natalka z mężem i prawnuki Dominiczek, Krystianek, 
Amelka i Adaś.
 RK-006

Dnia 23 stycznia obchodzi 90. urodziny nasz Wujek

pan JAN ŚNIEGOŃ
W dniu tak pięknego jubileuszu dużo zdrowia, nieustającej pogody du-
cha oraz radości w każdym nowym dniu życzą Janka i Petr, Zuzka z Lesz-
kiem i Terezką, Anetka i Ruben z Kubuśkiem oraz Kasia z Beniem.
 GŁ-026

W dniu 23 stycznia obchodzi zacny jubileusz 90. urodzin mój Kochany 
Brat

pan JAN ŚNIEGOŃ
z Karwiny-Darkowa

Z tej okazji serdeczne życzenia wspaniałego zdrowia, optymizmu i sa-
mych słonecznych chwil w gronie najbliższych życzą brat Stasiek z żoną 
Anką.
 GŁ-027

Dnia 19 stycznia 2023 minęła 10. rocz-
nica śmierci 

śp. JÓZEFA NIEMCA
nauczyciela

zaś 1 stycznia 2023 upłynęło 11 lat od 
chwili, kiedy opuściła nas Jego Żona

śp. ANNA NIEMCOWA
nauczycielka przedszkola

O chwilę cichych wspomnień prosi 
córka Aleksandra z rodziną. 

 RK-004

WSPOMNIENIA

ŻYCZENIA
PIĄTEK 20 STYCZNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 O krok od nieba 
(s.) 9.55 Czy wstępujecie w związek 
małżeński (fi lm) 10.35 Opowiadaj (s.) 
11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Sama w domu 14.00 Re-
porterzy TVC 14.50 Podróż po Zatoce 
San Francisco 15.20 Jak się żyje degu-
statorom 15.35 Dach nad głową (fi lm) 
16.50 Uśmiechy Vlasty Fialowej 17.30 
AZ kwiz 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Gdzie mój dom 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.10 Ku-
kułki II (s.) 21.10 Wszystko-party 22.05 
Hercule Poirot (s.) 23.45 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Historie starych 
karczm 8.55 Wielka Brytania z lotu pta-
ka 9.50 Siostry z sawanny 10.45 Króle-
stwo natury 11.10 Portugalia 12.05 Na 
pustkowia! 12.15 Zwierzęca demokra-
cja 13.20 Synowie boga Słońca 14.15 
Tajemnicze bunkry 15.10 Cuda tech-
niki 15.55 Piękne żywe zabytki 16.25 
Wacław II 17.20 Winnetou i Old Shat-
terhand w dolinie śmierci (fi lm) 18.45 
Planeta skarbów 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Człowiek 
z Hongkongu (fi lm) 21.45 Balon (fi lm) 
23.50 Lotnicze katastrofy 0.35 Tajem-
nice II wojny światowej. 
NOVA 
5.55 Śniadanie 8.35 Ulica (s.) 9.35 Ta-
jemniczy szef 10.55 Pościg 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.25 Przychod-
nia w różanym ogrodzie (s.) 13.35 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami (s.) 15.30 
Zamieńmy się żonami 16.57 Popołu-
dniowe wiadomości 17.30 Pościg 18.30 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.20 Harry Potter i więzień Az-
kabanu (fi lm) 23.05 Ilu miałaś facetów? 
(fi lm) 1.10 CSI: Kryminalne zagadki 
Miami (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 8.05 
M.A.S.H. (s.) 9.55 Zoo (s.) 11.05 Strażnik 
Teksasu (s.) 12.00 Policja Hamburg (s.) 
12.55 Powrót komisarza Rexa (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 Kochamy Czechy 
22.00 Jak zbudować marzenie 23.05 
Tak jest, szefi e! 0.20 Policja w akcji. 

SOBOTA 21 STYCZNIA 

TVC 1 
6.00 Ogniste kobiety (fi lm) 7.15 Kró-
lewskie echo (bajka) 8.20 Dach nad 
głową (fi lm) 9.35 Uśmiechy Dany Me-
dřickiej 10.15 Wszystkie zwierzęta duże 
i małe (s.) 11.05 Wszystko-party 12.00 
Z metropolii, Tydzień w regionach 
12.25 Nasze hobby 13.00 Wiadomości 
13.05 O Wszędybylskim (bajka) 14.00 
Cudowne lekarstwo (bajka) 14.45 Do-
mowe wino (fi lm) 16.15 Panna Marple: 
Morderstwo na plebanii (fi lm) 17.55 Kot 
to nie pies 18.25 Chłopaki w akcji 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Cuda natury 21.20 Marie Rottro-
wa (dokument) 22.45 Maigret na urlo-
pie (fi lm) 0.20 A.B.C. (fi lm). 
TVC 2 
6.00 Największe bitwy czołgowe 6.45 
Okawango – rzeka marzeń 7.40 Sto 
cudów świata 8.35 Na hulajnodze 8.45 
Z kucharzem dookoła świata 9.40 Na 
jednośladzie do Afryki 10.10 Lotnicze 
katastrofy 10.55 Auto Moto Świat 11.25 
Kamera w podróży 12.15 Babel 12.45 
Świat faraona Cheopsa 13.40 Pociąg 
(fi lm) 15.50 Błękitna krew 16.45 Spo-
tkanie z z olbrzymimi ośmiornicami z 
Pacyfi ku 17.40 Cudowna planeta 18.35 
Samce kontra samice 19.25 Czeskie 
wsie 19.50 Wiadomości w czeskim j. 

migowym 20.00 Sisi (fi lm) 21.55 Mil-
lennium: Zamek z piasku, który runął 
(fi lm) 0.15 Balthazar (s.). 
NOVA 
6.10 Tom & Jerry Show (s. anim.) 7.05 
Scooby-Doo: Brygada detektywów (s. 
anim.) 7.55 Weekendowe Śniadanie 
12.05 Zamieńmy się żonami 13.25 Wio-
sła w dłoń (fi lm) 15.20 Wszyscy moi 
mężczyźni (fi lm) 17.15 Dora i miasto 
złota (fi lm) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Johnny English: Nokaut 
(fi lm) 22.05 Total Recall (fi lm) 0.25 
Plan doskonały (fi lm). 
PRIMA 
6.00 Bolek i Lolek (s. anim.) 6.25 
M.A.S.H. (s.) 8.55 Autosalon.tv 10.00 7 
przypadków z piosenką 11.05 Kochamy 
Czechy 12.50 Powrót do domu (fi lm) 
14.45 Kocham cię w błękicie (fi lm) 
16.35 Powrót do przyszłości II (fi lm) 
18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 Sho-
wtime 20.15 Gliniarz (s.) 21.30 Rocky 
III (fi lm) 23.25 Protektor (fi lm). 

NIEDZIELA 22 STYCZNIA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 Do-
mowe wino (fi lm) 7.50 Cudowne choda-
ki (bajka) 8.35 Powrót ognistych kobiet 
(fi lm) 9.45 Kalendarium 10.00 Kamera 
na szlaku 10.30 Obiektyw 11.05 Cyrk 
Humberto (s.) 12.00 Pytania Vaclava 
Moravca 13.00 Wiadomości 13.05 O 
wodzie, miłości i szczęściu (bajka) 13.55 
Zdecyduj, piękny portrecie (bajka) 
14.20 Małżeństwa z rozsądku (s.) 15.55 
Na przyszłość będziemy sprytniejsi 
(fi lm) 17.25 Karetka (s.) 18.25 Co umia-
ły nasze babcie 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.00 Sprawa z 
końcem (fi lm) 21.30 168 godzin 22.00 
Nieznany głos (fi lm) 23.35 Sprawy de-
tektywa Murdocha (s.) 0.25 Detektyw 
Endeavour Morse (s.). 
TVC 2 
6.00 Świat faraona Cheopsa 6.55 Wia-
domość od Miroslava Vernera 7.10 Ta-
jemnicze bunkry 8.00 Cuda techniki 
8.50 Czechosłowacki tygodnik fi lmowy 
9.00 Poszukiwania utraconego cza-
su 9.20 Mistrzowie medycyny 10.00 
Transmisja mszy 11.35 Tajemnice bu-
downiczych piramid 12.25 Nie podda-
waj się 12.55 Magazyn chrześcijański 
13.20 Na pływalni z Libeną Rochovą 
13.50 Królestwo natury 14.15 Kot to 
nie pies 14.50 Zwierzęca demokracja 
15.45 Mity i fakty historii 16.40 Plane-
ta skarbów 17.30 Rybie legendy Jakuba 
Vágnera 18.25 Historie starych karczm 
18.55 Piękne żywe zabytki 19.20 Cieka-
wostki z regionów 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Złoto Mac-

Kenny (fi lm) 22.15 T2: Trainspotting 
(fi lm) 0.10 Mauthausen: Droga bez po-
wrotu. 
NOVA 
6.10 Tom & Jerry Show (s. anim.) 6.35 
Looney Tunes (s. anim.) 7.00 Sco-
oby-Doo (s. anim.) 7.55 Weekendowe 
Śniadanie 11.40 Strażacy (fi lm) 12.50 
Starcie Tytanów (fi lm) 14.50 Špindl II 
(fi lm) 17.10 Mamma Mia! Here We Go 
Again (musical) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Odznaka Vysočina 
(s.) 21.30 Policja kryminalna Anděl (s.) 
22.40 Odpryski 23.15 Szakal (fi lm). 
PRIMA 
6.15 Bolek i Lolek (s. anim.) 6.25 
M.A.S.H. (s.) 8.50 Prima świat 9.20 
Prima Czechy 9.55 Jak zbudować ma-
rzenie 11.00 Program dyskusyjny 11.55 
Poradnik domowy 12.45 Poradnik Pepy 
Libickiego 13.35 Poradnik Ládi Hruški 
14.15 Mąż do wynajęcia II (fi lm) 16.25 
Czarne wdowy (s.) 18.55 Wiadomości, 
pogoda 19.55 Showtime 20.15 Starość 
nie jest dla tchórzy (fi lm) 22.10 Ko-
cham cię w błękicie (fi lm) 0.00 Spadek 
grzesznicy (fi lm). 

PONIEDZIAŁEK 23 STYCZNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Wszystkie zwie-
rzęta duże i małe (s.) 9.55 168 godzin 
10.35 Kukułki II (s.) 11.30 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Na przyszłość bę-
dziemy sprytniejsi (fi lm) 15.25 Jak się 
żyje legendom hokeja 15.45 O krok od 
nieba (s.) 16.45 Podróż po północnym 
Izraelu 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Gdzie mój dom 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.10 Miej-
sce zbrodni Czeskie Budziejowice (s.) 
21.10 Reporterzy TVC 21.55 Dzień do-
bry, Brno! (s.) 22.25 Gniazdo (s.) 23.30 
Hercule Poirot (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Kamera w po-
dróży 9.20 Spotkanie z olbrzymimi 
ośmiornicami z Pacyfi ku 10.15 Portu-
galia 11.10 Babel 11.40 Magia i ryzyka 
skandynawskiej zimy 12.40 Po Cze-
chach 12.50 Telewizyjny klub niesły-
szących 13.20 Samce kontra samice 
14.15 Wielka Brytania z lotu ptaka 15.10 
Rybie legendy Jakuba Vágnera 16.05 
Przygody nauki i techniki 16.35 Obóz 
koncentracyjny Ravensbruck 17.30 
Lotnicze katastrofy 18.15 Wonka 18.30 
Mistrzowie medycyny 19.00 Kanada 
– Maritimes 19.15 Na pustkowia! 19.25 
Czechosłowacki tygodnik fi lmowy 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Pod ostrzałem (fi lm) 22.00 
Ostatni cyklista (fi lm) 23.30 Opór 
(fi lm). 
NOVA 
5.55 Śniadanie 8.45 Ulica (s.) 9.45 
Odznaka Vysočina (s.) 10.55 Pościg 
12.00 Południowe wiadomości 12.20 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
13.35 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
(s.) 15.30 Zamieńmy się żonami 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.30 Po-
ścig 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.30 Spece (s.) 22.40 
CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas 
(s.) 23.40 CSI: Kryminalne zagadki 
Miami (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 8.10 
M.A.S.H. (s.) 9.45 Poradnik domowy 
10.30 Strażnik Teksasu (s.) 11.30 Poli-
cja Hamburg (s.) 12.30 Powrót komi-
sarza Rexa (s.) 13.35 Agenci NCIS (s.) 
14.40 Tak jest, szefi e 15.50 Policja w 
akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wia-
domości, pogoda 19.55 Showtime 20.15 
Dobre wiadomości (s.) 21.35 Kochamy 
Czechy 23.25 Tak jest, szefi e! 

 www.glos.live 
NEKROLOGI

Serdecznie dziękujemy wszystkim krewnym, sąsiadom i znajomym za 
udział w pogrzebie, kondolencje, słowa otuchy oraz kwiaty dla 

śp. ANNY HAJDUKOWEJ
Wdzięczność i podziękowanie za opiekę w ostatnim okresie życia Zmar-
łej wyrażamy personelowi stacji dializ szpitala w Trzyńcu-Podlesiu na 
czele z ordynatorem MUDr. R. Kantorem oraz MUDr. M. Briškowi, J. Kę-
dziorowej i M. Kušnířowi z pogotowia ratunkowego.
Za piękne słowa pożegnania dziękujemy pastorowi J. Fojcikowi, zaś za 
upiększenie uroczystości pogrzebowej chórowi żeńskiemu „Melodia” 
z Nawsia.

W smutku pogrążona rodzina.
 GŁ-032

POLECAMY

• Człowiek z Hongkongu
Piątek 20 stycznia, 
godz. 20.00 
TVC 2
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS
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Do naszego plazmaferycznego centrum 
Karwina szukamy kandydata na stanowisko 

PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ
Zakres obowiązków:

 � Praca w sali pobrań – komunikacja i udzielanie podstawowych informacji 
dawcom w sali pobrań, gabinecie lekarskim lub recepcji

 � Przygotowanie i obsługa urządzeń do plazmaferezy
 � Przyjazne i komunikatywne podejście do dawców
 � Odpowiednie dla doświadczonych i początkujących pielęgniarek bez większej 

praktyki – wszystko pokażemy i wszystkiego nauczymy
 � Drobna praca administracyjna
 � Znajomość języka polskiego atutem.

Kwalifikacja do wykonywania zawodu: Pielęgniarka bez fachowego nadzoru
Oferujemy:

 � W pełni opłacone bony żywieniowe
 � Miesięczna dopłata do zajęć w czasie wolnym (program Cafeteria) – 1 000 Kč
 � Miesięczna dopłata transportowa – 500 Kč
 � Program WeCelebrate – punkty można wymienić na atrakcyjne produkty lub 

bony na podróże, elektronikę, produkty dla zdrowia i urody, domu i ogrodu 
i inne

 � Bonus roczny przed wakacjami letnimi
 � 25 dni urlopu
 � 3 sick days
 � Bonus za pracę w sobotę oprócz ustawowego – 40 %
 � Bonus za nadgodziny oprócz ustawowego – 35 %
 � Aktywności teambuildingowe.

Życiorysy należy kierować na: david.stastny@takeda.com
Cieszymy się na Was!

GŁ-024

CO W TEATRZE

SCENA „BAJKA” – CZ. CIESZYN: 
20  000 mil podmorskiej żeglugi 
(20, godz. 10.00);
 20 000 mil pod mořem (21, godz. 
17.00).

CO W KINACH

TRZYNIEC – Kosmos: Přání k 
narozeninám (20, 22, godz. 17.30); 
Babylon (20, godz. 19.30); Moja 
wróżka Kłopotek (21, godz. 14.30); 
Avatar 2 (21, godz. 16.30); M3GAN 
(21, godz. 20.00); Kot w butach. 
Ostatnie życzenie (22, godz. 15.00); 
Gra fortuny (22, godz. 19.30); Div-
nosvět (23, godz. 17.30); Vánoční 
příběh (23, godz. 20.00); CZ. CIE-
SZYN – Central: Kot w butach. 
Ostatnie życzenie (20, godz. 16.30); 
Whitney Houston: I Wanna Dan-
ce With Somebody (20, godz. 
19.00); Moja wróżka Kłopotek (21, 
22, godz. 15.30); Přání k naroze-
ninám (21, 22, godz. 17.30); Baby-
lon (21, 22, godz. 20.00); KARWI-
NA – Centrum: Avatar 2 (20, godz. 
18.00); Moja wróżka Kłopotek (21, 
22, godz. 15.00); Kot w butach. 
Ostatnie życzenie (21, godz. 17.30); 
Přání k narozeninám (21, 23, godz. 
20.00); Avatar 2 (22, godz. 17.30); 
Whitney Houston: I Wanna Dance 
With Somebody (23, godz. 17.00); 
HAWIERZÓW – Centrum: Moja 
wróżka Kłopotek (20, godz. 17.00); 
Všechny mé dopisy spal (20, godz. 
18.00); Přání k narozeninám (20, 
godz. 19.30; 21, 22, godz. 17.00); Ba-
bylon (21, 22, godz. 19.00); Webste-
rovi ve fi lmu (22, godz. 10.00); To 
(22, godz. 18.00); Koń (23, godz. 
17.00); Kitchen Brigade (23, godz. 
18.00); Il Boemo (23, godz. 19.00); 
CIESZYN – Piast: Zadziwiający 
kot Maurycy (20-23, godz. 15.45); 
Ślub doskonały (20-23, godz. 
17.30); Niebezpieczni dżentelmeni 
(20-23, godz. 19.30).

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM, 
niedziela, wiadomości regionalne 
od godz. 6.00; powtórka na antenie 
ČT2, niedziela od godz. 19.30.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 
105,3 MHz.
RADIO KATOWICE: „U Polaków 
za Olzą” – niedz. godz. 13.05 na 103 
FM. Archiwum audycji: radio.kato-
wice.pl/Zaolzie.

CO W TERENIE

BYSTRZYCA – MK PZKO zaprasza 
wszystkich swoich członków, sym-
patyków i przyjaciół na tradycyjny 
bal, który odbędzie się w sobotę 4. 
2. od godz. 19.00 w Domu Polskim. 
Zapewniamy ciekawy program, 
pyszną kolację i świetną zabawę! Do 
tańca przygrywa R. Grygar. Bilet z 
miejscówką w cenie 350 kc można 
zamawiać na naszych stronach in-
ternetowych: https://bystrzyca.pzko.
cz/…23/.
KARWINA – Oddział Literatury 
Polskiej Biblioteki Regionalnej za-
prasza na fi nisaż wystawy fotografi i 
pt. „Hołd dla dawnych mistrzów” 
wykładowcy Uniwersytetu Śląskie-
go dr. hab. Bogusława Dziadzi, który 
odbędzie się w salonie literackim 
biblioteki w Karwinie-Mizerowie w 
czwartek 26. 1. o godz. 16.00. W pro-
gramie wystąpi Chór Instytutu Sztuk 
Muzycznych oraz Akademicka Or-
kiestra Kameralna. Wstęp bezpłatny.
PTTS „BŚ” – Zarząd zaprasza 
wszystkich członków na zebra-
nie członkowskie w niedzielę 22. 
1. o godz. 15.00 do Domu Kultury 
„Strzelnica” w Cz. Cieszynie. Do dys-
pozycji będzie lokal restauracji „Cie-
szyńska”.
 zaprasza 24. 1. na wędrówkę po 
Łąkach i Kocobędzu. Zaczynamy z 
przystanku autobusowego Louky-
-Zátiší o godz. 9.35, długość trasy 
około 7 km. Końcówka w restau-
racji „Rybí dům”. Dojazd: z Trzyń-
ca-dworca aut. o godz. 8.55 do Cz. 
Cieszyna-dw. aut., z Cz. Cieszyna-
-dworca aut. o godz. 9.20 do Łąk; 
z Hawierzowa-dworca aut. o godz. 
8.45 do Karwiny-Nowego Miasta, 
obch. dům, z Karwiny-Nowego Mia-
sta, obch. dům o godz. 9.20 do Łąk. 
Prowadzi Edward Jursa, tel. 603 887 
418.
WIERZNIOWICE – Zarząd MK za-
prasza na Tradycyjny Bal w sobotę 
11. 2. od godz. 19.00 do Domu PZKO. 
Do tańca przygrywa kapela „Mband”. 
W programie: scenka Pogrzeb Basów. 
Miejscówki na bal w cenie 350 kc 
(wstępne + kolacja). Sprzedaż miej-
scówek u Marcela Balcarka - marcel-
balcarek@seznam.cz . Info: http://
www.pzkowierzniowice.cz.

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 przed-
stawień TC.
CZ. CIESZYN, KONGRES POLA-
KÓW, ul. Grabińska 458/33: wy-
stawy pt. „Tadeusz Rejtan, życie i 
legenda”, „1. Drużyna Harcerska 
im. Tadeusza Rejtana w Orłowej” 
oraz „Stanisław Hassewicz, lekarz 
i fi lantrop”. Czynne: od wtorku do 
piątku w godz. 8.00-15.00. 
CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓWNY 
PZKO, Strzelnicza 28, galeria w 
holu na parterze: wystawa pt. 
„Miejscowe Koło PZKO w Czeskim 
Cieszynie w latach 1947-1974”. 
Czynna w godzinach otwarcia bu-
dynku. 
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.
: do 31. 1. wystawa pt. „Baśniowa 
szopka” Václava Vaňka. Czynna: wt-
-pt: w godz. 9.00-17.00, nie: w godz. 
13.00-17.00.
 GALERIA „Na schodach”: do 
29. 1. wystawa pt. „Anna Bura”. 
Czynna: wt-pt: w godz. 9.00-17.00; 
nie: w godz. 13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ 

COK, DOM NARODOWY, Galeria 
Ceglana, Rynek 12, Cieszyn: do 
29. 1. wystawa pt. „Cokowe opo-
wieści”, na której prezentowane są 
prace uczestników Pracowni Foto-
grafi i i Nowych Mediów działającej 
w Domu Narodowym pod okiem 
cieszyńskiego fotografa Bartłomie-
ja Tabaka. Czynna: w po-pt w godz. 
8.00-18.00.
 Centrum Folkloru Śląska Cie-
szyńskiego: do 28. 2. wystawa pt. 
„Cieszyńska krasa – suknia cie-
szyńska”. Czynna: w po-pt w godz. 
8.00-18.00.
MUZEUM DRUKARSTWA, Ga-
leria „Przystanek Grafi ka”, ul. 
Głęboka 50, Cieszyn: do 20. 2. wy-
stawa pt. „Świat gór” Joanny Ma-
kuch-Folwarskiej. Czynna: po-czt: 
w godz. 10.00-15.00; pt: w godz. 
14.00-20.00; so i nie: w godz. 11.00-
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.
WIEŻA PIASTOWSKA i ROTUN-
DA św. Mikołaja, Cieszyn: czyn-
ne codziennie w godz. 10.00-17.00. 
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P O S T  S C R I P T U M 
UŚMIECHNIJ SIĘ WEHIKUŁ CZASU

  • Dziś zapraszamy naszych Czytelników do Białej. Archiwalna fotografia przedstawia hotel administracji biskupiej 
w pobliżu stacji kolejowej. Wykonana została około roku 1920 i pochodzi z publikacji „Beskydy a pobeskydí 1895-1939”.
Czekamy na propozycje współczesnego ujęcia. W gazecie zamieścimy pierwsze bądź najlepsze zdjęcie, jakie dostaniemy. 
Fotografie prosimy wysyłać na: dabkowski@glos.live bądź info@glos.live. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

...tak jest

Tak było...

Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej  
z 6 stycznia: 
KWIAT JEST UŚMIECHEM ROŚLINY

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie 
rozlosowana nagroda. Rozwiązania prosimy 

wysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin upływa 
w środę 1 lutego 2023. Nagrodę za poprawne 
rozwiązanie krzyżówki kombinowanej z 6 stycznia 
otrzymuje Przybysław Jonszta z Hawierzowa-
Szumbarku. Autorem dzisiejszego zadania jest Jan 
Kubiczek.
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Rozwiązaniem krzyżówki jest przysłowie egipskie.
POZIOMO:
1.  rodzaj pieczywa bardzo podobnego w smaku i wyglądzie do 

obwarzanków i bajgli
2.  ciężka lontowa broń palna piechoty, poprzedniczka muszkietu
3.  mały gawron
4.  chytrus z rudą kitą lub przenośnie: bazyliszek, spryciarz, 

krętacz
5. przyprawa z Wieliczki
6. wyspa grecka na Morzu Egejskim
7.  epizod, wypadek, nieprzyjemne zajście, przykre zdarzenie
8.  ROZWIĄZANIE DODATKOWE
9.  artystka cyrkowa, gimnastyczka na trapezie
10. Eros..., włoski piosenkarz i autor piosenek

11. sprzęt straży pożarnej, służy do wchodzenia i schodzenia
12. dawniej: osoba ukochana, rozmiłowana 
13. przyrząd do pomiaru temperatury
14. „matka” pasierbicy lub lej krasowy na obszarze Krasu 

Morawskiego.

PIONOWO:
BALSAM, BÓSTWO, ĆWIERĆ, DEZRON, DIADEM, DUNLOP, 
GARBUS, IGLICE, IKARUS, INTYNA, ITAIPU, JURATA, 
KRAKÓW, KWICZĄ, LEONUŚ, OSTREW, MEMORA, MOSAIC, 
UMBRIA, WONDER, ZASOBY, ZESPÓŁ, ŻYWIEC.

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
ARKEBUZA, SKOPELOS, ULUBIENIE


